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Kabinetsappreciatie sectortafel Elektriciteit 

 

De sectortafel Elektriciteit heeft een indicatieve reductieopgave voor 2030 van 20,2 Mton. Daarbij 

heeft het Kabinet aangegeven dat het stoppen van elektriciteitsproductie met kolen wel bijdraagt 

aan deze opgave, maar dat deze maatregel geen onderdeel vormt van het Klimaatakkoord. 

 

Voor het elektriciteitssysteem is de stip op de horizon een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050, 

dat betrouwbaar, betaalbaar en veilig is. Dit vraagt allereerst om een omschakeling van 

elektriciteitsproductie op basis van fossiele bronnen naar CO2-vrije opwekking.  

 

De sectortafel heeft daarom voorstellen geformuleerd voor het realiseren van de extra 

hernieuwbare elektriciteit richting 2030 die nodig is voor het bereiken van de doelstelling. Daarbij 

heeft de sectortafel ook rekening gehouden met een grotere mate van elektrificatie in de andere 

sectoren. Er zijn extra maatregelen in kaart gebracht voor het realiseren van een grotere 

reductieopgave als gevolg van aanvullende afspraken over de reductiedoelstelling in de Europese 

Unie. De indicatieve opgave van de sectortafel is in beeld, maar de mate van elektrificatie in de 

andere sectoren is hierbij nog een grote onzekerheid.  

 

Tevens heeft de sectortafel verschillende voorstellen geformuleerd voor de aanpak van deze 

opgave. Deze voorstellen hebben zowel betrekking op afspraken die nodig zijn voor een goede 

ruimtelijke inpassing van de extra benodigde capaciteit, als op zaken die de betrouwbaarheid van 

het energiesysteem ook bij een groter aandeel hernieuwbare elektriciteit borgen.  

 

Tot slot is er rekening gehouden met de internationale context. De Nederlandse elektriciteitsmarkt 

is immers nauw verbonden met de markten van ons omringende landen en via hen met de rest van 

Europa. Om de opgave voor de elektriciteitsvoorziening te realiseren en tegelijkertijd de 

betrouwbaarheid en betaalbaarheid te garanderen is dan ook goede samenwerking met lidstaten in 

de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt van belang.  

 

Belangrijkste adviezen PBL 

De voorstellen van de tafel zijn gericht op sterke verdere implementatie van hernieuwbare 

elektriciteitsproductie (windenergie en zonne-energie). De ruimtelijke impact hiervan is een 

belangrijk aandachtspunt voor het ruimtelijk beleid. PBL heeft becijferd dat het streefbeeld in zicht 

is, en merkt daarbij op dat een complicerende factor is dat de emissies van deze sector sterk 

afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de Europese elektriciteitsmarkt. PBL adviseert dan ook om 

te bezien of de effecten van deze internationale ontwikkelingen ook binnen de opgave voor de 

elektriciteitssector moeten worden opgevangen. PBL acht op dit moment het niet waarschijnlijk dat 

zonder alternatief voor de SDE+ na 2025 de gewenste groei in hernieuwbare energie wordt 

gerealiseerd.  

 

Kabinetsappreciatie  

Hieronder wordt volgens de lijnen van het voorstel van de sectortafel Elektriciteit ingegaan op de 

aanpak per thema. 

 

Wind op zee 

Het Nederlandse deel van de Noordzee kan een grote rol spelen in het verduurzamen van de 

elektriciteitsvoorziening. Het kabinet is blij met de inspanningen van de verschillende partijen aan 

tafel om een verdere groei van windenergie op zee mogelijk te maken naar in ieder geval 11,5 GW 

in 2030, conform de vervolgroutekaart windenergie op zee 2030 die het kabinet afgelopen voorjaar 

bekendmaakte. Hiervoor zullen partijen zich inspannen om de ecologische knelpunten op te lossen. 

