
 
 
 

1 Inleiding 
 
Er is veel onrust op de energiemarkt. Onder meer de kostenstijging van energie voor consumenten en de 
(gedeeltelijke) compensatie van de overheid hebben ook gevolgen voor onze leden. Het bestuur van ECO 
wilde de leden hierover in een bijzondere ledenvergadering op 23 november 2021 graag informeren, 
omdat zij -en voor sommige leden is dat al zeer binnenkort- hun leveringscontract voor elektriciteit en gas 
moeten vernieuwen. Door de nieuwe Coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om deze 
ledenvergadering te laten plaatsvinden. In plaats van informatie delen via een ledenvergadering worden de 
leden nu door middel van deze nieuwsbrief geïnformeerd.  
 
Op de ledenvergadering zou met name de keuze van de energieleverancier aan de orde komen. Het   
bestuur heeft daarvoor vergelijkend onderzoek gedaan. Daarbij is gekeken naar mogelijkheden voor lagere 
kosten bij andere (vergelijkbare) leveranciers, waarbij onder meer de medewerking bij teruggave van de 
energiebelasting is meegewogen. De opbouw van de energieprijzen is complex en voor de leden van ECO 
speelt in de vergelijking ook de opbrengst van het zonnepark een rol.  
 
Het advies naar aanleiding van het vergelijkend onderzoek is: Het is voor ECO-leden het meest voordelig om 
de leveringscontracten met Energie VanOns voort te zetten.  
Hierbij spelen de volgende aspecten een rol: 
 Sterke stijging energieprijzen voor consumenten en verlaging van de energiebelasting op elektriciteit 
 Voordelen van alle leden bij dezelfde energieleverancier 
 Zijn de tarieven van Energie VanOns nog marktconform? 
 Vergelijking van de opbrengst van de verkoop van kWh aan Energie Van Ons t.o.v. vergelijkbare 

energiebedrijven 
 

In hoofdstuk 2 en 3 van deze nieuwsbrief worden deze aspecten nader toegelicht.  
 
In hoofdstuk 4 wordt ook aandacht besteed aan andere belangrijke onderwerpen, zoals de mogelijkheden 
voor verkoop van certificaten bij verhuizing, onderhoud van het terrein van het zonnepark, het plaatsen 
van een elektrische deelauto, het bouwen van een kleine windmolen op De Boterberg en de mogelijkheden 
van een duurzaamheidslening bij de gemeente Steenwijkerland. 
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2 De energietarieven 
 
2.1 Voordelen van één energieleverancier/afnemer  
 
ECO maakt gebruik van de ‘Regeling Verlaagd Tarief’, ook wel Postcoderoosregeling genoemd.  
Deze regeling houdt in dat de investering, die de leden in het zonnepark hebben gedaan, over de vijftien 
jaar dat het project loopt (met winst) wordt terugbetaald via teruggave van betaalde energiebelasting over 
de op het zonnepark opgewekte elektriciteit. De teruggave vindt jaarlijks achteraf plaats bij 
afloop/vernieuwing van het contractjaar door de energieleverancier.  
 
Het heeft voordelen dat alle leden energie afnemen bij dezelfde leverancier die de opgewekte elektriciteit 
van ECO inkoopt: 
 De leverancier werkt mee bij het uitvoeren van de nodige administratieve handelingen en zorgt voor 

een snelle en kostenloze afhandeling de belastingteruggave.  
 Het bestuur van ECO zorgt dat alle benodigde gegevens over de verdeling en dergelijke tijdig bij de 

leverancier beschikbaar zijn. De leden behoeven zelf geen actie te nemen. 
 Omdat de administratieve handelingen voor het bestuur onevenredig veel tijd kosten, is afgesproken 

dat leden die bij een andere leverancier energie afnemen de belastingteruggave zelf moeten regelen. 
De ervaring leert dat energieleveranciers, die geen elektriciteit bij de coöperatie inkopen niet zitten te 
wachten op de administratieve afhandeling van de jaarlijkse belastingteruggave; de afhandeling wordt 
vertraagd en er worden ‘afhandelingskosten’ in rekening gebracht. De ervaringen hiermee zijn echt 
dramatisch. 

