
Tweede Kamer
Stenogram hoofdlijndebat SER-energieakkoord, 2 oktober 2013.

(eerste termijn SP)

De heer Paulus Jansen (SP): 
Voorzitter. Het is mooi dat er een breed gesteund SER-energieakkoord ligt. Dat doorbreekt de 
politieke patstelling van de afgelopen jaren. Het is goed dat de VVD-minister van Economische 
Zaken een andere houding uitstraalt. De Nederlandse economie is zeer energie-intensief en dus 
kwetsbaar voor prijsstijgingen van fossiele brandstoffen. Energiebesparing en -verduurzaming is 
een voorwaarde voor het behoud van onze welvaart, zeker omdat het einde van ons Slochterengas 
nabij is. Landen met een overheid die wel strategisch opereert zoals Duitsland en Denemarken 
liggen inmiddels ver op ons voor. De SP-fractie heeft al eerder voorgesteld om het Duitse 
energiebeleid te copy-pasten. Misschien is dat nog steeds een goed idee. 

Uit de doorrekening van het energieakkoord met het energietransitiemodel van Quintel blijkt een 
macro-economisch voordeel van 2 miljard euro, een flink werkgelegenheidseffect en een dikke plus 
voor de portemonnee van de huishoudens ten opzichte van de laisser faire-variant. Dat is inclusief al 
die windmolens die volgens de heer Leegte en mevrouw Klever op subsidie draaien. De verklaring 
is simpel: de stijging van de gas- en olieprijs, over de komende 10 jaar geschat op 10% 
respectievelijk 15%, zorgt ervoor dat je steeds armer wordt als je niet investeert in energiebesparing 
en duurzame energie. De SP-fractie verwacht dat het draagvlak voor een verstandige koers richting 
verduurzaming van onze economie, met name de energievoorziening, nog sneller zal groeien als wij 
het energieakkoord met voortvarendheid gaan uitvoeren. Daarmee kom ik op een aantal kritische 
kanttekeningen. 

Het had veel krachtiger en concreter kunnen uitpakken, als het Rijk de doelen had ondersteund met 
duidelijke normerende wetgeving en een langetermijnplan voor de vergroening van ons 
belastingstelsel. Voor de voorlopers, de innovators, kunnen regels een belemmering zijn. Die moet 
je met bijvoorbeeld green deals soepel behandelen. Voor de volgers en de achterblijvers zijn er 
straks echter heldere wettelijke regels nodig om ervoor te zorgen dat alle rendabele investeringen 
ook echt worden gedaan. In veel gevallen is het kabinet juist op de rem gaan staan. Zo is het breed 
gesteunde voorstel om het eigenwoningforfait te differentiëren op basis van het energielabel, een 
idee van de SP, geblokkeerd door dit kabinet. Oud-EZ-topambtenaar Energie Noé van Hulst 
concludeerde gisteren dat het liberaliserings- en privatiseringsbeleid van de afgelopen twee 
decennia de vergroeningsagenda frustreert. Voor marktpartijen is de eerstkomende 
aandeelhoudersvergadering de topprioriteit. Een helder wettelijk kader biedt marktpartijen 
zekerheid en snijdt freeriders de pas af. Waarom wordt dit advies uit onverdachte hoek niet 
gevolgd? 

De energiebesparingsdoelen zijn nog maar voor 40% belegd met harde instrumenten. Bovendien is 
de vrijblijvendheid zeer verschillend per sector. Zo is het opvallend dat de woningcorporaties, de 
pispaal van dit kabinet, wel goed zijn voor het leeuwendeel van de besparingen in de gebouwde 
omgeving. Hoe kan dat? De vaagheid bij de sectoren transport, logistiek en industrie is stuitend. 
Vindt het kabinet net als de SP-fractie dat wij binnen een halfjaar voor alle sectoren een set aan 
concrete, bindende afspraken moeten hebben die doorgerekend uitkomt op de overeengekomen 
doelstelling? 

Het energieakkoord laat het besparingspotentieel in de keten van energieomzetting en -transport 
vrijwel buiten beschouwing. Het Fraunhofer-instituut heeft vorig jaar aangetoond dat tot 2050 het 
besparingspotentieel 25% van het primaire energieverbruik in Duitsland bedraagt. Warmte-
krachtkoppeling (WKK) is de techniek met het hoogste besparingspotentieel. Waarom blijft dat 
potentieel in het energieakkoord zo onderbenut? Onderschrijft de minister de analyse van Cogen dat 
zonder beleidsmaatregelen de besparing door middel van WKK in Nederland de komende tien jaar 



met 75 tot 100 petajoule zal dalen? Dat is in dezelfde orde van grootte als het besparingsdoel voor 
de komende periode. Dat is toch dramatisch? Klopt de rekensom van Cogen dat voor 135 miljoen 
euro de warmte-krachtcapaciteit op peil blijft? Dat is toch een fractie van het bedrag dat wij 
bijvoorbeeld uitgeven aan de uitrol van wind op zee of het sluiten van kolencentrales? 

Het is logisch dat de vijf oudste centrales snel dichtgaan, zoals is overeengekomen in het 
energieakkoord. Volgens de SP-fractie was het op grond van de EU-antikartelwetgeving niet nodig 
om de sluiting voor advies aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor te leggen. De 
sluiting is niet het gevolg van kartelvorming, maar van een breed gedragen afspraak van onder meer 
elektriciteitsproducenten en -consumenten. Graag krijg ik een reactie van de minister. Ik overweeg 
een motie op dit punt. Uiteraard is de sluiting hoe dan ook keihard, want het wisselgeld van 25 
petajoule biomassa is voor ons tegen de pijngrens. 

