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Micro-opwekking  

Resolutie van het Europees Parlement van 12 september 2013 over micro-opwekking – 

kleinschalige opwekking van stroom en warmte (2012/2930(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikel 192, lid 2, en artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

– gezien Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging 

en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG1, 

– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU 

en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG2, en de gevolgen 

daarvan voor de opwekking van warmte en energie, 

– gezien Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 

betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake 

ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten3, Richtlijn 2010/30/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het 

energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de 

standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten4, en de 

uitvoeringsverordeningen bij die richtlijnen, 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De interne energiemarkt doen werken" 

(COM(2012)0663) en de bijbehorende werkdocumenten (SWD(2012)0367 en 

SWD(2012)0368), 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Hernieuwbare energie: een belangrijke 

speler op de Europese energiemarkt" (COM(2012)0271), 

– gezien zijn resolutie van 15 december 2010 over de herziening van het actieplan inzake 

energie-efficiëntie5, 

– gezien de vraag aan de Commissie over microgeneratie (E-010355/2011), 

– gezien de vraag aan de Commissie over participatieprojecten op het gebied van zonne-

energiecentrales (E-011185/2012), 

– gezien de vraag aan de Commissie over micro-opwekking (O-000074/2013 – B7-
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0217/2013), 

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat toegang tot voldoende energie voor een behoorlijke levensstandaard een 

basisrecht voor iedereen is, en dat de energieprijzen de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen 

zijn; 

B. overwegende dat de Europese Unie voor haar energievoorziening steeds afhankelijker wordt 

van invoer uit derde landen en dat er veranderingen nodig zijn om haar doelstellingen op het 

gebied van klimaat, energie en groei te kunnen bereiken; 

C. overwegende dat het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron het CO2-niveau in de 

atmosfeer heeft doen toenemen en daarmee heeft bijgedragen tot de wereldwijde 

klimaatverandering; dat de EU voor 2020 streefcijfers heeft vastgesteld voor de opwekking 

van hernieuwbare energie en momenteel werkt aan een kader voor het klimaat- en 

energiebeleid voor 2030; dat er op dit moment wel bepalingen inzake kleinschalige 

energieopwekking (micro-opwekking) bestaan, maar dat deze verspreid zitten over diverse 

wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven zoals de richtlijn energie uit hernieuwbare 

bronnen en de richtlijn energie-efficiëntie; 

D. overwegende dat de leiders van de EU het voortouw zouden moeten nemen bij het 

aanpakken van de energieomschakeling, daarbij rekening houdend met de noodzaak om alle 

EU-burgers, ongeacht inkomen of rijkdom, hierbij te betrekken; dat kleinschalige energie de 

samenhang binnen gemeenschappen kan versterken, energie-armoede kan bestrijden, 

nieuwe banen en economische groei kan scheppen en kan leiden tot een nieuwe aanpak bij 

de bestrijding van de huidige economische crisis; 

E. overwegende dat kleinschalige en gedecentraliseerde energieopwekking huishoudens, 

kleine en middelgrote bedrijven en zowel stedelijke als plattelandsgemeenschappen de kans 

biedt om samen te werken aan de bestrijding van de klimaatverandering door zelf energie te 

produceren; dat consumenten zich bewust moeten worden van efficiënte manieren om 

energie te produceren en te gebruiken; dat er een duurzamere en meer betrokken 

samenleving kan ontstaan als consumenten in staat worden gesteld om hun eigen 

elektriciteit en warmte te produceren; dat de mededeling over de interne energiemarkt 

ingaat op het vraagstuk van meer inbreng van die "prosumenten"; dat consumenten nu al 

talrijke mogelijkheden hebben om actief mee te werken aan efficiënte energieproductie en -

consumptie, maar dat er nog onbenutte kansen liggen; 

F. overwegende dat micro-opwekking van energie ook op mondiaal niveau een rol kan spelen; 

G. overwegende dat stimulansen voor kleinschalige opwekking van energie en warmte per 

lidstaat sterk uiteenlopen; dat het EU-beleid beter ten uitvoer moet worden gelegd om het 

potentieel van kleinschalige energieopwekking in Europa te benutten; 

Definitie 

1. definieert in de context van deze resolutie de term micro-opwekking als volgt: 1) de 

kleinschalige opwekking van energie voor verwarming, koeling en stroomvoorziening door 

individuele personen en kmo's om in hun eigen behoeften te voorzien; en 2) diverse vormen 

van gegroepeerde of coöperatieve kleinschalige productie op gemeenschapsniveau om in 



plaatselijke behoeften te voorzien; tekent daarbij aan dat micro-opwekking een breed scala 

aan technologieën beslaat (waterkracht, zonne-energie, zee-energie, wind, warmtepompen, 

biomassa) waarbij specifiek de nadruk ligt op hernieuwbaarheid en duurzaamheid; 

