
● Consument kan via 
energiemarktplaats direct bij 
producent stroom kopen

n Theo Klein

Franeker | Particulieren kunnen 
voortaan via een online marktplaats 
groene energie direct van een pro-
ducent kopen. Vandebron, zoals de 
marktplaats heet, start begin april. 
Vandebron heeft op dit moment met 
tien producenten een contract. Drie 
ervan komen uit Fryslân; ze zijn 
gevestigd in Franeker, Jannum en 
Molkwerum. 

Klanten kiezen online zelf een 
producent van wind-, zon-, water- en 
bio-energie. De producent, bijvoor-
beeld een boer met een windmolen 

of biogasinstallatie, bepaalt zijn ei-
gen prijs en verkoopt zijn energie 
direct aan de consument en niet 
via een groot energiebedrijf. Vande-
bron regelt voor de consument de 
overstap van energieleverancier en 
verder alle diensten van een traditi-
oneel energiebedrijf. 

Die diensten kosten de klant en 
de producent maandelijks tien euro. 
Dit bedrag is voor de consument ho-
ger dan wat de meeste grote ener-
giebedrijven vragen voor vastrecht. 
Maar die energiebedrijven rekenen 
volgens Aart van Veller van Vande-
bron voor gas en stroom een apart 
vastrechttarief waar nog BTW over-
heen komt. ,,Bij ons is het een vaste 
prijs voor stroom en, naar keuze, gas 
inclusief BTW. Per saldo ben je bijna 
nooit meer kwijt dan bij je huidige 
leverancier.”

Door de traditionele energiebedrij-
ven overbodig te maken, profiteren 
volgens Van Veller zowel de consu-
ment als de producent. ,,De prijs die 
producenten voor hun groene ener-
gie krijgen van de energiebedrijven 
is erg laag. Voor grote energiebedrij-
ven is het simpeler en goedkoper 
grijze stroom te kopen die ze met 
certificaten kunnen vergroenen. De-
ze sjoemelstroom, zoals dat wordt 
genoemd, werkt niet echt mee aan 
de vergroening van onze energie-
voorziening. Door de tussenhandel 
er uit te halen, verdient de produ-
cent al gauw 20 procent extra, zon-
der dat de consument meer kwijt is. 
Zo wordt duurzame energie sneller 
rendabel.”

Door minder stroom op de markt-
plaats aan te bieden dan de leveran-
ciers kunnen leveren, creëert Van-

debron een buffer om tegenvallers 
op te vangen. Van Veller: ,,Als een 
windmolen bijvoorbeeld kapot gaat 
en een tijdje uit roulatie is, berich-
ten wij de klanten van die molen dat 
zij uit de buffer stroom afnemen en 
een nieuwe aanbieder moeten kie-
zen.” Overproductie biedt Vande-
bron voor de producent op de ener-
giemarkt aan.

Op dit moment heeft Vandebron 
een contract met tien leveranciers 
die bij elkaar zo’n 20.000 huishou-
dens groene stroom kunnen leve-
ren. Met tien andere producenten 
is het bedrijf in onderhandeling. Bij 
de start in april hoopt het zo’n 30- 
à 40.000 huishoudens van groene 
stroom te kunnen voorzien. 

Hoeveel de aanbieders voor hun 
stroom vragen, wordt op 2 april be-
kendgemaakt.
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Direct stroom kopen van de windboer


