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Activiteiten Themagroep Energie van PvdA Duurzaam 
Periode september 2014 – juli 2016 

 
 
 
19e vergadering 25 september 2014 

Bespreking van tekst conceptnotitie over ontwikkeling van warmtenetten en de afbouw van 
aardgas voor verwarming (doc.26). Discussie over toezending notitie aan Jan Vos en be-
werking tot opiniestuk in dagblad. 
   Gewenste agenda voor gesprek met Jan Vos op 30 oktober.  
Discussie over afbouw salderingsregeling op lange termijn aan de hand van presentatie 
van Marc Londo van het ECN (doc.23). 
   Bespreking stellingen over opslag van energie (doc.25). 
 
 
20e vergadering 4 november 2014: gesprek met Jan Vos en Anne Koning 

Bespreking op basis van memo van themagroep (doc.27). Ontwikkeling van warmtenetten 
en de afbouw van aardgas voor verwarming (doc.26). 
   Verslag van NEV en voortgang SER-akkoord (o.a. wind op zee, wind op land en lokale 
energie).  
 Discussie toekomst ETS en uitkomst EU-top over klimaat en energie.  
Indrukken van Jan Vos bij bezoek schaliegasprojecten in USA. 
 
 
21e vergadering 9 december 2014 

Bespreking van het commentaar van Wim Turkenburg op het artikel in Trouw van 27 
nov’14 “Aardgas is zo ouderwets, ruim baan voor warmte”(doc.28). Formulering van reac-
tie (doc.29).  
    Toekomstplannen (naast volgen voortgang SER-akkoord): lange termijn beleid, ener-
giebelasting en EU-politiek (gesprek met Paul Tang); verkiezingsprogramma Tweede Ka-
mer 2016; transportvoertuigen.  
     Suggesties voor Jan Vos voor realisering doeleinden SER-akkoord (doc. 30). 
 
 
22e vergadering 13 januari 2015 

      Inleiding van Teun Bokhoven ((Voorzitter van de Duurzame Energie Koepel en Voorzit-
ter van TKI-EnerGo) over lange termijn beleid. Hij benadrukt dat onze ambitie thans erg 
groot is. We willen het in een eeuw geleidelijk opgebouwde systeem in ongeveer 30 jaar 
zeer rigoureus veranderen op vele gebieden (Vervanging fossiel. Opheffing strikte schei-
ding tussen elektriciteit, gas, warmte, autobrandstof enz.. Grote rol decentraal. Nieuwe 
technieken en systemen, zoals geothermie, “Power2Heat”. Weer grotere rol publieke sec-
tor. Rigoureuze aanpassing belastingstelsel). Hij gaat in op de rigoureuze aanpassing van 
het belastingstelsel in Nederland, met speciale aandacht voor saldering. Discussie. 
     Jaap Warners informeert de groep over de problematiek rond wind op land. De provin-
cies blijken opnieuw uitstel gekregen te hebben voor het presenteren van hun plannen. 
Sjak Rijploeg informeert de groep over de weerstand in Groningen. De groep spreekt de 
hoop uit dat provinciale en locale politici niet zwichten voor de luidruchtige protesten.  
     Presentie PvdA Duurzaam, inclusief leden themagroep, op partijcongres 17 & 18 janua-
ri. Amendementen. 
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23e vergadering 17 maart 2015 

      Inleiding van Jaap Baarsma over “Duurzame energie en energiebelasting” (doc. 31). 
Energiebelasting, mits goed vorm gegeven, kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan 
het stimuleren van duurzame energie. Baarsma pleit ondermeer voor een vlaktax voor 
energie opdat grootverbruikers die op fossiele brandstof bezuinigen beloond worden. Om 
decentrale elektriciteitsopwekking te stimuleren en onbalans tegen te gaan, zouden de ta-
rieven voor het aantakken op het laagspanningsnet lager moeten worden dan die welke 
aantakken op het hoogspanningsnet. Goed vormgegeven energiebelasting kan ook ener-
gieopslag stimuleren.  
 Afspraak dat “Lokale Energie: meer inzetten op ‘Voor de meter’” (doc.32) naar Jan Vos 
zal worden gestuurd met de mededeling dat het nog slechts een discussiestuk is.  
 Discussie over “Energieagenda voor de Toekomst”, geschreven door Frans van der Loo 
en Wieger Harkema. Amendementen van themagroepleden zullen worden verwerkt in een 
nieuwere versie (doc.33). 
 
