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Algemeen Overleg met minister EZ over TenneT/Transpower – gasopslag Bergen 
(NH) –C)2-opslag Barendrecht
19 november 2009.
Eerste termijn SP

Stel dat het kabinet zou voorstellen om een deel van het Duitse autowegennet te kopen, 
omdat dit gedienstig is voor de Nederlandse logistieke sector, dan zou deze zaal 
ongetwijfeld te klein zijn voor het debat wat daarop zou volgen.

Maar na de aankondiging dat Tennet – een 100% staatsbedrijf- 40% van de Duitse 
hoogspanningsnetten gaat kopen is het opvallend rustig gebleven. Kan de minister 
allereerst reageren op de principiële vraag wat de Nederlandse overheid aanmoet met 
een Duitse nutsvoorziening? En kan de minister aangeven of wij na deze transactie nog 
een poot hebben om op te staan als een buitenlands publiek bedrijf een Nederlands 
netwerk wil overnemen? Volgens de brief van het kabinet zal de integratie van de 
netwerken de stroomprijzen in Nederland verlagen. De vraag is of we daar het 
eigendom van het E.on-net voor nodig hebben.

Ook als we kijken naar de feitelijke prijsontwikkeling van de stroom blijkt op grond van 
gegevens van de APX dat die prijzen sinds de integratie van de markten al naar 
hetzelfde  niveau zijn toegegroeid. Wist de minister dat niet? De SP-fractie kan zich dat 
niet voorstellen. Maar als zij het wel weet, waarom beweert zij dan desondanks dat de 
aankoop van het E.on netwerk tot een daling van de stroomprijzen zal leiden? 

En dan komt het ongeloofwaardigste punt: de aankoop van Transpower zou een koopje 
zijn. Het netwerk zou drie keer zoveel waard zijn als we ervoor betaald hebben. Gaat de 
minister van EZ hier volhouden dat E.on, het grootste energiebedrijf van Europa, de 
Nederlandse staat gematst heeft voor anderhalf miljard? Iets waarschijnlijker lijkt ons 
dat E.on met veel partijen, ook met Duitse partijen, gepraat heeft over de overname, 
maar dat die andere partijen een stapel lijken in de kast aantroffen die Tennet als 
relatieve buitenstaander over het hoofd gezien heeft. Kan de minister aangeven wie na 
de overname opdraait voor de lijken in de kast?

Laatste punt: Tennet staat in de nabije toekomst voor grote binnenlandse investeringen. 
Als haar kapitaalbehoefte ook nog eens belast wordt door grote investeringen in het 
Duitse net zal in het gunstigste geval de rente die ze moet betalen omhoog gaan. 
En in het ongunstigste geval moeten projecten worden afgeblazen omdat ze niet te 
financieren zijn. Zou de minister ook hierop in willen gaan?

Voorzitter het zal duidelijk zijn dat de SP-fractie vindt dat de overname volkomen 
contraproductief is, dus afgeblazen moet worden. Zo nodig zullen we op dit punt nog 
een motie indienen.

De bevolking van Barendrecht heeft geen zin in een CO2-opslag onder hun achtertuin.
Toen dat duidelijk werd gooide ook de gemeenteraad de kont tegen de krib en 
vervolgens sloten zelfs Provinciale Staten van Zuid-Holland zich –statenbreed- aan bij 
hun afwijzing van de optie Barendrecht. De scepsis in Barendrecht is geen pure niet-in-
mijn-achtertuin discussie. Er is een fundamenteel verschil tussen CCS en de meeste 
andere klimaatmaatregelen: die zijn óók nuttig uit het oogpunt van energie-efficiency, 
duurzame energievoorziening en economische structuurversterking.
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CO2-opslag kost alleen maar heel veel extra fossiele energie: voor elke vier 
kolencentrales is er één extra kolencentrale nodig. Het probleem is dus niet alleen co2-
opslag, maar ook schaarste aan fossiele brandstoffen. De SP-fractie wenst de ministers 
en de hier aanwezige woordvoerders die vóór CCS zijn veel sterkte bij het verkopen van 
deze technologie. Voorlopig constateer ik dat het ze niet eens lukt om hun lokale en 
provinciale partijgenoten te overtuigen! We zijn dus duidelijk hierover, wij willen niet 
voor CO2-opslag kiezen en willen andere klimaatmaatregelen.

Ook in de omgeving van Bergen is er verzet tegen een ondergrondse opslag, in dit geval 
van gas. Toch is dat naar onze mening een andere situatie. Nut en noodzaak van de 
aanleg van een extra gasopslag staan niet ter discussie. Iedereen wil namelijk dat ook bij 
strenge vorst de kachel blijft branden. De vraag is hier louter: is de locatie Bergen een 
geschikte plek?
Wat ons betreft is de ruimtelijke inpasbaarheid voor wat betreft de eindsituatie geen 
probleem. Wel zorgt de aanleg van de installatie voor tijdelijke overlast en ecologische 
schade. Wat ons betreft wordt deze gecompenseerd door TAQA te verplichten om ter 
compensatie gronden voor natuurontwikkeling te verwerven waardoor er per saldo een 
structurele winst ontstaat voor de ecologische waarde. Onze conclusie is dan ook dat de 
locatie per saldo geschikt is voor ondergrondse gasopslag.