 
 
2.2 Hogere energieprijzen voor consumenten in 2022 
 
Onder meer als gevolg van het versneld opstarten van de economie na 
Corona en door geopolitieke problemen met de levering van aardgas is de 
prijs van energie de afgelopen maanden sterk gestegen. Hierover is in de 
media veel gesproken en geschreven. De kosten voor energie voor 
consumenten zouden volgens sommigen verdrievoudigen of zelfs zouden 
verviervoudigen. Gelukkig is dat niet aan de orde, al stijgen de 
consumententarieven voor energie wel flink. Voor de berekening van de 
verwachte energietarieven in 2022 zie hoofdstuk 2.4. 
 
Op hoofdlijnen komt het er op neer dat: 
 de kale inkoopprijzen voor energie sterk zijn gestegen 
 de overheid deze prijsstijging gedeeltelijk compenseert door  

o de energiebelasting op elektriciteit te verlagen met € 0,084  
o de heffingskorting te verhogen met € 230,-. 

Beide posten samen resulteren in zo’n € 400,-. Een bedrag dat ook vaak in de media is genoemd. 
 

De korting op de belasting op elektriciteit heeft gevolgen voor de hoogte van de teruggave energiebelasting 
van de postcoderoosregeling, zie hoofdstuk 3 in deze nieuwsbrief. 
2.3 Keuze energieleverancier 
 
ECO heeft in het begin van het zonneparkproject weloverwogen gekozen voor Energie VanOns.  
Zie voor onderbouwing van deze keuze: Energie VanOns – Energie Coöperatie Oldemarkt (ecoldemarkt.nl) 
Energie VanOns scoort op de lijst van duurzaamheid van de Consumentenbond met een 10. 
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Daarnaast wordt jaarlijks gekeken of er andere betere alternatieven zijn en of Energie VanOns nog 
concurrerende prijzen hanteert. Dit geldt zowel voor de inkoop van energie door de leden als voor de 
verkoop van opgewekte elektriciteit door ECO. De vergelijking is medio oktober jl. gemaakt met de tarieven 
van Greenchoice. Deze leverancier heeft een score van 8,2 op de lijst van duurzaamheid van de 
Consumentenbond. 
 
 
2.4 Berekening energietarieven 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven begin 2021 en de (verwachte) 
energietarieven in 2022. Voor gedetailleerde toelichting van de opbouw wordt in de bijlage een overzicht 
gegeven. De berekeningen zijn gebaseerd op door de leveranciers op internet verstrekte tarieven. Er wordt 
op gewezen dat het een momentopname betreft en dat bedragen vaak worden bijgesteld. 
 
Tabel 1: Opbouw consumentenenergietarieven en berekening verwachte energietarieven 2022 voor 1 jaar vast 

  Energieleverancier 
Omschrijving: Eenheid  Energie VanOns 

begin 2021 op basis van 
prijzen januari 2021 

Energie VanOns 
verwacht in 2022 

op basis van prijzen 
oktober 2021 

Greenchoice 
verwacht in 2022 op 

basis van prijzen 
oktober 2021 

     
Elektriciteit Per  kWh 0,11309 0,20135 0,22152 
Energiebelasting  0,11408 0,03008 0,03008 
Opslag Duurzame Energie  0,03600 0,03600 0,03600 
Totaal Per kWh 0,26317 0,26743 0,28760 
     
Vast recht / admi  Per jaar 56,88 37,- 17,-  
Netbeheer (Enexis) Per jaar 234,78 250,81 250,81 
     
Gas Per m3 0,27058 1,01611 1,18 
Energiebelasting  0,42176 0,42176 0,42176 
ODE  0,10297 0,10297 0,10297 
Totaal Per m3 0,79531 1,54084 1,70473 
     
Vast recht / admi Per jaar 56,88 57,- 76,- 
Netbeheer (Enexis) Per jaar 176,51 186.60 186.60 
Heffingskorting Per jaar 558,56 788,56 788,56 
 
