
Nederlanders worden deze winter geconfronteerd met hoge energieprijzen 
en het elektriciteitsnet loopt ook nog eens vast. Het wordt tijd dat we gaan kijken naar

creatieve oplossingen voor deze problemen. 
 

In tegenstelling tot onze buurlanden zet Nederland nog niet in op thuis- en buurtbatterijen.
Thuis- en buurtbatterijen zorgen ervoor dat we in de avond de energie kunnen gebruiken

die onze eigen zonnepanelen overdag hebben opgewekt. 
Daarnaast verlichten ze ook de steeds grotere druk op het elektriciteitsnet.

 
 Overdag zijn we immers vaak niet thuis en ’s avonds hebben we meer stroom nodig. 

Via de eigen zonnepanelen in de avond een wasje draaien of Netflix kijken, dat moet te
regelen zijn. Of gezellig samen met de buren koffiezetten op de met elkaar opgewekte en

opgeslagen stroom uit de buurtbatterij, wie wil dat nou niet? 
 

Het is hoog tijd voor meer actie. Kampioen zonnepanelen waren we al. 
Kampioen opslag allesbehalve. Daarom hebben Pieter Grinwis (ChristenUnie) 

en Silvio Erkens (VVD) een actieplan opgesteld.
 

Om snel in actie te komen nemen wij dit plan graag op in de volgende begrotingscyclus. 
Dat betekent dat wij vóór de zomer concrete voorstellen van de regering verwachten op

onderstaande vijf punten. Op naar meer grip op onze eigen energierekening! 
En op naar versnelling van de energietransitie met meer lokale opslagcapaciteit!

 



We willen ervoor zorgen dat lokale energieopslag een interessante en logische stap wordt voor
huishoudens en energiecoöperaties. Daarom gaan we deze groepen de komende jaren financieel
ondersteunen - bijvoorbeeld via de ISDE met een aanjaagsubsidie van 30% op de aanschafprijs - bij
de aanschaf van de nu nog prijzige thuis- of buurtbatterij, zodat zelf opwekken, opslaan en
gebruiken aantrekkelijk wordt.

In onze buurlanden Duitsland en België is het al heel gebruikelijk dat er bij de aanschaf van
zonnepanelen ook een bijpassende batterij wordt geleverd. Nederland loopt hier nog mee achter,
terwijl zonnepanelen hier razend populair zijn. Het is goed als er afspraken komen tussen
aanbieders van zonnepanelen en energieleveranciers om zo de combinatie tussen zonnepanelen en
thuisbatterijen te stimuleren. Ons streven is dat nog deze kabinetsperiode 100.000 huishoudens
kiezen voor een thuisbatterij en dat voor 2030 elke huidige eigenaar van zonnepanelen een aanbod
krijgt van zijn energieleverancier. Daarnaast moeten zonnepanelen en thuisbatterijen meer
gezamenlijk aangeboden worden. 

Op dit moment is er een beperkt aantal thuis- en buurtbatterijen beschikbaar. Ze zijn vaak ook nog
eens prijzig.  Wanneer wij op grote schaal zelf onze energie willen opslaan, moet de beschikbaarheid
van deze batterijen omhoog en de prijs omlaag. Daarom maken we afspraken met de sector over de
opschaling van de productie van deze batterijen en spreken we heldere kostenreducties af.

De grondstoffen voor batterijen worden snel schaarser. Bovendien vindt de delving van bijvoorbeeld
lithium vaak plaats in landen met slechte arbeidsomstandigheden en heeft ook de bescherming van
het milieu geen prioriteit. Groen is pas écht groen als het ook circulair is. We zetten daarom in op
circulaire batterijen waarbij hergebruik de norm wordt. Op die manier verminderen we ook de
afhankelijkheid van andere landen. Voor deze recycling maken we afspraken met leveranciers. Hier
kijken we ook naar mogelijk hergebruik van (de componenten van) autobatterijen.

Duidelijke richtlijnen en goede voorlichting zorgen ervoor dat thuis- en buurtbatterijen op een veilige
manier geïnstalleerd en gebruikt worden. Dit helpt ook de sector om verder te professionaliseren. Op
die manier minimaliseren we het risico op ongelukken thuis. 


