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1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de kick-off bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit om 15.00 uur en 
heet iedereen welkom. Hij neemt de volgende punten door: 
• In deze vergadering worden proces, inhoud en planning besproken en zullen nog geen 

inhoudelijke debatten worden gevoerd. 
• Er worden nog vier andere sectortafels gevormd: Industrie, Mobiliteit, Gebouwde Om-

geving, en Landbouw & Landgebruik. Het gesprek aan de vijf tafels moet, voor de zo-
mer, leiden tot een akkoord op hoofdlijnen. In het Klimaatberaad wordt het proces, de 
vaart, en de totstandkoming van het algehele klimaatakkoord bewaakt. Het Klimaatbe-
raad bestaat uit voorzitters van de vijf sectortafels samen met een aantal landelijke or-
ganisaties, en wordt voorgezeten door Ed Nijpels. Zij proberen de samenhang te borgen, 
maar roepen de deelnemers aan de tafels op om de integraliteit ook mee te bewaken. 

• De ambitie is dat er begin juli een akkoord op hoofdlijnen ligt, dat leidt tot de door de 
minister gewenste CO2-reductie en door alle deelnemers aan de tafel wordt cinderte- 
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kend. De tabellen uit het regeerakkoord worden momenteel nog geactualiseerd door het 
Planbureau voor de Leefomgeving. De uitkomsten daarvan zullen binnen enkele weken 
beschikbaar zijn, waarna een definitieve taak per sectortafel wordt toebedeeld. 

• Ter tafel ligt een complex vraagstuk. Het proces wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden 
om de tijd maximaal te kunnen besteden aan de inhoud. Als het efficiënter is om punten 
in een kleinere groep uit te werken, wordt daartoe besloten aan deze tafel. Het akkoord 
op hoofdlijnen met betrekking tot elektriciteit moet aan deze tafel tot stand komen. Er 
zal geen andere tafel en geen ander gesprek zijn over het akkoord. 

• De zetels aan deze tafel zijn enkel bedoeld voor de daartoe uitgenodigde personen. Er 
is, behoudens in zeer uitzonderlijke gevallen, geen vervanging mogelijk. Als vervanging 
aan de orde is, wordt dit vooraf besproken met de voorzitter. 

• Een informele opstelling aan deze tafel wordt op prijs gesteld. Gesprekken mogen hard 
zijn op inhoud, maar de omgangsvormen dienen respectvol te blijven. De voorzitter is 
vrijwel 24/7 beschikbaar en de secretarissen zullen zich maximaal inzetten om de pro-
cesgang te bevorderen. 

De voorzitter verzoekt alle aanwezigen om zich voor te stellen en aan te geven welke vragen 
ze beantwoord willen hebben. Daarbij komen de volgende vragen naar voren: 

•  constateert dat er veel potentie is om duurzame energie op te 
wekken en daarmee een grote bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Hoe gaat men 
(op het gebied van elektriciteit) die potentie aanboren, faciliteren en effectueren? 

•  merkt op dat de integraliteit van de tafels decentraal moet landen. 
Het gaat te ver om draagvlak te vragen, maar hoe wil men de acceptatie van burgers 
krijgen? Acceptatie verkrijgen is lastig bij zaken die van bovenaf worden opgelegd. 

•  sluit zich aan bij de vorige spreker. Zij roept op tot een participatieve 
werkwijze, zodat het lukt het om draagvlak te creëren. 

•  verzoekt om een concreet overzicht, in de vorm van getallen of een gra-
fiek, van de elektriciteitsproductie, de elektriciteitsvraag en de CO2-uitstoot in 1990, 
2017 en 2030. Binnen die parameters moet deze tafel immers oplossingen bedenken. 

•  is benieuwd of de andere partijen de analyse delen dat de sectortafel 
Elektriciteit het werkpaard is voor de andere sectortafels. Als de andere sectoren grote 
sprongen voorwaarts maken met elektrificatie, liggen er immers voor de deelnemers aan 
deze tafel geweldige markten open om de elektriciteitsvraag duurzaam in te vullen. 

