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Dit energierapport doet me denken aan een pizza quattro stagioni, die te 
lang in de oven heeft gestaan. De vier oorspronkelijke smaken zijn 
inmiddels samen met de kaas versmolten tot één ondefinieerbare smaak, 
die je alleen nog met veel drank kan wegspoelen. Dat laatste is misschien 
de bedoeling van de betreffende horeca-uitbater, maar daar maak je geen 
trouwe klanten mee.

In het energierapport worden geen keuzes gemaakt. Die worden aan de 
markt overgelaten. Dat betekent dat er stilzwijgend wel degelijk een keuze 
wordt gemaakt: voor bussiness as usual, dus voor het powerhouse scenario.
Veel grootschalig vermogen, veel kolen, al dan niet met CCS.

Volgens Tennet wordt er tussen 2008/2014 14.000MW aan nieuw 
grootschalig vermogen gebouwd, allemaal langs de kust en vrijwel alles in 
basislast. Centrales die dag en nacht op vol vermogen draaien. Dat is 
dodelijk voor de ambities van schoon & zuinig. Niet alleen wind wordt zo 
uit de markt gedrukt, maar ook industriële warmtekrachtinstallaties. Ik kan 
mij voorstellen dat het bloed van mijn collega Samsom kookt nu zijn 
fractie als coalitiepartner mede verantwoordelijk is voor dit grijze muizen 
grijze stroom verhaal. De minister stelt overigens dat de Schoon & Zuinig
doelstellingen te halen zijn in combinatie met álle scenario’s uit de 
energienota. Kan zij die stelling onderbouwen?

(elektriciteitsplan)
De SP-fractie roept al enige tijd dat we weer een elektriciteitsplan nodig 
hebben. In dat plan wordt integraal gekeken naar de optimale combinatie 
van brandstofmix, centraal en decentraal vermogen, lokatiekeuzen en 
infrastructuur. Op dit moment is het bij de netbeheerders: u vraagt wij 
draaien. Als een commerciële partij besluit om ergens productievermogen 
te realiseren worden de gevolgkosten gesocialiseerd.
Als de overheid écht de regie in handen heeft, zoals in dit energierapport 
beweerd wordt, waarom bepaalt de overheid dan niet de optimale
samenhang van het hele systeem? Daarna kan je alsnog marktwerking 
benutten door middel van aanbesteding of het veilen van productielocaties.
Bijkomend voordeel is dat het plannen en optimaliseren van infrastructuur 
een stuk eenvoudiger wordt.



(voorkeursscenario, brandstofmix)
In het energierapport wordt een viertal scenario’s geschetst voor de 
toekomstige energievoorziening. Die beschrijving oogst allerwege lof.
Maar allerwege wordt óók geconcludeerd dat het kabinet geen 
richtinggevende keuze maakt voor een van deze scenario’s. Op zich is 
flexibiliteit niet fout, maar je moet wel weten wat je wil. De SP is  
voorstander van het Green4Sure scenario, ontwikkeld door de 
milieubeweging en de vakbond.
Waarom kiest dit Schoon & Zuinig kabinet niet onomwonden voor dit 
Schoon & Zuinig scenario? Dat scenario laat zien dat je met gericht beleid 
snel kan verduurzamen, waarbij je in de transitieperiode met name gas 
inzet voor flexibiliteit en backupvermogen. Gas ik ook relatief gemakkelijk 
decentraal in te zetten, waarbij de gecombineerde opwekking van stroom 
en warmte het systeemrendement met 20% verhoogt.

Kernenergie en kolen zijn in dat scenario waarschijnlijk niet nodig als 
transitietechniek. Ik zeg waarschijnlijk, omdat er op dit terrein weinig 
eeuwigdurende zekerheden zijn. Vandaar dat de SP is wel voorstander van 
is om voluit in te zetten op dit voorkeursscenario, maar andere opties niet 
op voorhand uit te sluiten. Zo zouden we ons voor kunnen stellen dat 
kolenvergassing op de Maasvlakte of de Eemshaven, in combinatie met 
decentrale warmtekracht nabij afnemers van warmte, wél een optie wordt 
als de leveringszekerheid of betaalbaarheid van gas een probleem wordt.

