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Onderzoek: Geldnood bij netwerkbedrijven is serieus probleem 

Miljarden · nodig voor 'stroomnet 
De vier grote Nederlandse netwerkbedrij
ven moeten de komende 30 jaar €102 mil
jard investeren. Dat becIra9 is vrijwel 9!1-
heel voor de uitbreiding en verzwaring van 
ons elektriciteitsnetwerk. Het kwartet ste
vent daarbij volgens adviesbureau PwC af 
op een financieringstekort van eet miljard. 
Dat zal grotendeels moeten worden 0pge
lost via de energienota en de schatkist. 
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en stroomnetwerken, maar 
de komende ,decennia gaan in de energietransitie. Dat 
de investeringen fors om- onheil is af te wendeh door 
hoog. De kapitaalsbehoefte de bedrijven extra geld toe te 
die dat meebrenil bezorgt stoppen in de vonn van ei
deze nutsbedrijven, die vol- gen vermogen. Tot 2050 is 
ledig in handen van de rijles- daarvoor €20 tot e30 miljard 
overheid, nodig. PwC 
provincies en E Ird,· * suggereert 
g~meenten ne. ~renoLa een aantal 
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gen. Het ver- r ... -el' extra stor-
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inkomsten schatkisten 
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tot 20SO he- Omlzoold overheid. 
groot PwC op 0 provincies 
€41 miljard. en gemeen-

Vanaf2025 kunnen er pro- ten in ons land. De netwerk
blemen ontstaan als de net- bedrijven gaan inmiddels 
werkbedrijven fors meer met de pet rond. maar een 
rente moeten gaan betalen aantal gemeenten heeft al 
over de vele miljarden die ze aangegeven daar niet bijster 
lenen voor de investeringen veel trek in te hebben, om-

dat ze het financieel al zwaar 
genoeg hebben, "en burgers 
niet met nog hogere belas
tingen willen opzadelen. 
Netwerkbedrijven brengen 
daar tegenin dat overheden 
goedkoop kunnen lenen en 
van dat geld aandelen run
nen kopen. 

Ten tweede ontvangen 
overheden nogjaarlijks divi
dend van de netwerkbedrij· 

ven. PwC suggereert dat dat 
een tandje minder moet. 

De netwerkbedrijven lob
byen ook bij toezichthou
der ACM om Investeringen 
sneller te mogén verreke
nen. Nu moet dat door ze 
over 40 jaar af te schrijven. 
Dat is ookde reden waarom 
de energierekening op kor
te termijn nog geen forse 
stap omhoog zet, maar pas 

in de komende decennia. 
Een kortere afschrijvingspe
riode zou echter wel een 
sneUe stijging van de ener
gierekening betekenen. la
ter dit jaar blijkt of de ACM 
gevoelig is voor de lobby. 

PwCsteltook een wetswij
ziging voor die het mogelijk 
moakt om peualoenfondaen 
naast overheden aandeel
houder te kunnen laten zijn 
in n~twerkbedrijven. Pensi-

,"oenfolldaen willen datgrug. 
Ook·~eringvia dè'Û

gemene middelen is een op
tie die bepleit wordt .. 

Laadpalen 
Het rapport denkt dat de 

geuûddelde netwerkkosten 
per huisliouden zullen stij
gen van €440 per jaar naar 
€600 per jaar in 2050. Die 
stijging valt mee. omdat er 
een bevolkingsgroei wordt 
verwacht, en een forse stij
ging van het aantal aanslui
tingen, bijvoorbeeld door 
een miljoen laadpalen. Daar
mee zullen de kosten over 
een groter aantal klanten 
verdeeld .rorden. 

De onderzoekers menen 
dat als het Nederland al ge
lukt isom de opgelegde doel
steUing van het Uegenda 
vonnis te halen (25" daling 
van de uitstoot van broeikas
gas in 2020 ten opzichte van 

. 199O}. er nog steeds een ver- . 
snelling nodig is omjaarlijks 

met stapjes van 2,5" naar 
0% uitstoot in 2.050 te gaan. 

De opwek van elektrici
teit wordt wel rap schoner; 
in 2030 gaat dat met 44" 
minder co. dan in 2019. 
denkt PwC. terwijl het op
gestelde vermogen aan 
wind- en zonnestroom in 
Nederland in die tijd stijil 
van 35 naar 59 gigawatt. 


