Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie CDA
De heer S.P.M.F. Steenbakkers
De heer R.J. van Vugt
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie over slimme energiemeters
Datum

17 januari 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Steenbakkers,

C2201325/4129417
Uw kenmerk

Bij brief van 20 december 2016, ingekomen op 21 december 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.P.M. van der Ham

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

06 18303096

1. De slimme energiemeter werkt als volgt (zie
https://www.enexis.nl/consument/slimme-meters/de-slimme-meter/inzicht-inverbruik): via een lokale poort op de slimme meter kan de consument zelf de
verbruiksgegevens uitlezen. Door de slimme meter via deze uitgang te verbinden
met de computer of een andere display krijgt de consument eenvoudig inzicht in
de hoeveelheid energie die hij of zij verbruikt.
Voor het uitlezen van de verbruiksgegevens heeft de consument echter een
energieverbruiker nodig. Klopt het dat Enexis deze meter niet (standaard) levert
Antwoord:
Ja het klopt. Het leveren van een energieverbruiksmanager is aan marktpartijen
voorbehouden.
2. Geeft Enexis, naar uw bevindingen, duidelijk genoeg advies over hoe en

waar mensen deze energieverbruikersmanager kunnen aanschaffen en
installeren?
Antwoord:
Ja. Enexis verwijst in het informatiepakket bij de slimme meter naar een
onafhankelijk punt van MilieuCentraal (energieverbruiksmanagers.nl) waar
klanten een verbruiksmanager kunnen aanschaffen.
Op de Website van Enexis vinden klanten informatie over slimme meters en
worden zij ook doorverwezen naar het onafhankelijke punt van MilieuCentraal
voor informatie over marktaanbod van energieverbruiksmanagers.

3. Het overgrote deel (86%) van de huishoudens met een slimme meter gebruikt

Email

jvdham@brabant.nl
Bijlage(n)

-

nog géén aanvullende verbruiksmanager, aldus de Vereniging Eigen Huis. Bent
u, als aandeelhouder van Enexis, bereid om met Enexis in gesprek te gaan en
hierover snel tot een oplossing te komen?
Antwoord:
Nee. Wij verwachten met Enexis dat nu en komende jaren, na grootschalige
introductie van slimme meters, en de toename in beter betaalbaar aanbod van
decentrale energie dat het aanbod aan slimme verbruiksmanagers en
toepassingen (apps etc) zal toenemen. Deze verbruiksmanagers stellen klanten
in staat om hun eigen energieverbruik in te zien en beter te managen. Vanaf 3
januari biedt Enexis op postcode niveau de gegevens aan alle marktpartijen
waar een slimme meter geplaatst is. Marktpartijen kunnen zo vlak na het
installatiemoment interessante aanbiedingen gaan doen. Wij vinden dat Enexis,
gegeven hun rol en taak, hiermee voldoende doet om verbruiksmanagers te
stimuleren.
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4. Klopt het dat Enexis tot wel 7 verschillende typen slimme meters levert? Indien
ja, vindt u dit overzichtelijk voor consumenten?
Antwoord:
Er worden verschillende type slimme meters door Enexis gebruikt en geplaatst.
Voor een klant maakt dit niet uit. De gebruiksfunctionaliteit is gelijk. De
meegeleverde handleiding is uiteraard toegespitst op het type wat geleverd is.
De eventueel toe te passen verbruiksmanagers kunnen op alle slimme meters
worden aangesloten.

5. Bent u bereid dit verzoek richting minister Kamp te ondersteunen? Indien ja,
op welke wijze en op welke termijn?
Antwoord:
Ja, wij onderschrijven de conclusie van vereniging eigen huis. Via het IPO zullen
wij onze steun bij minister Kamp onder de aandacht brengen. Aanvullend
voeren wij eigen projecten vanuit het uitvoeringsprogramma Energie, binnen de
lijn sociale innovatie, zodat burgers en bedrijven sneller en goedkoper de
energietransitie ter hand kunnen nemen. Hierover bent u recent geïnformeerd via
een statenmededeling

6. Bent u, als belangrijke aandeelhouder van Enexis, bereid om met Enexis in
gesprek te gaan over hoe we in Brabant snel ‘quick wins’ kunnen halen?
Antwoord:
Ja, wij zijn doorlopend in gesprek met Enexis. Wij steunen Enexis in haar
strategie waarbij via projecten en programma’s zoals Buurkracht en samen slim
met energie de toepassing van slimme meters verder wordt ontwikkeld en
aangeboden.

7. Ziet u voor lokale energiecoöperaties een rol bij de voorlichting van
huishoudens over hoe om te gaan met de slimme
energiemeter/verbruiksmanager?
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Antwoord:
Ja, wij kunnen ons goed voorstellen dat een aantal Energiecoöperaties besluit
voorlichting over hoe om te gaan met slimme meters en verbruiksmanagers op te
pakken. Besluitvorming hierover is aan de Energiecoöperaties zelf.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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