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Gesprek met Jan Vos over energie in het regeerakkoord  

Themagroep Energie 27 maart 2014 

 

1 Introductie 

De Themagroep Energie van PvdA Duurzaam komt op 27 maart 2014 bijeen voor een vervolggesprek met 

Jan Vos over het SER energieakkoord.  Dit moet aansluiten op het gesprek over het regeerakkoord in maart 

2013 en het gesprek over het SER Energieakkoord op 31 oktober 2013 (notitie 20 oktober “Gesprekspunten 

met Jan Vos over het SER-energieakkoord”; gespreksverslag dd 15 november). Hieronder de punten die de 

themagroep graag wil bespreken. De indeling is gelijk aan die van de notitie van 20 oktober met uitzondering 

van de aan het eind toegevoegde paragraaf. 

A Creëren van draagvlak, mede door “lokale energie” 

In november heeft minister Kamp de nota “Visie Lokale Energie” gepubliceerd. Die wordt een dezer dagen 

besproken in de Tweede Kamer.  Daarover de stellingen en vragen A.1 - A.6. Stelling A.7 heeft geen 

betrekking op die nota, maar wel op het creëren van draagvlak. Onderstaande punten zijn ook gestuurd naar 

Anne Koning mede in verband met haar streven de “motie Vos” uitgevoerd te krijgen.   

A.1 Visie ontbreekt 

De nota bevat weinig visie. Zo ontbreekt een beeld van de gewenste omvang van de decentrale, 

energieopwekking over bijvoorbeeld 10 jaar en de consequenties daarvan voor de ontwikkeling van de 

huidige energienetten. Of een doelstelling als: “De gebouwde omgeving voorziet over 20 jaar in de eigen 

energiebehoefte”. De themagroep pleit voor een streven naar een sterke groei van de omvang van decentrale 

energieopwekking in verschillende duurzame vormen.  

      

A.2 Periode belastingfaciliteiten 

De regering wil op termijn af van de mogelijkheid voor particuliere huishoudens van salderen voor stroom 

die “achter de meter” wordt opgewekt (pagina 18). De wetenschap dat dit te gebeuren staat zal als een rem 

werken op de aanschaf van zonnepanelen voor op het eigen dak, wat onwenselijk is. Beter zou het zijn om de 

salderingsregeling in stand te houden (met een garantie van 10 jaar). 

De nota zegt niets over de financiële zekerheid voor experimenten lokale energie nadat die vier jaar 

verstreken zijn. In het SER-accoord gebeurde dat wel: “Bij eventuele bijstelling van de belastingkorting 

wordt met het oog op investeringszekerheid de continuïteit voor bestaande gebruikers via een 

overgangsregeling geborgd.” (pagina 40 van dat akkoord). Nadien is dat geconcretiseerd in een termijn van 

10 jaar. Dit moet in de nota worden vermeld. 

Op 31 oktober beloofde Jan Vos te pleiten voor verlenging van de verlaging van de betreffende 

energiebelasting tot 10 jaar. Wat is de stand zaken?   

 

A.3 Postcoderoos 

Veel van de kritiek uit het veld richt zich op de fysieke afbakening van lokale energie: het postcodegebied 

waar de installatie staat plus aangrenzende postcodegebieden (blz. 17). Om enigszins tegemoet te komen aan 

de kritiek op dit punt lijkt het wenselijk om een regeling in te bouwen die er in uitzonderlijke gevallen in 

voorziet dat het postcoderoos-criterium niet volledig behoeft te worden toegepast – bijvoorbeeld in een zeer 

dun bevolkt gebied of waar de energie-opwekking noodzakelijk aan de buitenzijde van het gebied moet 

komen waar de gebruikers wonen (bijvoorbeeld op de grens van een industrieterrein en een woonwijk). Dat 

zou dan per geval door een commissie moeten worden beoordeeld. 
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A.4 Verbeterd alternatief voor salderen? 

Wat betreft salderen achter de meter, zou de themagroep graag zien dat de in de Eerste Kamer ingediende 

“motie Vos” wordt uitgevoerd. Immers, ruime mogelijkheden voor het tot stand komen van lokale 

energieprojecten zijn erg belangrijk voor het creëren van het benodigde draagvlak voor het energieakkoord. 

De minister lijkt de motie echter niet te willen uitvoeren.  

Zien Tweede en Eerste Kamerfractie andere mogelijkheden, wellicht “voor de meter” om betreffende 

projecten te faciliteren, bijvoorbeeld door een sterkere verlaging van de energiebelasting dan 7,5/9 cent per 

kWh?  

Uitsluitend het belastingvoordeel van 7,5/9 cent per kWh voor de individuele leden van een lokale 

energie-coöperatie/vereniging is immers veelal onvoldoende om zo’n project financieel haalbaar te laten zijn. 

Voor de financiële haalbaarheid van lokale projecten is daarbij ook van groot belang welke prijs de 

coöperatie/vereniging kan krijgen voor de aan de desbetreffende energieleverancier verkochte elektriciteit. 

Zijn er praktijkgegevens bekend over de financiële haalbaarheid (kosten en opbrengst) voor projecten van 

coöperaties/verenigingen? 

 

A.5 Energieopslagsysteem op kleine schaal 

Kan het Rijk een prijsvraag uitschrijven voor het realiseren van een goedkoop energieopslagsysteem per 

huis?  

