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Klimaatbeleid / Klimaatzaak Urgenda (25% CO2 reductie in 2020).
Datum: 10 september 2015.

Van Dekken (voorzitter) 

Kamerleden: Vos (PvdA), Dijkstra (VVD), Van Veldhoven (D66), Mulder (CDA), Van Tongeren 
(GL), Ouwehand (PvdD).

Gasten: Crok (Volkskrant), Boot (PBL), Van Dril (ECN), Rotmans (EUR), Van Egmond (UU/SER), 
Oude Lohuis (Ecofys).

Marcel Crok – publicist
Ik heb een stuk ingestuurd, u heeft dit gelezen, neem ik aan. De belangrijkste elementen van mijn 



bezwaar tegen de opstelling van de rechter in de Klimaatzaak zijn in twee punten samen te vatten:
1. De rechter heeft zich niet gerealiseerd dat hij beinvloed is en de feiten niet kon beoordelen. Het 
klimaatdebat is sterk gepolitiseerd. De kans is dus klein dat alle partijen objectieve informatie 
zullen inbrengen. Ook de overheid zal dat niet doen, gezien haar belang. Niet alle punten zijn 
gemaakt. De impact van de gevolgen van de uitspraak zijn daardoor onderschat.
De rechter had zich dat moeten realiseren. Daar is in de Verenigde Staten een term voor: “Political 
Question Doctrine”. De rechter had daar afstand van moeten nemen.

Tweede punt:
2. De aandacht komt vooral op mitigatie te liggen door het oordeel.
Onevenredig veel aandacht, terwijl dat meer op adaptatie zou moeten liggen. Nederland heeft de 
meest veilige delta in de wereld. Nederland kan veel meer bereiken met adaptatie dan met 
mitigatie.

Pieter Boot, PBL.
Wij hebben met ECN vorige week een quick scan uitgebracht. Daarin is opgesomd, op basis van 
bestaande studies, De vraag is welke maatregelen zouden moeten worden genomen... Je zou 
precies kunnen realiseren dat wat nodig is. Wij hebben alleen gekeken naar de directe kosten, niet 
de indirecte maatschappelijke kosten. Uitgangpunt is dat deze maatregelen ten opzichte zijn van 
het voorgenomen beleid en het vastgestelde beleid. Dat komt er nog bij.
Conclusie: er zijn geen makkelijke maatregelen. Alles heeft zijn keerzijde.
Als de coalitie het energieakkoord volledig zou uitvoeren, dan heb je in 2020 ongeveer de helft 
gedaan van hetgeen nodig is volgens het oordeel van de rechter.

Grootste maatregel: kolencentrales sluiten.
Hoe is het berekend: De uitstoot van kolencentrales is 24 Mton CO2. Dat is 1/6 van de totale 
emissie van CO2 in Nederland. Bij sluiten heb je een verschuiving van de elektriciteitsopwekking 
naar gas-centrales, of importeren. Bij gascentrales gaat de CO2 emissies naar 12 Mton. Daarbij nog 
rekening houden met het verlies van de bijstook van biomassa. Houd je nog 8 Mton over.
Nieuw beleid verzinnen: ongeveer 5 Mton zou je dan realiseren. Je moet rekening houden met 
energie-akkoord en met weglek bij andere landen.



Ton van Dril. ECN.
Urgentie om broeikasgassen is groot, zorgen maken wij ook.
De aandacht is gevestigd op Nederland. Aandacht op publieke tribune is groot, dat is goed.
De quick-scan, die heeft u ingezien, ga ik niet herhalen. Wij denken aan lange termijn beleid.
Voor de lange termijn zijn er echt vergaande oplossingen nodig. Waarmee 
vergaande vraagvemindering 
– … duurzame productie.
optimaal gebruik van biomassa in duurzame condities.
Opslag van CO2. 

Er is publieke bereidheid nodig om het te realiseren.
Het is uw belang en keuze.



Joris Thijssen, Greenpeace.
Klimaatverandering is HET probleem van deze tijd en bedreigt de samenleving.
Min 25% is het barre minimum, we moeten eigenlijk naar 40% in 2020.
Bedoeling van het energieakkoord. Er is nog dit jaar bij te stellen. Als we het vertragen, halen we de
doelstellingen niet.
Het sluiten van kolencentrales is nodig. Kan zonder openbreken van het energieakkoord.