•  vraagt zich af of de Gasunie thuishoort aan deze tafel. Gaat het hier puur 
om duurzame elektriciteit (groene elektronen) of om een duurzaam energiesysteem (in-
clusief groene moleculen)? Vragen die in de praktijk sterk leven, betreffen de seizoens-
opslag en het afdekken van pieken, alsmede de bediening van de industrie die vlammen 
(groene moleculen) nodig heeft. 

• stelt dat wind op zee competitief kan zijn. Bij een slimme aanpak, biedt de 
Noordzee veel mogelijkheden om windenergie op te wekken voor Nederland en de om-
ringende landen. Wat is een slimme aanpak vanuit het oogpunt van kosten, natuur, de-
fensie en de visserij? En hoe wordt de interactie met de omliggende landen geregeld om 
hen ook ruimte te geven op de Noordzee? 

•  merkt op dat, uit de visie 2030 van de andere sectortafels, een 
elektriciteitsbehoefte naar voren zal komen. De deelnemers aan de andere tafels zullen 
interactie moeten hebben met hun achterban om tot zo'n visie te kunnen komen, maar 
het is zaak om zo snel mogelijk scherp te krijgen wat hun elektriciteitsbehoeften voor 
2030 zijn (zowel qua groene elektronen als qua groene moleculen). De sectortafel Elek-
triciteit kan alleen een gericht antwoord geven als bekend is wat de ambities zijn van de 
andere sectortafels en welke keuzes de overheid wil maken ten aanzien van technolo- 
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gieën. Zonder die informatie, kan deze tafel hooguit in abstracto aangeven wat de elek-
triciteitssector maximaal voor mogelijk houdt. 

•  heeft begrepen dat de onderzoekers is gevraagd om deel te nemen aan 
de gesprekken over de KIA's (Kennis Innovatie Agenda's). Het is echter niet duidelijk 
hoe de input van de sectortafel wordt meegenomen in de gesprekken over innovatiepro-
gramma's. Verder wil ze graag weten wie vanuit de kennisinstituten bij de andere sec-
tortafels zijn aangesloten zodat ze verbinding kan maken met deze personen. 

•  informeert of er al zicht is op de huidige en toekomstige merit 
order. En hoe kan men, bij alle inspanningen om de CO2-emissie te reduceren, de be-
taalbaarheid waarborgen? 

•  vraagt of de sectortafel bereid is om, na het vaststellen van een systematiek, 
ruimte te creëren zodat ook op decentraal niveau de acceptatie kan worden gemaximali-
seerd. Het kost immers tijd om mensen mee te nemen in strategieën. 

•  sluit zich aan bij de vorige spreker. Het verkrijgen van draagvlak is, naast de 
flexibilisering en de integratie van sectoren, eenvraagstuk. Nu de integrale kostprijs van 
energie uit zon en wind lager is dan de integrale kostprijs uit nieuwe kolen en gas, zal 
de productie op gang komen. Maar hoe kan men een spannende doelstelling formuleren 
die kan rekenen op draagvlak bij gemeenten en inwoners? De opgave voor deze tafel is 
20 Mton CO2-reductie, maar welke doelstelling blijft over na de sluiting van kolen? 

•  vraagt zich af hoe de tafel zicht kan houden op de systeembenadering. Het 
is niet de bedoeling om zodanig in te gaan op individuele zaken dat het totaalbeeld ver-
loren gaat. Dat zou immers leiden tot dure oplossingen en minder acceptatie door con-
sumenten die uiteindelijk de rekening moeten betalen. 

•  ziet als belangrijkste vraag richting 2030 en 2050 hoe men het geheel in 
balans wil houden. Dat betreft niet alleen de CO2-reductie, maar ook het draagvlak, de 
kosten en de leveringszekerheid. 

