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Gesprek met Jan Vos over energie in het regeerakkoord  

Themagroep Energie 19 maart 2013 

1. Introductie 

De Themagroep Energie van PvdA Duurzaam komt op 19 maart 2013 bijeen voor een gesprek met Jan Vos 

over het Regeerakkoord “Bruggen Slaan” van PvdA en VVD. Jan Vos is PvdA 2-de Kamerlid belast met, 

onder andere, Duurzaamheid en Energie. Het gesprek is voorbereid door de Themagroep Energie en 

besproken met PvdA Duurzaam op 14 februari.  De bedoeling is om binnen de begrenzing van het 

regeerakkoord de beleidsruimte te vinden voor die punten die PvdA Duurzaam belangrijk vindt en om met 

Jan Vos te verkennen hoe de werkgroep kan bijdragen aan de realisatie van deze punten. 

2. Algemeen 

Het regeerakkoord, Hoofdstuk III. Duurzaam groeien en vernieuwen,schetst in brede termen de 

beleidsdoelstellingen van het kabinet Rutte-Samsom (Rutte II) met betrekking tot het energiebeleid voor de 

periode tot 2017. Hoewel de doelstellingen -  overigens begrijpelijk voor een overeenkomst op 

hoofdpunten -  in zeer algemene termen zijn geformuleerd vallen toch een paar punten op: 

2.1 Op het punt van de klimaatdoelstelling worden geen concrete doelstellingen geformuleerd, anders 

dan dat Nederland streeft om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben 

gerealiseerd. Verwezen wordt naar internationale doelstellingen en afspraken, maar de invulling 

van het beleid om die doelstelling te halen ontbreekt nog. 

2.2 De meest concrete doelstelling betreft het aandeel van duurzame energie in 2020. Dit is nu 

opgewaardeerd tot  16 %, hetgeen 2 % hoger is dan het binnen de EU voor Nederland afgesproken 

niveau van 14 %. Het regeerakkoord concludeert dat deze doelstelling haalbaar moet worden 

middels door subsidies gestimuleerde innovatie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie, SDE+), 

tezamen met andere reguleringsmaatregelen. Het Akkoord stelt dat energie-intensieve sectoren op 

termijn moeten worden gecompenseerd voor de lastenvergroting, die hiervan het gevolg is. Het 

Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een rapport van 9 november, j.l., dat gebaseerd op 

staand+aanvullend beleid (€ 3.8 miljard in 2020) en extra uitgaven (geraamd op € 400 miljoen tot 

2017) de financiële ruimte ruim voldoende moet zijn om deze doelstelling te halen en legt ook uit 

waarom. Wel constateert het PBL dat de financiële onderbouwing van dit beleid leidt op termijn tot 

lastenverzwaring voor burger en bedrijfsleven, waarvoor, zoals aangegeven, mogelijk compensatie 

zal moeten worden geboden. 

2.3 Het akkoord stelt dat energiebesparing prioriteit krijgt. Enig detail over hoe dat zou moeten worden 

vormgegeven ontbreekt en de nadruk lijkt hier te liggen op het wegnemen van belemmeringen in 

wet- en regelgeving. 

2.4 Het regeerakkoord spreekt specifiek over windenergie in relatie tot de kosten van windenergie op 

zee. Over windenergie op land wordt weinig concreets vermeld. 

2.5 Ten slotte behelst het regeerakkoord een aantal algemene stellingnames omtrent elektrisch 

vervoer, hoogwaardige biomassa, circulaire economie en de noodzakelijk geachte ruimte voor de 

agrarische industrie en de beloning die deze verdient voor onderhoud en inrichting van het 

natuurlijk landschap in Nederland. 
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De bovengenoemde kaders zijn zeer ruim en bieden allerlei opties om tot specifieke beleidsinvulling te 

komen, die tegemoet komt aan de zaken waar de PvdA voor staat. Gewaakt moet worden dat de geboden 

financiële ruimte wordt gebruikt louter en alleen voor het inzetten van “groene” subsidies. Dit kan zijn nut 

hebben, maar het is beter om de beschikbare ruimte vooral te gebruiken voor gericht beleid. 

3. Onze speerpunten 

De Themagroep Energie van PvdA Duurzaam stelt voor om in de plannen tot 2017 aan de volgende punten 

prioriteit te geven: 

3.1 Windenergie op zee 

Om de 16 % duurzame energie in 2020 te realiseren zal alles uit de kast moeten worden gehaald. 

Windenergie op land en op zee zullen onmisbare peilers zijn van het Nederlandse energiehuis in 

2020. Het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL) kwalificeert het groeipotentieel op land 

als ‘beperkt’, op zee als ‘groot’. Bij windenergie op zee zijn de uitdagingen vooral van technisch / 

commerciële aard.  Volgens ING-onderzoek is ca € 13-15 mld nodig om de nieuwe doelstelling voor 

windenergie te halen, nog afgezien van de kosten om windparken op zee aan te sluiten op het 

hoogspanningsnet. Hoe gaan we dat financieren? De mogelijkheden voor de aansluiting wil de 

regering “gaan verkennen”. Hoe kunnen we voorkomen dat de realisering van deze aansluiting een 

bottleneck wordt? De 14 % duurzaam in 2020 is ooit  afgesproken met de EU, als een commitment. 

Welke sanctie kan Nederland verwachten als we dat niet halen? En sparen we al voor een 

eventuele boete en de extra kosten van de achterstand? 