De SP is blij dat wind op zee een prominente plaats inneemt in het energieakkoord. Wij denken dat 
voor een kosteneffectieve uitrol een gesocialiseerd netwerk op zee noodzakelijk is zonder de mitsen 
en maren van het kabinet. Graag een reactie, want ook op dit punt overweeg ik een motie. 

De groei van energiecoöperaties is zeer positief. De salderingsregeling voor de meter lijkt me in 
eerste instantie een halfvol glas. Als er echter de eerste jaren maar 10 miljoen voor wordt 
uitgetrokken, is het een druppel op een gloeiende plaat. Dat kan het kabinet toch niet serieus 
menen? 

De heer Jan Vos (PvdA): 
Ik kan mij wel vinden in de op- en aanmerkingen die de SP maakt over WKK en de vragen die zij 
daarover stelt. Ik begrijp het standpunt dat de SP hier inneemt wel. De vraag is wel hoe de SP dan 
dekking wil vinden voor een dergelijke oplossing. Kan de heer Jansen daarop ingaan? 

De heer Paulus Jansen (SP): 
In ons verkiezingsprogramma — ik herinner me dat het destijds erg werd bekritiseerd, maar het 
blijkt uiteindelijk qua maatregelenpakket zo ongeveer een een-op-eenkopie te zijn van het 
energieakkoord van de SER — hebben wij onder andere voorgesteld om de energiebelasting voor 
grootverbruikers aan te passen en een deel van de opbrengsten terug te sluizen voor investeringen in 
die hoek. Je zou ook kunnen voorstellen dat een deel ervan wordt gebruikt voor die 150 miljoen 
voor WKK-installaties, omdat die voor een groot deel staan bij grootverbruikers als het Chemie 
Park Delfzijl. Daar staat, zoals bekend, 500 megawatt wet te rotten. Wij denken dat de perverse 
prikkels die er op dit moment in de Europese elektriciteitsmarkt zitten er op de een of andere manier 
zo snel mogelijk uit gehaald moeten worden. Het liefst samen met onze buurlanden, maar als dat 
niet kan nu alvast door onszelf. 

De voorzitter: 
Voor de mensen die niet in het dossier zitten en dit debat volgen: kunt u bij het gebruik van 
afkortingen als WKK één keer zeggen wat het inhoudt? 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Dat is warmte-krachtkoppeling, maar dat zegt die mensen waarschijnlijk nog steeds heel weinig. 
Het zijn elektriciteitscentrales die tegelijkertijd ook warmte produceren. Het is dus een combinatie 
van een grote cv-ketel en een apparaat dat stroom maakt. 

De voorzitter: 
Dat hoeft niet elke keer te worden herhaald, maar dan is het één keer gezegd. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik geef toe dat het een insidersterm is. Mijn excuses. 

De heer Jan Vos (PvdA): 
Als het goed begrijp dan zegt de heer Jansen: wij verhogen de energierekening voor 
grootverbruikers wat en de opbrengst daarvan sluizen wij dan naar de warmte-
krachtkoppelingcentrales toe. Betekent dat dan dat ik de mensen bij Aldel kan gaan uitleggen dat de 



SP ze op straat heeft gezet? Is dat dan de conclusie die ik moet trekken? 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Nee, want de SP vindt het net als de PvdA belangrijk dat wij onze energie-intensieve industrie 
overeind houden. Ik denk tegelijkertijd dat wij de energie-intensieve industrie minder afhankelijk 
moeten maken van fossiele energie. Wij denken dat een lage energiebelasting voor grootverbruikers 
eigenlijk jezelf voor de gek houden is en dat je een reële, platte, prijs moet laten betalen door klein- 
en grootverbruikers. Het Fraunhofer-Institut, dat ik zojuist citeerde, heeft aangegeven dat in 
Duitsland — in Nederland is dat niet anders — het grootste besparingspotentieel niet bij de 
huishoudens zit, waar het kabinet op dit moment zijn kaarten op zet, maar bij de industrie. De 
grootverbruikers moeten hoe dan ook zodanige condities krijgen dat het aantrekkelijk wordt 
gemaakt om daarin te investeren. De SP zou daar graag prioriteit aan geven. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66): 
Nog los van het feit dat de SP en D66 van mening verschillen over de rol een waakhond als de 
ACM in zo'n dossier zou moeten spelen, heeft de ACM natuurlijk wel laten zien dat de kolendeal, 
die als een soort van motorblok van dit energieakkoord wordt gezien, voor problemen zorgt. Als je 
kijkt hoeveel geld die deal kost, is dat misschien een reden waarom de SP toch blij zou kunnen zijn 
met een herziening van dit onderdeel. Dat hele motorblok kost namelijk tien keer zo veel als het 
oplevert. Dat zit in de stijging van de elektriciteitsprijzen, maar ook in een derving van 
belastinginkomsten. Alles bij elkaar kom je erop uit dat het je twee keer zo veel kost als het je 
oplevert over de periode tot 2023. Vindt de SP met D66 dat als wij nu toch moeten gaan kijken naar 
een andere oplossing, wij moeten kijken naar een oplossing die ook voor de portemonnee van 
mensen beter uitpakt? 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Allereerst zou ik, misschien anders dan mevrouw Van Veldhoven, de afspraken uit het SER-akkoord 
zo veel mogelijk willen respecteren. Daar is een jaar over onderhandeld. Dat is een kwestie geweest 
van geven en nemen. Er ligt nu een totaalpakket waarvan ik denk dat het in elk geval een flinke stap 
vooruit is. Dat moeten wij niet te makkelijk in de waagschaal gaan stellen. Dat is één. 