U kunt een maatregel eruit halen, maar dan wil ik graag een spelregel afspreken.
De spelregel is: u moet en maatregel terugleggen die dan ook het doel bereikt. U kunt kiezen.

Jan Rotmans, EUR
1. 25% CO2 reductie is een minimum, zou eigenlijk 40% moeten zijn. In 1988 was ik er zelf 

bij. Het is een norm om de klimaatschade zo beperkt mogelijk te houden.
2. Het is nog maar het begin, 40% – 80-90% in 2050. Het is een transitie.

1. Vervalt u niet in lapmiddelen om 2020 te halen, maar kijk naar de transitie.
3. Het is niet zo makkelijk om het te halen. We gaan als enige 3 nieuwe (0,8 GW) 

kolencentrales dit jaar openen, als enige in Europa. 5 gaan we sluiten.
1. We komen op 15% minder dan 1990. Er moet 10% extra worden gerealiseerd.
2. Alle kolencentrales, ook de nieuwe, moeten we sluiten. 
3. Iedereen in de wereld moet 

1. dit is de oude oude oude fossiele economie.

Voorzitter: n.a.v. applaus. Er mag niet worden geapplaudiseerd worden in de Kamer.

Oude Lohuis, Ecofys. 
Op basis van 5 jaar werk bij Ecofys.
Staan dichtbij burgers. Ik richt mij vooral op de mogelijkheid en haalbaarheid van de CO2 reductie.
Ik sluit mij aan bij Pieter Boot: alle beschikbare maatregelen zijn nodig, bruikbaar.
Als je in 2016 begint, mis je er teveel, dus het is belangrijk dat er op korte termijn wordt gestart. 
Besparen op CO2 emissie van gebouwen, dat beklijft ook in de vele jaren naar 2050.
Energiebesparingstempo bij de industrie: we zien al 4 jaar een afname van het 
energiebesparingstempo. Daar wordt lef gevraagd van politiek.
Positief is dat er volgens CBS 126 duizend banen in de groene economie zijn en dat er groei in zit.



Van Egmond, UU.
Wellicht tot teleurstelling van de heer Crok kan ik de uitspraak van de rechter wetenschappelijk 
ondersteunen. Behalve de astrofysica zijn onderzoeken uit alle vakgebieden beschikbaar.
Als de economen net zoveel wisten van de economie als de klimaatwetenschappers van het klimaat,
was er geen economische crisis geweest.
Ik ben bij de SER werkzaam, daar hebben we een mooi akkoord. 43 partijen aan tafel. Complexiteit
is een groot probleem. Hele samenlevingen zijn daar ten onder aan gegaan. De eenvoud van de 
maatregel voor de politiek is van het draagvlak in de samenleving. Dat zijn:
– Directe regulering. 
– Financiele incentives.

Paar punten in de beschikbare tijd:
1. Belastingstelsel vergroenen: zeer relevant. CE en Ecofys prachtige voorstellen gedaan, dat 

belastingstelsel kan veel beter, slimmer en eenvoudiger.
2. Emissiehandelssysteem, dateert uit de jaren 80. Dat zal niet gaan werken, maar als je het 

toch wilt behouden, dan zal er stevig in moeten worden ingegrepen middels heffingen.
3. Het bouwbesluit zal moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld vanaf nu alleen 

energieneutrale woningen bouwen. Technisch mogelijk, dus gewoon doen.
4. Kolencentrales sluiten. Simpel en doeltreffend.
5. Klimaatwet invoeren en binnen nederland emissieplafonds invoeren waar iedereen zich aan

houdt. Handen en voeten geven aan intenties die er al jaren zijn.

Van der Linde, Clingendael energieprogramma 
(excuses, heeft eerste inleidingen gemist vanwege “lange file voor de garage”).