 

Een eventuele verdere doorgroei van windenergie op zee bovenop de genoemde 11,5 GW vraagt, 

voor zover hiervoor nieuwe windenergiegebieden moeten worden aangewezen, een zorgvuldig en 

integraal afwegingsproces waarin rekening wordt gehouden met andere ruimte vragende functies 

en waarden van de drukbezette Noordzee, zoals natuur en biodiversiteit, scheepvaart, visserij, 

militaire activiteiten en aquacultuur. Het kabinet zal in deze kabinetsperiode, op basis van gedegen 

belangenafweging, extra windenergiegebieden op zee aanwijzen voor een eventuele verdere groei 

bovenop de al aangewezen gebieden in de vervolgroutekaart wind op zee van 11,5 GW in 2030. 
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Het gebied boven Groningen krijgt daarbij bijzondere aandacht. Daarbij is het uitgangspunt dat 

deze gebieden uiteindelijk kunnen worden benut indien er voldoende vraag is naar hernieuwbare 

energie van windparken op zee.  

 

Voor windenergie op zee streeft het kabinet ernaar om de parken subsidieloos te realiseren. Het 

net op zee is de afgelopen jaren, net als de tenders, via de ODE gefinancierd. Het voorstel om de 

infrastructuur op zee, net als de infrastructuur op land, voor de tenders na het Energieakkoord te 

financieren via de tarieven die de netbeheerder in rekening brengt, past bij het uitgangspunt van 

het kabinet dat subsidies beperkt en bovendien tijdelijk moeten zijn. Subsidies zijn daarom in 

eerste instantie niet geschikt voor het structureel financieren van de benodigde infrastructuur. De 

voorgestelde aanpassing zal wel leiden tot een stijging van de nettarieven voor burgers en 

bedrijven. Onderzocht en uitgewerkt wordt op welke wijze de financiering kan worden 

vormgegeven, rekening houdend met zowel de Europese wet- en regelgeving op dit vlak als met de 

effecten op de lasten.  

 

Hernieuwbaar op land 

Een goede ruimtelijke inpassing van de extra benodigde capaciteit is ook op land van groot belang. 

Het kabinet onderschrijft het belang om ruimte te bieden aan lokale afwegingen ten aanzien van de 

ruimtelijke inpassing van zonne-energie en wind op land, met als doel meer maatschappelijk 

draagvlak voor hernieuwbare elektriciteit op land te realiseren. Het voorstel van de tafel om voor 

meer grootschalige productie (>15 kW) van hernieuwbaar op land in het uiteindelijke 

Klimaatakkoord een techniekneutrale opgave vast te stellen, waaraan door de Regionale 

Energiestrategieën (RES) eind 2019 concreet invulling wordt gegeven, ondersteunt het kabinet dan 

ook van harte. De RES zijn een middel om de ruimtelijke inpassing van de transitie op een 

samenhangende manier vorm te geven, met betrokkenheid van alle belanghebbende partijen en 

burgers. De decentrale overheden hebben het voortouw bij het uitwerken van de RES. Indien in de 

zomer van 2019 blijkt dat het de regio’s onvoldoende gelukt is om tot een regionale invulling van 

de opgave te komen, wordt een met de decentrale overheden te ontwikkelen verdeelsystematiek 

toegepast.  

 

Ten behoeve van de RES is het van belang dat bij de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord 

de voorgestelde ‘criteria ten aanzien van kosteneffectiviteit, doelbereik, ruimtelijke inpassing en 

(impact op) het energiesysteem’ de komende periode goed uit te werken. Specifiek ondersteunt 

het kabinet het voornemen dat bij locatiekeuzes voor hernieuwbare elektriciteit functiecombinaties 

met natuur en landschap worden gezocht. Met onderstaande uitgangspunten, die een plek zullen 

krijgen in de RES, denkt het Rijk aan de volgende richting in het benutten van de schaarse ruimte 

voor de transitie:  

o Zonnepanelen op daken of zonneweides in landelijk gebied met lage landschappelijke, 

ecologische of landbouwkundige waarden hebben de voorkeur. Het kabinet brengt daarvoor, 

met andere partijen, in beeld welke mogelijkheden er zijn om ruimtelijk gunstige toepassing 

van zon-pv te bevorderen. 

o Grootschalige clustering op land voor de opwekking van duurzame energie (wind en waar 

nodig ook zon) wordt maximaal benut, waarbij er goed dient te worden omgegaan met 

landschappelijke kenmerken, water en bodem. Dit vermindert de ruimtelijke afwenteling en 

draagt bij aan kostenreductie. Bij de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie wordt 

hard gewerkt aan draagvlak, door inwoners te laten meebeslissen en participeren bij 

duurzame energieprojecten. Bestaande beperkingen (zoals radarverstoringen en 

veiligheidseisen) worden eveneens expliciet onderdeel van de te maken afweging.  