 

3.2 Windenergie op land 

Bij wind op land (goedkoper en makkelijker dan wind op zee) is de “not in my backyard” (NIMBY) 

factor een groeiend obstakel. De grote vraag wordt hoe - om in de termen van het regeerakkoord 

te blijven - een brug kan worden geslagen naar de burger om deze meer betrokkenheid te geven bij 

het windturbinebeleid. Terwijl “wind op zee”, gezien de grootschaligheid, specifiek het terrein is 

van de grote energiebedrijven zal bij “wind op land” gezocht moeten worden naar kleinschalige 

projecten die windenergie dichter bij de burger brengen. Is het niet mogelijk om burgers te laten 

investeren in windmolens in hun buurt (gemeente?) waarbij de zo 'gekochte' stroom beschouwd 

wordt als zelflevering, die vrijgesteld is van energiebelasting (Deens model)?  

 

3.3 Zonnepanelen 

Hoe ziet de Tweede Kamerfractie de rol van zonnepanelen? Het kabinet wil mensen die 

zonnestroom inkopen door te investeren in zonnepanelen 'in de buurt' deels vrijstellen van  

energiebelasting. Waarom slechts “deels” en waarom niet “geheel”, dus dit beschouwen als 

zelflevering? 

 

3.4 Energiebesparing bij huizen en kantoren. 

Naast het implementeren van duurzame energievoorziening is energiebesparing nodig. De 

bebouwde omgeving geeft daarvoor veel mogelijkheden. Onder het kopje “Energiebesparing krijgt 

prioriteit” worden hier een aantal woorden aan besteed onder verwijzing naar de Green Deals. 
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Verder zou het nieuwe beleid gaan bestaan uit het verminderen van de regeldruk. In dit kader valt 

het te betreuren dat de eerste stap die gezet is het afschaffen van het energielabel voor huizen en 

zakelijke bebouwing betreft. Wij pleiten ervoor die beslissing opnieuw te bezien omdat het een 

uitstekend middel is om bewoners en gebruikers van gebouwen bewust te maken van de het 

energieverbruik van hun huis / kantoor. Het moet aantrekkelijk worden om een A-label huis te 

hebben / bewonen en voor corporaties om een hoog percentage A-label panden in de portefeuille 

te hebben. Het beleid zou erop gericht moeten zijn om burgers goed voor te lichten wat ze moeten 

doen om van G-label naar een C-, B-, of A-label te promoveren.  

Het kabinet wil convenanten sluiten met corporaties. Is er geld beschikbaar om ze te stimuleren, 

zeker gezien de verslechterende financiële situatie van corporaties en gemeenten? Is het denkbaar 

om de investeringen van corporaties in energiebesparing af te trekken van de gelden die 

corporaties i.v.m. de huurverhoging moeten afdragen aan het Rijk?  

Wat betreft energiebesparing in particuliere woningen: dit lijkt te stagneren. Zou het denkbaar zijn 

dat investeringen in energiebesparing voor huiseigenaren (evt. deels) aftrekbaar zijn voor de 

belastingen? 

 

3.5 Warmte en koude opslag in ondergrond. 

In de bebouwde omgeving is warmtevoorziening de grootste energiegebruiker. Daarom biedt 

opslag van warmte en koude in de ondergrond veel ruimte voor energiebesparing. Hoe kan dat 

gestimuleerd worden? 

 

3.6 Fossiele brandstoffen, verduurzaming van subsidies en compensatieregelingen 

Het regeerakkoord rept op een aantal plaatsen over compensatie die gegeven gaat worden aan 

“energiegrootverbruikers”, met name waar deze grootverbruikers te lijden krijgen van hogere 

energiekosten ten gevolge van de verduurzaming. Door middel van het verlagen van het tarief in de 

2-de schijf van de energiebelasting worden grootverbruikers enigermate ontzien. In de eerste 5 jaar 

leidt dit tot een lastenvoordeel voor de grootverbruikers van € 375 miljoen, in de tijd geleidelijk 

afnemend. Na 2018 volgt een geleidelijke lastenverzwaring tot circa € 800 miljoen. Ons ontgaat het 

belang van deze korte lastenverlichting tot 2017. In plaats van de grootverbruikers uit economische 

motieven voor enige tijd te ontzien, hetgeen lijkt op een (perverse) beloning op niet-duurzaam 

energieverbruik (voornamelijk gebaseerd op fossiele brandstoffen!!), zou er juist moeten worden 

gestreefd naar het belonen van energiebesparing en verduurzaming van de gebruikte energie. Voor 

grootverbruikers die nu al werk gaan maken van het energiezuiniger en -duurzamer maken van hun 

productieprocessen zou een stimuleringsregeling beschikbaar moeten zijn. Het heeft er alle schijn 

van dat de opstellers van het regeerakkoord zich erbij hebben neergelegd dat 

energiegrootverbruikers in de komend 5 jaar weinig tot niets zullen of kunnen ondernemen met 

betrekking tot een actieve verlaging en verduurzaming van hun energiegrootverbruik. Deze 

houding wordt gemakkelijk een self-fulfilling prophecy. 

 

3.7 Biomassa en biobrandstof  

Zoals bekend ziet het PBL voor de toekomst een belangrijke rol voor biomassa weggelegd.  De 

themagroep Energie ziet biomassa en biobrandstof wel als “hernieuwbaar”, maar daarnaast als 

grotendeels niet-duurzaam, onder andere omdat de voedselvoorziening op veel plaatsen in de knel 

komt door de concurrentie van biobrandstof. Onze bezwaren tegen biobrandstof hebben recent 
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steun gekregen vanuit Oxfam-Novib. Bij de toekomst van biomassa en –brandstof dient veel meer 

de nadruk gelegd te worden op duurzaamheid. Hoe denkt de fractie daarover? 