(CCS)
Omdat het energierapport zwaar leunt op kolen is de afvang en opslag van 
CO2 automatisch ook tot speerpunt van beleid gepromoveerd.
De SP-fractie vindt dat strategisch een slechte keuze, om de volgende 
redenen:
- anders dan investeringen in energie-efficiency en duurzame energie, die 

ook onze economische structuur versterken zijn investeringen in CCS 
alleen maar een kostenpost

- de techniek staat nog in de kinderschoenen en kost extra energie; 
waarschijnlijk moet je voor iedere vijf kolencentrales er één extra 
bouwen om het energieverbruik van CCS te dekken

- de opslagcapaciteit van CO2 onder zee en land blijkt volgens recent 
onderzoek van NOGEPA zeer beperkt te zijn, ongeveer gelijk aan de 
productie van acht kolencentrales gedurende hun levensduur; als de 



feiten zo liggen, hoe is het mogelijk dat Rotterdam roept dat ze de CO2 
hub van noordwest Europa willen worden en wel even de CO2 van 
Antwerpen of het Roergebied gaan verzamelen en opslaan?

- voor het deel onder land gaan we hetzelfde probleem krijgen als bij de 
plaatsing van windmolens: niemand wil zo’n opslag in zijn achtertuin; 
dat wordt dus een gebed zonder end.

Wat ons betreft zouden CCS-pilots niet gesubsidieerd moeten worden. 
De energiebedrijven zouden dan een nieuwe afweging moeten maken voor 
hun brandstofmix, waarbij kolen waarschijnlijk een stuk minder interessant 
zou worden. Wél interessant vinden wij overigens het gebruik van CO2 als 
groeigas in de glastuinbouw, dat zou wel een strategie kunnen zijn die ook 
economische baten oplevert.

(inzet wetten als middel om doelstellingen te realiseren)
Vogtländer van de Energieraad zei tijdens hoorzitting: “Met name voor de 
doelstellingen van Schoon en Zuinig zal de markt niet automatisch de 
publieke belangen waarborgen zonder een sterk aanpalend overheids-
beleid.” En hij pleitte voor de inzet van harde instrumenten om de 
ambitieuze doelstellingen te halen. En Hoff/ECN zei: je moet de voorhoede 
verleiden, de middengroep prikkelen en de achterhoede verplichten. De 
praktijk van de afgelopen 15 jaar laat trouwens ook zien dat stevige wetten 
een effectief middel zijn om publieke belangen veilig te stellen. Daardoor 
wordt ook het principe “de vervuiler betaalt” automatisch meegenomen, 
zonder ingewikkelde financiële instrumenten. Waarom maakt de regering 
daar dan niet vaker gebruik van?

(financiering)
Daarmee kom ik op de financiering. De deskundigen die wij spraken 
tijdens de hoorzitting schatten in dat er voorlopig op jaarbasis €4-5 miljard 
nodig is voor het realiseren van de schoon & zuinig doelstellingen.
Bijlage 1 van het energierapport telt met hangen en wurgen op tot krap 
twee miljard per jaar. Dat betekent dat extra publiek geld nodig is óf wetten 
die extra private investeringen afdwingen, of beide. En ik denk het laatste.

Een voorbeeld is de Duitse einspeisegesetz, die de groene stroom financiert 
via een heffing op grijze stroom. Overigens zou dat systeem ook prima 
gecombineerd kunnen worden met een verplicht en oplopend aandeel 
duurzaam voor elektriciteitsleveranciers. De minister vindt dat veel te duur, 
maar ook de algemene energieraad zegt dat je voor een dubbeltje niet op de 



eerste rang kan zitten. Ik vraag de minister in te gaan op de kritiek over de 
financiering en aan te geven op welke wijze zij de publieke en private 
investeringen denkt te verhogen.

(differentiatie energiebelasting)
Een andere manier om de schoon & zuinig doelstellingen te halen is zijn 
goede financiële prikkels van de energiegebruikers. Het COS Noord-
Brabant heeft tijdens de hoorzitting voorgesteld om de energiebelasting 
voor kleinverbruikers, te beginnen voor elektriciteit, te differentiëren. Na 
de bestaande belastingvrije voet zou je dan een basistarief gaan betalen 
voor het eerste deel van je verbruik, en een hoger tarief voor het luxe deel 
van je verbruik.

Wat mij betreft een simpel en sympathiek idee. Het sluit ook aan bij het 
pleidooi van de Consumentenbond om bij het energieverbruik niet alleen 
uit te gaan  van een klassiek economische aanpak maar ook van een 
gedragseconomische aanpak. Wil de minister dit voorstel met haar collega 
van belastingzaken nader onderzoeken? En kan de minister ook een reactie 
geven op het idee van een Wiebeltax, zoals voorgesteld door Frans 
Rooijers van het onderzoeksbureau CE?

