
 

Verslag van het webinar met om | nieuwe energie van 14 maart 2022 

Maandagavond 14 maart spraken leden van Amsterdam Energie met Sjoerdsje Mensonides van om | nieuwe energie. Wij konden onze vragen stellen over 

de energieprijzen en de energiemarkt.  

++ 

Informatie over het verduurzamen van je huis, en tips voor snelle energiebesparing.  

Iedereen kan terecht voor advies bij het Regionaal Energie Loket. https://regionaalenergieloket.nl/amsterdam.  

Stichting !Woon geeft in Amsterdam adviezen aan huurders. Hiernaast werkt !Woon voor groepen huurders en eigenaar-bewoners binnen VvE’s. De 

organisatie biedt ondersteuning door energiecoaches, die kunnen helpen met het verduurzamen van je huis. Deze adviezen vallen onder het Project Energie 

en Woningverbetering  https://www.wooninfo.nl/projecten/pew/ 

Als je praktische hulp en tips nodig hebt voor enkele snelle besparingsmaatregelen, kun je zien of de mensen van Jungle iets voor je kunnen doen. 

https://www.jungle.amsterdam/ Vooralsnog is dit Informatie- en Kenniscentrum voor Duurzaamheid in Amsterdam vooral actief in Amsterdam Oost, maar 

er zijn plannen om de activiteiten uit te breiden naar andere delen van Amsterdam.  

Specifiek over overstappen naar elektrisch koken: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/inductie-kookplaat/ Voor koken op 

inductie moet je rekenen op een eenmalige investering van ongeveer € 1500,- , voor extra groepen in de stoppenkast, een extra leiding naar de keuken, 

nieuwe pannen en de kookplaat zelf.   

De Gemeente Amsterdam heeft onlangs alle organisaties die zich bezig houden met energie besparen en duurzaamheid bij elkaar geroepen om plannen te 

maken voor Amsterdammers en snel met concrete maatregelen te komen.  

Inwoners van Amsterdam met een laag inkomen kunnen een eenmalig geldbedrag aanvragen bij de gemeente, als tegemoetkoming voor de gestegen 

prijzen. Amsterdammers met een bijstandsuitkering ontvangen deze automatisch eind maart 2022, anderen moeten hem zelf aanvragen. Dit kan via 

https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/zuidoost/nieuws/energietoeslag-mensen-weinig-geld/ 

 

+++ 

 

Het gas dat wij verstoken, komt dat uit Rusland?  

Het gas dat Nederlandse huishoudens gebruiken wordt landelijk ingekocht door de Nederlandse Gasunie. Ook om | nieuwe energie koopt ons gas bij de 

netbeheerders en bij de Gasunie. Vijftien procent van het gas dat Nederland inkoopt, is afkomstig uit Rusland. Hier is voor om | nieuwe energie niets aan te 

doen.  

 

Waarom verkoopt om | nieuwe energie überhaupt gas?  

Om klanten die elektriciteit afnemen niet op te zadelen met dat ze voor hun gas naar een andere leverancier moeten. En omdat om | nieuwe energie ook 

de belangen voor mensen die gas gebruiken wil behartigen. En om compenseert het co2 gebruik van het gas. (Zie onder.) 

Twaalf procent van de klanten van om in Amsterdam koopt alleen elektriciteit in bij om, omdat zij al van-het-gas-afgegaan zijn.  

  

 

Waarom zijn de energieprijzen zo gestegen?  

In 2020 daalden de energieprijzen, vooral vanwege de wereldwijde Coronacrisis zakte de energievraag in. (Vliegtuigen stonden aan de grond, mensen 

werkten thuis, etc.) Vervolgens trokken de prijzen in het derde kwartaal van 2021 weer aan. De vraag begon weer te stijgen en er was te weinig ingekocht. 

Dit zorgde voor een prijsexplosie. De prijzen leken eind februari te gaan dalen, maar vanwege Poetins inval in Oekraïne zijn ze inmiddels hoger dan ooit. Ter 

vergelijking. € 340 per kuub nu versus € 80 per kuub vorig jaar. (Klopt dit Sjoerdsje?)  

 

Waarom gaat mijn prijs voor elektriciteit omhoog als gevolg van de hoge gasprijs? Ik gebruik zelf niet eens gas.  

Het is super vervelend, vooral omdat je duurzame en lokaal opgewekte energie afneemt. Het heeft een reden. Alle duurzaam opgewekte energie in 

Nederland is maar een klein gedeelte van het geheel. Onze coöperaties gezamenlijk wekken energie op voor 300.000 huishoudens. Dat is niet genoeg voor 

het hele land. De meeste stroom is grijs en wordt geproduceerd in gasgestookte centrales en in kolencentrales. Groene stroom stijgt automatisch mee, dat 

is een technisch verhaal over de onbalans op het net. Omdat de grijze elektriciteitscentrales grondstoffen gebruiken die enorm in prijs zijn gestegen, stijgt 

de prijs van alle stroom, ook al wordt deze niet opgewekt met gas of kolen.  

Zoals we hier vanavond bij elkaar zitten als leden van de coöperatie gebruiken wij groene stroom. Wij van om kunnen aantonen en garanderen dat onze 
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groene stroom groen wordt opgewekt. Maar de meeste Nederlandse huishoudens gebruiken nog steeds grijze stroom.  