 
24e vergadering 7 april 2015: gesprek met Paul Tang 

      Paul Tang beschrijft de huidige status van de planvorming voor een EU-brede Energie 
Unie en bespreekt diverse aspecten ervan. Zo ontstaat een discussie ondermeer over de 
eerste pijler “energiezekerheid”, over integratie binnen de EU van de energiemarkten, over 
investeringen in hernieuwbare energie, over de toekomst van het ETS en over de rol van 
lobbies en verschillende politieke stromingen. Zo blijkt de grootste weerstand in het 
Europees Parlement tegen een meer duurzaam beleid van de christen-democraten en 
conservatieven te komen. Meer dan de liberalen, zijn zij de verdedigers van bestaande 
belangen. 
 Volgens Paul is het bevorderen van energiebesparing en decentrale opwekking  niet 
primair een taak van de EU, maar van de nationale regeringen. Wel is voor de EU 
misschien een rol weggelegd voor de Europese landbouwpolitiek (productie biomassa).  
 Tenslotte constateert hij dat er te weinig geïnvesteerd wordt in energietransitie, 
ondanks de lage rente en de beschikbaarheid van EU-fondsen en roept hij op om met 
ideeën voor investeringen te komen. 
 
 
Bijeenkomst PvdA Duurzaam 23 april 2015 
Presentaties van Henk Heijkers (doc.34) en Louis Hiddes over warmtenetten. Discussie 
over 3 stellingen, betreffende  

 de noodzaak om gasdistributienetten te vervangen door warmtenetten of andere vor-
men van duurzame warmtevoorziening 

 het nut bij stedelijke bebouwing van warmtenet met gemeenschappelijke opslag van 
warmte en koude in combinatie met goede gebouwisolatie. 

 verbod op het lozen van afvalwarmte.   
 
 
25e vergadering 2 juni 2015: gesprek met Jan Vos 
Gesprek over warmte (doc.36),  de brief daarover van minister Kamp en de discussie tus-
sen hem en de Kamer. Discussie over warmtenetten in publieke handen, rol gemeentes 
en provincies, belasting/verbod op het lozen van afvalwarmte, zodanige aanpassing ener-
giebelasting dat CO2-uitstoot de maat wordt voor heffing, energiebelasting voor grootver-
bruikers en de rol van de klimaatconferentie in Parijs. 
    Voorstel over afbouw aardgaswinning en investering in transitie, te beginnen in Gronin-
gen. (doc. 35). 
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26e vergadering 18 juni 2015 

 Berichten over SER-borgingscommissie en reorganisatie van EZ. Nabespreking over 
gesprek met Jan Vos. 
 Presentatie van Oscar Menger “Duurzaam transport: van fossiel naar elektrisch” 
(doc.38). Discussie over conclusie dat elektrische personenauto’s komende decennia 
steeds meer zullen domineren en consequenties voor infrastructuur. Discussie over rol 
LNG, CNG, LPG en duurzaam geproduceerde gassen/vloeistoffen als brandstof voor per-
sonenauto van de toekomst. 
 Korte discussie over energieopslag op basis van doc.37. Afspraken over uitwerking 
“Noodplan voor de gaswinning” (doc. 35). 
 
