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Bijdrage SP in eerste termijn.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Omdat ik de heer Van der Vlies na zijn bijdrage niet de hand heb kunnen schudden, wil 
ik mijn inbreng beginnen met complimenten voor zijn constructieve opstelling in de periode da ik 
van hem heb kunnen genieten en in alle jaren daarvoor, want dat doet hij volgens mij al sinds hij in 
de Kamer zit.

De heer Vendrik, die hier in vak K zit, heeft altijd uitgemunt door een combinatie van werklust en 
strategisch inzicht, althans, dat is mijn inschatting. Toen hij op 20 april na een geruime pauze van 
bijna twee jaar bij zijn nota naar aanleiding van het verslag kwam, dacht ik: dat is een goede timing. 
Ik hoop dat wij inderdaad nog wel verder komen met de behandeling dan de eerste termijn, maar ik 
denk dat het in ieder geval goed is dat de partijen die nu in de Kamer vertegenwoordigd zijn voor de 
verkiezingen ook een beetje laten zien hoe zij in deze discussie staan. Die functie heeft het debat 
hoe dan ook nu al gehad.

In de richting van de heer Omtzigt merk ik op dat ik het nu juist zo aardig vond dat wij dankzij de 
nota naar aanleiding van het verslag weten dat de heer Vendrik geen tegenstander is van 
barbecueën. Ik zou zeggen: tel uw zegeningen. Ik schatte hem meer in als een liefhebber van 
steengrillen of kaafonduen, want daar komen geen kolen aan te pas.

Maar goed, ik hoor wel wat de voorkeuren van de heer Vendrik op culinair gebied zijn.

Voorzitter. Ik dreig af te dwalen.

De voorzitter:

Ik stel voor dat u terugkeert naar uw betoog.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Excuses.

De SP-fractie maakt zich net als die van GroenLinks grote zorgen over de groei van het 
kolenvermogen in Nederland. Deze zorgen zijn des te groter omdat voorlopig alleen maar sprake 
lijkt te zijn van het toevoegen van meer kolenvermogen en dus niet van het vervangen van oud en 
daarmee relatief vuil en inefficiënt vermogen. Ik heb zojuist een interruptiedebatje gevoerd met de 
heer De Mos. Ik wil hem mee geven dat ook de SP-fractie van mening is dat wij - pakweg - de 
komende vijftig jaar waarin wij langzamerhand overgaan op een andere energievoorziening, nog 
een bepaalde transitiemix nodig zullen hebben. Onze inschatting is dat wij daarin nog een hele tijd 
kolen zullen moeten gebruiken, zij het dat dit een afnemend aandeel kolen betreft. Op dit moment is 
echter sprake van een groei van het aandeel kolen. In de ogen van de SP-fractie is dit een 
ontwikkeling in de verkeerde richting. Het is mogelijk dat de indiener van het wetsontwerp dit 
voorstel daarom heeft gemaakt. Dat geldt trouwens ook voor zijn voorganger. Mijn waardering dat 
de heer Duyvendak aanwezig is.

Ik wil eerst kort schetsen hoe de SP-fractie in de transitie staat. Wij geven de voorkeur aan een 
samenhangend energie- en klimaatbeleid. De klimaatmaatregelen die wij nemen, moeten daarin 
tevens een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Ik zal daarop later 
nog met een voorbeeld terugkomen. In de praktijk zal dit betekenen dat wij ons richten op energie-
efficiency en de groei van duurzaam vermogen in combinatie met flexibel fossielvermogen. Wij 
menen dat het heel belangrijk is dat een groot deel van de restwarmte nuttig wordt gebruikt. Dat 



klinkt een beetje als gas en wkk. Ik meen dat dit in de praktijk ook meestal wel het geval zal zijn.

Kolenvermogen is relatief inflexibel, al is de flexibiliteit van moderne kolencentrales al een stuk 
groter dan van de oude. De flexibiliteit van kolen- en biomassavergassing is een stuk groter dan die 
van de traditionele poederkoolcentrale, al of niet in combinatie met de bijstook van houtpallets. Ik 
heb geconstateerd dat de indieners in hun wetsvoorstel noch in de nota naar aanleiding van het 
verslag een verhandeling geven over de mogelijke rol van kolenvergassing en biomassavergassing 
in de komende vijftig jaar. De inschatting van de SP-fractie is dat deze optie in het rijtje van 
volkomen onduurzaam naar volkomen duurzaam meer aan de goede kant staat dan de klassieke 
poederkoolcentrale. Wij denken dat het in ieder geval flexibeler is. De restwarmte kan wat 
gemakkelijker worden benut.

De SP-fractie is altijd geweest voor publiek bezit van energiebedrijven voor een goede, 
samenhangende regie van vermogen en opstelling in plaats van vermogen en de distributie daarvan. 
Inmiddels is de Europese energiemarkt geliberaliseerd en hebben we te leven met het feit dat er 
sprake is van competitie tussen aanbieders van energie. Toch denken wij dat een sterkere vorm van 
sturing mogelijk is dan op dit moment het geval is in Nederland. Wij denken aan een nationaal 
elektriciteitsplan, waarin wordt aangegeven waar locaties beschikbaar zijn en hoe groot het 
vermogen is op die locaties. Die locaties worden vervolgens geveild. Er worden eisen gesteld aan 
het nuttig gebruik van restwarmte. Daarmee stuur je ook op de brandstofmix.