Twee, even los van de discussie waar de ACM eigenlijk over gaat, de ACM komt tot de conclusie 
dat deze afspraak ongeveer 0,9 eurocent per kWh gaat kosten over die periode. Dat is niet niks — 
dat geef ik toe — maar als deze regeling niet doorgaat, is het alternatief de kolenbelasting. Die kost 
de consument ook geld, en ook de bedrijven trouwens. Kortom, laten wij die rekensom dan maar 
eens maken. Ik ben er in dit stadium helemaal niet van overtuigd dat de rekensom van mevrouw 
Van Veldhoven een voordeel oplevert voor de consument. En nogmaals, wij delen de mening dat de 
oude kolencentrales zo snel mogelijk uit de markt genomen moeten worden. Daar komt ook een 
hele hoop duurzame capaciteit voor terug. Dus per saldo blijft het aanbod gelijk of stijgt het zelfs. 
Kosten van 0,9 cent per kWh zijn voor dit doel en deze periode acceptabel. Is er een goedkopere 
optie, dan zijn wij daar uiteraard altijd voor in. 

De voorzitter: 
Graag een kort antwoord. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66): 
Als wij het per kWh gaan uitrekenen, is het natuurlijk een klein bedrag, maar wij gebruiken heel 
wat kWh met elkaar. Daarom zegt de ACM ook dat de hogere energieprijzen 75 miljoen euro per 
jaar kosten. Dat bedrag komt bij de consument terecht. Daarnaast schaffen wij de kolenbelasting 
niet af voor de periode tot 2023 maar permanent. Of zegt de SP dat je die kolenbelasting alleen 
moet afschaffen voor de periode waarin de sluiting van die centrales werkelijk extra milieuwinst 
oplevert? 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik vergiste mij. Het is geen 0,9 cent maar 0,9%. Dus 0,2 cent per kWh; €7 op jaarbasis, dat is het 
prijskaartje dat eraan hangt. Nogmaals, als mevrouw Van Veldhoven een truc heeft om het 



goedkoper te maken, dan ben ik buitengewoon geïnteresseerd, maar €7 per huishouden voor deze 
periode is geen slecht bedrag. 

(Eerste termijn regering)

(interruptie over salderingsregeling = belastingkorting voor huishoudens die collectief duurzame 
elektriciteit willen produceren)

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik ga nog even door op de salderingsregeling met het budget van 10 miljoen. Mevrouw Dik-Faber 
heeft als aanvliegroute dat dit te weinig primaire energiebesparing oplevert, namelijk slechts 0,5 
petajoule. Ik bekijk meer hoe het is vanuit de huishoudens gezien. 

Ik maak even een rekensommetje dat de minister volgens mij prima kan volgen. Het gaat om 7,5 
cent per kWh. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.500 kWh per jaar. Als je die energie 
duurzaam wilt opwekken, zou de 7,5 cent belastingverlaging ongeveer €250 per jaar betekenen. Dat 
betekent dat 40.000 huishoudens zouden kunnen profiteren van die 10 miljoen. Wij hebben in 
Nederland 7 miljoen huishoudens. Dat betekent dat 1 op de 200 huishoudens in die periode van 
deze regeling gebruik zou kunnen maken. Vindt de minister dat niet ook een heel magere 
doelstelling in relatie tot de feitelijke belangstelling van mensen om mee te doen via de coöperaties? 

Minister Kamp: 
Ja, ik denk dat het verstandig is om reëel om te gaan met de belangstelling om met die coöperaties 
mee te doen. Als je het accent onevenredig legt op decentrale energieopwekking en je dan wel 
verwacht dat je, zodra er geen zon en wind is, toch de volledige hoeveelheid elektriciteit 
aangeleverd kunt krijgen door de elektriciteitscentrales, dan leg je een enorme kostendruk bij de 
elektriciteitscentrales. Ofwel is daar geen dekking voor, ofwel leidt dit ertoe dat degenen die de 
elektriciteitscentrales exploiteren een heel hoge prijs moeten vragen. De heer Leegte zei dit al. Ik 
denk dat er een behoorlijk evenwicht gevonden moet worden tussen de decentrale 
energieopwekking en het beschikbaar houden van centrale energieproductie. Er zijn berekeningen 
gemaakt van de wijze waarop dat evenwicht ongeveer kan uitpakken. Welke raming is reëel? Hoe 
zal daarvan gebruikgemaakt worden? Welk bedrag is daarvoor nodig? Die ramingen zijn zo goed 
mogelijk gemaakt en vervolgens doorgerekend. Ik stel voor dat wij daar nu van uitgaan. Mocht dit 
anders uitpakken en mocht dat evenwicht anders komen te liggen dan nu wordt ingeschat, dan zien 
wij dat dan wel weer. 