•  stelt opslag en conversie aan de orde. De startnotitie noemt water-
stof als aandachtspunt, maar er zijn meerdere manieren om groene moleculen te trans-
porteren (Power to X). Zaken kunnen snel veranderen en hij stelt voor om op dat punt 
vrijheid te nemen. Verder pleit hij ervoor om de transitie te gebruiken als groene-
banenmotor om de nieuwe economie vorm te geven. 

•  stelt dat de kosten voor duurzame energie al sterk zijn gedaald. De uit-
daging is echter om de energievoorziening voor huishoudens betaalbaar te maken. 

•  is benieuwd hoe alle partijen aan tafel kunnen profiteren van de ener-
gietransitie. Hoe kunnen verdienmodellen worden gecreëerd waarmee de burger wordt 
geholpen om zelf wat te doen? 

•  vraagt zich af wat de toekomst van de gascentrales is bij verdere ver-
duurzaming. Hoe kan het investeringsklimaat voor kortere en langere termijn worden 
verbeterd? Ook het draagvlak voor decentrale energieopwekking is een uitdaging. 

De voorzitter kan een deel van de gestelde vragen direct beantwoorden. De andere vragen 
zullen in de loop van het proces worden uitgewerkt. 
• Overzicht van de ontwikkeling van de vraag en de productie alsmede een inventarisatie 

van de toekomstige behoeften: gekeken zal worden of hierin kan worden voorzien via de 
experts die deze tafel ter beschikking staan. 

• Merit order opties en opbrengsten versus kosteneffectiviteit: deze informatie komt bin-
nenkort beschikbaar via het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op basis van de 
actualisatie van de berekeningen uit het regeerakkoord. De sectortafel is er bij gebaat 
om zoveel mogelijk aan de hand van evidence based gegevens te kunnen werken. 
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 verzoekt om daarbij alert te zijn op een juiste vergelijking van gegevens. 
 informeert of het PBL aansluit bij de tafel zodat vragen in het ver-

volg on the spot kunnen worden beantwoord. De voorzitter bevestigt dat: het is de be-
doeling dat  aanschuift zodra de berekeningen finaal zijn. 

• Resterende opgave: wordt duidelijk na de actualisatie door het PBL. 
• Systemisch perspectief na de pitches op 23 en 30 maart, wordt geprobeerd om vanuit 

een systemisch perspectief het bredere verhaal zo goed mogelijk in kaart te brengen zo-
dat men niet op allerlei zijsporen belandt. 

• Scope van de tafel: de deelnemers aan de tafel worden uitgenodigd om hun eigen visie 
en input naar voren te brengen en tegelijkertijd met elkaar de samenhang te bewaken. 
Ook de input vanuit de Gasunie is daarbij welkom. 

• Elektrificatiebehoefte andere sectoren: indien daar in de loop van het proces behoefte 
aan blijkt te zijn, kan in april een gezamenlijke sessie worden gehouden met bijvoor-
beeld de Industrietafel of de Mobiliteitstafel. 

• Aanwezigheid vanuit kennisinstituten: de namen zullen worden gedeeld. Het PBL is bij 
alle tafels betrokken.  vult aan dat in het Klimaatberaad expliciet 
aandacht wordt gegeven aan innovatie. Overwogen wordt om ook daartoe, net zoals 
voor financiering en arbeidsmarkt gebeurt, te werken met een taakgroep die samen met 
de tafels input levert voor een strategische innovatieagenda. 

2. 	Opdracht van minister van Economische Zaken en Klimaat 
De voorzitter stelt de startnotitie aan de orde. Wellicht wekt de term "opdracht" een ver-
keerde indruk. De voorzitter heeft een opdracht gekregen van de minister en verzoekt de 
deelnemers aan de sectortafel om hierover, in lijn van de startnotitie, het gesprek aan te 
gaan. Daarbij is geen sprake van een hiërarchische positie. 

