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Gesprek	  Jan	  Vos	  en	  Anne	  Koning	  met	  themagroep	  Energie	  van	  PvdA	  Duurzaam	  4	  november	  2014	  

SER	  energie-‐akkoord,	  Nationale	  EnergieVerkenning	  en	  EU-‐beleid	  	  

Inleiding	  
De	  themagroep	  Energie	  van	  PvdA	  Duurzaam	  komt	  op	  4	  november	  2014	  bijeen	  voor	  een	  gesprek	  met	  Jan	  
Vos.	  Dat	  gesprek	  zal	  ondermeer	  gaan	  over	  het	  SER	  energieakkoord	  in	  aansluiting	  op	  de	  gesprekken	  in	  maart	  

2013,	  	  op	  31	  oktober	  2013	  en	  27	  maart	  2014	  (verslag	  op	  10	  april	  verspreid).	  Ondertussen	  is	  de	  Nationale	  
Energieverkenning	  verschenen	  en	  begint	  er	  (eindelijk)	  meer	  aandacht	  te	  komen	  voor	  ‘warmte’.	  Hieronder	  
punten	  die	  de	  themagroep	  graag	  wil	  bespreken.	  Waarschijnlijk	  zijn	  het	  er	  teveel	  en	  moet	  een	  keuze	  

gemaakt	  worden.	  
	  

1	   Warmte	  
1.1	   CONCRETE	  STAND	  VAN	  ZAKEN	  

Een	  van	  de	  doelstellingen	  van	  het	  energieakkoord	  betreft	  16	  %	  duurzame	  energie	  ofwel	  186	  	  PJ/jaar.	  
Daarvan	  dient	  bijna	  de	  helft,	  79	  PJ/jaar,	  ingevuld	  te	  worden	  door	  warmte;	  het	  andere	  deel	  is	  duurzame	  
elektriciteit	  wind,	  PV	  etc.	  Teun	  Bokhoven,	  voorzitter	  van	  de	  Duurzame	  Energie	  Koepel,	  heeft	  aangegeven	  

dat	  men	  bij	  warmte	  extreem	  achterblijft	  om	  het	  energieakkoord	  in	  te	  vullen.	  De	  warmtenota	  van	  het	  
kabinet	  is	  nog	  steeds	  niet	  verschenen.	  Het	  komende	  halfjaar	  start	  tussen	  EZ,	  BZK	  en	  I&M	  het	  overleg	  de	  
Provincie	  omtrent	  de	  zgn.	  Warmteplannen	  –	  de	  provincie	  krijgen	  de	  leiding	  in	  de	  uitrol	  van	  de	  

warmteplannen	  –	  de	  gemeenten	  moeten	  in	  2020	  een	  warmteplan	  hebben.	  	  
De	  themagroep	  Energie	  bepleit	  een	  beleid	  gericht	  op	  een	  sterke	  uitbreiding	  van	  warmtenetten	  en	  

de	  rol	  van	  warmtepompen	  in	  de	  komende	  decennia.	  Die	  uitbreiding	  kan	  een	  significante	  bijdrage	  leveren	  

aan	  de	  gewenste	  energietransitie.	  De	  aanleg	  van	  een	  locaal	  warmtenet	  zal	  vooral	  opportuun	  zijn	  zodra	  het	  
locale	  fijnmazige	  aardgasnet	  zijn	  technische	  levensduur	  heeft	  bereikt.	  Zie	  “Aardgas,	  hoe	  lang	  nog?”,	  dat	  
hopelijk	  een	  dezer	  dagen	  wordt	  geplaatst	  in	  een	  dagblad.	  In	  aansluiting	  daarop	  hier	  enige	  ideeën	  over	  de	  

politieke	  acties	  die	  nodig	  zijn	  voor	  dat	  beleid.	  	  
Is	  Jan	  Vos	  bereid	  om,	  vooruitlopend	  op	  het	  verschijnen	  van	  de	  kabinetsnota,	  zijn	  reactie	  te	  geven	  

op	  die	  ideeën?	  	  Vindt	  hij	  het	  zinvol	  om	  met	  de	  themagroep	  van	  gedachten	  te	  wisselen	  na	  het	  verschijnen	  

van	  die	  nota?	  	  
	  