Dit energieakkoord is geen eindmodel. Het is niet zo dat wij alle problemen en ontwikkelingen die 
er de komende tien jaar kunnen zijn op energiegebied, nu al voorzien hebben en dat wij de 
oplossingen daarvoor al klaar hebben. Het kan zijn dat dingen anders uitpakken. Dan zullen wij 
daar in de geest van het energieakkoord oplossingen voor moeten vinden. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Dat is positief, maar ik dacht dat die salderingsregeling voor corporaties en verenigingen van 
eigenaren ook bedoeld was om het draagvlak voor deze ontwikkeling verder te versterken. De SP-
fractie zou het jammer vinden als na 40.000 huishoudens de kraan dichtgaat. Dan gaan wij nee 
verkopen. Ik begrijp dat de minister zegt dat er, op het moment dat blijkt dat de belangstelling veel 
groter is, een open discussie is om te bekijken of de regeling verruimd wordt. 

Minister Kamp: 
Ik heb aangegeven dat er ook een andere kant is. Bij de corporaties, bij degenen die daarbij 
aangesloten zijn, en bij huishoudens die zelf zonnepanelen op het dak hebben, is er de verwachting 
dat men op het moment dat de zon niet schijnt en de wind niet waait gewoon met alles kan 
doorgaan en dat die elektriciteit aangeleverd wordt. Die elektriciteitscentrales zullen er dus moeten 
zijn. Die zullen onmiddellijk ingezet moeten kunnen worden. Daar zullen mensen voor moeten zijn, 



daar zullen investeringen voor moeten worden gedaan. Ook die lasten moeten gedragen worden. Er 
is dus een evenwicht tussen die centrale elektriciteitsproductie en die decentrale 
elektriciteitsproductie. Daarvan hebben wij inschattingen gemaakt. Als die verkeerd zijn en als 
blijkt dat er in dat evenwicht nog ruimte is, dan is het zeker bespreekbaar. Ik zeg er nog iets bij. 
Misschien kan ik dit nu afronden, want de Kamer heeft er een aantal keren op doorgevraagd. 

(interruptie Autoriteit Consument & Markt)

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik ga nog even door op het punt rond de Autoriteit Consument & Markt. In mijn termijn heb ik de 
bemoeienis van de ACM met dit thema nog wat breder getrokken. Daarbij heb ik het voorbeeld 
gebruikt van Zeeuws-Vlaanderen, waar de eerstelijnszorgverleners afspraken maken over de 
toegankelijkheid van de zorg in die krimpregio. De Autoriteit Consument & Markt heeft toen vanuit 
karteloogpunt gezegd dat het heel slecht is, terwijl ik denk dat het uit het oogpunt van publiek 
belang heel goed is. Begrijp ik nu goed — ik denk dat wij een motie kunnen voorkomen — dat de 
minister aan het kijken is of wij de spelregels voor de ACM op dat punt kunnen aanpassen? Ik erken 
op zich ook wel dat de ACM in dit geval niets anders heeft gedaan dan waar zij op dit moment toe 
ingesteld is door onszelf. Is dat een richting die de minister verkent? 

Minister Kamp: 
Ja. Ik denk dat de ACM doet waarvoor zij in het leven is geroepen. Ik ben het met de heer Jansen 
eens dat het mededingingsbelang een groot belang is, maar dat er ook andere grote belangen zijn. 
Daar moet een redelijke afweging tussen moet kunnen plaatsvinden. Als wij het met elkaar zo

hebben georganiseerd dat die optimale afweging niet kan worden gemaakt, hebben wij iets niet 
optimaal gedaan en dan moeten wij dat proberen te verbeteren. Met die benadering ben ik het dus 
eens. Ik weet niet of de heer Jansen nog iets wil zeggen. Anders ga ik door met een antwoord op een 
vraag van de heer Vos. 
De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik denk dat ik geen motie hoef in te dienen. Ik beluister dat de minister de aanpassing van de 
beleidsregels wat algemener gaat formuleren zodat andere casussen die wij hebben gehad daar ook 
onder kunnen vallen. Kan de minister nog iets zeggen over de termijn waarop hij denkt dat hij met 
die voorstellen naar de Kamer kan komen? 

Minister Kamp: 
Ik moet zowel met de Europese Commissie overleggen als met de ACM. Wij zullen ook zelf 
moeten nagaan wat de verschillende mogelijkheden die er zijn voor voor- en nadelen hebben. Daar 
moeten wij een eigen afweging in maken, die wij vervolgens ook met de ACM en de Europese 
Commissie moeten bespreken. Ik heb daar dus wat tijd voor nodig. Ik weet niet hoe ver ik dit jaar 
kom. De Kamer kan ervan uit gaan dat ik geen tijd verloren zal laten gaan, omdat ik het niet prettig 
vind dat dit belangrijke onderdeel van het energieakkoord een beetje is komen te zweven. Ik vind 
het in elk geval heel belangrijk dat behalve partijen die het energieakkoord hebben gesloten, ook de 
partijen hier in de Kamer zeggen dat wat hen betreft die oude centrales dicht moeten en dat dan de 
kolenbelasting kan worden afgeschaft. Met die deal zijn wij het eens. Nu moet worden gekeken in 
welke vorm dat het beste kan worden gegoten. 

(...)

