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Consultatieverslag wetsvoorstel Energiewet

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet beoogt de huidige Gaswet en
Elektriciteitswet 1998 te vervangen en een gemoderniseerd en geactualiseerd
ordeningskader te bieden voor elektriciteit en gas. Dit wetsvoorstel strek
daarnaast tot implementatie van een aantal richtlijnen en verordeningen
voor elektriciteit (het ‘Clean Energy Package’), tot her-implementatie van de
bestaande Europeesrechtelijke bepalingen en tot uitvoering van enkele onderdelen
van het Klimaatakkoord. Zo biedt dit wetsvoorstel een gemoderniseerd wettelijk
kader voor zowel elektriciteit als voor gas waarbinnen (1) de energietransitie
mede ondersteund en gestimuleerd wordt en (2) een bijdrage wordt geleverd aan
het doel van een schone en koolstofdioxide-arme (CO2) energievoorziening die
ruimtelijk inpasbaar, veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Behandeld door
Team Energiewet
E: energiewet@minezk.nl
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Na het sluiten van de internetconsultatie in februari 2021 is er gewerkt aan een
herziening van het wetsvoorstel, waarbij ook de ingediende consultatiereacties
zijn meegewogen. Medio november 2021 is een herziene versie van het
wetsvoorstel en de memorie van toelichting toegezonden aan de betrokken
toezichthouders voor de formele toets op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
(UHT).
Om alle betrokken partijen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de
voortgang van het wetsvoorstel zijn verschillende relevante documenten
gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Ten aanzien van de consultatie
is het volgende van belang:


Een samenvatting van alle bij de internetconsultatie ingebrachte punten is te
vinden in hoofdstuk 12 van de memorie van toelichting (document 2a)



Document 5 bevat een overzicht van de ingediende (openbare) reacties op de
internetconsultatie met daarbij een beknopte samenvatting of en hoe hiermee
in de herziening van het wetsvoorstel is omgegaan.
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De onderstaande documenten zijn te vinden via de volgende weblink:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-enklimaat/documenten/publicaties/2021/11/26/wetsvoorstel-energiewet-uht
1.

Wetsvoorstel Energiewet (UHT-versie)

2.

Memorie van toelichting (UHT-versie) – dit bestaat uit verschillende
onderdelen, namelijk:
a.
b.
c.
d.

Algemene toelichting
Artikelsgewijze toelichting
Transponeringstabellen
Implementatietabellen (deze volgen enkele dagen later)

3.

Eindrapport Bedrijfseffectentoets (Sira Consulting)

4.

Omnummertabel artikelen (consultatieversie naar UHT-versie)

5.

Overzicht van omgang met ingediende openbare consultatiereacties
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