Inleiding 

2. bevestigt dat micro-opwekking een essentieel element moet vormen van de toekomstige 

energieopwekking, wil EU haar streefcijfers voor hernieuwbare energie op de lange termijn 

bereiken; herinnert eraan dat micro-opwekking bijdraagt tot de toename van het totale 

aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix van de EU en dat zij efficiënt 

elektriciteitsverbruik mogelijk maakt in de nabijheid van de plaats van opwekking, waarbij 

transportverliezen worden voorkomen; 

3. herinnert eraan dat de doorbraak van micro-opwekking afhangt van tal van verschillende 

factoren, zoals een goed functionerende Europese interne energiemarkt, de technische 

ontwikkeling van micro-opwekkingseenheden, de totstandbrenging van intelligente energie-

infrastructuur, met name voor de distributie, en doeltreffend beleid voor de korte, 

middellange en lange termijn, met steunregelingen om micro-opwekking op Europees, 

nationaal en regionaal niveau te stimuleren; 

4. erkent dat onderzoek en technologie een belangrijke rol spelen om de efficiëntie van micro-

opwekking te verbeteren en de kosten ervan te verminderen; 

5. wijst erop dat specifieke obstakels een grootschaliger gebruik van micro-

opwekkingtechnologie in de weg staan, zoals het probleem van de hoge initiële 

investeringskosten, de hoge mate van administratieve complexiteit in verband met de 

aansluiting op en de toegang tot het elektriciteitsnet en het gebrek aan inzicht in de energie- 

en kostenbesparingen van de verschillende technologieën voor micro-opwekking gedurende 

de levensduur ervan; 

6. wijst erop dat energiearmoede een groeiend probleem vormt; benadrukt dat facilitering van 

micro-opwekking op individueel en gemeenschapsniveau de consumenten in staat kan 

stellen om een actieve rol te gaan spelen in de energiesector en meer grip te krijgen op hun 

energieverbruik, waardoor zij minder energie hoeven te kopen en energiearmoede 

voorkomen wordt; benadrukt dat micro-opwekking een kans biedt om de maatschappij om 

te vormen en duurzamer, coöperatiever en eerlijker te maken; dringt aan op bijzondere 

aandacht voor huurders, die er vaak van worden weerhouden om efficiënter met energie om 

te gaan en om hun eigen energie op te wekken; 

7. benadrukt dat technologieën voor micro-opwekking zoals micro-WWK 

(warmtekrachtkoppeling) en hernieuwbare energiebronnen op kleine schaal het mogelijk 

maken te komen tot "nul-energie"-gebouwen en energiepositieve gebouwen, die de 

overtollige energie die ter plaatse wordt opgewekt, aan het net leveren; 

8. wijst op het belang van bevordering van plaatselijke coöperaties op het gebied van 

hernieuwbare energie, zowel in steden als op het platteland, teneinde het publieke draagvlak 

voor hernieuwbare energie en het besef bij de burgers van het bestaan van kleinschalige 

energieproductie, en hun deelname daaraan, te vergroten, alsook de toegang tot 

hernieuwbare energie te verbeteren en investeringen te genereren; merkt op dat het 

belangrijk is lokale en regionale aggregatoren te bevorderen om burgers veilig en efficiënt 

in de elektriciteitsmarkt te laten participeren, met de waarborg van billijke prijzen voor de 



"prosument" voor de diensten die aan het stroomstelsel worden geleverd; merkt op dat de 

lokale autoriteiten een belangrijke rol spelen bij de bevordering en stimulering van micro-

opwekking onder burgers, kmo’s en belanghebbenden; 

9. is van mening dat de EU-burgers niet goed op de hoogte zijn van de voordelen van micro-

opwekking en verzoekt de Commissie en de lidstaten stappen te ondernemen om 

bekendheid te geven aan de oplossingen in verband met micro-opwekking en aan de beste 

praktijken op dit gebied; 

10. stelt vast dat er weinig informatie beschikbaar is over de capaciteit en het toekomstige 

potentieel van micro-opwekking in de EU; is van mening dat meer kennis ertoe zou 

bijdragen dat micro-opwekking een grotere rol gaat spelen in het klimaat-, energie- en 

industriebeleid; 

