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Aan: Jan Vos 

Van: Themagroep Energie van PvdA Duurzaam 

Realisering doeleinden SER energie-akkoord: suggesties 

 

Inleiding 
Op basis van deze eerste Nationale Energie Verkenning (oktober 2014) moet worden geconcludeerd dat 
het waarschijnlijk niet gaat lukken om alle in het Nationale Energieakkoord (NEA) genoemde doeleinden 
tijdig te realiseren. De “Commissie Borging Energieakkoord” wilde die conclusie op 11 december weliswaar 
(nog) niet over te nemen, maar er is genoeg reden om te twijfelen aan de haalbaarheid van de doeleinden.  
De themagroep Energie van PvdA Duurzaam sprak daarover op 4 november 2014 met Jan Vos, Anne Koning 
en Rik, maar . Jan verzocht de themagroep suggesties te doen voor maatregelen die mogelijk geschikt zijn 
om de realisering dichterbij te brengen. Hieronder volgen dergelijke suggesties. In het verlengde daarvan 
worden ook enige ideeën voor de “energieagenda 2030” geformuleerd. 
 
De indeling volgt in zekere mate de hoofdstukken van het energieakkoord. Maar de volgorde van de 
suggesties is verder tamelijk willekeurig.  
 
 

1 Energiebesparing in gebouwde omgeving 
1.1 Bestaande huurwoningen. Via het project ‘Nul op de meter’ worden bestaande huurwoningen 

geïsoleerd en zelfvoorzienend gemaakt. Dit project flink uitbreiden. Laat corporaties de huidige 
winsten voor dit doel gebruiken. 

1.2 Bestaande particuliere woningen. Een wetswijziging stelt gemeenten in staat de OZB te relateren 
aan het energielabel. Via een intensieve campagne wordt gezorgd dat het Energiebesparingsfonds 
(nu 300 miljoen, straks minstens het dubbele) totaal benut wordt. 

1.3 Verlenging laag BTW-tarief voor besparingsmaatregelen in de bouw.  
1.4 Nieuwbouw. Vanaf 2020 wordt de EPC op nul gesteld (in het Bouwbesluit). 
 
   

2 Energiebesparing in industrie en agrosector 
2.1 WMB (maatregelen met terugverdientijd van 5 jaar of minder verplicht) wordt streng gehandhaafd. 
2.2 Onafhankelijk toezicht op de handhaving door de regionale milieudiensten van de Wet 

Milieubeheer inzake Energiebesparing. En geef een jaarlijkse prijs van bijv. € 0,5 mln voor de best 
presterende dienst. 

2.3 Jaarlijkse openbare rapportage (met naam!) van de resultaten van de prestatieafspraken met de 
energieslurpers.  

2.4 Routekaarten 2030 en meer-jarenafspraken (MJA) worden versneld geïmplementeerd. 
2.5 Innovatie: iedere sector ontwikkelt een routekaart en innovatieprogramma naar de circulaire 

economie.   
 
 

3 Restwarmte/warmtepompen en aardgastransitie 
3.1 De Warmtevisie (op komst) dient een heldere Visie te geven op onze warmtevoorziening ‘na 

Slochteren’. 
3.2 Zet in op een strategie die uitgaat van optimale toepassing van warmtepompen en warmtenetten.  
3.3 Belasting op lozen warmte in openbare wateren of de lucht door procesindustrie en 

elektriciteitscentrales of beperking van de toelaatbare hoeveelheid. 
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3.4 Openbreken monopolie van bezitters warmtenetten op leveren warmte. 
3.5 Voorkom een lock-in door al te haastig te investeren in vernieuwing van het gasnet. 
3.6 Formuleer  een aardgastransitie strategie in het Energierapport 2015: Hoe compenseren we €12 

miljard minder inkomsten? Zetten we in op een grote groene sector met een verdienvermogen in 
deze orde? Hoe zetten we resterende aardgasbaten in (orde 20x12=120G€)? Wordt het niet tijd 
voor een nieuw Aardgasbatenfonds, maar dan voor duurzame structuurversterking? Hoe voorzien 
we zonder eigen gas in onze warmte? Via de Gasrotonde, warmtenetten of een E-neutrale 
gebouwde omgeving? 

 

4 Decentrale duurzame energie 
‘Decentraal’ rukt op, steeds meer niet-traditionele partijen wekken duurzame energie/elektriciteit op. De 
ontwikkeling van de techniek maakt dat ook mogelijk. Boeren bouwen windmolens, burgers worden 
prosumers, waterschappen starten hun ‘Energiefabriek’. Bevordering van die ontwikkeling is van groot 
belang voor het draagvlak voor de overgang naar duurzame energie. De regelgeving en de energiebelasting 
zijn echter nog geënt op de oude situatie waarin een beperkt aantal grote centrales stroom afleveren bij de 
consument.  
4.1 Regelgeving. Elektriciteitswet en Warmtewet moeten een nieuwe opzet krijgen, gebaseerd op 

‘Decentraal waar het kan en centraal waar het moet’. 
4.2 De ‘voor de meter’ regelingen moeten gunstiger gemaakt worden, bijvoorbeeld door verhoging van 

de belastingkorting of vergroting van de postcoderoos.  
4.3 De ‘achter de meter’ regeling (saldering) blijft tot 2020 toegankelijk voor iedereen en blijft daarna 

nog 10 jaar bestaan voor ieder die daar dan gebruik van maakt. Daarna wordt hij afgeschaft.  
 