 

A.6 Lokale warmtenetten 

Uitwisseling van warmte via lokale warmtenetten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 

energietransitie. In de nota wordt dat ook duidelijk aangegeven. Er worden echter nog geen concrete 

stimuleringsmaatregelen genoemd, alleen onderzoek naar de vraag of stimulering nodig is. Het lijkt een 

belangrijk onderzoek. Wanneer worden de resultaten ervan gepubliceerd? 

 

A.7 Windenergie op land (niet gerelateerd aan “Visie Lokale Energie”) 

Draagvlak voor windturbines op het land is een groot probleem. Zelfs binnen de PvdA is er helaas veel 

weerstand. PvdA Duurzaam heeft in februari een brief gestuurd naar alle partijafdelingen om het belang van 

windturbines op het land te onderstrepen.  

Hoe kunnen PvdA Duurzaam en Jan Vos het best reageren op standpunten van PvdA politici als die 

van de gemeenteraad in Utrecht? 

Op 31 oktober vertelde Jan Vos dat hij gesprekken zou hebben met verschillende gedeputeerden. 

Wat zijn daarbij zijn ervaringen? 

 

B Verankering afspraken 
Dit onderwerp kan wellicht een volgende keer aan de orde komen. 

 

C Lange termijn en internationale samenwerking 
Hoe kijkt Jan Vos aan tegen de recente voorstellen van de Europese Commissie voor de periode tot 2030? 

Binnen de themagroep leven de volgende ideeën, al heeft de groep daarover nog geen afgeronde mening: 

 De EU moet zorgen voor stevig beleid gericht op de ontwikkeling van een “gelijk speelveld”, waarbij 

ondernemers die veel fossiele energie verbruiken weten dat zeker vanaf 2020 de belasting voor 

grootverbruikers geleidelijk omhoog gaat. 

 De EU neemt daartoe CO2-rechten uit de markt; dit in aanvulling op het marktstabiliteitsfonds. 

 Per 2020 worden geen bedrijven meer vrijgesteld van belasting op het gebruik van fossiele brandstoffen; 

bedrijven die daardoor sterk benadeeld worden op de wereldmarkt, kunnen eventueel gecompenseerd worden 

met verlaging van de belasting op arbeid. 
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 De EU streeft niet alleen naar vermindering van de CO2 uitstoot, maar ook naar verhoging van het percentage 

hernieuwbare geproduceerde energie en verhoging van het percentage energiebesparing (vgl het oude 20-20-20 

plan). 

 De realisering van die doelstellingen is niet mogelijk zonder goed gecoördineerde aansturing door 

verschillende overheden. Het huidige voorstel van de Commissie is volstrekt ontoereikend. Het weglaten van 

de doelstellingen per land is alleen acceptabel als er een goed uitgewerkt alternatief komt, dus meer dan het 

vage “governance system”. 

 Een goed uitgewerkt alternatief kan bestaan uit centraal Europees beleid op verschillende relevante sectoren. 

De EU heeft dergelijk beleid de afgelopen jaren al ontwikkeld voor sommige sectoren, zoals de vervoerssector 

middels de brandstofkwaliteitsrichtlijn. Dat heeft de auto-industrie enorm gestimuleerd om te investeren in de 

ontwikkeling van duurzame technologie. Nu lijkt de Commissie die richtlijn juist weer te willen intrekken. 

Onbegrijpelijk.  

 De EU stimuleert de uitwisseling van ervaringen met decentrale energie.  

 

D Energiebesparing 

Energiebesparing in de bouw kan de komende jaren een significante bijdrage leveren aan de energietransitie. 

Dat vereist een sterke toename van de investeringen in woningisolatie e.d.. Er zijn thans goede voornemens 

geformuleerd voor regelgeving (o.a. op het gebied van energielabels), informatievoorziening en financiering. 

Het is nu voornamelijk zaak de ontwikkelingen te volgen. Als over 1 of 2 jaar blijkt dat de toename te gering 

is, kunnen maatregelen overwogen worden zoals verlaging van de OZB voor woningen met gunstig 

energielabel, overheidsgaranties voor investeringen van woningcorporaties e.d.. Daarnaast verdienen op dit 

moment de volgende voor twee punten aandacht. 

 

D.1 Verlenging periode met laag Btw-tarief 

Heeft Jan Vos succes gehad bij het bepleiten van verlenging van de periode waarin het lage BTW-tarief geldt 

voor verduurzaming van bestaande woningen (banen in de bouw!)? 

 

D.2 Financiering WKK 

Op 31 oktober kwam de vraag aan de orde of er wel genoeg SDE plus-budget beschikbaar zou komen voor 

WKK. Weet Jan Vos of dat het geval is?  

 

 

E Diverse vragen 
 

E.1 CCS in Rijnmond 

Is er nog actie nodig om te zorgen dat de conventioneel gestookte centrales hun CO2 opslaan in de 

Noordzeebodem? 

 

E.2 Groningen 

Wordt er voortgang gemaakt bij plannen voor de consequenties van versnelde vermindering van de 

gaswinning in Groningen?  

 

E.3 Excursie naar Mijnwater in Heerlen 

Stelt Jan Vos het op prijs als de themagroep voor hem en andere PvdA-politici een excursie organiseert naar 

Mijnwater in Heerlen? Dat bedrijf wil hem en PvdA Duurzaam graag ontvangen. 