Energietarieven leden 
(bedragen afgerond) 

    

Kleinverbruiker 
(1100 kWh / 500 m3 gas) 

Per maand 
Verschil met prijzen 
januari 2021 

57,- 
 
 

68,- 
 

11,- 

75,- 
 

18,- 
Gemiddelde gebruiker 
(2500 kWh / 1300 m3 gas) 

Per maand 
Verschil met prijzen 
januari 2021 

158,- 225,- 
 

67,- 

250,- 
 

24,- 
Grootverbruiker 
(4500 kWh / 2500 m3 gas) 

Per maand 
Verschil met prijzen 
januari 2021 

265,- 400,- 
 

135,- 

442,- 
 

117,- 
 
Opmerkingen: 
 De gehanteerde basistarieven zijn ingeschat op basis van de inkoopprijzen in oktober, waarbij het de 

verwachting is dat deze prijzen in 2022 mogelijk nog zullen dalen. 
 De verhoging van de energiekosten worden voornamelijk veroorzaakt door de sterk verhoogde kosten 

voor aardgas.  
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 Uit deze berekeningen blijkt dat de combinatie van prijsaanpassingen en belastingmaatregelen 
resulteren in een verhoging van de maandlasten voor energie voor een gemiddelde gebruiker (2.500 
kWh / 1.300 m3 gas) met circa € 67,- zullen toenemen. Volgens berekeningen van de overheid zou 
moeten worden gerekend op een verhoging van circa € 40,- per maand. 

 Vergelijking van de tarieven van Energie VanOns met een vergelijkbare aanbieder (Greenchoice) laat 
zien dat Energie VanOns nog steeds concurrerende prijzen hanteert. Voor een gemiddelde gebruiker is 
Energie VanOns op maandbasis ca € 25,- goedkoper dan Greenchoice. 

 
Een en ander resulteert voor de consument met een gemiddeld energiegebruik in 2022 in een verhoging 
van de energiekosten met ongeveer € 30,- tot 40,- per maand. 
 
 
2.5 Opbrengsten van de verkoop van zonne-energie aan Energie VanOns 
 
ECO verkoopt de door het zonnepark opgewekte elektriciteit aan Energie VanOns. Daarvoor is een 
leveringscontract afgesloten van vijf jaar. De opbrengsten worden gebruikt voor de exploitatie van het 
zonnepark. Te denken valt onder meer aan verzekeringen, huur van de grond, onderhoud installatie en 
dergelijke. Als er na afloop van het project (na 15 jaar) geld overblijft, wordt dit naar rato van het aantal 
certificaten verdeeld onder de leden van ECO. 
 
In 2020 is als uitgangspunt een inkoopprijs gehanteerd van € 0,0473 per kWh. Dit is een voorlopig bedrag 
gebaseerd op gemiddelden uit het verleden. De definitieve afrekening vindt jaarlijks achteraf plaats.  
De definitieve inkoopprijs per kWh wordt berekend uit: SDE-marktindex prijs per kWh vermenigvuldigd met 
een correctiefactor. Deze correctiefactor wordt bepaald uit de onbalansfactor vermenigvuldigd met een 
profielfactor.  
Vanwege de sterke groei van zonne-energie is er in 2020 veel meer onbalans op het elektriciteitsnet 
geweest. Daardoor is de onbalansfactor in 2020 veel hoger uitgevallen dan vooraf gedacht. Dit heeft 
geresulteerd in een aanzienlijke verlaging van de definitieve inkoopprijs tot € 0,0022 poer kWh. Het verschil 
is inmiddels verrekend met Energie VanOns. 
 
Wat is onbalans? 
Om het elektriciteitsnet stabiel te houden, is het nodig dat vraag en aanbod in balans zijn. Door de snelle 
groei van de productie van zonne-energie komt het sinds een paar jaar regelmatig voor dat de productie 
van zonnestroom op een zeer zonnige dag hoger is dan de totale vraag naar elektriciteit. Meer productie 
dan vraag was in 2020 op sommige dagen in extreme mate aan de orde omdat er in 2020 zo’n 10% meer 
zonne-uren waren dan in een gemiddeld jaar. Die overproductie zorgt voor onbalans op het 
elektriciteitsnet en die onbalans heeft vervolgens een negatief effect op de prijs die de opwekkers van 
zonnestroom ontvangen voor de geproduceerde elektriciteit.  
 