  
27e vergadering 7 juli 2015 

     Presentatie “Energiescenario’s Nederland 2050” door Maarten de Groot en Kees van 
Gelder (doc.39; onderdeel van Stappenplan). Discussie over de land- en zeeoppervlaktes 
die nodig zijn voor energie uit zon, wind en biomassa. Conclusie dat een volledig duurza-
me energievoorziening in principe mogelijk is, zeker na flinke besparing, en dat zon en 
wind daarvoor verreweg de belangrijkste bronnen zullen zijn. Die voorziening vergt zeer 
ingrijpende veranderingen. 
 Discussie over de door Peeters geschreven concept-energieparagraaf van het verkie-
zingsprogramma 2017 en de schriftelijke commentaren van 10 themagroepleden. Afspra-
ken over verwerking van de commentaren en van de uitkomsten van de discussie.  
 
 
28e vergadering 24 september 2015 

     Impressie van de bijeenkomst van DOPP op 22 september waarin de publicatie van de 
wetenschappelijke bureau’s “Energietransitie: politiek robuust” werd gepresenteerd.  
 Discussie en vaststelling van het inhoudelijk achtergrondrapport van de concept-
energieparagraaf van het verkiezingsprogramma 2017, met name energiebelasting en 
aardgaswinning.  
 
 
Bezoek aan “Mijnwater” in Heerlen 29 oktober 2015 

     Louis Hiddes ontving 6 andere leden van de themagroep. De bevindingen van het be-
zoek zijn weergegeven in doc. 44. 
 
 
29e vergadering 12 november 2015 
     Presentatie “Opslag voor bruikbaar maken energie uit zon en wind” door Maarten de 
Groot (doc. 42). Discussie over het belang van “Power to heat (P2H)” en “Power to gas 
(P2G)”, over de mogelijkheid van het weer omzetten van opgeslagen warmte in elektriciteit 
(P2H2P) en over de mogelijkheid om de capaciteit van de installaties voor P2G te laten 
fluctueren met het elektriciteitsaanbod.  
 Bespreking van de bijdrage van het bestuur van PvdA Duurzaam (discussie over 
“stranded assets”) en die van de themagroep (zie hieronder) op de politieke ledenraad van 
14 november. 
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Bijdrage aan politieke ledenraad 14 november 2015 

     Bespreking stellingen “Groningen helpt Nederland van het gas af” (doc.41) in workshop. 
Indiening en motie “Nederland van het gas af om te beginnen in Groningen” (doc.43; aan-
genomen na klein amendement).  
 
 
30e vergadering 12 november 2015 

     Presentatie van Ben Dankbaar over de door hem geschreven bijdrage in de DOPP-
publicatie “Energietransitie: politiek robuust” en het concept voor het verkiezingsprogram-
ma van de themagroep. Discussie over: 

 na te streven groei van aandeel hernieuwbare energie in periode 2020-2030; 

 invloed prijs voor CO2-uitstoot op gedrag bedrijven; 

 mogelijkheid van energie uit zon en wind om binnen afzienbare tijd te concurreren met 
fossiele energie ondanks handicap van fluctuatie; rol fluctuerende elektriciteitsprijzen; 

 kosten warmtenetten; behoefte geïsoleerde gebouwen aan warmte- en koelvoorziening. 
 
 
31e vergadering 4 februari 2016 

      Discussie over aanvullende maatregelen nodig voor realisering van de doeleinden van 
het SER-akkoord, over extra aanvullende maatregelen nodig in verband met het Urgenda-
vonnis (Qiuck scan van PBL & ECN) en over het juist verschenen Energierapport van mi-
nister Kamp: 

 rol themagroep, waaronder deelname aan door minister voorgestelde dialoog; 

 snelheid sluiting kolencentrales en rol daarbij van CCS en/of bijstook biomassa; 

 gasvrij maken van gebouwde omgeving met taken en bevoegdheden van lagere over-
heden; 

 mogelijke maatregelen voor transportsector, zoals maximum snelheid, kilometerheffing, 
brandstofbelasting en uitstootbelasting; in Parijs verkregen uitzonderingspositie van 
zeescheepvaart en luchtvaart; 

 sturen op één doelstelling (CO2-uitstoot) of meerdere?  
Bij de tijd brengen van concept-energieparagraaf verkiezingsprogramma en opsturen 
daarvan naar programmacommissie. Deelname aan partijcongres van13 februari.  
 