Wat ik heb gemist is waarschijnlijk dat er veel mogelijkheden zijn om het doel te bereiken.
Nederland heeft een bijzondere energie-economie, en de functionaliteit naar de EU wordt weleens 
vergeten. Bijvoorbeeld het belang van de voorzieningszekerheid. ¾ van de energie gaat naar 
internationale markten en Europa. Vooral het olie-gerelateerde cluster, maar ook waar het over gas
gaat. Heel belangrijk, moet worden gecoordineerd met de buurlanden. Net als wij piepen als 
Duitsland een alleingang gaat, moeten we dit wel doen met EU. Als we niet samenwerken, dan is 
ook het klimaat slechter af. 
Hoeveel CO2 leakage is er? Door vervangen van energie-efficiency door productie elders. 
Importeren van goederen uit andere landen. 
Transities gaan zowel snel als langzaam. Economie, technologie en politiek juridisch kader. 
Anders gaat het tempo eruit, gaat iedereen met de hakken in het zand.
Voor 2050 hebben we alle partijen nodig.

– Investeringsklimaat, we vergeten hoe moeilijk ondernemers het hebben gehad
– nu het weer wat beter gaat, is versnelling mogelijk

Woordvoerders politieke partijen (2e ronde).

Voorzitter: graag maximaal tweetal vragen, gericht aan een persoon.

Mw. van Tongeren (GL). Over 10 jaar zullen herinneren hoe baanbrekend dit is geweest.
– Vraag aan dhr. Boot: ik hoor een mate van terughoudendheid, niet zozeer de quick-scan, 

maar in mondelinge toelichting. 
– Kolencentrales
– Rekeningrijden
– Wat is het advies van de planbureau's nu?

– Vraag aan dhr. Thijsen: als we de centrales dicht doen, moeten we de emissies die dan in 
het buitenland optreden afkopen?

Voorzitter: u hoort het al, het is de kunst van kamerleden om meerdere vragen in 1 zin te stellen.



Mw. Ouwehand (PvdDieren)
– Vraag aan dhr. Boot. U vermijdt de “olifant in de Tweede Kamer”. Dat is de vermindering 

van vleesconsumptie, wat zou hiervan het effect zijn? Zou dit kunnen helpen? Waarom lees 
ik daarover niets in de quickscan?

Dhr. Vos (PvdA)
• Vraag aan dhr. Boot: wat vindt u van het idee van de heer Van Egmond over een (vgl. met 

engelse aanpak) Klimaatwet?
• Vraag aan dhr. Van Dril: kan het emissiesysteem ook rechten kunnen worden opgekocht, 

zodat deze elders plaatsvinden? Wat zouden daarvan de kosten zijn?

Dhr. Smaling (SP): 
• De uitspraak heeft veel aandacht getrokken, dat is veel winst. 

Vraag aan dhr. Rotmans: werk en maatschappij gaan het tempo bepalen, zegt u. Overheid 
volgt. Hoe zit het met de “wortel en stok” van de overheid? Is het nu een stokvraag, of is er 
ook een wortel?

• Vraag aan mw. van der Linde (CEP): is het temidden van je buurlanden, energiewende in 
Duitsland, is dat nu wel echt een probleem?

Dhr. Dijkstra (VVD), 
• Vraag aan mw. Van der Linde: CO2-leakage, kunt u daarover uitweiden?
• Vraag aan dhr. Boot: kolencentrales, stel je voor dat je die zou sluiten, wat betekent het aan 

kosten? Praten we dan over 300 – 700 euro/jaar extra per huishouden? Wat heb je er voor 
over?

Mw. Van Veldhoven (D66)
Vraag aan dhr. Van Dril: 

• hoe verliezen we, met de focus op 2020, de langere termijn niet uit het oog? Naar mijn 
opvatting zou het energie-akkoord een veel langere termijn in beeld moeten hebben. 

• Welke maatregel zou absoluut wel moeten worden genomen voor de langere termijn en 
welke niet?

• Wat betekent eventueel sluiten van kolencentrales voor import van gas, of is er zoveel 
overcapaciteit dat het kan. Uit markt nemen van CO2 rechten. Aan verschillende experts, 
hoe denkt u erover?

Mw. Mulder (CDA)
• Vraag aan dhr. Thijssen: de worsteling voor korte en lange termijn. We hebben grote 

problemen in Groningen en Drente. Hoe gaan u, en we, de bevolking meekrijgen?  Daar zou
ik van u graag een toelichting op willen hebben. 

• Vraag aan Van Egmond: kan hij wat toelichten op het issue CO2-leakage?