 

Het Rijk heeft zelf ook verschillende gronden en gebouwen in eigendom en/of beheer die gebruikt 

kunnen worden voor het realiseren van de klimaatdoelen, via bijvoorbeeld het realiseren van 

negatieve emissies (koolstofvastlegging) of de opwek van hernieuwbare elektriciteit. De inzet van 

rijksgronden voor verschillende doelen die voort zullen komen uit het Klimaatakkoord zal in 

samenhang worden bezien, met inachtneming van de primaire taken. Daarbij worden de potentiële 

opweklocaties aangedragen bij het opstellen van de RES en daarmee ook onderdeel van het 

gesprek dat over de RES zal plaatsvinden met belanghebbende partijen en burgers. Het kabinet 

werkt daarnaast in het najaar graag met partijen uit op welke manier tenders op land, net als op 

zee, kunnen bijdragen aan verdere kostprijsreductie.  
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Flexibiliteit, marktmodel en systeemintegratie 

Een betrouwbare energievoorziening is bij een groot aandeel hernieuwbare elektriciteit een 

belangrijke randvoorwaarde. Het kabinet is blij met de verschillende analyses die de partijen 

hebben gedaan om de uitdagingen die hierbij spelen in kaart te brengen. Duidelijk is dat een 

verdere flexibilisering van het elektriciteitssysteem noodzakelijk is. De benodigde flexibiliteit kan 

uit verschillende bronnen komen, waaronder interconnectie, demand respons, opslag en conversie 

en regelbaar vermogen. Het huidige marktmodel biedt op dit moment een goede basis voor de 

benodigde (prijs)prikkels voor flexibiliteit. Wel is van belang de ontwikkeling van de 

leveringszekerheid goed te blijven monitoren én deze monitoring aan te scherpen.  

 

Het kabinet deelt de analyse dat richting 2030, en zeker ook daarna, in toenemende mate CO2-arm 

regelbaar vermogen beschikbaar moet zijn om, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, 

voldoende elektriciteit beschikbaar te hebben. Het is van belang dat de komende jaren meer 

ervaring wordt opgedaan met de technieken die hierbij een rol kunnen spelen, voordat deze 

technieken grootschalig kunnen worden toegepast. Daarom zal het kabinet onder andere de 

bestaande Demonstratieregeling voor Energie-innovatie (DEI) verbreden. Tot slot zal de 

ontwikkeling van het flexibel vermogen nadrukkelijk onderdeel zijn van de eerdergenoemde 

monitoring. 

 

Beprijzing en subsidiëring 

Eén van de kaders die het kabinet hanteert is een goede balans in de instrumentenmix. Het 

voorstel van de partijen aan de elektriciteitstafel voldoet hier in grote mate aan. Hieronder wordt 

nader ingegaan op de SDE+ en de CO2-minimumprijs. 

 

SDE+ 

De SDE+ heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de verduurzaming van onder 

andere de elektriciteitssector. Dit zal ook de komende jaren het geval zijn. Tegelijkertijd is het met 

de verdere groei van het aandeel hernieuwbare elektriciteit van belang dat investeringen in 

hernieuwbare elektriciteit op termijn zonder subsidie tot stand komen. Het kabinet ondersteunt het 

voorstel van de tafel om de SDE+ tot en met 2025 ook beschikbaar te houden voor zon-PV en 

windenergie dan ook van harte. 