Voor 2021 zal de inkoopprijs zeer waarschijnlijk hoger uitvallen omdat: 
 de inkoopprijs van elektriciteit is gestegen 
 het jaar 2021 is niet extreem zonnig. Daarom is overproductie van zonnestroom –en daarmee 

onbalans- veel minder aan de orde. 
 
Hoewel dit nog niet zeker is, kan voorlopig worden uitgegaan van € 0,04 per kWh. 
 
Andere energiebedrijven hanteren bij de inkoop van elektriciteit van energiecoöperaties andere methodes 
voor de berekening van de inkoopprijs. Greenchoice gaat bijvoorbeeld uit van een vaste prijs voor een 
periode van ten minste 3 jaar van het kale consumentenleveringstarief verminderd met een afslag van        
€ 0,065, waardoor de vergoeding voor opgewekte kWh met € 0,08 per kWh beduidend hoger uitvalt.  
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Tabel 2: Opbrengsten per kWh en klantvergoedingen voor ECO 

 Energie VanOns 
o.b.v. 5 jarig contract 

Greenchoice 
o.b.v. 3 jarig contract 

115.000 kWh per jaar € 0,04 € 0,08 
Klantvergoeding  

- elektriciteit 
- gas 

 
€ 37,- 
€ 37,- 

 
€ 17,- 
€ 17,- 

Totale opbrengst per jaar 
Verschil poer jaar 

€ 7.486,- € 9.880,- 
€ 2.394,- 

Kosteloze verrekening ja ja 
 
Het verschil in opbrengsten van Energie VanOns en Greenchoice is aanzienlijk. Er wordt door Energie 
VanOns -mede op basis van door ECO aangedragen informatie- gewerkt aan een andere 
prijsvormingssystematiek. Hoewel dit nog niet zeker is, zal dit voor Energie VanOns in 2022 waarschijnlijk 
leiden tot een hogere vergoeding per kWh.  
 
 
2.6 Conclusies en aanbevelingen  
 
 Naar verwachting zullen de kosten voor energie het komend jaar flink stijgen. Uitgegaan moet worden 

met een maandelijkse stijging van € 40,- tot 67,- voor een ‘gemiddelde’ gebruiker (2.500 kWh / 1.300 
m3 gas). 

 Energie VanOns hanteert concurrerende energietarieven voor consumenten. Het bindende advies (zie 
ook art.9 van de ledenovereenkomst) is daarom dat alle ECO leden opnieuw een 1 jarig contract met 
Energie van Ons afsluiten. 

 De vergoeding voor de aan Energie VanOns geleverde elektriciteit is de afgelopen periode beduidend 
lager dan vergelijkbare energieafnemers (zoals Greenchoice). Verwacht dat hierin het komende jaar 
verbetering zal komen.  

 Vergelijking van de energietarieven voor consumenten in combinatie met de opbrengsten van de 
verkoop van elektriciteit samen, laat zien dat Energie VanOns een financieel gunstige keus is. Mede 
omdat het veel voordelen heeft hetzelfde bedrijf voor energielevering aan de leden en de inkoop van 
elektriciteit te hebben, is door het bestuur besloten voor 2022 geen acties te ondernemen om het 
leveringscontract met Energie VanOns open te breken en een andere afnemer te zoeken. 

 
 

3 Gevolgen verlaging energiebelasting van elektriciteit op rendement ECO-certificaten 
 
Via de Regeling Verlaagd Tarief (de zogenaamde 
Postcoderoosregeling) wordt door Energie VanOns jaarlijks een 
bedrag in mindering gebracht op de jaarafrekening. Over 2020 
bedroeg de teruggave per kWh € 0,1182, dat is € 11,62 per 
certificaat. Deze bedragen zijn ook het uitgangspunt geweest 
met de eerder uitgevoerde rendementsberekeningen, waaruit 
destijds een terugverdientijd van circa 8 jaar is gevolgd. 
 