1.2	   NATIONALE	  WETGEVING	  

• Afbakening	  bevoegdheden	  en	  verplichtingen	  van	  de	  verschillende	  instanties	  betrokken	  bij	  levering	  van	  
warmte	  en	  koude,	  waaronder	  doorbreken	  monopolie	  netwerkeigenaren:	  open	  toegang	  .	  

• Verbod	  op	  lozing	  warmte	  op	  openbare	  wateren	  of	  in	  de	  lucht	  of	  mogelijkheid	  voor	  provincies	  om	  een	  

dergelijk	  verbod	  af	  te	  vaardigen.	  
• Wetgeving	  betreffende	  de	  regie	  over	  de	  aanleg	  van	  warmtenetten	  en	  aansluitplicht.	  	  	  	  

• Wetgeving	  betreffende	  de	  ruimtelijke	  ordening,	  inclusief	  die	  van	  de	  ondergrond	  (grondwater!).	  
	  
1.3	   FACILITEREN	  

• Relevant	  onderzoek	  uitvoeren	  (warmtekaarten,	  mogelijkheden	  voor	  opslag	  van	  warmte	  en	  koude	  in	  de	  
ondergrond,	  financieringsmodellen,	  enz.).	  Voorlichting.	  

• Voorbeeldprojecten	  bevorderen.	  

• Samen	  met	  provincies	  en	  gemeentes	  studies	  laten	  verrichten	  naar	  de	  mogelijkheden	  voor	  ‘warmte’	  in	  
alle	  delen	  van	  Nederland:	  meest	  geschikte	  soort	  warmtenetten,	  rol	  warmtepompen,	  opslag	  van	  
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warmte	  en	  koude,	  benutting	  van	  restwarmte,	  termijn	  waarop	  die	  gerealiseerd	  kunnen	  worden,	  	  	  

organisatie	  van	  belanghebbenden	  en	  andere	  betrokkenen,	  financieringsmogelijkheden,	  hoe	  
aangrenzende	  warmtenetten	  op	  elkaar	  kunnen	  worden	  aangesloten	  enz.	  	  	  

	  

1.4	   FINANCIERING	  EN	  EU-‐WETGEVING	  
Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  meeste	  warmtenetten	  zijn	  veel	  organisaties	  betrokken	  met	  veel	  verschillende	  
belangen.	  De	  ontwikkeling	  kost	  veel	  tijd.	  De	  terugverdientijd	  van	  de	  investeringen	  is	  meestal	  lang.	  Daarom	  

is	  betrokkenheid	  van	  overheden	  bij	  de	  financiering	  veelal	  onmisbaar.	  Voor	  zover	  de	  financiering	  niet	  door	  
de	  overheid	  zelf	  wordt	  gedaan,	  maar	  toevertrouwd	  wordt	  aan	  private	  investeerders,	  is	  het	  een	  
overheidstaak	  om	  garanties	  af	  te	  geven	  voor	  bijvoorbeeld	  het	  aantal	  aansluitingen	  en	  de	  hoeveelheid	  

afgenomen	  warmte.	  De	  mogelijkheden	  daartoe	  moeten	  afgestemd	  worden	  op	  de	  EU-‐wetgeving,	  die,	  
zonodig,	  	  aangepast	  moet	  worden.	  

	  

2	   Wind	  op	  zee	  
De	  minister	  heeft	  eerder	  verleende	  vergunningen	  geblokkeerd	  in	  ruil	  voor	  een	  nieuwe	  uitrol	  van	  locaties.	  
De	  eerste	  tender	  dreigt	  daardoor	  te	  verschuiven	  naar	  2016.	  Dat	  is	  ongewenst:	  de	  inspanning	  moet	  er	  op	  
gericht	  zijn	  hem	  niet	  alleen	  te	  openen	  in	  2015,	  maar	  ook	  af	  te	  sluiten.	  Hoe	  is	  de	  verdere	  procesgang	  en	  hoe	  

staat	  de	  fractie	  daar	  in?	  	  
	  