Dhr. Boot aan Van Tongeren: 
• Planbureau's geven geen advies: wij zetten dingen op een rij. De quickscan kan je lezen als 

“doe dit nu maar”. Maar zo hebben we 'm niet geschreven.
• De kolencentrales hebben het meeste effect, de transportmaatregelen hebben het op daar 

na grootste effect.

Dhr Thijssen aan Van Tongeren: binnenlandse CO2 emissies door sluiting kolencentrales.
• CO2 handel: er is een hele lage CO2 prijs, dus dat is relatief goedkoop. Als we ook de 

effecten in andere landen willen meerekenen, moet in Europa het CO2 emissie regiem 
worden aangepast.

Dhr. Boot aan Ouwehand: u mist getallen over vleesconsumptie. Wordt op blz. 16 genoemd, in 
toelichting. Kan fors bijdragen. Echter: Je weet niet goed of het vlees dat wij eten of het uit 



nederland komt of wat wij produceren naar het buitenland gaat. Dat is moeilijk na te gaan. Op 
zichzelf zou het bijdragen.
Vervolgvraag van mw. Ouwehand: deze maatregel valt steeds tussen wal en schip. Welke maatregel 
zou dit oplossen?
Dhr. Boot aan mw. Ouwehand: ik weet niet genoeg van dit thema om daar iets zinnigs over te 
zeggen. Bij IBO gaan we nog wat dieper kijken. Ik kan de suggestie om dieper te kijken naar de 
mogelijkheden meenemen.

Dhr. Boot aan dhr. Vos: wat vindt ik van de klimaatwet. 
De klimaatwet zegt dat de reductie van 80% in de wet is vastgelegd. Heeft alleen een procedure hoe
de regering er mee omgaat. Zeer te overwegen, want je zet je doel vast, maar houdt flexibiliteit.
Impliciet: het doel stellen we voorop, maar de invulling is een secundaire kwestie. Dat past 
natuurlijk bij de essentie van het probleem. 
Nederland worstelt er al langere tijd mee hoe je dat moet vormgeven. Je sluit je ook bij een 
bepaalde beweging aan. Heel erg te overwegen om zoiets te doen.

Dhr. Thijsen: het is geen ronde tafel, ben dus niet aan de beurt, maar ik schudt nee op het 
antwoord van Dhr. Boot. Het blijkt dat landen die gekozen hebben voor drie doelstellingen, 
namelijk CO2 (klimaat), duurzame energiedoel en energiebesparing in de afgelopen jaren het verst 
zijn gekomen qua doelbereiking op het totaal. De andere landen, die gekozen hebben voor minder 
doelen, hebben minder bereikt. Een keuze voor alleen CO2 doelstelling is geen goede garantie voor 
doelbereiking.

Dhr. Van Dril: de kosten van afkoop van CO2 in het buitenland zou ongeveer jaarlijks 100 miljoen 
vergen. Dat is nu nog wel een “prijspakkertje”. Het kan nog goedkoper. Als we in Europa, via de 
market stability reserve afspraak invloed uitoefenen. Als we daar het plafond lager brengen, dan 
hoeven we zelfs die 100 miljoen als overheid niet uit te geven.

Dhr. Rotmans aan dhr. Smaling: 25 jaar geleden stond ik hier ook, met hetzelfde soort voorstel. Dat
niveau zijn we toch voorbij? Als politiek moet je dit niet willen. Over 5 jaar wordt je nagejaagd door
bedrijven en particulieren omdat je je taak 25 jaar hebt laten liggen. 
Ik weet niet of het is doorgeddrongen tot iedereen die hier is. 
We gaan eerste naar een CO2-economie, dan een bio-based en tenslotte naar een circulaire 
economie. Dat kost 2 generaties qua tijd, maar het zal gebeuren. 
3 blokken van maatregelen zijn nodig:

– Energie-intensieve industrie, vertegenwoordigd door VNO-NCW. Gemiddeld 0,8% winst 
per jaar. Niet aangepakt. In geen enkel ander land is dat zo weinig.
– Op de vraag van bedrijfsvlucht: In Duitsland is nog geen enkel bedrijf door 

energiewende naar het buitenland gegaan. 
– Mobiliteit: het gaat niet goed: het kabinet jaagt eigenaren van energiezuinige autos' op 

kosten, energieverspillende varen er wel bij;
– Gebouwde omgeving: lichtpuntje in de duisternis: via Stroomversnelling miljoenen 

woningen. 1000-en zijn er al. Elders binnen de TK vindt daar nu een ronde tafel over plaats.
– Nota bene: het niveau van labelsprongetjes zijn we allang voorbij (artikel FD-gisteren)
– innovatie levert bijdrage aan werkgelegenheid
– economische structuurversterking op termijn

continuiteit: 5 a 6 kabinetten gaande gehouden moeten worden. 
– Op de opmerking dat we het Europees moeten doen: we waren vorig jaar het enige land 

dat terugging op het pad. Wat ik hier in de politiek mis, is het besef van urgentie. Ik 
hoop dat je het vanavond kunt uitleggen, alles is al bekend en bedacht. Het is aan jullie 
(TK) om het nieuwe huis te bouwen.

(opnieuw applaus in de zaal). 
Voorzitter: U doet het ook gewoon.  Ik zal u niet uit de zaal jagen.

Mw. Van der Linden in antwoord op dhr. Smaling: industrie en vertrek van bedrijven.
– enorme aantal exempties en andere tariferingen



– kleine middenbedrijf in Duitsland lijdt wel pijn. In ieder geval de discussie moet aangaan. 
– Voelen dat ze zelf geactiveerd worden.
– Publieke netten, socialiseren van kosten. Ik hoor het eigenlijk nooit. 
– Er zijn hele interessante ontwikkelingen gaande, kosten van zonne-energie zijn veel harder 

gedaald dan werd verwacht. 
– Kosten van kapitaal zijn bepalend of je winst maakt in Duitsland of Spanje. Die zaken 

komen ook hier. 
– “Alleingang” van Nederland, de heer Boot gaf al enigszins antwoord. De nederlandse 

economie, Duitsland heeft ook klimaatbeleid. Duitsland heel erg gericht op 
elektriciteitssector, die andere moeten nog komen. Nederland kijkt meer naar het hele 
systeem. Alle fronten iets doen. Verbindingen met buren, Frankrijk, Italie.etc.

– Nederland heeft de liberalisering van de markt omarmd. 
– Engeland kan meer alleengaan omdat zij een eiland zijn. Wij hebben meer last van open 

economie en verbindingen. Cruciaal is kosten en zeggenschap over onze visie.
– Verdwijnen van CO2, oftewel leakage. Dieter Helm schreef een van de betere boeken. Veel 

van de industrie in Engeland, maar ook van vasteland van Europa is verdwenen naar China,
in kolengedreven economie. CO2 profiel van kleding en allerlei gebruiksvoorwerpen. 
Embedded CO2 trade, daar zijn studies en plaatjes van gemaakt. Ik schrik ervan. Kijk 
uiteindelijk naar de handelsstromen, en embedded CO2 naar Europa toegerekend, dan 
hangen we achteraan in de wereld. Kampioen van jezelf worden is mooi, maar daarmee 
krijgt je het probleem niet onder de knie. Dan heb je het niet gered met je preventie. 

– Kleine economie die handel doet, daar moet je wel rekening mee houden.
– VS, stoot meer uit, maar maakt ook meer zelf.
– Economies of scale, vervangen door economies of technology, ik heb er nog geen woorden 

voor. 

Dhr. Thijsen: ik wil kort aanvullen op dit verhaal, als het mag. Is het zo dat energie-intensieve 
industrie vertrokken vanwege klimaatbeleid? Nee. We hadden geen klimaatbeleid. Het is een 
gijzelingsinstrument van de chemische industrie en anderen. Sommige bedrijven hebben zelfs geen
internationale concurrentie, die zullen zowiezo blijven.

Mw. Vd Linde: het enige dat ik probeerde te zeggen, is dat we het moeten hebben van energie-
efficiente industrie. Klimaatbeleid gaat over benchmarking en beter doen dan de rest. We moeten 
de beste worden, zo bedoelde ik het. Daarmee behoud je ook de industrie. 