Minister Kamp: 

De heer Jansen gaf aan dat de politieke patstelling is doorbroken met dit energieakkoord. Daarover 
is hij positief. Hij gaf aan dat er een voortvarende uitvoering nodig is. Dat ben ik zeer met hem 
eens. Daarom wordt de uitvoering er helemaal op gericht om ervoor te zorgen dat de in het 
energieakkoord gemaakte afspraken door alle partijen worden nagekomen, door ons als overheid, 
door de werkgevers en door de ngo's. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je als ngo eerst een 



energieakkoord met afspraken afsluit en daartegen vervolgens in bezwaar en beroep gaat. Dat is niet 
de bedoeling. Wij hebben ons allemaal gebonden aan het energieakkoord. Wij moeten er allemaal 
voor zorgen dat het een succes wordt. De gemaakte afspraken, zowel de maatregelen als de 
doelstellingen, moeten allemaal gerealiseerd worden. Als de maatregelen onvoldoende zijn voor de 
doelstellingen, zullen er andere maatregelen bij moeten komen of in plaats daarvan moeten komen. 
Om de doelstellingen te halen en om te bekijken of ze gerealiseerd gaan worden, wordt er een SER-
commissie met een onafhankelijke voorzitter in het leven geroepen. Die zal voortdurend volgen wat 
er gebeurt en adviezen geven in het geval dat dit noodzakelijk is. 

(…)

De heer Jansen is niet over alles tevreden. Hij vindt dat het eigenwoningforfait had moeten worden 
gedifferentieerd. Hij vindt dat het belastingstelsel had moeten worden vergroend. Ik kan mij 
voorstellen dat hij dat vindt. Hij is daarin consequent. Het kabinet heeft daar alleen andere 
gedachten over. Het staat niet in de voorstellen van het kabinet om nog verder te gaan op het punt 
van vergroening. Het kabinet heeft al een heel forse beweging gemaakt en is niet van plan om af te 
wijken van de afspraken die over de woningmarkt zijn gemaakt door het eigenwoningforfait te 
differentiëren. Ik denk niet dat het goed uitpakt voor de woningmarkt. Wij hebben daar als kabinet 
dus andere gedachten over. Wij hebben onze inbreng gehad in het energieakkoord. Dit is er 
uiteindelijk uit gekomen. Wij stemmen in met wat er nu ligt. 

(…)

Ik heb gesproken over de wkk richting de Kamer en dus ook richting de heer Jansen. Misschien dat 
wij er met elkaar nog iets meer over kunnen zeggen, maar dat gaat weer iets meer tijd kosten. Wij 
hebben er als overheid wat betreft de wkk voor gekozen om niet te bepalen welke technieken er 
precies gebruikt moeten worden, maar wij hebben ervoor gekozen de doelen vast te stellen. Als 
bepaalde technieken voor bedrijven niet de beste technieken zijn en als zij kiezen voor andere 
technieken, dan is dat aan hen. 

Ik was van de week bij een tuindersbedrijf dat drie wkk-installaties had staan die nog niet voor de 
helft waren afgeschreven. Toch was dat bedrijf overgegaan op een aardwarmteproject omdat het 
dacht dat dit voor het bedrijf het beste was. Het bedrijf mag zo'n besluit nemen en kan dat ook het 
beste nemen. Wat de wkk betreft moeten wij aan de ene kant niet te sturend zijn in de techniek. Aan 
de andere kant zie ik het probleem wel. Wat de heer Jansen en anderen over de wkk hebben gezegd, 
is geen flauwekul. De wkk leidt ertoe dat je met fossiele energiedragers een heel hoog rendement 
realiseert. Als je dat hoge rendement van die fossiele energiedragers verliest, is dat niet 
aantrekkelijk. Het is aantrekkelijk om meer duurzame energie te hebben en om datgene wat je aan 
fossiele energie hebt, optimaal te gebruiken. Daar ben ik gevoelig voor. Vandaar dat ik in het 
overleg met de grootverbruikers van energie — daar gaat het bij de wkk vooral om — de wkk 
nadrukkelijk zal betrekken bij het maken van afspraken die zijn gericht op energiebesparing en het 
zo verstandig mogelijk omgaan met energie. 

De voorzitter: 
Mijnheer Jansen, volgens mij is dit uw laatste interruptie. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik vrees van wel. De reactie van de minister is positief. Als de voorspelling van Cogen uitkomt dat 
75 tot 100 petajoule wegvalt van de bestaande capaciteit, geven we de complete winst die we 
denken in te boeken door alle inspanningen van de komende jaren, weer weg. Dat zou een beetje 
droevig zijn, maar mijn inzet in de eerste termijn was breder. Ik heb gewezen op het onderzoek van 
het Fraunhofer Institut. Ik neem aan dat de minister of zijn medewerkers dat wel kennen. In dat 
onderzoek wordt gesteld dat conversion savings, dus besparingen in de energieconversie — 
bijvoorbeeld bij raffinaderijen en elektriciteitsproductie zoals in de wkk, maar er zijn veel meer 
onderdelen — in Duitsland goed zijn voor 25% besparing ten opzichte van bijvoorbeeld 42% voor 
alle energiebesparing die is gerelateerd aan het finale energieverbruik. Dat was eigenlijk de basis 



voor het energieakkoord. Kan de minister voor het wetgevingsoverleg over energie, dat nu is 
uitgesteld, duidelijk op een rijtje zetten wat er in het kader van het energieakkoord op dat terrein 
gebeurt? Als dat onduidelijk is, is hij dan bereid om met de uitvoeringscommissie van de SER op 
dat punt een tandje erbij te zetten? 

