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Themagroep Energie van PvdA Duurzaam 20 oktober 2013 

Gesprekspunten voor gedachtenwisseling met Jan Vos over het SER-energieakkoord 

 

Het feit dat dit akkoord tussen zoveel en zo diverse partijen tot stand is gekomen, is naar de mening van de 

Themagroep Energie van groot belang, en lijkt een nieuwe fase te markeren in de Nederlandse energiepolitiek. 

In deze fase is het bijna vanzelfsprekend dat er inhoudelijk nog veel vragen zijn over de uitwerking, en twijfels 

over de realiseerbaarheid van doeleinden en de effectiviteit van voorgestelde maatregelen. Heel belangrijk is 

dan ook de monitoring en evaluatie van de voortgang in de komende jaren met waar nodig bijsturing en 

aanscherping van het beleid. De Themagroep Energie zal e.e.a. intensief blijven volgen. 

In het navolgende zijn vier hoofdvragen geformuleerd met  een aantal daarmee verwante aandachtspunten. 

Naar onze mening is daarover op redelijk korte termijn nadere gedachtenvorming gewenst binnen de PvdA. 

 

A. Aan het creëren van draagvlak in de samenleving is in het akkoord geen aparte paragraaf 

gewijd. Toch is dit essentieel. In de eerste plaats draagvlak onder hen die bezig zijn met decentrale, 

collectieve initiatieven. Tot nu toe ontmoeten zij talloze hindernissen. Zij voelen zich slechts zeer 

gedeeltelijk gesteund door het akkoord. Hoe denkt de fractie deze mensen te steunen? 

A.1. Voor veel decentrale projecten vormt de postcoderoos op basis van vier cijfers een te grote beperking. Dit 

geldt met name voor dun bevolkte gebieden en grensregio’s. En: zal deze bepaling standhouden voor de 

rechter met het oog op het gelijkheidsbeginsel? 

A.2 De onzekerheid over de continuïteit (4 jaar?) van de verlaging van de energiebelasting maakt het moeilijk 

zo niet onmogelijk om financiers voldoende zekerheid te bieden. 

A.3. De financiële middelen nodig voor decentrale opwekking van elektriciteit worden verkregen door 

verhoging van de energiebelasting in de eerste schijf. Dit treft degenen die geen lid willen of kunnen worden 

van duurzame energiecoöperaties. M.a.w.: Henk en Ingrid gaan betalen voor de duurzaamheid en 

energiebesparing van Willem-Jan en Fleur. Waarom betalen de andere EB-schijven niet evenredig mee? 

A.4. Een belangrijk punt in het akkoord is een verdrievoudiging van wind op land. Dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan. Voldoende draagvlak daarvoor vereist een gerichte en actieve inzet. Hoe gaan we dat bereiken?  

 

B Hoe kan en wil Jan vanuit de Kamer bijdragen aan de verankering van de afspraken in het 

energieakkoord? Welke sancties heeft hij voor partijen die toch onder afspraken uit proberen te 

komen? Dit is met name van belang in het kader van de afspraak om zo nodig aanvullende 

maatregelen te nemen.   

B.1. In het akkoord wordt naast wind op land en op zee bijstook van biomassa in elektriciteitscentrales als een 

zeer belangrijke bron van hernieuwbare energie gezien. In 2012 werd maar liefst 73 % van alle hernieuwbare 

energie verkregen uit biomassa, waarvan 12 % oftewel 11 PJ door bijstook in centrales (CBS). Volgens het 

akkoord mag die 11 PJ oplopen tot 25 PJ; meer dan een verdubbeling dus. Maar hoe valt dat te rijmen met het 

feit dat tevens strengere duurzaamheidseisen aan biomassa zullen worden gesteld? Dat is o.i. weliswaar hard 

nodig, maar het zal leiden tot een nog grotere onbalans tussen de grote vraag naar en de beperkte 

beschikbaarheid van deze energiedrager. Te verwachten gevolg: de geprognostiseerde energie-opbrengst uit 

biomassa wordt niet gehaald, en daarmee ook niet de 14 % hernieuwbare energie in 2020. Dus: andere 
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energiebronnen een grotere rol toekennen? 

In het verlengde van het voorgaande punt: is het zinvol nu al bij motie vast te leggen dat bijstook van biomassa 

in kolencentrales alleen uit afvalmateriaal mag bestaan? 

B.2 Voor de aanbesteding van de eerste windparken op zee (voorzien in 2015) moet helder zijn hoe de 

geproduceerde elektriciteit aan wal wordt gebracht. Is gezekerd dat voor dat grid voldoende financiën 

beschikbaar zijn?  

 

C Het akkoord biedt weinig aanknopingspunten voor een structurele aanpak gericht op de lange 

termijn (zoals vergroening energiebelasting en Aardgasbatenfonds) en gericht op internationale 

samenwerking. Hoe gaat de fractie die beperkingen ondervangen?  

C.1 Waarom worden energie grootgebruikers uit de wind gehouden door de stijging van de energiebelasting te 

compenseren door elektriciteitsproductie uit de kolenbelasting te halen (en vervolgens de burger voor 50 % te 

laten meebetalen aan de belastingderving die hiervan het gevolg is)? De zaken houden zoals ze zijn, verschaft 

een extra drijfveer voor de industrie om energiezuinig te zijn; iets waar ze uiteindelijk zelf voordeel van 

ondervinden.  

C.2 Aanpassing/uitbreiding/modernisering van het energietransportnetwerk is weliswaar van groot belang, 

maar is het niet wenselijk om daarnaast fors te investeren in innovatieve energie-opslagsystemen? 

C.3  In pijler 5 worden terecht ambitieuze doelstellingen voor het ETS geformuleerd. Daarnaast zijn andere 

duurzaamheidsdoelstellingen van de EU voor de periode na 2020 van groot belang voor de zekerheid en 

continuïteit. Hoe denkt de fractie daar aan bij te dragen?  

 

D Energiebesparing, met name in de bouw, wordt terecht als eerste pijler genoemd. Maar is het 

akkoord niet veel te bescheiden?  

D.1 Ons inziens moet voor het verduurzamen van bestaande woningen het instrument van BTW-verlaging naar 

6 % ook na 1 maart 2014 blijven bestaan. Dat schept banen in de bouw, levert IB en BTW op en maakt mensen 

bewust van energiebesparing. Verduurzamen van woningen is immers geen luxe en behoort dus niet te worden 

belast met het ‘luxe-tarief’ van 21 %.  

D.2 De daadwerkelijke handhaving van de bepaling uit de Wet Milieubeheer dat bedrijven 

energiebesparingsmaatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend moeten doorvoeren, lijkt een 

zeer belangrijk element voor een effectieve besparing binnen bedrijven. Hoe kan die handhaving worden 

gerealiseerd, eens te meer daar dat in het verleden kennelijk niet lukte. Moeten de gemeenten hiervoor geen 

extra middelen krijgen? 

D.3 In 3.3.4 van het akkoord worden bepaalde vormen van WKK min of meer ten grave gedragen. Komen 

desbetreffende bedrijven (o.a. in de glastuinbouw) daardoor niet ernstig in de problemen, en is dit niet een 

grote rem op decentrale elektriciteitsopwekking? WKK verdient het niet om stiefmoederlijk behandeld te 

worden.  