11. merkt op dat voor de bevordering van micro-opwekking van elektriciteit slimme 

elektriciteitsmeters nodig zijn, waarmee het aandeel kan worden gemeten van de 

elektriciteit voor eigen verbruik en de elektriciteit die wordt afgestaan aan het net, alsmede 

meters die de warmte-energie meten die een gebouw dat deel uitmaakt van een 

verwarmingsnet binnenkomt of verlaat, zodat de geproduceerde warmte-energie als tegoed 

kan worden bijgeschreven; 

12. merkt op dat het vaak loont een gecombineerde productie van warmte en elektriciteit te 

leveren aan installaties, ook in het kader van micro-opwekking, omdat de energie-efficiëntie 

dan vaak aanzienlijk toeneemt; 

13. stelt vast dat grootschalige invoering van micro-opwekking een belangrijke stap is in de 

overgang van het historische, gecentraliseerde energiesysteem naar een meer 

gedecentraliseerd en flexibel energiesysteem, die nodig is om de doelstellingen van de EU 

op het gebied van energie en klimaat te realiseren; benadrukt dat het van belang is micro-

opwekking nú te bevorderen en daarbij op eerlijke wijze kwesties in verband met 

distributienetwerkexploitanten aan te pakken, zoals kostendeling en de noodzaak van 

investeren in slimme technologieën; wijst er met klem op dat de positieve impact van 

nevendiensten die door micro-opwekkers worden geleverd en die bijdragen aan de 

continuïteit in de exploitatie van het systeem naar behoren gedefinieerd en op faire wijze 

behandeld moet worden; beklemtoont derhalve dat het noodzakelijk is nú de juiste 

beslissingen te nemen en de juiste doelstellingen te bepalen en de nodige investeringen en 

dat een ambitieuze regelgeving niet langer wordt uitgesteld; 

14. wijst erop dat uitbreiding van de micro-opwekkingscapaciteit in de EU een uiterst kostbare 

zaak kan worden en dat meer investeringen van individuele "prosumenten" in micro-

opwekking ook andere investeringen zullen vergen op diverse niveaus van het 

energiestelsel, bijvoorbeeld in distributie- en transmissiesystemen die het gebruik van 

micro-opwekking vergemakkelijken; wijst erop dat dit geen gevaar mag inhouden voor een 

volledige continuïteit van de voorziening en dat het de energieprijzen niet kunstmatig mag 

opdrijven; is het eens met de Raad dat het energiebeleid van de EU moet zorgen voor 

continuïteit van de voorziening voor gezinnen en bedrijven tegen betaalbare en 

concurrerende prijzen en kosten; 

Regelgevingskader 

15. verzoekt de Commissie aanbevelingen op te stellen die gebaseerd zijn op goede praktijken 



voor regulatoren en systeemexploitanten, over de wijze waarop de administratieve 

procedures voor het exploiteren en aansluiten van micro-opwekkingseenheden op het 

netwerk kunnen worden vereenvoudigd, met focus in het bijzonder op de instelling van één 

loket-procedures; wijst er met klem op dat een ambitieuze tenuitvoerlegging van de 

bestaande richtsnoeren moet worden bevorderd, bijvoorbeeld de bepalingen betreffende 

micro-WKK-eenheden in de richtlijn energie-efficiëntie; 

16. merkt op dat de door micro-opwekkers geproduceerde energie, als zij onmiddellijk en 

plaatselijk wordt verbruikt, energiestromen en de hiermee verband houdende verliezen in 

het systeem voorkomt en het gevoel van betrokkenheid van de "prosument" vergroot; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom specifieke mechanismen te ontwikkelen voor 

de aanmoediging van zelfvoorziening in combinatie met een algemene verlaging van het 

verbruik; 

17. verzoekt de Commissie en de nationale regulatoren regelgevingskaders te ontwikkelen 

waarin de rol en de verantwoordelijkheid van alle spelers in de distributienetten worden 

omschreven, met focus in het bijzonder op de omstandigheden die aggregatie bevorderen, 

gezien de in de toekomst cruciale rol hiervan voor de actieve participatie van micro-

opwekking in het systeem; 

18. merkt op dat distributiesysteembeheerders (DSB's) een steeds belangrijkere rol spelen in 

een meer decentraal energienet, dat zij voor continuïteit van de voorziening en een stabiele 

en betrouwbare netexploitatie zorgen en de vertrouwelijkheid van klantgegevens 

waarborgen; verzoekt de Commissie en de nationale regulatoren om deze rol te erkennen en 

investeringen van de DSB's in het distributiesysteem te vergemakkelijken, met als doel de 

algehele efficiëntie van het energiesysteem te verbeteren; vraagt voorts dat de rol van DSB's 

bij de organisatie van de balancering en andere nevendiensten duidelijker wordt 

gedefinieerd; 

