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Eerste termijn SP

Het is goed dat Nederland de verbetering en verduurzaming van de energievoorziening 
tot een van de speerpunten maakt van zijn ontwikkelingsbeleid. Na lucht, water en 
voedsel is energie de vierde primaire levensbehoefte. Ook voor de lange termijn is een 
fatsoenlijke energievoorziening cruciaal, zowel in economisch opzicht als vanwege de 
klimaatproblematiek. We hebben het vandaag niet over het bestrijden van de gevolgen 
van de klimaatverandering, maar daar hangt nog wel een zwarte wolk boven de 
klimaatconferentie van Kopenhagen. Daar zal absoluut een waterdichte regeling 
afgesproken moeten worden voor een adaptatiefonds ten behoeve van de arme landen 
die geconfronteerd worden met verdroging, overstromingen en andere effecten.

De SP-fractie is er voorstander van dat Nederland de 500 miljoen energiemiddelen met 
name inzet voor decentrale, kleinschalige investeringen in de armste landen. Zo is de 
kans het grootst dat de baten terecht komen bij de mensen die deze het hardst nodig 
hebben. Bovendien zal ook in Europa de energievoorziening in de toekomst steeds 
decentraler worden. Zon en wind moet je zo dicht mogelijk bij de afnemer produceren, 
dat scheelt een boel dure netwerken. Is de minister dat met ons eens? Zo ja: betekent dit 
dat de inzet op waterkracht ook primair decentraal zal zijn? Hoeveel van de 
Nederlandse investeringen gaan gedaan worden in grootschalige netwerken en hoe 
verhoud zich dat tot ons pleidooi voor een decentrale aanpak? En kan de minister nog 
eens uitleggen hoe hij gekomen is tot de keuze voor de speerpuntregio Afrikaans 
merengebied en het speerpuntland Indonesië. Dat zijn toch niet de armste landen?

De beleidsbrief is wat ons betreft niet helemaal duidelijk over het wel of niet mogelijk 
maken van investeringen in energie-efficiency in het kader van dit programma. De SP-
fractie is daar wel voorstander van. De komende 50-100 jaar blijft de energie-
voorziening voor een flink deel leunen op fossiele bronnen. Maatregelen om zuiniger 
om te gaan met fossiel hebben op dit moment het hoogste rendement per geïnvesteerde 
euro. Dat geldt zowel voor het milieurendement als voor het financiële rendement. Als 
je met een energiezuinig fornuis nog maar de helft aan hout nodig hebt om te koken is 
dat een grote winst. Het is niet voor niets zo dat ook in Nederland het Schoon & Zuinig 
programma in hoge mate leunt op energiebesparing!

Als energie-efficiency wordt meegenomen –en daar zijn we voor- zou er wat ons betreft 
ook gekeken moeten worden naar de transportsector en het openbaar vervoer, met name 
in stedelijke gebieden. Daar zou energie-efficiency hand in hand kunnen gaan met 
verbetering van de luchtkwaliteit.

Daarmee kom ik op de verduurzaming van de productie van biobrandstoffen, een van de 
speerpunten van het Nederlandse beleid. De SP is sceptisch over de aanpak van de 
Nederlandse regering. Op dit moment groeit de productie van biomassa en 
biobrandstoffen in ontwikkelingslanden met name voor de export. Het is eigenlijk een 
vervolg op de roof van de bodemschatten uit het verleden. De grootschalige 
productiemethoden zorgen voor ontbossing en het wegdrukken van kleinschalige land-
en bosbouw. De bevolking werkt onder schandalig slechte omstandigheden op de 
plantages en in de fabrieken. Het is duidelijk dat de Europese Unie een dubbele pet op 
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heeft als ze dit soort programma’s opzet: Europa en de VS zijn dringend op zoek naar 
extra biobrandstof, om hun eigen energievoorziening veilig te stellen. Dat is 
buitengewoon hypocriet. De minister vindt het pervers dat een land als Nigeria 3% van 
de wereldolie levert, maar 80% van de eigen bevolking in de kou laat staan. Maar met 
biobrandstoffen dreigt deze historie zich te herhalen. Wat ons betreft zou de productie 
van biobrandstoffen en biomassa in de ontwikkelingslanden ten goede moeten komen.
Dus zijn wij een voorstander van een moratorium op de export. Laat Europa zijn eigen 
biobrandstof produceren, bijvoorbeeld uit de reststromen van de land- en bosbouw, de 
voedselindustrie en de zuiveringsinstallaties.

In dat opzicht is het wel goed dat een aantal van de programma’s zich richten op biogas. 
Dat wordt bij uitstek decentraal geproduceerd en geconsumeerd, dus daar kunnen Shell 
en Esso niet mee aan de haal.

Wij pleiten ervoor dat Nederland landen steunt die expliciete programma’s opzetten om 
het armste deel van de bevolking van betaalbare energie te voorzien. Op dit terrein 
gebeuren er goede dingen in Bolivia. Wat kunnen we doen om deze aanpak ook in 
andere landen te bevorderen?

Daarmee kom ik tenslotte op de inzet om de investeringen van wereldbank en 
Afrikaanse ontwikkelingsbank te vergroenen. Dat is hard nodig. Sterker nog: twee en 
een half jaar geleden constateerden we dat de Wereldbank, met Nederland als 
belangrijke financier, met name investeert in grootschalige fossiele energie-
infrastructuur. Wat is er sindsdien gebeurd? Wat is het aandeel duurzaam in de 
Wereldbankprojecten over het afgelopen jaar?


