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Plannen 2013/14 Themagroep Energie van PvdA Duurzaam 
Overeenkomstig vergadering 25 april 

 
Inleiding 
 
De plannen voor 2013 en 2014 zijn gericht op de invulling van de taken die de themagroep 
zich gesteld heeft (zie “Themagroep leden en taken” van 16 januari 2013) in aansluiting op 
het “Werkplan 2013 PvdA Duurzaam” (eind november 2012). In het kort hebben de activi-
teiten betrekking op: 

 Netwerk 

 Discussie 

 Politieke beïnvloeding. 
Bij veel van de hieronder genoemde onderwerpen zullen we telkens weer andere geïnte-
resseerden kunnen betrekken en daarmee het netwerk uitbreiden. Veelal zal het ook gaan 
om informatieoverdracht van deskundige leden (of gasten) aan de andere aanwezigen. In 
aansluiting daarop volgt discussie  over de politieke implicaties. Bij sommige onderwerpen 
betekent dat een poging van de themagroep tot politieke beïnvloeding, bijvoorbeeld in de 
vorm van discussie met een volksvertegenwoordiger, een concept bijdrage aan verkie-
zingsprogramma’s (gemeente, later EP) of het formuleren van een standpunt. Deze poli-
tieke beïnvloedingsacties zullen veelal via de hele werkgroep Duurzaam lopen en in ieder 
geval afgestemd worden met het bestuur daarvan. Het doel of eindresultaat van elke bij-
eenkomst is hieronder telkens zo goed mogelijk aangegeven.  
 
 
Concretisering plan  
 

 Datum 
bespreking 

Mogelijke onderwerpen Voorbereiding 
door 

1a ? Follow-up gesprek met Jan Vos: vinger aan de pols bij 
windenergie offshore/nearshore 

van der Loo & 
Warners 

1b ? Windenergie op land: vervolgacties bijeenkomst 25 april 

in aansluiting op kabinetsvoorstel 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-
structuurvisie-windenergie-op-land.html 

van der Loo & 
Warners  

2 sept/okt Follow-up gesprek met Jan Vos: commentaar (getallen) op 
“visie energiebesparing” van kabinet (komt), inclusief la-

belling gebouwen 

Menger & Ver-
hagen 

 

3 sept/okt Follow-up gesprek met Jan Vos: commentaar op kabinets-
voorstel over locale opwekking (komt)  

Brouwers? & 
Wesseldijk? 

4 2juli Gemeentepolitiek: bijdragen met het oog op de gemeen-

teraadsverkiezingen. Bv: 

 Concept teksten voor verkiezingsprogramma’s 

 Beschrijvingen van bijdragen van vooroplopende ge-
meentes aan energieduurzaamheid 

 Verwijzingen naar mensen en documenten die op dat 
gebied iets te vertellen hebben 

 Presentaties van vertegenwoordigers van vooroplo-
pende gemeentes 

 Brainstorm over wat gemeentes in het algemeen kun-
nen doen aan energieduurzaamheid 

 Betrekken van geïnteresseerde lokale politici 

Henk Heijkers & 
Jan Spruijt 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html
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5a okt/nov  Stappenplan commentaar op “Klimaat routekaart 2050” 

(verschijnt in de zomer??) 
 Ankersmit &  
van Gelder. 

5b okt/nov SER  Energieakkoord voor duurzame groei (verschijnt 
voor de zomer?): commentaar en Stappenplan in sa-
menwerking met netwerk Ruimte: Scenario’s m.b.t. ener-

giedragers. 

van der Loo & 
Ankersmit &  
van Gelder. 

6 17 sept ? Uitwisseling warmte & koude aansluitend op “Mijnwater”: 

 Potentie in NL 

 Voor wie interessant, onder welke voorwaarden 

 Rol politiek 

Hiddes &  
Menger  

7 2 juli Lessen uit Duitsland: o.a. over decentrale energieop-

wekking, brede participatie, polarisatie 
Mans 

8 17 sept ? Fossiele brandstoffen: ontwikkelingen (ook schaliegas & 

-olie), beleid ondernemingen, prijsschommelingen enz. 
van Gelder & van 

Huissteden? 

9 okt/nov EU-politiek in samenwerking met themagroep internatio-
naal en werkgroep Europa: Bijdrage aan verkiezingspro-
gramma, bv m.b.t. coördinatie energiepolitiek, belasting 
voor grootverbruikers, systeem CO2-rechten, vervolg op 
Doha, ringleiding op zee. 

de Groot & 
Mans?  

10 2014 Biobrandstoffen en biogrondstoffen: discus-

sie/standpunt over de vraag of PvdA biobased economy 
moet steunen overeenkomstig gangbare scenario’s of juist 
niet, zoals Oxfam-Novib bepleit. 

Ankersmit & de 
Groot 

11 2014 Opslag energie: potentie waterstof e.d.; potentie batterij-

en; doorbreking huidige grens aan opwekking duurzame 
energie. Rol overheden? 

Ankersmit & de 
Groot 

12 2014 ? Schaliegas- en schalieolie; vervolg op bijeenkomst PvdA 
Duurzaam 25 mei 

van Gelder & 
van Huissteden 

13 ? Excursie(s) bv: Reduzum en/of proeffabriek bij Afsluitdijk 

(blue energy: stroom uit botsing zoet en zout water) of 
woonwijkje in Scheveningen dat verwarmd wordt met 
zeewater (via warmtepompen) of “Rijswijk buiten”. 

? 

14 ? Electrische auto’s met bijbehorende infrastructuur. Rol 

overheden? 
 

15  Vergroening belastingstelsel Aparte thema-
groep? 

 
 
Komende vergaderdata:  

di  17 september 
di  22 oktober 
di  26 november 


