
Wetgevingsoverleg Energie, 11 november 2013. 
Eerste termijn Paulus Jansen (SP) 
 
Voorzitter,  
 
De hoofdlijnen van het energiebeleid voor de komende periode hebben we 
op 2 oktober met de minister besproken, dat hoeven we hier niet integraal 
over te doen. De essentie van de SP-positie is dat wij groot voorstander 
zijn van een energiebeleid dat onderdeel is van een bredere 
duurzaamheidsagenda, dat we zwaar moeten inzetten op efficiency en 
volumebeleid door vergroening van de belastingen, waar mogelijk de 
samenwerking moeten zoeken met onze buurlanden, in het bijzonder 
Duitsland en het SER Energieakkoord zo snel mogelijk moeten vertalen in 
heldere wettelijke normen die free riders de pas af snijden. 
 
Vandaag wil ik nader ingaan op de thema’s: draagvlak bij de Nederlandse 
huishoudens, de rol van coöperaties en productie vóór de meter; wind op 
land en op zee; energie efficiency bij conversie en de betere benutting van  
warmte; energie onderzoek; de gevolgen van de splitsingswet; en tenslotte: 
de naleving van de afspraken uit het convenant kerncentrale Borssele. 
 
Ik ben in november 2006 in de Kamer gekozen, mijn eerste kabinet was 
Balkenende-III. Dat kabinet wilde 4.000MW op land en 4.000MW op zee 
realiseren. Daarvan heb ik toen voorspeld: die 4.000MW op land komen er 
niet wegens verzet van omwonenden en die 4.000MW op zee niet wegens 
gebrekkige financiering. Ik heb gelijk gekregen, en ik vrees dat we zeven 
jaar later dezelfde kant opgaan. 
 
De belangrijkste belemmeringen bij wind op land zijn een aantal 
onvolkomenheden in de wetgeving, de slechte balans tussen baten en 
lasten voor omwonenden en de rammelende afspraken tussen Rijk en 
provincies rond de Rijks Coördinatie Regeling. 
 
De SP is voorstander van een helder en streng kader voor geluid en externe 
veiligheid, duidelijk ruimtelijk beleid en wettelijk verankerde zekerheden 
en compensatie voor omwonenden, die nu het gevoel hebben alleen maar 
opgezadeld te worden met de lasten, zonder te delen in de lusten. Het 
recente advies van de commissie Meijer over de schadecompensatie voor 
de bodemdaling en aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in 
Groningen is een goede indicatie van de aanpak die de SP voorstaat. 



 
Een eenvoudige planschaderegeling, waarbij de schade in één keer voor 
alle betrokkenen geregeld wordt, zou een stap vooruit zijn. Maar ook een 
wettelijke basis voor het delen in de opbrengst, ter compensatie van de 
horizonvervuiling.  
Bij de geluidnormering ontbreekt er naar onze mening nog steeds een 
aparte norm voor stiltegebieden. Is de minister bereid om samen met zijn 
collega van I&M alsnog met een voorstel te komen? 
Over laagfrequent geluid door windturbines doen veel horrorverhalen de 
ronde. Ik vermoed dat die angst overdreven is. Maar het ligt voor de hand 
dat de overheid investeert in onderzoek naar de effecten, zolang die niet 
volkomen duidelijk zijn. Ik hoorde dat de Belgische regering onlangs 
daartoe besloten heeft. Wellicht is het mogelijk om dit onderzoek in 
internationaal verband te doen. Is de minister daartoe bereid? 
 
Het kennisplatform elektromagnetische velden is opgericht om burgers een 
laagdrempelige ontsluiting van de wetenschappelijke inzichten op dit 
terrein te bieden. Zou het niet goed zijn om ook voor duurzame energie zo 
kennisplatform te hebben of een bestaand kennisplatform te belasten met 
deze taaak?  
 
Bij wind op zee gaan het SER energieakkoord en de minister uit van een 
kostendaling van 40% in 2023. 
Dat lijkt me ambitieus, maar haalbaar, mits er niet tegelijkertijd een 
prijsverhogend effect optreedt door krapte in de markt. Die krapte lijkt de 
SP-fractie voor de komende tien jaar zeer aannemelijk, als een aantal 
Europese landen tegelijkertijd een groeispurt doormaken met wind op zee. 
Hoe kijkt de minister daar tegenaan en hoe denkt hij bij te sturen voor het 
halen van zijn duurzaamheidsdoelstelling als dit effect gaat optreden? 
Daarnaast zal ook snelle duidelijkheid over het stopcontact op zee nodig 
zijn om de papieren ambities waar te maken. Het uitstellen van een besluit 
over een publiek netwerk op zee helpt ook niet om de 4.000MW te halen, 
jammer dat mijn motie daarover verworpen is. 
 