3	   Wind	  op	  land	  
De	  sector	  en	  milieuorganisatie	  hebben	  een	  gedragscode	  opgesteld.	  Welke	  rol	  zou	  de	  regering	  aan	  die	  code	  

moeten	  toekennen?	  Provincies	  moeten	  voor	  1	  januari	  locaties	  vastleggen.	  Dat	  gaat	  vast	  niet	  overal	  lukken.	  
Hoe	  voorkomen	  we	  dat	  PvdA	  politici	  zich	  tijdens	  de	  provinciale	  verkiezingscampagne	  de	  spreekbuis	  maken	  
van	  bezwaren	  tegen	  windenergie?	  	  

	  

4	   Conclusies	  uit	  NEV	  
4.1	  ALGEMEEN	  
Uit	  de	  NEV	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  de	  kans	  vrij	  groot	  is	  dat	  de	  doeleinden	  van	  het	  SER-‐akkoord	  	  

noch	  op	  het	  gebied	  van	  de	  energiebesparing,	  noch	  op	  dat	  van	  de	  hernieuwbare	  energie	  gehaald	  worden.	  
De	  kans	  op	  tegenvallers	  is	  veel	  te	  groot.	  Het	  is	  een	  goede	  zaak	  dat	  de	  Tweede	  Kamerfractie	  de	  minister	  
aanspoort	  om	  nu	  al	  extra	  acties	  te	  ondernemen	  gericht	  op	  de	  realisering	  van	  de	  afgesproken	  doeleinden	  en	  

niet	  te	  wachten	  tot	  2016	  teneinde	  ons	  land	  de	  beste	  kans	  te	  geven	  de	  doelstellingen	  van	  het	  
Energieakkoord	  te	  halen.	  De	  Borgingscommissie	  zal	  na	  6	  december	  een	  reactie	  geven	  op	  de	  NEV.	  Wanneer	  
is	  de	  Tweede	  Kamerfractie	  van	  plan	  meer	  concrete	  aanbevelingen	  te	  doen?	  De	  themagroep	  is	  graag	  bereid	  

een	  bijdrage	  te	  leveren.	  Waar	  heeft	  Jan	  Vos	  behoefte	  aan?	  	  
	  
4.2	   INNOVATIES	  

In	  het	  Energieakkoord	  wordt	  een	  sterke	  wissel	  getrokken	  op	  de	  rol	  van	  technologische	  innovaties,	  met	  
name	  met	  het	  oog	  op	  het	  commercieel	  aantrekkelijker	  maken	  van	  duurzame	  energie,	  zoals	  windenergie.	  De	  
NEV	  noemt	  een	  aantal	  technologieën	  (bv.,	  warmtepompen,	  aardwarmte,	  energieopslag),	  die	  aan	  het	  begin	  

van	  hun	  marktpenetratie	  staan,	  maar	  moeilijkheden	  ervaren	  (“valley	  of	  death”)	  om	  over	  hun	  tipping	  point	  
te	  komen.	  Zo	  maken	  belastingverschillen	  warmtepompen	  relatief	  duur	  en	  dus	  onaantrekkelijk.	  Wat	  moet	  
de	  regering	  doen	  om	  de	  marktpenetratie	  van	  deze	  technologieën	  te	  bespoedigen?	  
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5	   ETS	  en	  uitkomst	  EU-‐top	  over	  klimaat	  en	  energie	  
5.1	   ETS	  

Het	  is	  volstrekt	  duidelijk	  dat	  ETS	  op	  dit	  moment	  niet	  werkt	  en	  zelfs	  ongewenst	  gedrag	  kan	  bevorderen,	  bv.	  
terugvallen	  op	  steenkool.	  De	  PvdA	  moet	  zich	  in	  het	  EP,	  maar	  ook	  in	  NL,	  sterk	  maken	  voor	  een	  echt	  
functionerend	  ETS.	  Dat	  zal	  betekenen	  dat	  ETS-‐certificaten	  uit	  de	  markt	  zullen	  moeten	  worden	  genomen.	  De	  