Het tijdelijk verlagen van de energiebelasting op geleverde 
elektriciteit (€ 0,114 per kWh) per 1 september 2021 heeft ook 
een vermindering van de teruggave van energiebelasting in het 
kader van de Postcoderoosregeling tot gevolg. In 2022 (uit te 
betalen in 2023) zal de teruggave van de energiebelasting 
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beduidend lager zijn dan in 2020 (uitbetaald in 2021) het geval was.  
 
De exacte invloed op de teruggave van de energiebelasting voor 2021 en 2022 is moeilijk aan te geven, 
maar zal waarschijnlijk in de orde van 30 tot 50% liggen. Daarmee zal de terugverdientijd langer worden en 
het rendement op de investering in het zonnepark verminderen! Hoe dit uitpakt voor de langere termijn 
hangt van de hoogte energiebelasting in de komende jaren. Op dit moment is moeilijk te voorzien of en 
wanneer die weer op het oude niveau komt. 
 
 

4 Overige punten 
 
4.1 Verkoop certificaten bij verhuizing of overlijden 

 
De Energie Coöperatie Oldemarkt is formeel per 1 januari 2020 als coöperatie gestart 
met de productie van elektriciteit. Bij de exploitatie wordt gebruik gemaakt van de 
Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling): ieder lid ontvangt immers naar rato van 
het aantal certificaten de energiebelasting terug over de opgewekte stroom. Deze 
subsidieregeling heeft een looptijd van 15 jaar, dus tot 1 januari 2035.  

 
Mocht een lid in die periode verhuizen of (helaas) overlijden, dan kunnen de certificaten worden 
overgenomen door de huidige leden van de coöperatie. Ook door nieuwe leden, bijvoorbeeld de nieuwe 
bewoners, kunnen de certificaten overkopen.  
 
Bij de overname door nieuwe leden is op 1 april jl. een probleem ontstaan, omdat op die datum de Regeling 
Verlaagd Tarief is gestopt en opgevolgd door de Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking. Op zich 
niets aan de hand, ware het niet dat het per 1 april niet meer mogelijk was nieuwe leden in onze coöperatie 
op te nemen. Dat raakte alle ruim 600 energie coöperaties in Nederland (met in totaal zo’n 100.000 leden) 
die gebruik maken van de Reling Verlaagd Tarief! 
 
ECO is direct geconfronteerd met de consequenties, omdat er juist in de afgelopen maanden twee leden 
gingen verhuizen. Op dat moment waren er geen zittende leden die de certificaten wilden overnemen. Het 
probleem is in de Tweede Kamer al snel duidelijk geworden en er is inmiddels een oplossing. Inmiddels zijn 
de certificaten van de vertrekkende leden ondergebracht bij twee nieuwe coöperatie leden en bij twee 
zittende leden.  
 
De afhandeling van deze kwestie heeft het bestuur tientallen uren werk opgeleverd. Dit leidt bij het bestuur 
tot een oproep en een voorstel: 
 
Oproep:  
Zittende leden van ECO die behoefte hebben aan meer certificaten worden verzocht zich te melden!  
De namen worden opgenomen in een ‘lijst van belangstellenden’. Als er certificaten beschikbaar komen 
laten we dat (op volgorde van registratie op de belangstellendenlijst) natuurlijk weten. 
 