Minister Kamp: 
Laten we het even toespitsen op de wkk, waar ik het nu over heb. Ik denk dat het niet realistisch is 
om te verwachten dat op het punt van wkk alles onmiddellijk uitvalt en dat er dus sprake is van een 
verlies van 100 petajoule, maar dat weet de heer Jansen zelf ook wel. Het is wel realistisch om te 
constateren dat er een probleem is met betrekking tot wkk. Ik denk dat de heer Jansen begrijpt dat 
het niet goed is als de overheid gaat beslissen welke techniek door bedrijven moet worden 
toegepast. Bovendien hebben bedrijven met die wkk een groot aantal jaren geld verdiend. Wanneer 
er dan niet of minder geld wordt verdiend, is het niet vanzelfsprekend om er als overheid in te 
springen met een subsidie. Wij zitten niet te wachten op een verlies aan energiebesparing dat in de 
richting van 100 petajoule gaat. Daarom vind ik het verstandig om het aspect van de wkk te 
betrekken bij het overleg met de betrokken bedrijven en te bezien hoe je daar in individuele 
gevallen als onderdeel van een groter geheel afspraken over kunt maken. 

De voorzitter: 
De heer Jansen, tot slot. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Volgens mij ben ik het er met de minister over eens dat we goed moeten bekijken wat onze 
oosterburen op het terrein van energiebeleid doen en dat we moeten proberen om het beleid van 
beide landen op elkaar af te stemmen. De minister zegt: wij gaan dat niet sturen, want de markt zelf 
bepaalt wat we gaan doen. Het intrigeert mij dat de Duitse regering, overigens op advies van het 
Duitse ECN, het Fraunhofer Institut, dit in wezen de belangrijkste techniek vindt die de komende 
decennia wordt ingezet naast duurzame energie. Voor de industrie zal fossiele energie namelijk nog 
heel lang belangrijk blijven. Hoe kan het dat we op dat punt zover uit de pas lopen met onze 
oosterburen? 

Minister Kamp: 
In algemene zin vind ik dat wij op energiegebied een zeer nauwe samenwerking met onze 
oosterburen moeten hebben. Daar doe ik ook zeer mijn best voor. Ik hoop dat we daaraan een 
versnelling kunnen geven wanneer de nieuwe Duitse regering er is. Het is niet zo dat alles wat de 
oosterburen doen, goed is. De oosterburen hebben heel veel gestoken in het stimuleren van zonne-
energie en windenergie. Volgens mij hebben ze daar inmiddels 340 miljard subsidie aan gegeven. 
Dan komt er elektriciteit beschikbaar waarvoor er helemaal geen investeringskosten zijn. Die 
elektriciteit komt dus alleen tegen marginale kosten op het net beschikbaar. Die marginale kosten 
zijn er nauwelijks. Dat betekent dat er echt een verstoring van de markt is. Het komt op mij niet 
over als een volledig gecontroleerd proces en volgens mij ís het ook niet een volledig gecontroleerd 
proces. Als je een aantal keren per jaar, met geld toe, elektriciteit aan de buurlanden moet zien te 
slijten, dan loopt er iets niet helemaal lekker. Er gebeuren in Duitsland echter wel heel veel dingen 
waaraan we een voorbeeld kunnen nemen. Zij vinden ook dat er bij ons een aantal dingen gebeuren 
die voor hen interessant zijn. Wij willen op die punten dus graag met hen samenwerken. 

De heer Jansen zei over het door hem genoemde punt: dat vind ik belangrijk en ik wil er in het 
wetgevingsoverleg over energie op terugkomen. Het is prettig dat hij dat aankondigt. Ik zal mij 
daarop goed voorbereiden. Mogelijk zal ik ter voorbereiding op dat debat de Kamer bij gelegenheid 
daarover aanvullende informatie doen toekomen. 

(…)

Ik heb nog een laatste opmerking voor de heer Jansen. Hij sprak over een gesocialiseerd netwerk op 
zee. Hij bedoelt: op de windparken op zee die er komen. Zij zijn nu individueel middels een kabel 
verbonden met het netwerk op land. Het is denkbaar dat dit in de toekomst ook bij nieuwe parken 



zal gebeuren, maar het is eveneens denkbaar dat we de verschillende nieuwe parken met elkaar 
zullen verbinden en dat geheel met één verbinding naar de kust zullen brengen. De 
energiebesparing die we zullen realiseren, zal niet worden gerealiseerd via dat eventueel 
gesocialiseerde netwerk. De energiebesparing wordt helemaal op de windmolens en de exploitatie 
daarvan gerealiseerd. Daarnaast heb je het netwerk. Dat moeten we zodanig realiseren dat de kosten 
zo laag mogelijk zijn. Als het goedkoper is om het met rechtstreekse verbindingen te doen, dan doen 
we dat. Als het beter is om het onderling te verbinden en er een netwerk van te maken, dan gaan we 
daartoe over. We zullen bekijken hoe we het precies met de kosten gaan doen. Het is denkbaar dat 
een deel van de kosten aan de windparken wordt toegerekend, zoals op dit moment de windparken 
ook de kosten voor de verbinding met het land middels hun eigen kabel dragen. Het kan ook zijn 
dat we het op een andere manier doen. Dat zal echter in de verdere uitwerking ook nog bij de 
Kamer komen, inclusief de onderbouwing van het uiteindelijke voorstel. 

(…)

Mevrouw Klever (PVV): 
Tijdens de openbare technische briefing over het energieakkoord is ons verzekerd dat het sluiten 
van de vijf kolencentrales niet zou zorgen voor een hogere prijs voor energie. Een dag later komt de 
Autoriteit Consument & Markt tot een totaal ander inzicht, namelijk dat het wél een prijsverhogend 
effect heeft. Welke conclusie moet ik hieraan verbinden? 