19. is van mening dat doeltreffende, gecoördineerde actie op het gebied van kleinschalige 

energieopwekking in de hele EU nodig is als onderdeel van de totstandbrenging van de 

Europese interne energiemarkt; 

20. merkt op dat de lidstaten verschillende doelen en structuren hebben voor hun fiscale en 

juridische bepalingen inzake micro-opwekking en dat dit een brede doorbraak van micro-

opwekking in de weg kan staan; verzoekt de Commissie begrotingslijnen in het kader van 

het programma "Intelligente energie - Europa" (IEE) vast te stellen en met de lidstaten 

samen te werken aan het opheffen van de obstakels in de nationale wetgevingen inzake 

toegang tot financiering voor individuele en coöperatieve micro-opwekkingsprojecten, aan 

het creëren van nieuwe specifieke financieringsinstrumenten (bijv. microkredieten) en aan 

het verspreiden van goede praktijken in verband met deze activiteiten; 

21. verzoekt de lidstaten rekening te houden met de specifieke kenmerken van micro-

opwekking bij het ontwerp en de evaluatie van de nationale stimuleringsmaatregelen en 

ondersteuningsregelingen, om ervoor te zorgen dat deze aan kleinschalige 

energieopwekking aangepast zijn; 

Infrastructuur, producten en normen 

22. vraagt om de onmiddellijke en volledige tenuitvoerlegging van het derde energiepakket, en 

met name de wetgeving inzake elektriciteitsmeters om "prosumenten"-activiteiten in het 



netwerk en doeltreffend distributiebeheer te faciliteren; verzoekt om ook transmissie van 

energie ook op kleine schaal tussen producent en consument mogelijk te maken, 

bijvoorbeeld in een woonwijk of een coöperatie; verzoekt de lidstaten om, wanneer uit een 

kosten-batenanalyse blijkt dat dat in het belang van de consument is, de invoering van 

intelligente meters te bespoedigen, zodat huishoudens over nauwkeurige gegevens kunnen 

beschikken en de volle waarde krijgen van de energie die in hun gebouwen wordt 

geproduceerd; 

23. stelt voor dat de Commissie de mogelijkheid onderzoekt micro-opwekkingssystemen te 

integreren in stedenbouwprojecten; is van mening dat dit zou kunnen leiden tot meer 

efficiëntie en kostenbesparingen met betrekking tot de ontwikkeling van kleinschalige 

transmissie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen; 

24. merkt op dat standaardisering van essentieel belang is voor de verdere ontwikkeling van 

massaproductie-apparatuur voor micro-opwekking op gestroomlijnde en zuinige wijze; 

verzoekt de Europese standaardiseringsinstanties hun standaardiseringsactiviteiten te 

versnellen; 

25. herinnert eraan dat kleinschalige opwekkers een andere wisselwerking hebben met het 

distributienetwerk dan grootschalige, en daarom in toekomstige wetgeving anders moeten 

worden behandeld; 

26. beseft dat een omvangrijke invoering van micro-opwekking tot problemen bij het beheer 

van distributienetwerken zal leiden, in verband met het op elkaar afstemmen van vraag naar 

en aanbod van energie, zodat innoverende investeringen in een opgewaardeerd 

distributienet nodig zijn; wijst op het belang van slimme technologieën voor het bereiken 

van dit doel; verzoekt de lidstaten de toegang tot het netwerk voor micro-opwekkers te 

vergemakkelijken en zich te buigen over het vraagstuk van de netwerkkosten van 

kleinschalige productie van energie en het behoud van een efficiënt netwerkbeheer; 

verzoekt de nationale regelgevingsinstanties innovatie en investeringen in lokale 

distributienetten te stimuleren; 

27. stelt vast dat projecten waarbij betrokkenen meer inbreng hebben, beter geaccepteerd 

blijken te worden en daarom ook gefaciliteerd dienen te worden; herinnert eraan dat 

aggregatoren hierbij een belangrijke rol kunnen spelen, maar dat hun rol tot dusver in de 

EU-wetgeving niet goed uit de verf is gekomen; vraagt daarom een snelle en ambitieuze 

tenuitvoerlegging van de bepalingen in de richtlijn energie-efficiëntie betreffende 

vraagrespons; 

28. moedigt de Commissie ertoe aan te zoeken naar mogelijkheden voor de ondersteuning van 