Voorstel:  
Op dit moment wordt bij de overdracht van certificaten 3% transactiekosten berekend voor het werk dat 
het bestuur verricht bij zo’n transactie. Het bestuur stelt voor dit percentage per 1 december te verhogen 
naar 10% gezien het vele werk dat met zo’n transactie gepaard gaat. Deze transactiekosten worden 
uiteraard in de kas van de coöperatie gestort. 
Leden die niet instemmen met dit voorstel, worden gevraagd om uiterlijk 1 december 2021 te reageren. 
Zonder reactie gaan we uit van uw instemming.  
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4.2 Onderhoud terrein 
 
In 2021 is door ECO tweemaal (eind juni en nogmaals eind augustus) gewerkt aan 
het maaien, wiersen en in balen persen van het gras dat vrijkomt bij dat werk. 
Het maaien en in balen persen wordt uitbesteed, maar het wiersen wordt 
uitgevoerd door ruim 10 leden van de coöperatie die zich daarvoor hebben 
aangemeld.  
 
Het belang voor het in beheer hebben van het terrein zit voor ECO twee dingen:  
 naast duurzame energie opwekken wil ECO ook bijdragen aan de 

biodiversiteit op het terrein  
 ECO ontvangt een (bescheiden) bijdrage voor de gehele organisatie van het 

terreinbeheer. 
 

 
De ruim 10 vrijwilligers hebben zich vol overgave op die klus gestort! Maar inmiddels is het wel duidelijk dat 
deze aanpak niet houdbaar is. Omdat het terrein vrijwel altijd extreem nat is en blijft , staat men bij het op 
een wiers harken van het gras, de meeste tijd in het water. Met harken wordt dus niet alleen gras 
verplaatst, maar ook het water dat door het gras wordt vastgehouden. Dat maakt het werk zo zwaar dat we 
hebben besloten op deze manier niet verder te gaan. 
 
Inmiddels zijn een aantal alternatieven op een rijtje gezet, waarover met de gemeente Steenwijkerland 
wordt gesproken. De gemeente betaald immers het terreinbeheer en zal daarom akkoord moeten gaan 
met de alternatieven, die leiden tot meerkosten.  
 
 
4.3  Elektrische deelauto 
 

Enige tijd geleden is gemeld dat (het bestuur van) ECO zich willen 
inzetten voor het realiseren van een elektrische deelauto in Oldemarkt 
en omgeving. Uitgangspunt is dat we ons financieel op geen enkele 
wijze aan het initiatief verbinden, maar dat we vooral organiseren 
(partijen bij elkaar brengen, budget regelen e.d.)  
 
 

 
De eerdere contacten met een bedrijf uit het noorden van het land zijn op niets uitgelopen. Op dit moment 
zijn we in gesprek met MyWheels: een partij die in het hele land het concept van elektrische deelauto’s 
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uitrolt. Inmiddels heeft Plaatselijk Belang Oldemarkt aangegeven een bijdrage te willen leveren en zijn er 
gesprekken met de gemeente Steenwijkerland over een financiële bijdrage.  
Als het allemaal lukt kan iedere Oldemarkter in de loop van 2022 een elektrische deelauto huren voor 
alleszins schappelijke bedragen: zie MyWheels. 
  
 
4.4 Bouwen windmolen op de Boterberg 
 
Tijdens de online ALV in april 2020 hebben de leden van ECO aan het bestuur de 
ruimte gegeven om te bezien of koppeling van het zonnepark met windenergie een 
mogelijkheid zou kunnen zijn. Energie-technisch gezien is dat interessant, omdat 
zonne-energie en windenergie elkaar goed aanvullen. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat het hier niet over een gigant van een windmolen 
zoals je die bijvoorbeeld op de dijk van Lemmer naar Urk of op zee ziet staan. De 
bezwaren die dat (terecht) zou oproepen maken zoiets bij voorbaat onhaalbaar en 
onwenselijk. Ook binnen het gemeentelijk beleid van Steenwijkerland past een 
dergelijke windmolen niet. Inmiddels is een beleidsnota over kleine 
windmolens/dorpsmolen met een ashoogte van maximaal 25 meter in de 
Gemeenteraad besproken. 
 