Er zijn de volgende vragen en opmerkingen over de startnotitie: 
•  merkt op dat sectoren, bij een duidelijke reductie-opgave, weten waar 

ze aan toe zijn. Maar zo'n vaste opgave kan ook leiden tot rigiditeit. Een reductieopgave 
van 20 Mton is bij een productie van 400 petajoule (PJ) wezenlijk anders dan bij een 
productie van 600 PJ. 

•  constateert dat de AVI's niet vertegenwoordigd zijn aan deze ta-
fel, terwijl ze een opdracht voor 2 Mton reductie krijgen. Deze tafel kan niet beslissen 
voor de AVI's. De voorzitter antwoordt dat zij alsnog aangehaakt kunnen worden, in-
dien in de loop van het proces blijkt dat hun deelname gewenst is. 

•   informeert of het Rijk ook een pitch houdt in maart.  
 bevestigt dat. 

•  wijst op de tekst bij de tweede volle bullet op pagina 2 (onder Wa-
terstof): er staat dat een ketenaanpak waarschijnlijk onvermijdelijk zal zijn. Dat klinkt 
alsof men een ketenaanpak wil vermijden. Zij acht een ketenaanpak echter wenselijk. 

•  vraagt naar de status van het document. Als deelnemers aan de 
tafel worden geacht er expliciet mee in te stemmen, zou zij graag het woord "opdracht" 
aangepast willen hebben. Als het een opdracht aan de voorzitter betreft, zou dit in de 
tekst aangegeven moeten worden. Ook de tekst op pagina 3, de 4e  bullet (onder Opzet 
sectortafels), zou dan anders geformuleerd moeten worden. Zij zou graag in de tekst te-
ruglezen wat wordt bedoeld. Dat voorkomt misverstanden op een later moment. De 
tekst waarin zij zich zou kunnen vinden luidt: "De partijen aan de sectortafel wordt ge-
vraagd (in plaats van opgedragen) om samen invulling te geven aan de doelstellingen 
(in plaats van maatregelen) uit het Regeerakkoord dan wel alternatieve plan-
nen/maatregelen voor te stellen die in beginsel (in plaats van mits die) tegen dezelfde of 
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lagere kosten eenzelfde hoeveelheid CO2-reductie bewerkstellingen." Daarmee spreken 
partijen hun goede intentie uit, zonder beloftes te moeten doen op een moment dat er 
nog te veel onzekerheid is over de ambities van de andere sectoren.  
vult aan dat de huidige formulering ten onrechte de indruk wekt dat de regering al een 
plan met het kostenplaatje heeft voor 49% CO2-reductie in 2030. 

 legt uit hoe de tekst bedoeld is. Centraal staat dat, conform het Re-
geerakkoord, 49% dan wel 55% CO2-reductie wordt gerealiseerd op een zo kosteneffi-
ciënt mogelijke wijze. In alle opdrachten en brieven is aangegeven wat voor het kabinet 
vaststaat. Ten aanzien van de CO2-heffing, zal het kabinet openstaan voor alternatieven 
die minimaal eenzelfde resultaat opleveren voor de CO2-reductie en de staatskas. 

•  mist de internationale dimensie met Ecodesign als meest effectieve instru-
ment. Hij stelt voor om die samen met de andere lidstaten aan te scherpen. Oplossingen 
op nationaal niveau liggen direct binnen het eigen handelingsperspectief, maar soms is 
het effectiever en kostenefficiënter om het samen met andere landen te doen. Behoort 
dat in dit verband ook tot de mogelijkheden?  stelt dat de Rijksover-
heid zeker niet tegen een internationale aanpak is. 

• zou graag helder willen hebben of, aan deze tafel, met CO2 en broei-
kasgasuitstoot hetzelfde wordt bedoeld. De voorzitter bevestigt dat. 

•  heeft begrepen dat bij de uitfasering van de kolencentrales, de overgang 
van kolen naar biomassa wordt meegenomen..  bevestigt dat. 

De voorzitter zal de tekst van het document aanpassen voor de volgende bijeenkomst. Hij 
benadrukt dat de deelnemers aan deze tafel op basis van vrijwilligheid meepraten over de 
ambities van de minister. 

