
tekst drs.ing. thijs van velzen
foto’s jordi huisman

‘Hoe dommer, hoe beter’, vat ir. Maarten  
van Riet zijn eisen aan de slimme energiemeter samen. Ter-
wijl netbeheerders in Nederland in rap tempo oude gas- en 
elektriciteitsmeters vervangen door moderne exemplaren met 
communicatiemogelijkheden, pleit de senior consultant van 
Liandon, onderdeel van netwerkbedrijf Alliander, tegen een 
blinde invoering van slimme meters. ‘Hoe slimmer de meter, 
des te sneller is hij verouderd’, stelt Van Riet. ‘De exemplaren 
die nu worden geïnstalleerd, zijn een compromis van tien jaar 
terug. Technisch zijn ze eigenlijk al gedateerd. De slimme me-
ter is de fax van morgen.’

Van Riet staat in de wandelgangen van Liandon te boek als 
de Willie Wortel van het concern. Onder zijn leiding werd bij-
voorbeeld de SASensor ontwikkeld, die de automatisering van 
onderstations mogelijk maakt. Dit platform levert het bedrijf 
miljoenen op. De elektrotechnicus werkt nu al 33 jaar bij Lian-
don en zijn voorgangers Nuon Tecno en de Provinciale Gel-
dersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM). Van Riet heeft 
zijn strepen wel verdiend en de voor innovatie vereiste vrijheid 
verworven. Hij heeft zichzelf altijd als uitvinder beschouwd en 
vies van een gezonde portie conflict is hij nooit geweest. Tij-
dens zijn studie bijvoorbeeld bouwde hij eigenhandig 18 m 
hoge tv-antennes en legde hij elektrische installaties aan bij af-
gelegen boerderijen. Conflicten met de regelgeving van het lo-
kale nutsbedrijf waren daarbij onvermijdelijk.

De slimme meter is exemplarisch voor het marktdenken, 
dat de energiesector door politieke druk in zijn greep houdt. 
‘De klant staat onvoldoende centraal’, vindt Van Riet. ‘De busi-
ness komt op de eerste plaats.’ Aan het begin van zijn carrière 
was er van marktdenken nog geen sprake. De Provinciale Gel-
dersche Electriciteits-Maatschappij was toen een traditioneel 
nutsbedrijf. Het was een volledig horizontaal geïntegreerde 
onderneming, die gas, water en elektriciteit leverde en stads-
verwarming verzorgde. Maar de PGEM werd, net als alle an-
dere provinciale nutsbedrijven, opgedeeld en bracht onder 
meer Nuon en Alliander voort. De opsplitsing moest concur-

rentie mogelijk maken. ‘Maar markwerking heeft de opdeling 
nauwelijks opgeleverd’, vindt Van Riet, die in zijn vrije tijd 
werkt aan een boek met de titel Van nuts tot gepruts. ‘Markt-
werking is overschat. De privatisering van de energiesector 
heeft er vooral toe geleid dat de bedrijven op groei zijn ge-
brand. Als gevolg daarvan worden grote investeringen in in-
frastructuur zo lang mogelijk uitgesteld. Een gebrek aan 
nieuwbouw en onderhoud is het resultaat. Daarbij is de hoe-
veelheid door politiek gedreven bureaucratie toegenomen.’ Al-
le partijen zijn immers van elkaar afhankelijk, maar schermen 
wel hun belangen af. De samenwerking wordt bepaald door 
wet- en regelgeving, protocollen en procedures.

De implicaties van de toegenomen bureaucratie werden 
twee jaar terug pijnlijk duidelijk toen een windhoos vijf hoog-
spanningsmasten in de Achterhoek velde. Hoewel masten 
slechts zelden onder invloed van windbelasting knakken en de 
vervanging geen standaardklus is, liet de res-
pons te wensen over. ‘Als gevolg van bureau-
cratische rompslomp kostte het netbeheerder 
TenneT maar liefst zeven maanden om nieu-
we masten neer te zetten. Alliander daarente-
gen slaagde erin om in vier dagen tijdelijke noodmasten te 
plaatsen. De plaatsing van nieuwe permanente masten kost 
uiteraard meer tijd, maar zeven maanden gaat nergens over.’

De slimme meter is volgens Van Riet een exponent van het 
marktdenken. Zijn kritiek op de modernisering van de meter-
kast is dan ook niet alleen technisch van aard. ‘De slimme me-
ter heeft pas zin wanneer de consument eraan toe is en er zelf 
om vraagt. Energiebedrijven menen met de data betere dien-
sten te kunnen leveren en de consument zou er meer inzicht 
mee krijgen in zijn eigen gebruik. De voordelen zijn voorals-
nog echter beperkt.’ Hiermee is niet gezegd dat de slimme 
meter geen voordelen heeft. ‘Vooral de mogelijkheid tot com-
municeren biedt mogelijkheden. Met behulp van extra kastjes 
kunnen de meterstanden bijvoorbeeld dynamisch worden ge-
toond op een smartphone of tablet. Maar zolang consumenten 

De privatisering van de energiesector heeft nauwelijks marktwerking 
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weinig interesse hebben in het persoonlijke energiegebruik, 
zoals momenteel nog het geval is, zitten ze helemaal niet op 
een slimme meter te wachten. Ze vrezen een inbreuk op hun 
privacy en denken dat de slimme meter ze niets oplevert. Het 
is daarom essentieel om de consument bewust te maken van 
de mogelijkheden van morgen.’ In Nederland vindt de invoe-
ring relatief geruisloos plaats. Maar in onder meer Canada 
hebben zich volwaardige actiegroepen geformeerd die de 
komst van de nieuwe meters aanvechten. De weerstand komt 
voor Van Riet niet als een verrassing. ‘De consument ervaart 
de meter als technologie die door de energiesector wordt 
 opgelegd en weinig voordeel oplevert.’