Europese	  Raad	  heeft	  besloten	  jaarlijks	  de	  maximaal	  toegestane	  emissies	  vanaf	  2021	  te	  verlagen	  met	  2,2%	  
i.p.v.	  1,74%	  (zie	  conclusies	  Europese	  Raad	  par.	  2.3).	  Dat	  is	  onvoldoende.	  De	  bandbreedte	  voor	  de	  prijs	  van	  1	  
ton	  CO2	  moet	  kunnen	  uitkomen	  tussen	  20	  en	  40	  $.	  Mag	  ook	  hoger	  dan	  $	  40,	  maar	  lager	  dan	  $	  20	  leidt	  snel	  

tot	  een	  disfunctioneel	  ETS.	  In	  aansluiting	  op	  de	  vragen	  van	  de	  Tweede	  Kamerfractie	  hebben	  minister	  Kamp	  
en	  staatssecretaris	  Mansveld	  	  begin	  oktober	  aangegeven	  zich	  in	  te	  blijven	  zetten	  voor	  de	  versterking	  van	  
het	  ETS.	  Dat	  klinkt	  erg	  vaag.	  De	  themagroep	  zou	  het	  toejuichen	  als	  de	  beide	  Kamerfracties	  en	  de	  EP-‐groep	  

van	  de	  PvdA	  gezamenlijk	  een	  strategie	  formuleren	  voor	  het	  ETS.	  Welke	  bijdrage	  kan	  PvdA	  Duurzaam	  
leveren?	  	  
	  

5.2	   EU-‐TOP	  
Ook	  de	  uitkomst	  van	  de	  EU-‐top	  over	  klimaat	  en	  energie	  is	  teleurstellend.	  De	  fractie	  in	  het	  EP	  heeft	  dat	  goed	  
weergegeven.	  Zie	  de	  link:	  http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/europese-‐regeringsleiders-‐

stellen-‐zwakke-‐klimaat-‐en-‐energiemaatregelen-‐voor-‐van-‐brempt-‐	  .	  Hebben	  de	  beide	  Kamerfracties	  en	  de	  
EP-‐groep	  van	  de	  PvdA	  hun	  stellingname	  afgestemd?	  Woensdag	  12	  november	  wordt	  een	  en	  ander	  
besproken	  op	  de	  bijeenkomst	  van	  PvdA	  Duurzaam,	  waar	  Jan	  Vos	  en	  staatssecretaris	  Mansveld	  aanwezig	  

zullen	  zijn.	  	  
	  

6	   Decentrale	  energie	  
Bevordering	  van	  decentrale	  energie	  is	  van	  groot	  belang	  voor	  het	  draagvlak	  voor	  de	  energietransitie.	  Het	  is	  

mooi	  dat	  veel	  eigenaars	  van	  een	  huis	  met	  een	  privé	  dak	  daar	  zonnepanelen	  op	  laten	  plaatsen.	  Maar	  dat	  is	  
beslist	  onvoldoende.	  	  Andersoortige	  decentrale	  projecten	  komen	  nauwelijks	  van	  de	  grond.	  Wat	  is	  de	  
reactie	  van	  Jan	  op	  de	  BTW-‐beslissing	  van	  de	  Belastingdienst	  m.b.t.postcoderoosprojecten?	  Heeft	  Jan	  

concrete	  voorstellen	  in	  het	  AOV	  decentrale	  energie	  op	  10	  november?	  	  
De	  themagroep	  is	  een	  interne	  discussie	  gestart	  over	  de	  toekomst	  van	  regelingen	  ‘achter	  de	  meter’	  

(saldering)	  naast	  regelingen	  ‘voor	  de	  meter’.	  Daarover	  wil	  de	  groep	  graag	  een	  volgende	  keer	  met	  Jan	  Vos	  

en	  Anne	  Koning	  van	  gedachte	  wisselen.	  	  
	  

7	   Schaliegas	  
Wat	  heeft	  Jan	  Vos	  opgestoken	  op	  zijn	  schaliegasreis	  in	  de	  VS?	  	  