In mei jl. heeft de Kamer de motie Jansen-Leegte aangenomen, waarin de 
regering verzocht wordt “... om in overleg met elektriciteitsproducenten te 
onderzoeken of en hoe ook voor de kleinverbruiker contractvormen op 
basis van kwartierprijzen, naast de bestaande contractvormen”. Dat zou de 
killer-APP voor de slimme meter kunnen worden en een toekomstig 
prijsmechanisme om de balancering van het elektriciteitsnetwerk op een 



relatief goedkope manier te regelen. Bij een recent symposium van Enexis 
werd bevestigd dat dit een zeer kansrijke strategie is. Minister, hoe staat 
het hiermee? 
 
Ik kom op het collectief opwekken van duurzame energie vóór de meter. 
De staatssecretaris van Financiën lijkt van plan om coöperaties het leven 
zo zuur mogelijk te maken. Dat staat haaks te op het regeerakkoord, ik kan 
me niet voorstellen dat de PvdA-fractie daarmee akkoord gaat. 
Enkele vragen aan de minister: 
- waarom zouden de energiecoöperaties geen 10 jaar zekerheid kunnen 
krijgen over het belastingregime, terwijl bij de SDE voor 15 jaar zekerheid 
geboden wordt? 
- waarom zouden energiecoöperaties niet overal binnen een postcoderoos 
productievermogen mogen realiseren, in plaats van alleen in het centrale 
postcodegebied? 
- waarom zou duurzaam productievermogen niet mogen meeliften op een 
bestaande aansluiting op het elektriciteitsnet, als die voldoet aan de 
relevante capaciteitseis? 
 
Tijdens het debat over het energieakkoord heb ik een motie 30196-206 
ingediend, waarin de minister verzocht wordt om in overleg met de 
ondertekenaars van het SER-energieakkoord een aanvullend voortel te 
maken voor besparingsvoorstellen en –instrumenten bij energieconversie, 
inclusief warmtekrachtkoppeling. 
Het Fraunhoferinstituut berekende dat in 2050 voor Duitsland het 
besparingspotentieel 25% bedraagt. Dat is geen klein bier. Ik heb de motie 
aangehouden om de minister ruimte te bieden om zelf te bewegen, maar 
dat zou dan wel vandaag zichtbaar moeten worden. 
 
Voorlopig zitten we in NL juist met een megaprobleem dat we 100PJ aan 
bestaande efficiency bij proces-WKK en stadsverwarminginstallaties gaan 
stilleggen als er niets gebeurt. Die bestaande WKK’s worden vervangen 
door conventionele stoomketels, ook bij stadsverwarminginstallaties, met 
een aanzienlijk verlies aan conversierendement. 
 
Ik wil hier aanvullend op mijn inbreng bij het debat over het 
energieakkoord nog een aanvullende suggestie doen: is het niet mogelijk 
om de jaarlijkse overschotten uit de SDE+ (Stimuleringsregeling 
Duurzame Energie) in te zetten voor de stimulering van nieuwbouw en 
renovatie van WKK-installaties, die voldoen aan strenge eisen van 



flexibiliteit? Dat zou oneindig beter zijn dan de SDE-middelen mede te 
gaan benutten voor buitenlandse opwekking. 
 
Als de minister zegt: dat is wéér een subsidie zou ik hem willen 
voorhouden dat de SP-fractie altijd open heeft gestaan en nog steeds staat 
voor logische alternatieven, bv. een leveranciersverplichting of een heffing 
op het lozen van warmte. Mocht de minister dus niet voelen voor een 
subsidie, dan moet hij wat mij betreft met een alternatief komen. 
 