Dit levert ook goed nieuws op. Aangezien de coöperaties die om vormen meer energie produceren dan dat de leden afnemen, wordt een deel van de 

energie aan het net geleverd. Dit levert nu zo veel op, dat om de prijs van stroom minder heeft hoeven verhogen dan andere energieleveranciers. Dit geldt 

overigens niet voor gas. Halverwege maart is de prijs zo gestegen dat een gemiddeld gezin moet rekenen op een prijsstijging van € 2000,-  voor dit jaar.  

 

Als we in een apart elektranet zouden zitten, zouden we dan de prijzen van groene stroom kunnen loskoppelen van grijze stroom?  

Dat klopt. Maar we hebben geen eigen elektriciteitsnetwerk, we zijn afhankelijk van hetzelfde netwerk als de grijze stroom.  

 

Zijn jullie bezig om leden te helpen met verduurzamen en energiebesparende maatregelen?  

De coöperaties zijn hier heel druk mee. Op de website van om staan tips om snel energie te besparen. Sommige coöperaties hebben energiecoaches die de 

leden kunnen helpen met energiebesparende maatregelen bij hen thuis. Deze coaches weten ook alles van subsidies voor verduurzamen. Amsterdam 

Energie doet dit niet, omdat dit in Amsterdam anders is georganiseerd. (Zie de adressen boven dit verslag.)  

 

Wat doe ik als ik mijn energierekening niet meer kan betalen?  

Zo snel mogelijk contact opnemen met om! Met om kun je een betalingsregeling treffen. Om kan ook het voorschotbedrag in de zomer enigszins verlagen, 

omdat je dan veel minder energie verbruikt.  

Sommige coöperaties bedenken zelf mogelijkheden om hun leden te helpen. Zutphen Energie organiseerde tijdens de lockdown een crowdfunding actie 

waarmee de energierekening van enkele horecazaken werd betaald die anders failliet zouden zijn gegaan.  

 

De afgelopen tijd zijn energieleveranciers failliet gegaan? Hoe zit dit met om? Wat gebeurt er dan? 

Als wij omvallen, vallen alle 65 energiecoöperaties om. Maar dat gebeurt niet, aangezien wij zelf inkomsten hebben van onze elektriciteit die wij aan het net 

leveren.  

 

Hoeveel klanten hebben een vast contract?  

Ruim zestig procent heeft een vast contract.  

 

Betalen de flexcontracthouders nu voor de lage prijs van de vaste contracten?  

Nee, het is ingekocht op het moment dat het vaste contract inging.  

Stel, je sluit een jaarcontract af. Dan weet om, op basis van je vroegere verbruik en je profiel (gezin met kinderen, alleenstaande, flatwoning, vrijstaand huis) 

hoeveel gas je dat jaar gaat gebruiken. Die hoeveelheid wordt op dát moment ingekocht, tegen de prijs die er op dat moment voor geldt. De geschatte 

hoeveelheid die iemand tijdens de hele loopduur gaat gebruiken ligt dan aan het begin al op de plank, reeds betaald, te wachten tot het in de loop van het 

jaar of jaren gebruikt wordt. Als de prijs intussen daalt is dat jammer voor de consument, als de prijs intussen stijgt is dat jammer voor de gasleverancier, de 

Gasunie. om biedt op dit moment geen vaste contracten aan.  

 

Ik heb een variabel contract. Is er een mogelijkheid om het op dit moment te veranderen. Kan ik overstappen op een flexconctract?  

Je kunt overstappen van flex naar variabel en van variabel naar flex. Bij een flex contract betaal je elke maand de prijs voor wat je die maand hebt verbruikt. 

Voor om zijn dat fijne contracten, omdat je mee omhoog en omlaag gaat, en voor de consument is het fijner omdat je de eerlijke marktprijs betaalt. Zodra 

de prijs op de gasmarkt daalt, daalt jouw prijs ook.   

 

Verkoopt om ook groen gas?  

Amper. Er was een experiment, in het Brabantse Maarheeze, met groen gas voor de lantaarnpalen, maar het is onduidelijk of dat nog bestaat. (Is online 

niets over te vinden.) 

Amsterdam Energie is bezig om te onderzoeken of wij in Amsterdam ook aan coöperatieve ontwikkeling van warmtenetten kunnen deelnemen.  

Om | nieuwe energie heeft geprobeerd de CO2 uitstoot van het gas de compenseren door in Groningen bossen te planten en die te gebruiken voor de 

productie van groen gas, maar dat was niet te betalen. We zijn bezig met uitrollen van warmtenetten in Wageningen en op Vlieland.  

 

Tot slot: kun je nog iets vertellen over de maatregelen van de regering om de energierekening wat te verlagen.  

Vanaf 1 januari is de heffingskorting met € 400 verhoogd. Dat is een tegemoetkoming op het stroomverbruik. Op de eerstvolgende jaarafrekening staat een 

hogere credit.  

Wat betreft de BTW: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/11/maatregelenpakket-om-gevolgen-stijgende-energieprijzen-en-

aanhoudende-inflatie-te-verzachten#:~:text=Het%20kabinet%20wil%20de%20btw,jaar%20met%20ongeveer%20140%20euro. 

 

 

 


