
Geachte heer De Bat, 
  
Essent levert elektriciteit en gas aan ongeveer 2,5 miljoen Nederlandse klanten. Ons doel is om 
iedereen in staat te stellen op zijn eigen manier mee te doen aan het beter maken van zijn leefwereld 
door het inzetten van de ongekende mogelijkheden van energie. Dit doen wij samen met ons 
landelijk dekkend netwerk van installatie-, isolatie- en energieadviesbedrijven. 
  
Sinds 2016 is Essent onderdeel van het volledig duurzame moederbedrijf innogy. Deze naam 
weerspiegelt waar wij als bedrijf voor staan: innovatie en technologie in de energiesector. Wij willen 
als bedrijf een leidende rol spelen in de energietransitie. Daarom zetten wij vol in op het creëren van 
een duurzame wereld door ons energieaanbod te verduurzamen en onze klanten te stimuleren 
energie te besparen of deze duurzaam op te wekken. Samen met onze installatiebedrijven in de regio 
werken wij elke dag hard aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Essent is koploper in 
energiebesparing en marktleider in zonnepanelen voor particulieren. Afgelopen jaar hebben wij 
wekelijks vele woningen geïsoleerd en een succesvolle aanpak voor asbestdaken in de markt gezet. 
Wij werken hierbij nauw samen met gemeenten en woningcorporaties. Via ons moederbedrijf innogy 
investeren wij daarnaast in de bouw van windparken, zonneparken en duurzame mobiliteit. 
  
Samen met u willen wij Zeeland de komende jaren nog duurzamer maken. Wij pleiten daarom voor 
het volgende: 

 Verduurzaam de gebouwde omgeving stap voor stap. Hierdoor wordt er aangesloten bij 
reeds geplande verbouwingen en dit past bij de investeringsmogelijkheden van de 
consument. Dit vergroot het draagvlak van de energietransitie;  

 Grootschalig inzetten op energiebesparing als vertrekpunt voor de verduurzaming van huizen 
en gebouwen. Isolatie is in vrijwel alle gevallen een verstandige eerste stap en draagt 
bovendien bij aan de betaalbaarheid van de transitie. Richt de wijkgerichte aanpak daarom in 
eerste instantie op energiebesparing; 

 Stabiele ondersteuning en energieadvies voor ondernemers en particulieren die willen 
verduurzamen. Hierdoor kan iedereen mee doen in de transitie op een manier die bij zijn of 
haar situatie past; 

 Het vooropstellen van keuzevrijheid en kostenefficiëntie bij keuzes voor de toekomstige 
infrastructuur voor verwarming van woningen en gebouwen. Voor warmtenetten betekent 
dit concreet dat de aanleg en beheer door één partij wordt uitgevoerd en de exploitatie 
middels een concessie voor 10 jaar in de markt wordt gezet. Hierdoor ontstaat concurrentie 
en kostendaling;  

 Het benutten van het potentieel van Wind op Land door in te zetten op lokale participatie in 
samenwerking met de omwonenden en Wind op de Dijken; 

 Het verduurzamen van het energieverbruik van de verschillende overheden door 
hernieuwbare energie van Nederlandse bodem in te kopen. 
  

Hierbij stuur ik u in de bijlage onze toelichting op deze punten. Graag gaan wij met u in gesprek hoe 
wij kunnen bijdragen om Zeeland te verduurzamen en wat daarvoor nodig is.  
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Energie is misschien wel de belangrijkste grondstof voor ons leven. Maar de 
energiewereld verandert. De energietransitie draagt de belofte in zich dat zij kan 
bijdragen aan een betere wereld. We willen mensen inspireren om de ongekende 
mogelijkheden van energie in te zetten op een manier die bij hen past. Zo stellen 
we iedereen in staat op zijn eigen manier mee te doen aan het beter maken van 
hun leefwereld. We ontwikkelen daarvoor duurzame, uitnodigende en slimme 
energieoplossingen waarmee we samen met onze installatie-, isolatie- en 
energieadviesbedrijven het leven van onze klanten aangenamer en leuker maken 
en de wereld duurzamer. 