3. 	Proces en afspraken 
Is bij agendapunt 1 al besproken. Verder komen nog de volgende punten aan de orde: 
• Deelnemerslijst: de voorzitter stelt voor om een deelnemerslijst, inclusief telefoon-

nummers en e-mailadressen, te verspreidingen. Iedereen stemt daarmee in. 
• Communicatiebeleid:  informeert of men naar buiten toe mag com-

municeren over deze tafel. De voorzitter laat alle communicatie over aan de heer Nij-
pels en de minister. De stukken die deze tafel behandelt, mogen echter met de achterban 
worden gedeeld, tenzij partijen vooraf melden dat dit niet is toegestaan. In dat laatste 
geval zal een speciale procedure worden gevolgd. Maar in principe zijn ze dus open-
baar, hoewel ze niet actief openbaar worden gemaakt.  geeft in dit 
verband de voorkeur aan de term "niet vertrouwelijk" boven "openbaar".  
hoopt dat discussies via de sectortafel, en niet via de pers, worden gevoerd. De voorzit-
ter sluit zich daarbij aan. 

• Ruimte voor anderen om mee te denken:  merkt op dat men, om 
draagvlak te creëren, wellicht ook individuen en partijen die niet aan tafel zitten de ge-
legenheid wil bieden om mee te denken over het akkoord. Zij stelt voor om na te gaan 
hoe deze tafel daartoe ruimte kan bieden.  kan zich voorstellen dat de 
deelnemers aan deze tafel fungeren als de spreekbuis van die individuen en partijen. 

• Deelnemers andere tafel:  verzoekt om toezending van een lijst 
met deelnemers aan de andere tafels.  verwacht dat die lijst- in de 
loop van volgende week beschikbaar komt. 

• Brief minister: de voorzitter deelt mee dat de minister alle betrokkenen een formele 
brief zal doen toekomen met het verzoek om deel te riemen aan deze tafel. 



• Onderling delen van informatie: verzoekt om, in plaats van te mailen, een 
plek in te richten om documenten te delen of te raadplegen.  verklaart 
dat waarschijnlijk volgende week een centrale ruimte operationeel zal zijn. 

4. 	Indicatief vergaderschema 
Er is een indicatieve agenda opgesteld tot en met 6 juli: 
• 23 en 30 maart van 10.00 tot 13.00 uur: pitches. 
• 6 en 20 april en 18 mei: verkenningsbijeenkomsten, met 25 mei als reservedatum. 
• 8 en 22 juni: consolideringsbijeenkomsten, met 15 en 29 juni als reservedata. 
• 6 juli: uitwerking. 

De vergaderingen zijn telkens van 10.00 tot 13.00 uur. 

De voorzitter informeert of dit schema haalbaar is voor alle deelnemers. Hij verzoekt hen 
om alle genoemde data, inclusief de reservedata, te reserveren. 

•  voorziet dat hij niet op alle data aanwezig kan zijn. Hij zal 
hierover nader met de voorzitter afstemmen. 

•  is waarschijnlijk op 23 maart verhinderd. 
•  hebben moeite met 

de datum 30 maart. 
•  is op 18 mei niet beschikbaar. 
•  kan niet op 8 juni. 
•  zal waarschijnlijk op 18 mei en 6 juli verhinderd zijn. 
•  kan op 29 juni alleen vroeg op de dag. 

Afgesproken wordt dat de vergaderingen op de geplande data doorgaan. Waar mogelijk pro-
beren deelnemers andere afspraken op de genoemde data te verschuiven. Enkel voor de hier 
gemelde afwezigheid, is vervanging toegestaan. De secretaris zal nog een inventarisatie ma-
ken voor alle genoemde data. De voorzitter hoopt dat iedereen aanwezig kan zijn op de slot-
bijeenkomst (6 juli). Desgevraagd wordt vanuit de aanwezigen bevestigd dat het lastig is om 
rond de meivakantie bijeenkomsten in te plannen. 

