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Onderwerp    
Vragen van het lid Jansen over uitspraken van de directeur-generaal Energie en 
Telecommunicatie tijdens de vakbeurs E-world in Essen 
 

 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Jansen over 
uitspraken van de directeur-generaal Energie en Telecommunicatie tijdens de vakbeurs E-
world in Essen, kenmerk 2060708890, gedateerd 7 maart 2007. 
 
1 
Heeft u kennisgenomen van de toespraak van de DG-Energie tijdens de energievakbeurs 
E-world in Essen, naar aanleiding van de energie-/klimaatvoorstellen van de Europese 
commissie? 
 
Antwoord 
De plaatsvervangend directeur-generaal Energie en Telecom (dus niet de directeur-
generaal) heeft op 6 februari in de ochtend gesproken op de genoemde vakbeurs in Essen. 
Ik heb kennisgenomen van zijn toespraak over de Nederlandse visie op het Europese 
systeem van emissiehandel. 
 
2 
Wat is uw mening over de stellingname van de DG-Energie dat het ‘….niet 
kosteneffectief zou zijn om voor 2% energie-efficiëntie te gaan ("te veel van het goede"), 
voor 20% duurzame energie, geen kerncentrale en geen clean development mechanism 
(CDM) ("Dat is ongeveer zes keer zo duur als het optimale pakket.")’ en dat het 
verstandiger zou zijn om meer flexibiliteit in de Europese doelstellingen aan te brengen? 
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Antwoord 
De lezing die door de plaatsvervangend directeur-generaal is gehouden, bestond uit drie 
onderdelen:  
a. een weergave van de voorstellen van de Europese Commissie van januari 2006; 
b. een weergave van de openbare discussie daarover, zich toespitsend op de 
noodzakelijke voortgang van emissiehandel en  
c. het herhalen van het standpunt van het Nederlandse Kabinet dat zo snel mogelijk een 
review over de emissiehandel moet starten. Daarbij acht Nederland het gewenst dat er een 
Europese allocatie van rechten komt (Niet-dossierstuk 2006-2007, ez06000569). Dit 
standpunt is in lijn met het coalitie-akkoord. Op het moment van de lezing was het 
coalitie-akkoord overigens nog niet bekend. 
 
De plaatsvervangend directeur-generaal heeft in de discussie over Europees beleid een 
mogelijk pakket voor beleid geciteerd uit een onderzoek van ECN en MNP van februari 
2006. Dat onderzoek van ECN en MNP analyseert diverse oplossingsrichtingen voor 
reductie van broeikasgasemissies. Deze studie is naar de Tweede Kamer gestuurd en in 
meerdere algemene overleggen met uw Kamer besproken (Kamerstuk, 2005-2006, 
28240, nr.41). Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat een meer flexibele 
aanpak om milieu- en energiedoelen te realiseren goedkoper kan zijn dan een aanpak die 
daarnaast ook subdoelen tracht te realiseren. Naast deze conclusie heeft de 
plaatsvervangend directeur-generaal overigens ook genoemd dat ambitieuze, bindende 
subdoelen (zoals die in het coalitie-akkoord staan) bijdragen aan gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle Lidstaten en dat dit de Europese Commissie en de 
Lidstaten onder druk zet om concrete maatregelen te nemen – dit wordt niet vermeld in 
het nieuwsbericht. Deze visie is onlangs nog bij uw Kamer gemeld (Kamerstuk 2006-
2007, 21501-20, nr. 334). 
 
3 
Op grond van welk onderzoek deed de DG-Energie zijn uitspraken? 
 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 2. 
  
4 
Hoe verhouden de uitspraken van de DG-Energie zich tot de energieparagraaf van het 
regeerakkoord? 
 
Antwoord 
De plaatsvervangend directeur-generaal heeft slechts een weergave willen geven van 
analyses uit bovengenoemde studie van ECN en MNP.  
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5 
Is het wenselijk dat hoge ambtenaren tijdens een internationaal forum een voorschot 
nemen op het Nederlands standpunt over voorstellen van de Europese Commissie, terwijl 
de verkondigde standpunten haaks staan op het regeerakkoord en de Kamer zich nog niet 
over de Europese energieplannen heeft uitgesproken? Zo neen, wat gaat u hieraan doen? 
 
Antwoord 
Het is niet wenselijk dat hoge ambtenaren tijdens welk forum dan ook een voorschot 
nemen op een nog in te nemen Nederlands standpunt over voorstellen van de Europese 
Commissie. Ik heb mijn medewerkers daar ook op gewezen. 
 
 
 
 
 
 

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven 
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