
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Consultatie EU-Commissie "New Energy Market Design" 

Kern mededeling: 

De heer E. Boshuizen (Senioren+) heeft in de Statenvergadering van 23 septem
ber 2015 het College van GS bij interpellatie vragen gesteld over het afschaffen 
van de salderingsregeling voor zonnepanelen. 
Gedeputeerde A. Stuivenberg heeft aangegeven dat de provincie op de hoogte is 
van de ideeën van de Europese commissie met betrekking tot veranderingen van 
de energiemarkt. De provincie heeft de consultatie gebruikt om kenbaar te 
maken wat het standpunt van de provincie is ten aanzien van salderen: De Ne
derlandse regeling van salderen dient voor de middellange termijn overeind te 
blijven, om het draagvlak zelf opwekken van hernieuwbare energie te behouden. 
De reactie van de provincie is opgenomen in de mededeling aan Provinciale 
Staten. 

Mededeling: 

De Europese Commissie heeft tot 8 oktober 2015 een consultatie gehouden over 
"A new market design". De Provincie Flevoland heeft gereageerd. 
Reden om te reageren was het kenbaar maken van het standpunt met betrekking 
tot introductie van meer doorwerking van marktprincipes in de energieprijs en 
het effect daarvan op de regeling voor salderen zoals wij die nu kennen. Afschaf
fen van deze regeling is nadelig voor het draagvlak en de uitrol van met name 
zonne-energie. 
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In de beantwoording op de vragen van de "Public consultation on a new energy 
market design" is het volgende standpunt kenbaar gemaakt: 
De Nederlandse regel van saldering (= net-parity) bij zelf opwekk/ng dfent voor 
de middellange termijn overeind te blijven in Nederland. De groei in zonne-
energie is net op gang gekomen en mag nu niet stagneren. 
Circa 6 % van de Nederlandse huishoudens heeft nu zonnepanelen en dat is 
essentieel voor het draagvlak van energietransitie in Nederland. 