Vervolgens stelt de voorzitter de vergaderlocatie aan de orde. Hoewel enkele deelnemers de 
voorkeur geven aan de omgeving Utrecht/Amersfoort wordt gekozen voor Den Haag. 

Voor de pitches is de indeling als volgt: 
• 23 maart:  

 
30 maart: alle overige deelnemers. 

Het is de bedoeling dat iedereen een pitch van maximaal acht minuten voorbereidt. De pitch 
moet ingaan op de volgende twee vragen: wat is jouw bijdrage om de doelstelling dichterbij 
te brengen en wat heb je daarvoor nodig? Aansluitend kunnen deelnemers worden bevraagd 
over hun pitch. De stukken voor de pitches worden op voorhand gedeeld met de andere 
deelnemers en dienen voor 20 maart aangeleverd te worden bij het secretariaat. 

5. 	Sluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 16.50 uur. 

Na afloop van de bijeenkomst is er een borrel in aanwezigheid van minister Wiebes en di- 
recteur-generaal 	 Gaastra. 
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6. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit om 10.05 uur en heet 
iedereen welkom. Hij neemt de volgende punten door: 
• De voorzitter verwelkomt  die vanuit het Planbureau voor de Leefom-

geving (PBL) de elektriciteitstafel zal aanzitten PBL voert op dit moment een actualisa-
tie van de doorrekening van het Regeerakkoord uit die binnenkort beschikbaar is. Op 
6 april zal  de actualisatie en alle consequenties die daaraan vastzitten, 
toelichten. 

•  van Unie van Waterschappen wordt vanaf vandaag vervangen 
door  
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•  van IPO wordt vanaf vandaag vervangen door  
• De vaste vertegenwoordiger van het VNG,  wordt vandaag wederom 

vervangen door  
• Vanuit de vakbeweging worden  en  verwelkomd. Zij 

zullen onderling bepalen wie van hen de bijeenkomsten bijwoont. 
•  van POSAD is aanwezig om de ruimtelijke consequenties te kunnen be-

oordelen en hierover adviezen te geven. 
•  van Netbeheer Nederland vervangt vandaag  
• Toevoeging van twee pitches aan de sessie van volgende week betekent dat de lijst van 

volgende week groter zal zijn. De bijeenkomst van volgende week zal derhalve plaats-
vinden van 9:00 tot 13:00 uur. 

• De vertegenwoordigers van de FNV geven na afloop van de bijeenkomst aan of zij ge-
bruik maken van de mogelijkheid om volgende week ook een pitch te houden, hetgeen 
niet het geval is, In een later stadium zal aandacht worden gegeven de consequenties 
voor de arbeidsmarkt. 

• De vergadering van 6 april 2018 vindt plaats van 10:00 uur tot 13:00 uur. Het eerste 
deel van de vergadering betreft de actualisatie van PBL met een toelichting van  

 en  reageren hier als eerste op Hierna zal de 
vergadering dit bediscussiëren. Het secretariaat maakt een eerste compositie van de uit-
komsten van de pitches en de vervolgvragen die hier uit naar voren komen en legt dit 
voor aan de deelnemers. en vervolgens zal er ruimte zijn om hier verder over te spreken. 
De vergadering gaat akkoord met deze invulling van de vergadering van 6 april 2018. 

• De aangepaste startnotitie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
• De voorzitter verzoekt de deelnemers de gegevens op de deelnemerslijst te controleren 

en eventuele wijzigingen aan het secretariaat door te geven. 
• Het schema van vergaderdata wordt akkoord bevonden. 

7. 	Verslag 9 maart 2018 en actiepunten 
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende opmerkingen: 
• De achternaam van  wordt aangepast. 
• Pagina 6:  laat weten dat hij een probleem heeft met alle drie de reserve-

data en niet met één reservedatum. 
• Pagina 6:  laat weten dat op 18 mei 2018 een reis is gepland voor 

de energiesector waar een aantal van de aanwezigen bij aanwezig zullen zijn. Het ver-
zoek is de vergadering van die dag te verschuiven naar 14:00 uur. Dit is akkoord. 