TEugELS
Van Riet heeft een alternatief in de aanbieding: hij hoopt 

consumenten te interesseren voor het Intelligent Home Sys-
tem (IHS), dat hij samen met zijn team ontwikkelde. Het IHS 
is een interface tussen de meterkast en de 
producerende of consumerende systemen 
in huis. Het IHS dient naar analogie van 
de smartphone te worden opgezet: andere 
partijen dan de leverancier kunnen toepas-
singen voor het systeem ontwik kelen. ‘Po-
wer to the people’, vat de senior consultant 
de essentie van het IHS-systeem samen. 
‘In principe is de technologie beschikbaar 
om grotendeels in de eigen energiebehoef-
te te voorzien: zonnepanelen hebben een 
goed rendement en zijn niet langer peper-
duur, warmtepompen kunnen de tempera-
tuur in huis op niveau houden en cv-ketels 
voorzien van een kleine stirlingmotor kun-
nen een deel van de stroomvraag voor hun 
rekening nemen. Integratie van alle syste-
men is hetgeen dat nog ontbreekt. Het IHS 
neemt de rol van systeemintegrator op 
zich.’

In combinatie met de slimme meter 
biedt het IHS voordelen voor de consu-
ment: huishoudens krijgen de teugels in 
handen. ‘Vraag en aanbod van energie ko-
men meer en meer bij de consument te lig-
gen. Dit is een belangrijk pluspunt, want het motiveert de 
consument duurzaam met energie om te springen. De klant 
krijgt eigenaarschap.’ Daarnaast maakt het IHS de vorming 
van lokale energiecoöperaties mogelijk. De rollen van consu-
menten en producenten gaan steeds vaker in elkaar over en de 
partijen kunnen onderling energie uitwisselen en verhande-
len. ‘Lokale organisatie heeft echt de toekomst’, stelt Van Riet. 
‘Minimalisatie van de transportafstand bevordert bovendien 
de efficiëntie. Produceer energie daar waar de vraag is.’

Het argument dat de elektriciteitsvoorziening een centrale 
beheerder behoeft, die alle informatie over decentraal opge-
wekte energie verzamelt en voor balans tussen vraag en aan-
bod zorgt, snijdt geen hout. ‘Nu al neemt decentrale opwek-
king, bijvoorbeeld door tuinders met een wkk-installatie of 
windturbines op zee, zo’n 35 % van de totale elektriciteitsvraag 
voor zijn rekening. Toch is het systeem stabiel. Als een collec-
tief maar genoeg producenten en consumenten telt, er onder-
ling communicatie mogelijk is en dynamische prijsstelling 
wordt geaccepteerd, ontstaat er vanzelf stabiliteit.’

Van Riet hoopt binnen een of twee jaar een goed draaiend 

energiecollectief met zo’n duizend huishoudens te zien. Hier-
toe is wel een belangrijke beleidsmatige wijziging nodig: de 
coöperaties moeten een belastingvrijstelling krijgen. ‘Het is 
nonsens dat consumenten over door henzelf opgewekte ener-
gie belasting moeten betalen. Wanneer collectieven een belas-
tingvrijstelling krijgen, levert het de deelnemers iets op.’ Jaar-
lijks kan een gemiddeld huishouden honderden euro’s op de 
energierekening besparen. Naast belastingvrijstelling moet 
wet- en regelgeving de vorming van collectieven stimuleren. 
‘Nu gaan alle lokale initiatieven kapot aan rigide regelgeving’, 
aldus Van Riet.

Energiebedrijven en netbeheerders zullen hun traditionele 
rol zien verdwijnen. ‘Het lijkt alsof een onderneming als Lian-
don met het faciliteren van energiecollectieven haar eigen graf 
graaft’, erkent Van Riet. ‘Maar we nemen mijns inziens juist 
het voortouw. Het IHS en lokale collectieven gaan juist een 
berg werkgelegenheid opleveren. Liandon kan samen met de 

industrie faciliteren, diensten leveren en producten ontwikke-
len die de collectieven nodig hebben. In de eerste plaats gaat 
het dan om de IHS’s, maar het concern kan ook de bijbeho-
rende applicaties leveren. Wij hebben de kennis in huis om de 
collectieven draaiend te krijgen.’

Innovatie is hiertoe cruciaal. Om het hoofd boven water te 
houden moeten de bedrijven nieuwe producten en systemen 
ontwikkelen. ‘Dit gebeurt nu veel te weinig’, oordeelt Van Riet. 
‘Nederland heeft de mond vol van innovatie, maar er gebeurt 
bar weinig. Niemand innoveert. Alliander besteedt jaarlijks 
zo’n 10 miljoen euro aan innovatie bij een omzet van 1,5 mil-
jard euro. Dat lijkt niet veel, maar toch is het concern koploper 
op het gebied van innovatie.’ In het nutstijdperk was er veel 
meer ruimte voor experimenten, vindt Van Riet. ‘Met een 
voorstel klopte ik bij de directeur aan en presenteerde hem 
dan mijn plan. Binnen twintig minuten stond ik weer buiten, 
met of zonder een miljoen budget. Vernieuwing vaarde wel bij 
deze korte lijnen. Er was ruimte voor proeven. Soms ging er 
iets mis en zat een gebied een uurtje zonder stroom, maar dat 
leverde wel een berg kennis op.’ 

‘Als een collectief maar genoeg 
producenten en consumenten telt, 
ontstaat er vanzelf stabiliteit’
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