 
32e vergadering 23 februari 2016 met themagroep Economie 
    Discussie over vergroening van de belastingen aan de hand van doc.45 o.a. over:  

 ander inrichting van de economie waarbij meer rekening wordt gehouden met de fluctu-
atie van het aanbod; 

 stimulering decentrale opwekking enerzijds om energieverliezen tijdens transport te 
voorkomen, anderzijds om mensen te betrekken bij transitie 

 bezwaar van belastingen gericht op gedragsbeïnvloeding dat ze bij succes de over-
heidsinkomsten doen verminderen; 

 toekomst saldering en postcode regeling;  

 belasting op fossiele brandstoffen voor verschillende vormen van transport en verwach-
ting op ontwikkeling alternatieve energiedragers; 

 EU invoerheffing overeenkomstig CO2-uitstoot bij productie en transport van ingevoerde 
stoffen en producten.  
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33e vergadering 24 maart 2016: gesprek met Albert de Vries 

    Discussie over energie in gebouwde omgeving, inclusief warmtenetten aan de hand van 
doc.46, o.a. over:  

 Bezwaar van verbouwing bestaande woningen die nog maar beperkte tijd mee zullen 
gaan tot “Nul-op-de-meter”; problemen voor corporaties om kosten via huurverhoging 
te dekken en wetsvoorstel Energie Prestatie Vergoeding; 

 Aanpassing tarieven energiebelasting tot niet meer degressieve tarieven overeenkom-
stig CO2-uitstoot en aanpassing OZ-belasting overeenkomstig energielabel; 

 Planning per wijk voor afkoppeling aardgas en creëren vervangende voorziening; natio-
naal expertisecentrum over vele alternatieven voor combinaties van warmtepompen, 
warmtenet, opslag van warmte en koude; bestuursmodel voor energieproducenten en 
beheerders van warmtenetten en andere netten. 

 Afspraak over volgen Kameragenda. 
 
 
34e vergadering 10 mei 2016 

     Presentatie over geothermie door Charles Dufour. Technische, commerciële, financiële 
en politieke aspecten bij de ontwikkeling van het project “Aardwarmtewinning Delfland” in 
de jaren 1980-84. Waarom de winning uiteindelijk niet doorging. Vergelijking van de situa-
tie nu met die van toen.  
 Voorbereiding politieke ledenraad op 4 juni en het gesprek met Jan Vos op 9 juni.  
 Bijdrage DOPP aan “nationale Energiedialoog” en het verkiezingsprogramma. 
 
 
Bijdrage aan politieke ledenraad 4 juni 2016 
     Indiening van de moties “Een half miljoen nieuwe banen voor en door duurzame ener-
gie en grondstoffen” (doc.48) en “Bodemprijs CO2 voor een beter klimaat” (doc.49). Beide 
worden aangenomen. 
 
 
35e vergadering 9 juni 2016: gesprek met Jan Vos 
    Discussie over “Werk uit Transitie” van Jan Vos (14 maart 2016) op basis van commen-
taar vanuit themagroep (doc.47). Jan is blij met de aanvullingen en opmerkingen van de 
themagroep over verwarming van gebouwen, over brandstof voor auto’s, schepen en 
vliegtuigen, over belasting op CO2-uitstoot, en over kolencentrales. Hij is het in grote lijnen 
eens met de strekking.  
 
36e vergadering 7 juli 2016 

    Evaluatie van de politieke ledenraad en het gesprek met Jan Vos. Bijdrage van de the-
magroep aan de “nationale Energiedialoog” (doc.50). Ontwikkelingen rond verkiezingspro-
gramma.  
 Idee over bevordering elektrisch vervoer. Plannen voor de komende maanden. 