5 ETS versterken  
Op weg naar een gelijk speelveld. Een structurele aanpak begint met een beprijzing van de CO2-emissies. 
Als er een echte prijs is, wordt energiebesparing door die prijs flink gestimuleerd en kunnen subsidies veelal 
vervallen. In Europees verband is het ETS het centrale instrument. Dat moet versterkt worden, zodat een 
CO2-prijs van zo’n €40/ton ontstaat die binnen 15 jaar doorgroeit naar €80/ton. Daar moeten we eerst op 
inzetten, want het moet Europees. Lukt dat niet dan moet een CO2-belasting overwogen worden.  
5.1 Sneller dalend plafond, minder/geen gratis emissierechten, opbrengst rechten-veiling in een 

duurzame energie fonds. 
5.2 Nederland probeert in Pentalateraal verband tot een gezamenlijke (lobby-) strategie te komen.  
 

6 Energiebelasting herzien  
Aanvullend op het Europees beleid moet de Nederlandse Energiebelasting weer een milieugerichte 
doelbelasting worden.  
6.1 Verbind lage energiebelasting aan het halen van de energiebesparingsdoelstelling volgens het NEA 

(Zie ook “Energiebesparing in industrie en agro-sector”). M.a.w. wat een bedrijf aan elektriciteit 
afneemt boven het afgesproken target wordt veel zwaarder belast. 

6.2 Herziening hele energiebelasting als belasting gerelateerd aan uitstoot van CO2 en andere 
broeikasgassen. Zorg dat alle bedrijven er op kunnen rekenen dat de belasting op fossiele 
brandstoffen jaarlijks iets omhoog gaat.  

6.3 Geleidelijke verandering tarieven energiebelasting zodat grootverbruik op den duur meer, i.p.v. 
minder energiebelasting betekent. 
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7 Energietransitie en consument 
De Energietransitie begint bij de Consument en zijn (aankoop)gedrag. Hij/zij moet zijn huis laten isoleren. 
Hij/zij moet de keus voor LED-lampen maken. Hij/zij moet in een hybride auto ook daadwerkelijk elektrisch 
rijden. Hij/zij moet een windmolen in de gemeente accepteren. En dat is niet altijd het geval. 
Energietransitie heeft doorlopende communicatie en verleiding nodig. 
7.1 Het Energieakkoord 2030 moet een Actieplan Consument bevatten. Met alle 

sociaalwetenschappelijke kennis die we hebben over consumentengedrag zetten we een goed 
doordachte strategie in werking. 

7.2 De Stichting Urgenda krijgt hierin een belangrijke rol toebedeeld.  
 

8 Energietransitie rechtvaardig verdeeld 
De lusten en lasten van de Energietransitie dienen rechtvaardig verdeeld te worden. De sterkste schouders 
moeten de sterkste lasten dragen. Zowel nationaal als internationaal. Energie moet duurder worden. Dat 
tikt door in de woonlasten; oude woningen zijn moeilijker te isoleren. Zon PV: de belastingvermindering 
voor prosumers wordt in de eerste schijf gecompenseerd. Betalen de arme burgers de zonnepanelen van 
de rijke? Participatie in windmolens: wie kan dat wel en niet betalen? 
8.1 De lusten/lasten van de Energietransitie dienen rechtvaardig verdeeld te worden. Het Energie-

akkoord 2030 dient doorgerekend te worden op inkomenseffecten. 
8.2 In de Klimaatconferentie Parijs dient Nederland/EU vanuit het principe ‘rechtvaardige verdeling’ te 

onderhandelen. Duurzame energie dient een speerpunt te worden van het beleid van Buitenlandse 
Zaken/DGIS.  

 

9 Energietransitie met continuïteit 
Een structurele aanpak van de Energietransitie vraagt om een grote continuïteit. In een parlementaire 
democratie is continuïteit vaak ver te zoeken. Maatregelen moeten genomen en versterkt worden om 
continuïteit te borgen. Met het Energieakkoord in SER-kader is een goed eerste stap gezet. 
9.1 Stel een Energietransitie Commissaris aan (met directe toegang tot het kabinet). 
9.2 Leg de coördinerende verantwoordelijkheid voor het Energieakkoord neer bij één Departement 

(evt. een aparte minister voor Energie&Klimaat).  
9.3 Leg maatregelen zoveel mogelijk wettelijk vast. 
9.4 Laat de financiering van het Energieakkoord zo min mogelijk via de Rijksbegroting lopen. 