In combinatie met strenge vergunningseisen voor het nuttig gebruik van restwarmte kun je zo de 
facto het aandeel baseload, waarvan kolen een belangrijke onderdeel zijn, beperken. Denkt de heer 
Vendrik dat deze strategie complementair kan zijn aan zijn wetsvoorstel of ziet hij strijdigheid op 
dit punt?

Wat de SP-fractie deelt met de heer Vendrik, is de analyse dat een stevige CO2-prijs een grote 
stimulans is voor het terugdringen van technologieën die koolstofintensief zijn. Onze voorkeur gaat 
daarbij primair uit naar een Europees systeem, althans voor de grootverbruikers. We hebben het 
ETS. Ten principale zou het ETS een goed mechanisme kunnen zijn om op een efficiënte manier 
naar een koolstofarmere industrie over te gaan. Het grote probleem is dat het plafond van het ETS 
veel te hoog is. Als het plafond omlaag gaat, gaan de prijzen omhoog en is het probleem dat dit 
wetsvoorstel beoogt op te lossen, langs Europese weg opgelost.

De heer Samsom had kritiek en sprak over het waterbedeffect: als we in Nederland iets doen, komt 
er direct extra vermogen in het buitenland voor terug. Zodra blijkt dat in de lidstaten een sterke 
reductie is van kolenvermogen, lijkt het ons logisch dat dan het plafond op Europees niveau omlaag 
gaat, waarmee de prijs op peil blijft of misschien zelfs nog wat stijgt. Is de heer Vendrik dat met mij 
eens?

De prijs van €50 waar in het wetsvoorstel van wordt uitgegaan, lijkt ons een reële en zelfs wat 
conservatieve inschatting. Het is een voorzichtige prijs om het beoogde effect te bereiken. Ons is 
nog niet helemaal duidelijk hoe het traject eruit ziet van een situatie waarin veel rechten worden 
weggegeven naar een situatie waarin veel rechten worden geveild. Wat betekent dat voor de 
belastingopbrengst? Wat betalen de verschillende partijen? Is dat afhankelijk van welk aandeel van 
hun totale CO2-rechten ze cadeau krijgen of moeten kopen?

Een belangrijk punt voor de SP is dat de opbrengst van de kolentaks wordt teruggesluisd naar de 
sector in de vorm van een stimuleringsregeling voor de vergroening van de elektriciteitsproductie. 
Zo ontstaat een vliegwieleffect waardoor de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid eerder 
bereikt worden en grote concurrentienadelen voor de elektriciteitsproducenten vermeden worden. 
Het voorbeeld van de Eemshaven, aan de ene of aan de andere kant, kun je voorkomen door het 
geld terug te sluizen en door de Nederlandse elektriciteitsbedrijven een stimulans te geven om te 
investeren in efficiency en duurzaamheid.

Ik denk dat het ook goed is voor het beperken van de prijseffecten, want de SP-fractie dringt er wel 
op aan dat dit soort wetsvoorstellen er niet toe leiden dat er grote schokken optreden in de prijs, 



noch voor de grootverbruikers, noch voor de kleinverbruikers.

De heer Vendrik schreef in de nota naar aanleiding van het verslag dat hij het met ons eens is dat de 
opbrengst teruggesluisd moet worden, maar dat beginsel is, voor zover ik kan overzien, op dit 
moment nog niet in de wet verankerd. Is hij het met mij eens dat het vanuit het oogpunt van 
rechtszekerheid wel wenselijk is om dat alsnog te doen?

Ik kom op een aantal punten van het wetsvoorstel waarover ik kritisch ben, met name aan de 
concrete invulling die de heer Vendrik daarover in de nota naar aanleiding van het verslag geeft. Hij 
denkt namelijk dat de kolentaks met name ingezet moet worden om het bijmengen van biomassa en 
de invoering van CCS te versnellen. Dat lijkt de SP-fractie, in ieder geval op dit moment, geen 
goede keuze.

De grootschalige bijmenging van biomassa in kolencentrales lijkt ons in de huidige praktijk 
onhaalbaar.

Weliswaar is er in Scandinavië, Rusland en Canada nog een heleboel ongebruikte en potentieel 
interessante biomassa beschikbaar, maar die is lang niet altijd bereikbaar, en zeker niet voor de 
Nederlandse kolencentrales. De plaats waar die biomassa zich bevindt is te ver van de weg en zeker 
te ver van diep water. Ik neem aan dat de heer Vendrik ook weet dat je, als je met je biomassa meer 
dan 150 km van diep water afzit, zo veel brandstof verstookt met al die vrachtwagens die naar dat 
diepe water moeten, dat je je hele voordeel aan CO2 inmiddels weer hebt opgestookt in de vorm 
van de diesel.