Sinds 2016 is Essent onderdeel van het volledig duurzame moederbedrijf 
innogy. Deze naam weerspiegelt waar wij als bedrijf voor staan: innovatie en 
technologie in de energiesector. Wij willen als bedrijf een leidende rol spelen in de 
energietransitie. Daarom zetten wij vol in op het creëren van een duurzame wereld 
door ons energieaanbod te verduurzamen en onze klanten te stimuleren energie te 
besparen of deze duurzaam op te wekken.
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Isolatie en hybride warmtepompen  
als noodzakelijke eerste stap  
voor betaalbare verduurzaming van woningen

De energietransitie wordt alleen een succes, als iedereen mee kan doen en er 
profijt van kan hebben. Dit kan alleen als de verduurzaming van Nederland betaal
baar, begrijpelijk en toegankelijk blijft. Wij pleiten daarom voor een stapsgewijze 
aanpak, waarbij er voor elke klant, met elk budget, mogelijkheden zijn om bij te 
dragen aan de verduurzaming van zijn/haar woning of bedrijf. Want alleen als 
iedere Nederlander – consument en ondernemer, de voorlopers en de achterbli
jvers, rijk en arm – mee kan doen, maken we de energietransitie tot een succes.

Begin met energiebesparing, isolatie en eventueel hybride warmtepompen. Deze 
investering kan zich terugverdienen. De relatief dure stap naar aardgasvrij verwar
men kan daarna gezet worden. Dit tempo sluit beter aan bij de investeringsmogeli
jkheden van de meeste woning- en gebouweigenaren. Bovendien is isolatie vrijwel 
altijd een verstandige eerste stap, onafhankelijk van welke warmtebron in de toe
komst gekozen wordt. De CO2-reductiedoelstelling voor de gebouwde omgeving in 
2030 kan vrijwel volledig met energiebesparing worden gerealiseerd.

Wij willen consumenten, corporaties en ondernemers zo goed mogelijk helpen 
en ontlasten bij het verduurzamen van hun woning(en) of gebouw. Als natuurlijk 
aanspreekpunt voor energiezaken kunnen wij een goed vliegwiel zijn voor het 
ondersteunen van klanten. Met PlusJeHuis en WoonEffect zetten wij in op in
tegraal advies, het aanbieden en uitvoeren van besparende of verduurzamende 
producten of diensten en door het afsluiten van de benodigde financiering te 
vereenvoudigen. 

Wij helpen graag inwoners van uw provincie om hun woningen in stappen te 
verduurzamen. Hiervoor vragen wij te kijken naar een provinciale stimulering-
smaatregel voor isolatie en hybride warmtepompen. Daarnaast vragen wij om  
in eerste instantie te focussen op het verlagen van de energievraag en pas  
daarna op de stap ‘van het aardgas af’.
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Vergroot keuzevrijheid bij warmtenetten  
en benut de kracht van de markt

Als Essent pleiten wij ervoor om de concurrentie te bevorderen en de keuzevrijheid 
van consumenten te vergroten. Dit leidt tot passende proposities en draagvlak.  
In de huidige situatie zien wij dat huishoudens en ondernemers die zijn aangesloten 
op een warmtenet juist niet mee kunnen doen op de eigen manier. Nu zit een klant 
vaak vast aan één leverancier en dit komt het maatschappelijk draagvlak voor de 
transitie niet ten goede. Concurrentie tussen verschillende technieken en aanbie-
ders stimuleert bovendien innovatie en resulteert in kostendaling en keuzevrijheid 
voor de klant. Daarom is het van belang dat onderzocht wordt hoe concurrentie  
en keuzevrijheid op de (mogelijke) warmtemarkt kunnen worden vergroot.