Daarmee kom ik op een andere kansrijke vorm van warmte, namelijk 
geothermie, en de inzet van EBN (Energie Beheer Nederland) op dit 
terrein. EBN verdient veel voor de schatkist met fossiele mijnbouw-
activiteiten, onder het motto  “de schoorsteen moet roken”. De SP-fractie 
heeft bij een eerdere gelegenheid gesuggereerd dat EBN ook gaat 
investeren in aanpalende activiteiten, met name geothermie. Hoe staat het 
daarmee en hoeveel ruimte wil de minister EBN geven om dit terrein te 
betreden? En met ruimte bedoel ik: investeringsvolume en beschaafde 
rendementseisen. 
 
Als we de energieproblemen van morgen op een betaalbare en schone 
manier willen oplossen is er nog veel onderzoek nodig. Toegepast 
onderzoek is met name binnen de topsector energie gepositioneerd. 
Daarmee krijgen bedrijven ook meer mogelijkheden om publiek energie-
onderzoek te sturen.  
 
Tegelijkertijd lijken onderzoeksprogramma’s met een wat verdere horizon 
daarmee uit beeld te verdwijnen. Hoe denkt de minister samen met zijn 
collega van OCW dat effect te voorkomen? Kan hij ook meer specifiek 
ingaan op de kritiek van TU Delft over de vergeten innovatiegebieden 
geothermie, zon-PV en energieopslag in het energieakkoord en het 
pleidooi van de TU’s om de internationale samenwerking bij 
onderzoeksprogramma’s te intensiveren? 
 
In 2007 heeft de Kamer de Splitsingswet aangenomen. 
Belangrijkste argumenten waren: voorkom dat geïntegreerde 
energiebedrijven misbruik maken van hun monopolie; maak het mogelijk 
om de PLB’s te privatiseren; en tenslotte: de rest van Europa doet het ook. 
Inmiddels is gebleken dat slechts één andere EU-lidstaat het Nederlandse 
voorbeeld gevolgd heeft, dat de publieke bedrijven Eneco en Delta géén 
misbruik hebben gemaakt van het bezit van hun netwerk en dat Nederland  



Ook is gebleken dat de rest van Europa een andere opvatting heeft over de 
implementatie van de Europese richtlijn. 
De SP-fractie denkt dat het goed zou zijn om de gevolgen van de 
splitsingswet nog eens goed onder ogen te zien. Te meer, omdat na de 
uitspraak van de Hoge Raad over de lopende rechtszaak er een acuut 
probleem kan ontstaan voor onze laatste twee geïntegreerde bedrijven 
Eneco en Delta. Graag een reactie.  
 
Ik heb het rapport Meijer over de bodemdaling in Groningen aan het begin 
van mijn bijdrage al genoemd. Het is naar de mening van de SP-fractie een 
verstandig voorstel, in tegenstelling tot de kruideniersmentaliteit die het 
kabinet tot nu toe tentoongespreid heeft. 
 
Er is in Groningen de afgelopen decennia voor meer dan 250 miljard euro 
aan publieke gaswinst opgehaald, in een gebied dat economisch juist in 
een negatieve spiraal zit.  Komende 25 jaar komt daar waarschijnlijk nog 
zo'n 150 miljard bij. Meijer cs laten naar mijn mening haarfijn zien dat de 
Groningers méér schade lijden dan de scheuren in hun woningen. Het zou 
van fatsoen getuigen als de Kamer de Groningers zo snel mogelijk 
zekerheid geeft. Wat mij betreft hoeven we daarmee niet te wachten tot de 
dikke stapel rapporten klaar is die de minister nog aan het opsparen is. 
 
Ik heb nog een vraag over het duurzame energieprogramma in het kader 
van het convenant kerncentrale Borssele. Positief dat de minister in zijn 
antwoord op mijn schriftelijke vragen meer duidelijkheid geeft over de 
stand van zaken. Maar waarom vijf jaar uitstel voor het afronden van het 
investeringsprogramma, louter door te verwijzen naar de economische 
crisis? Er ligt toch een enorm potentieel aan innovatieve duurzame 
energieprojecten? 
 
Voorzitter, ik rond af. De SP-fractie blijft pleiten voor een lange termijn 
energievisie van het kabinet, inclusief een overzicht van de in te zetten 
mechanismen zoals normering en fiscale vergroening en de inkadering van 
rol van rijk, lagere overheden, multilaterale samenwerking en EU. Het 
gepolder van het SER energieakkoord heeft een basis gelegd voor het 
energiebeleid voor de komende tien jaar. 
Maar wij verwachten ook visie van deze minister. 
 