 

Richting 2025 en verder is een verdere kostprijsreductie van cruciaal belang om de 

elektriciteitsvoorziening naast schoon ook betaalbaar te houden en om investeringen in 

hernieuwbare elektriciteit op korte termijn zonder subsidie tot stand te laten komen. Het voorstel 

van partijen ten aanzien van de gewenste kostprijsreductie kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat in de analyse van het PBL wordt geconcludeerd dat de 

afspraken erg ambitieus zijn. Het kabinet hecht, net als de partijen aan tafel, sterk aan het belang 

van kostprijsreductie en roept partijen op in het najaar verdere afspraken hieromtrent te maken en 

indien nodig richtlijnen uit te werken voor een alternatief instrument – niet zijnde financiële 

ondersteuning vanuit het Rijk - dat het mogelijk maakt om de afgesproken ambities voor 2030 te 

realiseren. Dit alternatieve instrument kan dan indien nodig al voor 2025 inwerking treden.  

 

CO2-minimumprijs 

Naast de SDE+ acht het kabinet het beprijzen van de uitstoot van CO2 een belangrijke bouwsteen 

van effectief klimaatbeleid. De Nederlandse inzet is er dan ook op gericht om tot een aanscherping 

van het EU-ETS te komen en, waar dit niet lukt, in Noordwest-Europees verband afspraken te 

maken. Voor de productie van elektriciteit heeft het kabinet eveneens een nationale minimum CO2-

prijs aangekondigd. De sectortafel heeft hiervoor vijf opties in kaart gebracht. Zoals blijkt uit het 

onderzoek van Frontier dat ik met uw Kamer heb gedeeld, gaat de invoering van de CO2-

minimumprijs zoals opgenomen in het regeerakkoord gepaard met risico’s voor de 

leveringszekerheid en een stijging van de CO2-uitstoot op Europees niveau. Tegelijkertijd acht het 

kabinet het van belang om duidelijkheid te bieden ten aanzien van de ontwikkeling van de CO2-

prijs, met het oog op het bieden van investeringszekerheid voor de benodigde investeringen.  

Het kabinet houdt vast aan de invoering van een CO2-minimumprijs per 2020, maar neemt de 

risico’s voor de leveringszekerheid in overweging. Een definitief prijspad zal bij wet worden 

vastgelegd. 
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Overige thema’s  

Op basis van de gesprekken de afgelopen maanden aan de tafel ziet het kabinet nog drie 

aandachtspunten voor het vervolg in het najaar: 

 

1. Innovatie 

Onderdeel van de opdracht aan de tafel was het in kaart brengen van de innovatie-opgaven. Het 

kabinet is verheugd met het voorstel van de tafel om prioriteit te geven aan drie missiegedreven 

innovatieprogramma’s: 

i) grootschalige hernieuwbare elektriciteitsproductie offshore met als doel daling van de kosten;  

ii) ruimtelijke integratie met als doel een leefbaar energielandschap en  

iii) systeemintegratie, opslag en conversie met als doel een betrouwbaar en betaalbaar 

energiesysteem.  

 

De inzet van het Rijk is verder om de huidige innovatieprioriteiten binnen onder andere de 

Topsector Energie zoveel mogelijk te herijken op de genoemde prioriteitsgebieden. Zo zal de inzet 

bijvoorbeeld zijn om de huidige innovatiemiddelen voor wind op zee in 2019 zoveel mogelijk in te 

zetten in lijn met de missie voor grootschalige hernieuwbare elektriciteitsproductie offshore met als 

doel een daling van de kosten. Daarnaast zal, zoals eerder aangegeven, de demonstratieregeling 

energie-innovatie (DEI) worden uitgebreid om de gewenste pilot- en demonstratieprojecten te 

faciliteren op het gebied van flexibiliteit (o.a. opslag en conversie) en om meerdere toepassingen 

van een techniek mogelijk te maken. 

 

Het kabinet vraagt de partijen om in het najaar de innovatie-opgaven nader te concretiseren in het 

Klimaatakkoord. Daarmee wordt nog scherper waar de komende jaren wel en niet op zou moeten 

worden ingezet en waar private partijen in willen investeren.  