2e ronde vragen van politici:

Dhr. Dijkstra: wat betekent sluiting van kolencentrales voor de kosten van de burger? 
Dhr. Boot: wij hebben het nog niet heel diepgaand bekeken wat de kosten zijn. Even over de duim...

1. Als je naar de energierekening kijkt. 1800 Euro per huishouden gemiddeld, 1000 voor gas 
en 800 voor elektriciteit. Van elektriciteit: 400 is belasting, 200 is netwerk. De 
groothandelsprijs elektriciteit, meestal bepaald door de marginale gascentrale. Hoe stijl is 
de curve? ECN heeft uitgerekend wat de sluiting van 5 centrales voor de elektriciteitsprijs 
betekent. Dat was niet zoveel. 

2. Bedrijven hebben een vergunning, mag niet zomaar gesloten worden. Overheid moet vragen
wat het kost. Maar, kolencentrales zijn in eigendom van dezelfde eigenaren van de 
gascentrales. En die gascentrales staan stil, en zullen profiteren van sluiting kolencentrales. 
Dus overheid heeft een goede onderhandelingspositie.

Dhr. Van Dril: nieuwe kolencentrales zijn gebouwd in tijden dat er speculaties waren over CO2 
prijzen. Hoge prijzen 30-40 euro. Die bedrijven hebben heel bewust een portfolio centrales 
gekozen, zowel kolen, gas als duurzaam. 

Mw. Van Veldhoven aan dhr. Boot: Vermeden kosten van bijstook van biomassa. 
1. Zou dat niet per saldo een verlaging van de kosten opleveren?
2. Kunt u de redenering nog iets verder doortrekken?



Dhr. Boot: de som zou je gewoon goed maken. Als iemand ons dat formeel vraagt. Van Veldhoven: 
Kamer mag die vraag stellen. 

Dhr. Boot: wij gaan het proberen. Zou weleens kunnen helpen.
De 25 PJ (biomassa) zit nu in de sommen waarmee de 14% duurzame energie in 2020 wordt 
gehaald. Dan kan je eigenlijk niet goed verzinnen hoe je dat in Nederland zo met alternatieven kunt
realiseren? Je kunt niet even 2 keer zoveel wind op land of zee plaatsen. EZ zit in zijn maximum 
van wat je in de tenders op zee kunt doen. 

Dhr. Oude Lohuis aan Van Veldhoven: wat zou dit betekenen voor hernieuwbaar in Nederland. We 
zouden versneld PV kunnen aanleggen. Financieel en praktisch zou dat wel kunnen. 
Duurzaamheid. Directe warmte voor industrie zou ook kunnen. 

Dhr. Rotmans aan Van Veldhoven over de technische haalbaarheid van sluiting centrales: 
Capaciteit: kan het?

1. We hebben 38 centrales, waarvan 27 gascentrales, totaal 41 GW. Nettocapaciteit is 32,6 GW
(vanwege onderhoud e.d.). Er is voor binnenland 20 GW nodig. Alle gascentrales bij elkaar 
kunnen meer dan 20 GW leveren.  Na sluiting van alle kolencentrales blijft er nog 5 GW 
over..

De Tweede Kamer ziet de rekensommen op korte termijn tegemoet. 
Duurzaamheid 

2. Biomassa en kolen is een mooi voorbeeld van complexiteit. Duurzame energie doelstelling 
en CO2 in tegenstrijd met elkaar;

3. Dit is een prachtige vorm van dilemma: als je het structureel wil doen, dan moet je geen 
biomassa inzetten in kolencentrales. Voor bio-vergisting inzetten is dan wel een goede 
keuze.

4. Micro-meso-macro. Huishoudens, bedrijven, staat. Stel je voor dat het niet haalt, wat kost 
het dan per dag? 

Op de vraag wat niet echt gaat bijdragen op de langere termijn: meer halfduurzame biomassa 
bijmengen in centrales of benzine-tank.
Oppassen met stevige heffingen voor intensieve industrie: daar horen ook technologische 
alternatieven bij. 
Wat kan wel bijdragen op lange termijn?
Bij gebouw en woningen niet incrementele labelsprongen moet nemen, maar naar energie-
neutraal. alle gebouwen in oost-groningen gaan op de schop, daar zit wel een kans in.
Niet alleen vlees, maar ook verpakkingen, vliegreizen die heel goedkoop zijn. 
Als je daardoorheen breekt. 