Minister Kamp: 
De heer Vos zei dat de heer Jansen hem heeft ingefluisterd dat het om een bedrag van €7 per jaar 
zou kunnen gaan als je uitgaat van de berekeningssystematiek die de ACM heeft gekozen. Bij die 
berekeningssystematiek kun je kanttekeningen plaatsen, niet dat die systematiek fout is, maar wel 
dat er bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet zijn meegewogen. Er zijn bepaalde dingen op 
een bepaalde manier gewaardeerd en daar valt ook nog wel het een en ander over te zeggen. Dat zal 
de komende tijd ook zeker gebeuren. Het zit volgens de systematiek van de ACM inderdaad in de 
orde van grootte die de heer Jansen heeft aangegeven en dan praat je dus over €6 à €7 per jaar. Daar 
staat tegenover dat diezelfde ACM zojuist een besluit heeft genomen waardoor de transportkosten 
worden verlaagd. Dat leidt ertoe dat het per gezin €50 goedkoper wordt. Aan de ene kant komt er 
dus €6 of €7 bij en aan de andere kant gaat er €50 af. Meer in het algemeen vind ik overigens dat 
zowel de Kamer als de regering altijd moet proberen om een zo goed mogelijke voorstelling van 
zaken te geven en om alle relevante zaken daarbij te betrekken. 

(...)

Minister Blok: 
De heer Jansen vroeg waarom het leeuwendeel van de energiebesparing in het energieakkoord via 
de woningcorporaties moet worden bereikt. Hij gaf daarbij een kwalificatie die ik niet helemaal met 
hem deel. Volgens mij delen wij wel de constatering dat bij woningcorporaties overwegend mensen 
met een lager inkomen huren. Het is juist voor hen van groot belang om de energiekosten te 
drukken, omdat deze kosten een heel groot deel van de uitgaven zijn, vaak vergelijkbaar met de 
huur, en bovendien de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Wat dat betreft, is het ook een zeer 
rationele keuze. 

(…)

Zowel mevrouw Van Veldhoven als de heer Jansen vroeg waarom niet is gekozen voor meer 
verplichtende maatregelen voor woningeigenaren. Genoemd werden de optie van differentiatie in 
het eigenwoningforfait en verplichtende maatregelen bij de verkoop van woningen. Collega Kamp 
ging er al op in dat dit grote consequenties zou hebben voor de woningmarkt, die gelukkig tekenen 
van herstel vertoont, naar mijn stellige overtuiging mede als gevolg van de helderheid die wij met 
het woonakkoord hebben kunnen bieden. 

Daarnaast illustreerde de heer Jansen zelf al waarom die consequenties ook op individueel niveau 
groot kunnen zijn. Hij ging in op de positie van krimpgebieden en noemde Zeeuws-Vlaanderen. In 



Zeeuws-Vlaanderen en ook in andere krimpgebieden zien wij een aanzienlijk eigenwoningbezit, 
vaak van het type oudere woning, een arbeiderswoninkje dat op de energiekwaliteit niet hoog zou 
scoren. Het gaat ook vaak om mensen met een laag inkomen. Als je verplichtende maatregelen zou 
nemen zoals differentiatie van het eigenwoningforfait, zouden mensen die slecht kunnen dragen. Er 
is wel een huurtoeslag voor mensen met een laag inkomen in een huurwoning, maar er bestaat geen 
toeslag voor mensen met een laag inkomen in een koopwoning. Zij zouden er ook mee 
geconfronteerd kunnen worden dat, als zij op hun oude dag willen verkopen om naar een meer 
geschikte woning voor de oude dag te gaan, zij die woning niet kunnen verkopen omdat zij niet in 
staat zijn te investeren in dat vereiste energielabel. Juist dit soort praktische voorbeelden geeft aan 
dat je met zo'n stap ongewenste en voor vaak kwetsbare mensen schadelijke effecten kunt bereiken. 

(…)

(Tweede termijn Kamer)

De heer Paulus Jansen (SP): 
Voorzitter. Dank aan de bewindspersonen voor de beantwoording. Ik dank ook degenen aan wie ik 
geen vraag heb kunnen stellen omdat wij met vier minuten spreektijd een beetje efficiënt moesten 
zijn. Ikzelf had aan één bewindspersoon op zich voldoende. 

Ik heb drie moties overwogen. Een motie over de Autoriteit Consument & Markt, over de 
afgrenzing van het karteltoezicht, hoef ik niet in te dienen, want de minister zegt: ik ben zelf aan het 
kijken naar de beleidsregels om te voorkomen dat afspraken in publiek belang ineens oneigenlijk 
onder dat toezicht vallen. Dat wachten wij af. Ik hoop dat dat met gezwinde spoed naar de Kamer 
komt. 

Een tweede motie zal ik wel indienen maar aanhouden tot na het wetgevingsoverleg van 11 
november. Zij heeft betrekking op het energiepotentieel bij energieconversie, met inbegrip van wkk. 
Dan weet de minister in ieder geval waarin ik geïnteresseerd ben. Ik heb zijn toezegging om met 
informatie te komen op dat punt, goed gehoord. 

Motie (30196, nr. 206) 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het energiebeleid nauwelijks aandacht besteed aan het energiebesparingspotentieel 
bij energieconversie; 

overwegende dat dit besparingspotentieel volgens het Fraunhofer Instituut 25% van het huidige 
primaire energiegebruik bedraagt; 

overwegende dat het energieverbruik bij conversie juist groter dreigt te worden door het buiten 
gebruik stellen van bestaande warmtekrachtcentrales; 

overwegende dat energiebesparing bij conversie relatief kostenefficiënt is; 

verzoekt de regering, de Kamer in overleg met de ondertekenaars van het SER-energieakkoord een 
voorstel voor te leggen voor besparingsdoelstellingen en -instrumenten bij energieconversie, met 
inbegrip van het optimaal benutten van het potentieel aan warmtekrachtkoppeling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Paulus Jansen en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de 
indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 206 (30196). 