Om de keuzevrijheid en kostendaling voor de huishoudens en bedrijven in uw 
provincie te bewerkstelligen vragen wij u deze principes leidend te laten zijn 
bij de keuze voor infrastructuur. Als gekozen wordt voor een warmtenet, is het 
verstandig een partij te selecteren die verantwoordelijk is voor de aanleg en 
beheer van de infrastructuur. De exploitatie van het net kan via een concessie 
in de markt worden gezet.
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Bedrijfsleven in provincie kan geld verdienen  
met verduurzamen

Samen met het bedrijf Klimaatroute helpt Essent ondernemers met energie
besparing. Hierdoor gaat de energierekening omlaag en het comfort omhoog. 
Klimaatroute onderscheidt zich door de focus op activatie (resultaat) en niet de 
focus op de advisering zelf. Bij Klimaatroute is het advies slechts een beginpunt 
van een begeleidingstraject van minimaal één jaar waarin ze de ondernemer blijft 
begeleiden. In dit traject nemen ze de barrières weg waar ondernemers tegenaan 
lopen bij het implementeren van duurzame oplossingen. De focus ligt daarbij op 
het zo veel mogelijk ontzorgen bij de verduurzaming en eventueel het voldoen aan 
de wettelijke verplichtingen. 

De afgelopen twee jaar heeft Klimaatroute succesvolle projecten gedraaid in  
opdracht van bijvoorbeeld de provincie Drenthe. Ondernemers in deze provincie 
kunnen een gesubsidieerde Klimaatscan uit laten voeren door Klimaatroute  
inclusief een jaar lang begeleiding mits de aanbevelingen worden uitgevoerd.  
In totaal zijn ruim 140 ondernemers in de provincie Drenthe bezocht waarvan  
95 bedrijven de aanbevelingen hebben uitgevoerd. Hierdoor is er reeds 860 ton 
CO2 minder uitgestoten. 

Ook in uw provincie kan Klimaatroute helpen met het besparen van energie,  
zodat alle ondernemers voldoen aan de Wet Milieubeheer en geld kunnen  
verdienen met verduurzamen. Bijvoorbeeld door de startsubsidie. Het hand
haven van de Wet Milieubeheer waarin energiebesparende maatregelen die 
binnen vijf jaar worden terugverdiend verplicht is, helpt ondernemers te kijken 
naar bespaarmogelijkheden binnen hun onderneming. 

5
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Duurzame energie van eigen bodem

Wind is een belangrijke bron van schone energie, en momenteel ook de goed
koopste. Daarom ontwikkelen, bouwen en exploiteren wij al 30 jaar windparken in 
Nederland. Inmiddels is innogy met 9 windmolenparken in Nederland één van de 
grootste exploitanten van windenergie. Onze 103 windturbines wekken genoeg 
energie op voor 235.000 Nederlandse huishoudens. In de komende jaren bouwen 
wij, samen met gemeenten en provincies, aan nieuwe windparken. Hierbij betrek
ken wij vanaf het begin bewoners die in de buurt van het windpark wonen. Wij 
experimenteren momenteel met een speciale app die omwonenden van windtur
bines inzicht geeft in het verwachte geluidsniveau en hen tegelijkertijd de mogeli
jkheid geeft om overlast te melden. Dit creëert begrip bij omwonende en geeft ons 
inzicht in maatregelen om overlast tegen te gaan. Tevens kunnen wij helpen bij het 
volledig verduurzamen van de energievoorziening van de provincie. Naast groene 
elektriciteit leveren wij ook duurzaam gas. Groen gas is een goed en duurzaam 
alternatief voor aardgas. Een duurzaam gas dat ontstaat uit het verwerken van 
verschillende organische materialen. Voorbeelden van bruikbare materialen zijn 
rioolslib, modder en groente-, fruit- en tuinafval. Zolang het maar natuurlijk is, want 
anders kan er geen groen gas geproduceerd worden. Met groen gas kunnen wij 
helpen het aardgas uit Groningen sneller uit te faseren zonder een grote investering. 