Mw. Van Tongeren: Helpt het om snelheid op wegen terug te brengen? 
Dhr. Boot: het kost wat, maar het levert zeker CO2 reductie op. Economische kosten van 
reistijdverlenging worden tegenwoordig meegerekend in model.
Pagina 8 van de quickscan. Van 120 naar 100 buiten steden en van 100 naar 80 in steden, levert 1,2
Mton reductie op.

Mw. Van Veldhoven aan mw. Van der Linde en Rotmans:
Gascentrales staan nu niet allemaal aan. In huidig verbruik. Hoeveel extra gas hebben we nodig als 
we de kolen gaan vervangen? 

Mw. Van der Linde: Rotmans zal het rekensommetje wel geven, die kan zo snel rekenen! 
Contracten met gasexport moeten worden herzien of we moeten importeren van LNG. Redelijke 
prijs, ruim beschikbaar. Of u dat als problematisch ervaart, dat moet u weten. Andere gaskwaliteit, 
hoog calorisch gas. Laag-calorisch gas voor nederland beschikbaar houden.
Dhr. Thijsen: als we goed doen, dan hoeven we geen extra gas te importeren, maar doorgroei van 
duurzame energie, dan is een deel van de elektriciteit worden vervangen door duurzaam in plaats 
van kolen. 
Dhr. Rotmans: ik kijk sec wat er nu gevraagd wordt en beschikbaar is. Nee, we komen niet in de 
problemen. Gas versus Kolen. Energiemix in Duitsland is veel ongunstiger dan in Nederland. Als 



alle gascentrales zouden leveren, ruim boven 20 GW. Als we kijken naar efficiency zien, per 
huishouden, geproduceerde producten en mobiliteit. Dan hebben we meer dan voldoende.
We kunnen volledig terugvallen op gas, als nodig, voor 2020.

Dhr. Boot: wat je wil weten: is de referentie (wat is de verwachting voor 2020?) 
ECN en PBL kunnen dit getal globaal mee kunnen nemen. 
Voorzitter: uw toezegging voor berekening, graag toesturen aan de woordvoerders.

Vraag van Mw. Mulder aan dhr. Thijsen over wat Greenpeace kan doen bij weerstand tegen wind:
Dhr. Thijsen: dat is een grote uitdaging, we hebben een gedragscode gemaakt. Participatie in de 
omgeving. Veel voorstanders voor, en dan wordt het gemakkelijker voor, ook bij 
rijkscoordinatieregeling participatie toestaan. Tevens moeten we nadenken hoe we met 46 partijen 
veel eensluidender communiceren. Dat is nog niet van de grond gekomen. Als de rijksoverheid die 
wens inbrengt, zal het vast veel beter komen.

Mw. Mulder: bevolking voelt zich gepasseerd. Wat gaat u er aan doen om dit voor elkaar te krijgen?
Dhr. Thijssen: Participatie is cruciaal, ook belangrijk voor politici bij ministeries en lokaal. 
Communiceer: Dit is een van de dingen die we moeten doen om klimaatverandering te stoppen.

Mw. Mulder: Debat is afgelopen week geweest. Kamer heeft gezegd dat we de doelstellingen 
vasthouden. Dat vraagt inzet van ons allemaal.
Dhr. Rotmans: ik constateer breed draagvlak van de bevolking. Ik verkeer blijkbaar in een heel 
ander universum, ik doe onderzoek hiernaar. Overgroot deel van de nederlanders wil die 
verduurzaming. Een minderheid ondermijnt de transitie.
Dhr. Oude Lohuis. Ecofys heeft recent onderzoek gedaan met 160 burgers in Utrecht. De vraag: 
Hoe zouden jullie de ambitie van de gemeente utrecht invullen? Dat leverde breed begrip voor 
keuzes maken. Dit soort interacties worden te weinig en te laat toegepast.