8. 	Pitches 
De pitches zijn vooraf verstrekt aan de deelnemers van de vergadering. De pitches worden 
niet genotuleerd, maar alleen de vragen naar aanleiding van de pitches en de antwoorden 
hierop. 

Vooraf meldt  dat de doorrekening van PBL naar verwachting volgende 
week donderdag naar de Kamer wordt gestuurd. De brief over wind op zee wordt naar ver-
wachting maandag aanstaande openbaar. Beide brieven zijn relevant voor deze vergadering 
en het secretariaat zal beide brieven direct verspreiden onder de deelnemers van deze verga-
dering. De voorzitter meldt dat bij de pitches moet worden uitgegaan van de huidige cijfers 
en dat de presentatie van  van 6 april 2018 wordt afgewacht. 

 (PBL) 
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Vragen: 
•  de dag- en seizoenspatronen ontbreken in de volumecijfers. Gaat 

PBL naast de volumemarkt iets zeggen over de flexibiliteitsmarkt? 
•  kijkt PBL ook naar security of supply? 
•   de elektriciteitsvraag neemt nauwelijks toe. Hoeveel elektrificatie is veron-

dersteld voor andere sectoren? 
•  gaat PBL voor de minimumprijs voor CO2  kijken wat deze voor 

2030 doet bij kolencentrales? 
•  wordt het schema op pagina 1 bijgesteld of blijft dit gehand-

haafd? 
•  wordt in de verkenning ook opgenomen hoeveel menskracht nodig 

is? 

Antwoorden: 
•  geeft aan dat PBL de flexibiliteit zeker meeneemt, maar het is nog niet 

duidelijk hoe dit precies zal worden doorgerekend. PBL beschikt over een flexibili-
teitsmodel dat op uurbasis werkt. 

• De security of supply is onzeker en dit is een terecht punt.  weet niet of 
dit in deze doorrekening goed genoeg kan worden opgepakt. 

• In de NEV van vorig jaar gaat uit van relatief weinig elektrificatie, omdat hier zonder 
beleid geen prikkel voor is. Er is nog voldoende ruimte om de elektrificatie te laten 
toenemen, bijvoorbeeld door afspraken voor beleid aan de andere sectortafels. 

• Het effect van de floorprice op de kolencentrales:  weet niet of dit wordt 
meegenomen in de exercitie van deze tafel. Als men het erover eens is dat dit nuttig is, 
kan het secretariaat overwegen dit mee te nemen. 

• Op het schema van pagina 1 zullen nog enige modificaties plaatsvinden. Op 6 april 
2018 gaat  hier uitvoerig op in. 

• In de doelstellingen kijkt PBL ook naar de arbeidsmarkt, in verband met de doelstelling 
om voldoende opgeleid personeel te hebben. In de nadere uitwerking wordt bepaald of 
hiervan nog een doorrekening komt. 

 (TU Eindhoven) 

Vragen: 
•  stelt dat wind op zee nu subsidievrij is maar, dat er wel vol-

doende aandacht moet zijn voor het verdienmodel. Wat bedoelt zij hiermee? 
•  (naar aanleiding van een van de slides) wat verstaat  

met 'overig' en wat staat er op de y-as. 
•  vraagt meer uitleg over het feit dat meer verwacht van 

de elektrificatie. 
•  vraagt iets meer uitleg bij de maatschappelijke inbedding. 

Antwoorden: 
•  laat weten dat zij zorg heeft over wind op zee. Er is zeer grote onduide-

lijkheid over de ontwikkeling van de stroomprijs. Mocht de stroomprijs bijvoorbeeld 
door geen toename van elektrificering kopje onder gaan, is het heel jammer voor de 
windparken die net zijn gebouwd. In de innovatiesector is men blij dat het zonder subsi- 
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die kan, maar er bestaan grote zorgen of er genoeg ruimte is voor ontwikkeling en inno-
vatie. 