 

2. Taken netbeheerders/netwerkbedrijven  

Netbeheerders en netwerkbedrijven hebben een belangrijke rol bij het faciliteren van de 

energietransitie. Het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevat veel voorstellen 

die de taakomschrijving van de netbeheerders en de netwerkbedrijven betreffen. De algemene 

leidraad die het kabinet hanteert bij de weging van dit soort voorstellen is of het een zaak van 

algemeen belang betreft. Daarbij geldt tevens het principe dat activiteiten die door de private 

sector kunnen worden uitvoert, aan de markt moeten worden overgelaten, zoals neergelegd in de 

Wet Voortgang Energietransitie. 

 

Specifieke punten: 

1. De tafel stelt voor om als onderdeel van het Klimaatakkoord een brede agenda ten aanzien van 

flexibiliteit te formuleren voor netbeheerders en overheden. Deze agenda moet commerciële 

marktpartijen die flexibiliteit (opslag, vraagsturing etc.) willen ontwikkelen en aanbieden 

aanspreken. Er zijn daarbij meerdere vragers van flexibiliteit: zowel de landelijke als regionale 

netbeheerders als commerciële partijen die hun marktposities dagelijks moeten kunnen aanpassen.  

2. Transitiegericht reguleren/ voor investeren. Er zal in overleg met de ACM, netbeheerders en 

relevante marktpartijen worden bezien wat hierin mogelijk en noodzakelijk is. Daarbij is het met 

name belangrijk te borgen dat er voldoende in het net wordt geïnvesteerd waar (in voldoende 

mate) zekerheid is dat er ook daadwerkelijk extra productielocaties komen. 

 

3. Waterstof  

Er is brede erkenning dat waterstof een grote rol kan spelen in het toekomstige energiesysteem, 

als grondstof en brandstof, in meerdere sectoren. Blauwe waterstof kan op korte termijn een rol 

spelen, maar het doel voor de lange termijn is brede inzet van groene waterstof. Het kabinet 

signaleert dat er grote bereidheid is van Nederlandse bedrijven, organisaties en lokale overheden 

om gezamenlijk de diverse ambities op het gebied van waterstof te verwezenlijken. Het kabinet is 

blij met deze bereidheid.  

 

Het kabinet ziet vanwege de huidige hoge kosten van blauwe en groene waterstof, het belang van 

een programmatische aanpak gericht op met name kostenreductie en verdere technologische 

ontwikkeling als een belangrijke stap, alvorens wordt overgegaan op grootschalige toepassing door 
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marktpartijen. In het bijzonder lijken er in Groningen goede mogelijkheden te zijn om de 

ontwikkeling van waterstof te ondersteunen. Daarnaast zal vanuit de overheid tijdig worden 

ingezet op flankerend beleid inzake veiligheid, regelgeving, marktordening en internationale 

samenwerking. Het kabinet zal innovaties en demoprojecten steunen. 

 

Vervolg 

Om te komen tot concrete, doorrekenbare afspraken, zullen maatregelen in de tweede helft nader 

geconcretiseerd moeten worden. Van belang daarbij is dat in de verschillende voorstellen van de 

andere sectortafel elektrificatie een rol spelen bij het realiseren van de gewenste CO2-reductie. Een 

belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de extra gevraagde elektriciteit CO2-vrij wordt opgewekt. 

Anders is er immers sprake van een verplaatsing van emissies in plaats van een reductie, waardoor 

de ambities voor 2030 niet gerealiseerd worden. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de 

extra vraag in de meeste sectoren ook seizoens afhankelijk is. Dit is met name het geval bij de 

sectoren landbouw en landgebruik, de gebouwde omgeving en mobiliteit, waar de vraag in de 

winter het grootst is. Het kabinet vindt het van belang dat de tafels waarbij elektrificatie een rol 

speelt gezamenlijk met de elektriciteitstafel in het najaar uitwerken hoe (1) geborgd kan worden 

dat elektrificatie bijdraagt aan CO2-reductie en (2) hoe de verschillende sectoren een rol kunnen 

spelen in het borgen van betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem. 

 