Draagvlak is voor het bestuur een absolute randvoorwaarde. Daarom is voorzichtig begonnen met het 
polsen van de direct omwonenden op de Boterberg. Het resultaat is voorzichtig positief.  
De volgende ronde is nu om de bewoners van de Krukmansveldweg te benaderen. Mochten de eerste 
reacties over het algemeen gematigd positief zijn, wordt voor de direct omwonenden, bewoners van de 
Krukmansveldweg en belangstellende ECO-leden een excursie georganiseerd naar een locatie waar zo’n 
kleine dorpsmolen draaiend is te zien. Mochten de reacties van de bewoners van de Krukmansveldweg in 
meerderheid negatief zijn dan, dan stoppen we het initiatief! 
Al met al een traject wat nog behoorlijk wat tijd zal nemen. Pas na het beoogde veldbezoek (als die stap 
gezet kan worden) gaat ECO aan de slag met het werven van (nieuwe) coöperatieleden die willen 
participeren in windenergie. 
 
 
4.5 Duurzaamheidslening gemeente Steenwijkerland 

 
De gemeente Steenwijkerland verstrekt sinds kort een sociale 
duurzaamheidslening voor het isoleren van woningen of het opwekken van 
duurzame energie. Huishoudens met een inkomen van maximaal 150% van het 
sociaal minimum, die voor ten minste € 1.500,- investeren, komen hiervoor in 
aanmerking. Meer informatie is te vinden op Sociale duurzaamheidslening isoleren 
en opwekken duurzame energie - Gemeente Steenwijkerland. Wellicht zijn er 
mensen in uw omgeving die hiermee een duwtje in de rug krijgen en overgaan tot 
het nemen van en energiebesparende maatregelen. 
 
 

 
 
 

5 Ten slotte 
 
Het bestuur wenst iedereen alvast heel prettige feestdagen en een goed begin van 2022! 
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Bijlage bij Nieuwsbrief 19: Toelichting opbouw energietarieven 
 
Een overzicht met toelichting van de afzonderlijke onderdelen waaruit die consumentenprijs is opgebouwd: 
(alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW) 
 
 Het ‘kale’ tarief m3 gas en/of per kWh 

Dit bedrag wordt bepaald door prijsschommelingen op de wereldmarkt. De kosten voor de inkoop van energie 
zijn flink gestegen. De kosten waren begin 2021 nog ca € 0,07 per kWh en € 0,41 per m3 gas. In oktober 2021 
zijn de kosten gestegen tot respectievelijk € 0,21 per kWh en € 1,20 per m3 gas. Inmiddels zijn de prijzen weer 
wat gestabiliseerd en lijken in het komend jaar weer te gaan dalen.  
 

 Leveringskosten 
Dit zijn ‘administratiekosten’ die door de leverancier in rekening worden gebracht. Vaak benoemd de 
leverancier deze kosten anders, bijvoorbeeld ‘vast recht’. Deze kosten verschillen per leverancier en bedragen 
€ 100,- tot 150,- per jaar voor elektriciteit en gas samen. 
 

 Kosten netbeheer (Enexis)  
Het net waarmee energie naar de gebruikers wordt gebracht is in onze regio in beheer bij Enexis. Enexis brengt 
voor het beheer kosten in rekening die via de energieleverancier aan de consument worden doorberekend. De 
hoogte van deze kosten is afhankelijk van regio. In Oldemarkt bedragen in 2021 de kosten € 250,- voor 
elektriciteit en € 187,- voor gas per jaar. 
 

 Energiebelasting 
Op elektriciteit (per kWh) en gas (per m3) wordt door de overheid energiebelasting geheven; respectievelijk € 
0,114 per kWh en € 0,42 per m3 gas. Vanwege de sterk stegen prijzen voor energie heeft de overheid besloten 
de belasting op elektriciteit te verlagen met € 0,084 per kWh. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor 2022.  
 

 Opslag Duurzame Energie (ODE)  
De ODE wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. In 2020 bedraagt de ODE voor consumenten € 0,036 per 
kWh voor elektriciteit en voor gas € 0,103 per m³. 

 
 Heffingskorting  

De heffingskorting is een korting op de energiebelasting. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de 
overheid. In 2021 bedraagt de korting € 558,56 per jaar. Vanwege de sterk gestegen gasprijzen wordt deze 
korting voor 2022 tijdelijk verhoogd met € 230,-. 

 