De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik wil de motie dus aanhouden tot na het wetgevingsoverleg. Dan kom ik bij mijn laatste motie. 

Motie (30196, nr. 207) 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er nu langer dan vijf jaar gediscussieerd wordt over de aanleg van een stopcontact 
op zee; 

overwegende dat een snelle en efficiënte uitrol van wind op zee slechts mogelijk is bij de 
aanwezigheid van een collectief elektriciteitsnet, te vergelijken met de situatie op land; 

verzoekt de regering, het mitsen en maren te staken en TenneT te belasten met de aanleg van een 
efficiënt netwerk voor de windparken op de Noordzee, bij voorkeur in samenwerking met de 
netbeheerders van de andere Noordzeelanden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Paulus Jansen en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de 
indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 207 (30196). 

(interruptie effect nationaal klimaatbeleid op emissies)

De heer Leegte (VVD): 
Voorzitter. Zoals Schopenhauer ons leerde: wat het hart niet toestaat, komt het hoofd niet binnen. 
Als je klimaat als belangrijkste motivatie gebruikt voor het energieakkoord, is het vervelend dat de 
feiten een andere kant op wijzen. Ik denk dan ook dat het Planbureau voor de Leefomgeving 
gewoon gelijk heeft. Dat is namelijk de kracht van het Europese ETS. 

Het is goed dat er een ETS is. Het is een belangrijke eerste stap op weg naar een echte transitie. Ik 
ben ook blij dat de minister zo voortvarend aangeeft dat hij het issue met de kolencentrales gaat 
oplossen, omdat het het motorblok, in elke geval een belangrijk element, van het energieakkoord is. 
Het is goed dat daar een oplossing voor komt. 

Wat ons betreft, moeten we na dit akkoord gaan werken aan het balanceren van energie, waar wij in 
eerste termijn over gesproken hebben. Vooral ook moeten wij samenwerken binnen Europa en 
ervoor zorgen dat wij een systeem van balancering krijgen dat weer uitgaat van marktwerking, 
waarbij de overheid zich langzaam weer kan terugtrekken zodat we teruggaan naar dat waarvoor wij 
het ooit allemaal bedacht hebben. 

De voorzitter: 
Mijnheer Jansen, één vraag. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik heb nog een vraag over het effect van nationaal beleid. Ik neem toch aan dat ook de heer Leegte 
weet dat 50% van de nationale emissies onder het ETS vallen en dat de andere helft puur nationaal 
is. Ik neem dus aan dat hij ook erkent dat op zijn minst 50% van het nationaal beleid wel degelijk 
rechtstreeks effect heeft op de emissies en daarmee op het klimaat. 

De heer Leegte (VVD): 
Ja, maar energie zit in het ETS. Met alle emissies die wij binnen het energieakkoord besparen, 
creëren wij extra ruimte voor andere landen in de Europese Unie. Dat zegt het Planbureau voor de 
Leefomgeving. Dat is ook prima, want dat geeft een efficiënte allocatie van de kosten. Voor Europa 
als geheel is het dus prima. We moeten ons alleen niet voor de gek houden door te denken dat we 



iets extra's doen voor het klimaat, want dat is gewoon niet zo. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Kan de staatssecretaris op dat punt dan voor opheldering zorgen? Volgens mij is het namelijk 
fiftyfifty. 

De voorzitter: 
Nee, nee, u bent al geweest. 

(Tweede termijn regering)

Minister Kamp: 
De heer Jansen heeft gezegd dat hij de motie op stuk nr. 206 aanhoudt om eerst eens te bekijken 
waar ik mee kom, en tot welke conclusies hij naar aanleiding daarvan kan komen. Ik zal mijn 
oordeel dan ook bij een latere gelegenheid uitspreken, mocht de heer Jansen daarom vragen. 

Ik kom bij de motie op stuk nr. 207. 

Minister Kamp: 
Dan kom ik bij de motie op stuk nr. 207 van de heer Jansen waarin hij zegt dat het mooi is geweest 
en dat we TenneT moeten gaan belasten met de aanleg van een efficiënt netwerk voor de 
windparken op de Noordzee. Ik denk dat we met die uitspraak op dit moment te vroeg zijn. We 
hebben in het energieakkoord vastgelegd dat als dit de beste oplossing is in vergelijking met wat we 
nu doen, namelijk rechtstreekse verbindingen maken, het dan voor de hand ligt om dat door TenneT 
te laten doen. Ik denk dat dat voldoende is. We moeten bekijken of het nodig is en ik zou ook nog 
wel een beetje ruimte willen hebben. Het kan best zo zijn dat, als je dat wilt doen, het gunstiger is 
om het aan te laten leggen door een derde partij. TenneT zou het dan kunnen beheren; dat is een 
mogelijkheid. Ik wil die verschillende mogelijkheden even openlaten en bekijken hoe die 
windparken op zee zich gaan ontwikkelen. Hoe worden ze geordend? Waar komen ze? Hoe kun je 
ze het beste verbinden: rechtstreeks of onderling? Die vragen spelen allemaal mee en ik zou graag 
enige vrijheid behouden. Deze motie lijkt me niet in het belang van een goede oplossing, vandaar 
dat ik haar ontraad. 


