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Eerste termijn SP.

(ag.6)
Sinds ons laatste debat met de minister over de dreigende verkoop van Essent en NUON 
is duidelijk geworden dat de Europese Unie kiest voor de slapper-dan-slappe variant van 
de splitsing tussen netwerk en productiebedrijven: de hoogspanningsnetten moeten in 
een aparte juridische entiteit worden ondergebracht, die niet volstrekt onafhankelijk 
hoeft te zijn van de productie- en leveringsbedrijven.
Nederland kent straks een volledige splitsing van het gehele netwerk, waarbij iedere 
onderlinge afhankelijkheid wettelijk verboden is.
Op grond van EU-regelgeving hoeven RWE en Vattenfall hun netten dus niet volledig 
af te stoten en het heeft er alles van weg dat ze dat ook niet zullen doen. Onder deze 
omstandigheden is er geen sprake van een level playing field bij de overname van 
Essent en NUON.
In het gesprek dat de minister met CEO Grossman van RWE gevoerd heeft is door het 
bedrijf bevestigd dat ze niet van plan zijn om de hoogspanningsnetten te verkopen. Ze 
worden slechts in een aparte dochter ondergebracht. De minister vindt dit onvoldoende 
en kondigt in haar brief ook een aantal vervolgacties aan.
Maar het succes van die vervolgacties hangt volledig af van haar bereidheid om als 
ultimum remedium in te grijpen als gemeenten en provincies tóch verkopen, ondanks 
het ontbreken van het level playing field.
De motie Hessels c.s. zei daarover letterlijk:
“verzoekt de regering de toegekende bevoegdheid maximaal te benutten en overnames 
van de gesplitste Nederlandse energiebedrijven door ongesplitste bedrijven niet goed te 
keuren”. 
Is de minister met mij eens dat als alle andere wegen dood lopen de vernietiging van het 
verkoopbesluit in beeld kan –en moet- komen?
Mijn fractievoorzitter Agnes Kant heeft haar motie op dit punt tot nu toe aangehouden, 
maar het moment nadert waarop we hem alsnog in stemming moeten brengen.

(ag.1)
Daarmee kom ik op het capaciteitstarief.
De brief van 11 maart is op een aantal punten een stap vooruit.
De fiscale compensatie voor de gemeenschappelijke aansluitingen, bv. voor liften wordt 
geregeld. Dank daarvoor.
Dan komt er een subsidie voor een peakshaving systeem voor mensen met een 
warmtepomp. 
Daar had mijn collega Jansen voor gepleit, mooi zo.
Maar zijn pleidooi was breder. Hij wilde een tijdelijk subsidie voor alle vormen van 
peakshaving, bv. gedurende een overgangsperiode van twee jaar.
Ook bij veel andere installaties kan met beperkte investeringen het piekverbruik, en 
vaak ook het totale elektriciteitsverbruik, worden teruggebracht.
Dat is goed voor de portemonnee van de afnemer en goed voor het milieu.
Bovendien draagt het bij aan het draagvlak voor het capaciteitstarief.



Het is bovendien veel effectiever dan een financiële overgangsregeling voor afnemers 
die substantieel nadeel ondervinden van het capaciteitstarief.
Met die overgangsregeling zit de afnemer na twee jaar toch weer met een veel hogere 
energierekening.
De SP stelt daarom voor om de middelen die de minister uittrekt voor de financiële 
overgangsregeling in te zetten voor een subsidie op peakshaving.
Dan nog een laatste vraag over het capaciteitstarief.
Wij hebben begrepen dat bij sommige netbeheerders het voor woonschepen verplicht is 
om je installatie dubbel te zekeren: op het schip en aan de wal, waarbij de zekering aan 
wal een stapje zwaarder is.
Dus op het schip ben je 3x25A gezekerd, maar aan wal 3x35A.
Is de minister met mij eens dat het in dit geval onredelijk is om een capaciteitstarief van 
3x35A in rekening te brengen?
(op het gebied van peakshaving en aansluiting woonschepen overwegen we moties).

(Ag.3)
De SP-fractie kan instemmen met het inzetten van de rijksprojectenprocedure ten 
behoeve van de realisatie van een windmolenpark ten Noorden van Urk, als er bij dit 
project voldaan wordt aan de voorwaarde dat een vrijwaringszone van 1,5km ten 
opzichte van de bebouwde kom van Urk en andere dorpskernen wordt aangehouden.
Uiteraard zullen we bij de verdere uitwerking van het rijksbestemmingsplan nagaan of 
aan onze inpassingscriteria voldaan wordt.
Het lijkt erop dat dit –wellicht met enkele kleine aanpassingen- wel mogelijk is.

(Ag.4)
Het High Field Magnetic Laboratory van de universiteit Nijmegen, een 
onderzoeksinstelling met internationale faam, is zwaar in de problemen gekomen door 
de overdracht van de middenspanningsnetten door NUON/Alliander aan Tennet. Terwijl 
er verder niets veranderd is moeten ze opeens vier ton méér gaan betalen aan 
energiekosten, waardoor ze de beschikbare tijd voor experimenten drastisch moeten 
terugschroeven.
De minister van EZ stelt dat deze tariefwijziging voortvloeit uit de overdracht en dat er 
wettelijk geen speld tussen te krijgen is. Wel gaat ze praten met haar collega van OCW. 
Dat is voor ons véél te mager. 
Het slaat toch nergens op dat fundamenteel onderzoek binnenkort terziele gaat door een 
bureaucratisch probleempje?
Alliander is nota bene een 100% overheidsbedrijf, waarom kan hier dan niet snel een 
mouw aan gepast worden in plaats van een oeverloze discussie te starten over het heen 
en weer pompen van geld?
(eventueel: motie)

(Ag.5)
De Kamer heeft nu drie keer met de minister gesproken over voorrang voor duurzaam 
op het elektriciteitsnet, en ook nog eens een uitgebreid schriftelijk overleg gevoerd.
Het is in technisch opzicht een zeer ingewikkelde materie, maar de bottomline is simpel: 
de SP-fractie en een meerderheid van de Kamer wil dat de leveranciers van duurzame 



energie in geval van schaarste op het net bij voorrang bediend worden. Daarbij staat de 
meest duurzame vorm van opwekking bovenaan de ladder. Dus eerst zon, wind en
water; daarna warmtekracht en tenslotte gewoon fossiel en atoomstroom.
Ook na de beantwoording van alle vragen blijven wij twijfel houden of de tijdelijke 
regeling, in afwachting van de behandeling van de wijziging van de gaswet, voor de 
leveranciers van duurzame stroom een echte verbetering betekent. Gezien de reacties uit 
het veld neigen wij ertoe die vraag met nee te beantwoorden, tenzij de minister nu nog 
met een zeer overtuigende argumentatie komt.

(Ag.7)
Dan tenslotte het groenboek Europees energienetwerk.
De SP-fractie steunt het standpunt van de Nederlandse regering dat het TEN-E budget 
primair gebruikt dient te worden voor de financiering van haalbaarheidsstudies, niet 
voor projectstudies.
Bij een overmaat aan subsidieaanvragen zou daarbij prioriteit gegeven moeten worden 
aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan de opbouw van productiecapaciteit 
voor duurzame energie.
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NB Agendapunt 2 kan je laten lopen.