Dhr. Van Egmond: leakage van CO2. Door buurvrouw (Van der Linde) al veel gezegd, sluit ik mij 
bij aan. Mijn beeld: Ik denk dat dit niet speelt bij MKB. Bij grote energiebdrijven wel, een oplossing
moet gezocht worden in uniforme heffingen voor open haarden tot hoogovens en 
elektriciteitscentrales. Incentives naar de mensen toe. Maak dan heel duidelijke uitzonderingen, 
zoals dat de politiek stelt: “we willen de hoogovens niet kwijt”. In plaats van ingewikkelde algemene
regels bedenkt met hetzelfde effect. 
Niet energie-efficient systeem. 
Er wordt nu ook gespeculeerd op CO2 rechten, hele vervelende dingen die van de financiele wereld 
komen naar deze sector. Het CO2 handelssysteem gaat niet werken. Toen de heer Nijpels minister 
was, heeft hij gezegd dat degene die geen katalysator heeft gaat betalen voor degene die 'm wel 
heeft. Iedereen wist niet hoe snel hij zo'n ding moest plaatsen.

Dhr. Oude Lohuis: over het nut van ETS. Niemand wil leakage, prijs maken en dat vervolgens 
elders wel CO2 emissies. Het ETS biedt goede bescherming voor de industrie. Die bescherming is 
er, maar als je aan elektriciteitscentrales zit, dan trigger je een discussie die ertoe kan leiden dat het
ETS ter discussie komt. Voor (kolen)centrales moet je het wel doen, voor de overige industrie niet. 

Dhr. Rotmans: CO2 uitwisseling met Roemenie. Kan echt niet werken. Energie intensieve 
industrie. Miljoenen voor de industrie, overgedragen door het rijk. Met ETS kom je nergens,

Mw. Van Tongeren (GL) aan Van der Linde: als argument waarom veel dingen niet kunnen, wordt 
gesteld dat we een klein land zijn. Wat zijn de beste argumenten waarom het wel kan?

Dhr. Vos: De drievoudige doelstelling, dat de landen die dat hebben meer bereiken dan landen die 
dat niet hebben. Wil daar nog over denken? Hoe is de visie bij de andere experts?

Dhr. Dijkstra, Mw. Ouwehand: geen vragen meer.

Mw. Van Veldhoven: graag visie op waterbed effect van sluiting van kolencentrales. Equivalent 
onderdeel van besparingsmaatregel.



Mw. Mulder aan Van Egmond over regelgeving / uitzondering hoogovens: levert dat geen 
staatssteun problemen? 

Dhr. Van Egmond op vraag van mw. Mulder: Staatssteun: ik zou het niet zo goed weten, maar veel 
discussie, maar veel meer durf hebben. Als europese unie dat afkeurt, zij wij vrij om die waarden na
te streven die wij hoog houden. Dan zou ik zeggen: jammer... 

Mw. Van Veldhoven: totaal plaatje reeel krijgen. 
Dhr. Boot: Mijn vermoeden is dat het bedrag niet groot is, bij 6 euro per ton. Kunt u zo uitrekenen.

Dhr. Thijssen op de vraag: waar doen we het goed? 
Nummer 25 in Europa. We doen het eigenlijk op geen enkel onderdeel goed, maar overal slecht.
Industriele energiebesparing besparen van 0,8 we doen daar 0,2 bij.
Er zijn maar twee dingen in de afgelopen jaren in Nederland gebeurd die helpen:

• Het sluiten van het energie-akkoord. Dat spreekt af dat we 4 keer zoveel energiebesparing 
doen en 4 keer zoveel duurzame energie in 2020;

• Rechter is geweest in juni die zegt dat er wat moet gebeuren.

Dhr. Rotmans (op vraag van mw. Van Tongeren): ben beducht voor quick-scan, daarmee bouw je 
geen nieuw huis. Ik zie wel wat in die 100 km/uur. Ik zie de noodzaak om het fiscaal aantrekkelijk 
te maken om iets aan eigen woning te doen. 
De structurele maatregel: we moeten op weg naar gasloze economie. We hebben nog 15 jaar gas.
Ik was een van de weinigen die in 2013 waarschuwde voor het energieakkoord. Dat we daar niet 
mee komen waar we moeten zijn in 2020.
Veel meer een warmte-warmte-warmte vraagstuk. We moeten industrie en gebouwde omgeving 
doen. Wanneer zegt de Tweede Kamer eindelijk iets over warmte, en alle discussies gaan over 
elektriciteit.

EINDE