Als de heer Vendrik dat onderschrijft, dan is de logische conclusie dat de biomassa uit de 
binnenlanden van Scandinavië of Canada hooguit zijn te gebruiken voor biomassacentrales ter 
plekke, maar niet voor gebruik in Nederland of in Europa. Wij hebben dan een probleem, want dan 
is de hoeveelheid biomassa die wij door dit wetsvoorstel nodig hebben in de praktijk niet 
beschikbaar dan wel niet duurzaam beschikbaar.

Ik kom op CCS. Ik verbaas mij een beetje over de toonzetting van de indiener in de nota naar 
aanleiding van het verslag. Ik maak daar eigenlijk uit op, althans als ik het geïsoleerd zou lezen, dat 
hij eigenlijk heel enthousiast is over CCS. Bovenaan pagina 6 stelt hij: "In antwoord hierop wil ik 
opmerken dat het juist mijn bedoeling is om met dit wetsvoorstel de grootschalige en commerciële 
inzet van CCS te versnellen, zodat CCS één van de beschikbare opties wordt om de emissies van 
kolencentrales terug te dringen". Onderaan pagina 6 heeft hij het over "innovatieve technieken zoals 
CCS".

Ik had van een woordvoerder van een milieupartij iets anders verwacht. De SP-fractie pleit er al 
jaren voor om klimaat- en energiebeleid hand in hand te laten gaan. Dat is op veel terreinen 
mogelijk, maar bij CCS staan eigenlijk de doelstellingen haaks op elkaar. CCS kost juist 25% extra 
energie. Misschien kunnen wij dat nog een klein beetje reduceren door allerlei 
efficiencymaatregelen, maar er zit een theoretische ondergrens aan. Het kost altijd ongeveer een 
zevende tot een achtste extra energie. Kortom, daarmee spannen wij in energetisch oogpunt het 
paard achter de wagen. Ik hoor graag van de heer Vendrik waarom hij denkt dat CCS in het kader 
van deze wet een belangrijke overgangstechnologie zou zijn.

In plaats daarvan pleit de SP ervoor dat het geld dat wij gaan terugsluizen, vooral wordt 
teruggesluisd naar warmtebenutting en eventueel naar kolenvergassing. Dat zijn naar onze mening 
technieken die wel bijdragen aan een combinatie van het halen van de klimaatdoelstellingen en de 
energiezekerheid. Dat lijkt ons een grote stap vooruit ten opzichte van de strategie die de heer 
Vendrik in zijn wetsvoorstel heeft gekozen.

Ik rond af. Wij maken vandaan een bijzondere behandeling mee van een initiatiefwetsvoorstel, 
omdat de indiener wel belangstellend naar de Kamer mag luisteren, maar waarschijnlijk zeker 
vandaag niets meer mag terugzeggen. Ik hoop dat hij daar voor de verkiezingen nog wel de 
gelegenheid krijgt, maar dat zal heel lastig worden. Ik ga ervan uit dat een collega van hem de 



behandeling te zijner tijd goed zal afronden, zeker als de heer Vendrik dan naast of achter hem zal 
plaatsnemen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Samenvattend, want dat lijkt mij voor de luisteraars ook prettig ...

De voorzitter:

Bent u daarvan? Anders kunt u gewoon een vraag stellen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Ja, daarom ga ik een vraag stellen aan de heer Jansen. Geen paniek.

De heer Jansen begint zijn bijdrage met de opmerking: voor de verkiezingen moet je laten zien waar 
je staat. Hij heeft een aantal vragen gesteld. Kan ik zijn bijdrage zo interpreteren dat hij het 
initiatiefwetsvoorstel van de heer Vendrik zal steunen?

De heer Jansen (SP):

Ik vat de vraag van mevrouw Van Gent maar niet samen. Ik ben begonnen met een vrij uitgebreide 
uiteenzetting van wat onze eigen strategie zou zijn van nu tot een periode van vijftig jaar in het 
kader van de verduurzaming. Wij staan sympathiek ten opzichte van het wetsvoorstel. Voor ons is 
het grootste probleem hoe geregeld wordt dat de belasting op een zodanige manier wordt 
teruggesluisd dat er een vliegwieleffect optreedt, zodat wij een extra versnelling krijgen van de 
verduurzaming. In die richting gaat mijn eerste vraag aan de heer Vendrik.

Mijn tweede vraag aan hem is hoe wij ervoor zorgen dat er goede prikkels worden gegeven in de 
richting van de juiste technologie. CCS en duurzame biomassa lijken ons op dit moment een foute 
keuze, omdat die qua milieurendement onder de maat scoren.

Op die punten zijn wij kritisch, maar wij hebben helemaal geen principiële bezwaren tegen het 
wetsvoorstel. Ik begrijp dat wij dat vandaag een positieve grondhouding noemen. Het zal nog wel 
wat verbeterd moeten worden, lijkt mij zo.


