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Wijziging van de Mijnbouwwet ivm CCS

Plenaire behandeling, 20 januari 2011, eerste termijn SP

Dit wetsvoorstel  is de vertaling van een Europese Richtlijn over de ondergrondse 
opslag van CO2. De richtlijn vloeit voort uit het klimaatbeleid van de Europese Unie, 
waarbij CCS een belangrijke hoeksteen is. 

Anderen in deze Kamer hebben het over een noodzakelijk kwaad. Maar is dat kwaad 
wel zo noodzakelijk? Zelfs Europees klimaatcommissaris Hedegaard erkende gisteren 
in een gesprek met de Kamer dat het niet erg logisch over komt als we om het klimaat te 
redden eerst 30% extra fossiele brandstoffen gaan verstoken. Toch is dat precies wat er 
gebeurt als we CCS tot hoeksteen van het klimaatbeleid maken.

De SP pleit sinds 1996 voor het combineren van klimaat- en energiebeleid. We zouden 
ons moeten richten op klimaatmaatregelen die óók positief uitwerken op onze energie-
huishouding, zodat we minder kwetsbaar zijn voor de prijsstijgingen van fossiele 
energie en het wegvallen van onze nationale spaarpot Slochteren in de komende 
decennia. Er zijn nog veel te veel onbenutte mogelijkheden voor energiebesparing om 
het argument “noodzakelijk kwaad” van de voorstanders van CCS erg geloofwaardig te 
laten klinken. Denk alleen al aan de enorme hoeveelheid restwarmte van de grote kolen-
en kerncentrales die rücksichtslos in de Noordzee gedumpt wordt.

Daarom allereerst een vraag over de gevolgen van de implementatie van de EU-
richtlijn: kan de minister van energie ons bevestigen dat ook na de invoeringsdatum van 
deze wet de Nederlandse regering, gecontroleerd door het Nederlandse parlement, de 
volledige vrijheid en bevoegdheid houdt om CCS projecten op Nederlands grondgebied
af te wijzen? Of is de Nederlandse regering straks verplicht om mee te werken aan 
iedere vergunningaanvraag die voldoet aan de criteria van deze wet? 

Ik neem aan dat de minister van energie het met mij eens is dat dit volstrekt 
onacceptabel zou zijn, haaks zou staan op de principes van subsidiariteit en 
proportionaliteit?

Hoewel de SP de keuze voor CCS als strategische techniek in het kader van het 
klimaatbeleid niet onderschrijft en we het beschikbaar stellen van veel belastinggeld 
voor proefprojecten onverstandig vinden, onderschrijven wij wel dat projecten –als die 
er toch komen- aan de strengste veiligheidseisen dienen te voldoen. Maar projecten 
zouden niet alleen getoetst moeten worden aan veiligheidseisen.

Naar onze mening zou een vergunning alleen verstrekt kunnen worden indien vooraf is 
vastgesteld dat er geen enkele nuttige toepassing mogelijk is voor de betreffende CO2 
stroom. Je kan dan denken aan algenkweek of de glastuinbouw.  Ik heb een 
amendement op nr.10 ingediend dat dit criterium opneemt in de wet.



Zo’n benadering is ook in lijn met de filosofie van de Ladder van Lansink, die stelt dat 
je reststoffen op een zo hoogwaardig mogelijke manier moet hergebruiken. Het in de 
grond stoppen van CO2 staat dan op de onderste trede van de ladder, te vergelijken met 
het storten van afval.

Als je die analogie doortrekt zou je trouwens ook een belasting moeten heffen op de 
ondergrondse opslag van CO2, te vergelijken met de belasting op het storten van afval. 
Waarom gebeurt dat niet?

Een tweede verbetervoorstel bij dit wetsvoorstel  is mijn amendement op nr.13. Dat 
regelt dat in de milieuvergunning eisen gesteld  worden aan het rendement van CCS. 
Deze techniek kost veel extra fossiele energie, het ligt dus voor de hand om in de 
vergunning te regelen dat de best beschikbare technieken toe te passen, zodat de 
energieverspilling in ieder geval nog zo klein mogelijk gehouden wordt.

Concluderend: de SP-fractie denkt dat de ondergrondse opslag van CO2 een erg 
onverstandige strategie is in het kader van de verduurzaming van onze 
energievoorziening en het beperken van de afhankelijkheid van fossiele energie. Dit 
wetsvoorstel faciliteert die onverstandige koers.