(gasbeleid)
De SP-fractie is het eens met de algemene energieraad die adviseert om de 
export van gas te beperken en Slochterenveld langer beschikbaar te houden 
als strategische reserve. Kan de minister aangeven welke ruimte er zit in 
de lopende exportcontracten om dit advies op te volgen?
Wij steunen trouwens het gasrotonde-concept als uitgangspunt van beleid.
Nederland is een gasland en een handelsland en gas –met inbegrip van 
biogas en syngas- zal een grote rol blijven spelen tijdens de transitieperiode 
naar duurzame energie. Wel stelt ECN terecht dat de gasrotonde nu nog een 
betrekkelijk vaag concept is. Het zou goed zijn als er snel duidelijkheid 
komt over de mogelijke bouwstenen die passen in dit concept, waarna er 
gestart zou kunnen worden met die bouwstenen die de grootste flexibiliteit 
bieden voor inpassing in de verschillende scenario’s. Wanneer kan de 
minister de kamer die duidelijkheid verschaffen?

(warmte)
Er is in het energierapport een volstrekte onderschatting van het belang van 
warmtebenutting voor het halen van de 20% duurzaam doelstelling.



Vogtländer zei: Zonder succesvolle aanpak van het warmtegebruik is de 
realisatie van de 20% duurzaam doelstelling voor 2020 kwestieus
En Oudshoorn van VNO vroeg om voldoende commitment van de overheid 
bij de implementatie van het Aanvalsplan Warmte. SP pleit al anderhalf 
jaar voor harde eis restwarmtegebruik in milieuvergunning 
elektriciteitscentrales. 
Bij die 14.000MW baseload die de minister als een soort natuurverschijnsel 
over zich heen laat komen verdwijnt straks 80% van de restwarmte de 
Noordzee in. Hoe dom kan je zijn?
Volgens ons ligt er nog voor minstens 3.000MW aan interessante WKK 
projecten op de plank bij de energie-intensieve industrie. Dat is óók 
basislast, maar dan basislast met 100% nuttig gebruik van restwarmte.

(Duurzame energie/Wind op zee)
Bij het algemeen overleg over windenergie met de minister van EZ en de 
staatssecretaris van VW op 1 juli jl. heeft de SP 23 suggesties gedaan voor 
verbeteringen van het windbeleid. Die ga ik hier niet allemaal herhalen, 
maar onze suggestie voor de benoeming van één coördinerend en 
resultaatverantwoordelijk minister lijkt me nog steeds hoogst aktueel.
Ook hebben we bij die gelegenheid gepleit om de rechtsbescherming voor 
omwonenden op land te verbeteren. Hoe gek dat ook klinkt: door een 
betere rechtsbescherming zal het juist éénvoudiger worden om 
windprojecten op land, die voldoen aan de elementaire kwaliteitseisen te 
realiseren.

Ook de SP is voorstander van een of meer stopcontacten op zee, waarvoor 
de kosten gesocialiseerd worden. Bij voorkeur als onderdeel van een 
supergrid met onze buurtlanden. Ik begrijp dat PvdA en CDA hier vandaag 
knopen over willen doorhakken. Daarbij hebben ze onze steun.
Dan nog een vraag over de Tender over wind op zee. Die houdt geen 
rekening met afstand tot kust, we zouden toch innovatie stimuleren? 
Minister zegt dat meeste initiatiefnemers haar standpunt steunen. Logisch, 
dat zijn de partijen met locaties dichtbij de kust

De SP pleit verder voor proefgebieden waar opkomende duurzame 
technieken op grotere schaal worden toegepast, zodat ook gebruikers-
effecten onderzocht kunnen worden. In ieder geval zou dat moeten 
gebeuren voor kleinschalige opwekking van wind-zon in combinatie met 
smart grid.



(Innovatie)
Professor Van der Hagen, voorzitter van het samenwerkingsverband van 
energieonderzoekers stelde tijdens de hoorzitting dat onderzoek, de basis 
voor een energierevolutie, ernstig wordt verwaarloosd. In de Begroting van 
EZ lijkt er al een klein beetje geluisterd te zijn naar deze hartekreet, maar 
het zou goed zijn om deze kritiek serieus te nemen en het enorme 
onderzoekspotentieel in Nederland beter te benutten. Van der Hagen pleit 
ervoor om in ieder geval de coördinatie van onderzoeksprogramma’s van 
OCW en andere ministeries te verbeteren. Is de minister daartoe bereid?

Voorzitter, concluderend:
het energierapport is een laf rapport, dat de waarheid in het midden houdt, 
terwijl we op dit moment juist behoefte hebben aan  een kabinet dat moed 
toont en richting geeft.