Het is belangrijk om goed te onderzoeken hoe de bestaande gasinfrastructuur 
benut kan worden in de transitie; bijvoorbeeld voor de inzet van groen gas of 
waterstof.

Naast wind is ook de zon een belangrijke bron van duurzame energie. Het aandeel 
zonne-energie uit zonneparken blijft toenemen en wordt steeds belangrijker. Wij 
zijn een wereldwijde speler op de markt voor grootschalige zonnecentrales en 
systemen voor batterijopslag. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van decentrale en duurzame energievoorzieningen voor de 
toekomst.
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Wind op dijken

Nederland heeft ruim 3500 kilometer aan dijken. Deze ruimte moeten wij benutten 
om nog veel meer windparken te bouwen en het aandeel hernieuwbare energie uit 
wind te verhogen. De combinatie van wind en water maken dijken aantrekkelijke 
locaties, vanwege de goede en sterke windcondities. Het waait er immers bijna 
altijd, wat goed is voor de duurzame energieopbrengst en het behalen van duur-
zaamheidsdoelstellingen. De ruimtelijke omgeving van dijken leidt ook tot minder 
overlast van windturbines. Daarnaast komt de grondvergoeding ten goede aan de 
beheerder, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor het onderhoud 
van dijken en een mogelijkheid om de lasten voor consumenten te verlagen. Bij 
windpark Oostpolderdijk zal innogy windturbines op primaire keringen plaatsen. 
Een wereldprimeur! Deze is dankzij innogy voor het eerst gerealiseerd in Neder
land. Hiermee bevestigt Nederland zijn koppositie op het gebied van innovatie in 
wind en watermanagement. 

Voor het behalen van de ambities in 2050 moeten we per provincie kijken naar 
de mogelijkheden. Wij helpen u graag met het verkennen van de verschillende 
mogelijkheden binnen uw provincie zodat wij uw provincie samen kunnen ver
duurzamen. 
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Dakvrienden

Volgens de wet moeten voor 2025 alle daken in Nederland asbestvrij zijn. Dat is 
vooral in de agrarische sector een ingrijpend besluit. Deze sector is goed voor zo’n 
80% van de asbestdaken en bovendien zijn de daken groot. Het saneren en vervan
gen van daken is een grote investering waar geen rendement uit te halen is. Tege
lijk zoekt Essent naar ruimte om groene energie op te wekken. Juist vanwege de 
grootte zijn de daken in de agrarische sector voor zon interessant. En zo helpen wij 
elkaar een handje. Met DakVrienden ondersteunen wij bedrijven met het opruimen 
en vervangen van asbestdaken op basis van het metervooreenmeterconcept. 
Wij vervangen een meter asbestdak voor een meter schoon dak met zonnepanel
en. Hiermee wekken wij groene energie op gedurende 20 jaar. Na 20 jaar dragen 
wij de zonnepanelen kosteloos aan de dakeigenaar over. 

Binnen uw provincie kunt u dit soort initiatieven steunen door het beschikbaar 
stellen van een subsidie voor asbestdaken. Daarnaast willen wij u graag helpen 
met het verduurzamen van uw energievraag met energie opgewekt door zon-
nepanelen op nieuwe schone daken. 



Colofon

Uitgave
Essent, april 2019

Over Essent
Essent is marktleider in Nederland en levert elektriciteit en gas aan zo’n 2,5 miljoen Nederlandse klanten. 
Essent gelooft in een comfortabel thuis voor iedereen. Je huis is namelijk de belangrijkste plek in jouw 
leven. Dat wil je van maximaal comfort en gemak voorzien, zonder veel moeite en hoge kosten. 
Essent helpt haar klanten het comfort thuis te verhogen op een inspirerende, praktische en duurzame 
manier. Zo levert Essent naast stroom en gas diverse producten en diensten die je leven comfortabeler 
maken, zoals isolatie, zonnepanelen en smart home oplossingen. Goed geregeld door bekende installateurs 
uit de buurt, want Essent werkt met een landelijk dekkend netwerk van servicepartners.
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