"crowdfunding"-modellen, d.w.z.. investeringssystemen voor de lange termijn waarbij 

investeerders en ondernemers in direct contact staan via een platform, om de mogelijkheden 

te scheppen en mensen aan te moedigen om micro-opwekkingscoöperatieven op te zetten; 

29. stelt vast dat de mogelijkheid van projectfinanciering via open, tot het grote publiek gerichte 

oproepen ("crowdfunding"), meer publieke belangstelling krijgt; verzoekt de Commissie de 

mogelijkheid van mede-eigenaarschap van lokale projecten te bevorderen en zo de 

activering van lokale ondersteuning te verbeteren; 

30. verzoekt de Commissie voorts na te gaan in hoeverre EU-regelgeving als de 

prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG), de MiFID (Richtlijn 2004/39/EG) en de richtlijn 



elektronisch geld (Richtlijn 2009/110/EG) al de uitvoering van bepaalde projecten op basis 

van mede-eigenaarschap van lokale structuren mogelijk maken; 

31. stelt dat initiatieven op het gebied van micro-opwekking moeten aansluiten bij de netcodes; 

merkt op dat de doelstellingen van secundaire elektriciteitswetgeving, zoals de netcodes, 

beter en op kostenefficiëntere wijze kunnen worden gehaald door de vaststelling van 

normen op EU-niveau voor de meeste soorten micro-opwekkingstechnologie; verzoekt om 

een actieve vorm van distributiesysteembeheer die gebaseerd is op nauwe samenwerking 

tussen DSB's en transmissiesysteembeheerders (TSB's) en andere elementen (opwekking, 

verbruik en opslageenheden) in het kader van de netautoriteiten, teneinde innovatie en 

investering in plaatselijke distributienetten aan te moedigen; 

32. verzoekt het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers (ACER), het  

Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSO-E), de 

Commissie en de nationale regeringen om bij het lopende opstellings- en 

onderhandelingsproces met betrekking tot de netcodes speciale aandacht te besteden aan 

decentrale hernieuwbare energiebronnen; 

33. merkt op dat nieuwe vormen van productie, eigenaarschap en verbruik, bijvoorbeeld het 

leasingbedrijf, een cruciale rol kunnen spelen bij de invoering van micro-opwekking, 

aangezien vele elementen die door deze aanpak mogelijk worden gemaakt, positief zijn bij 

micro-opwekking, bijvoorbeeld lagere initiële kosten en kostentransparantie door 

producten/diensten tegen vaste prijzen en de stimulans om te komen tot een oplossing voor 

een aanzienlijk financieringsprobleem voor "prosumenten" met een lager inkomen, optimale 

kwaliteit van de installatie en beter onderhoud, en zo een langere levenscyclus aan 

leverancierszijde; 

Specifieke acties 

34. verzoekt de Commissie een omvangrijke evaluatie uit te voeren van de potentiële capaciteit 

voor micro-opwekking, en de beste praktijken in de EU en de potentiële impact van 

grootschalige invoering van micro-opwekking op de Europese interne energiemarkt onder 

de loep te nemen; 

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat micro-opwekking vanaf de 

periode 2014-2020 in aanmerking komt voor financiering in het kader van de EU-fondsen, 

inclusief de Structuurfondsen; 

36. spoort ertoe aan onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiemiddelen te investeren in de 

ontwikkeling van voor micro-opwekking geschikte technische oplossingen en installaties; 

37. erkent het belang van een voortrekkersrol van de EU op het gebied van klimaat- en 

energiebeleid, en stelt zich op het standpunt dat micro-opwekking moet bijdragen aan de 

verwezenlijking van onze langetermijndoelen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

daarom de tenuitvoerlegging van de strategieën voor kleinschalige elektriciteits- en 

warmteopwekking die in het huidige EU-beleidskader bestaan, te verbeteren en zo het 

belang van micro-opwekking te erkennen en de verbreiding ervan in de lidstaten te 

faciliteren; 

38. verzoekt de Commissie in toekomstige energiewetgeving van de EU rekening te houden 

met de rol van micro-opwekking, met name in de context van het komende klimaat- en 



energiepakket van de Unie voor 2030; 

39. verzoekt de Commissie samen met de lidstaten de bestaande kostenstructuur in het 

energienetwerk zorgvuldig onder de loep te nemen en richtsnoeren op te stellen voor 

middelen om de vergunningsafgifte en netwerktoegang voor en de exploitatie van micro-

opwekkingseenheden te vergemakkelijken; 

o 

o     o 

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

regeringen en parlementen van de lidstaten. 

 

 

 