• Op het plaatje op de slides is 'overig' alles wat niet zon is (bio, olie en gas). Op de y-as 
staan de gigawatts. 

• Wat betreft de elektrificatie kijkt  waar het huidige beleid toe leidt als er-
van wordt uitgegaan dat beleid de enige drijver is voor elektrificatie.  is 
het met hem eens dat er op dit moment geen businesscase is om te gaan elektrificeren. 
Zij is ervan uitgegaan dat aan de industrietafel wordt afgesproken dat de elektrificering 
plaatsvindt. 

• Maatschappelijke inbedding: als alle geplande windparken op zee worden gerealiseerd, 
heeft  een horrorbeeld over hoeveel schepen hiervoor nodig zijn die el-
kaar gaan doorkruisen. Dit moet op een andere manier worden georganiseerd. Wind op 
land heeft ook innovatie nodig om de participatie te verbeteren en de ruimtes zo goed 
mogelijk te benutten, bijvoorbeeld zon en wind bij elkaar. 

 (TenneT) 

Vragen: 
•  praat over de strategische reserve en de 1 gigawatt wa-

terstoffabriek. Er is een discussie gaande over wie dat moet doen. Ligt de regie bij de 
markt of bij de staat? 

•  ziet  kansen om bijvoorbeeld met Noordzeestroom het 
Ruhrgebied te elektrificeren? 

• vraagt naar voorbeelden van slimme ruimtelijke ordening die aan 
deze tafel kunnen worden meegenomen. 

•  wat kan op lokaal gebied worden gedaan aan de leveringszeker-
heid? Er moet meer decentraal worden gekeken naar oplossingen voor de bebouwde 
omgeving in het geval van een periode met weinig wind en zon. 

•  TenneT heeft proeven gedaan met hoogspanningskabels door financi-
ele participatie van burgers. Uit ervaring met wind blijkt dat financiële participatie niet 
zozeer de sleutel is, maar maatschappelijk eigenaarschap. Zou TenneT wat betreft de 
hoogspanningskabels geïnteresseerd te zijn om mee te denken over innovatie op sociaal 
eigenaarschap van de netten? 

•  noemt de noodzaak van een masterplan om de kosten 
verder te reduceren. Welke elementen zijn nodig in het masterplan om zekerheid te heb-
ben van kostenreducties? 

Antwoorden: 
• De suggestie van  betreffende waterstof is om te leren van wind op zee en te 

kijken hoe de overheid dit heeft gedaan (voorbereiding, vergunningen, opdrachten aan 
TenneT en Gasunie en dergelijke). In de markt kan een tender plaatsvinden tussen tradi-
tioneel geproduceerde waterstof en groen geproduceerde waterstof. De discussie rond 
een strategische reserve betreft de vraag wie gaat investeren in iets dat eens in de twaalf 
jaar gebeurt (periode met weinig wind en weinig zon). Voor deze periode zouden units 
kunnen worden neergezet, wellicht aangedreven op waterstof, die alleen tijdens die pe-
riode worden ingezet. 

• De verbinding van de Noordzee zou kunnen worden doorgetrokken naar het Ruhrge-
bied. Dit zijn wel fikse investeringen en dit pleit ervoor ook te kijken naar alternatieven 
als waterstof. 
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• Het lijkt  logisch de kosten te reduceren door bijvoorbeeld een eiland neer te 
leggen. Daarnaast kan worden gekeken of op de locaties die zijn aangewezen als na-
tuurgebied er in plaats van een aanslag op de natuur, niet een verrijking van de natuur 
kan plaatsvinden. Er moet bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar wat windmolens 
betekenen voor vogels en hoe kan worden vermeden dat zij ertegenaan vliegen. De 
dogma's moeten worden losgelaten. 

• TenneT is met een partij bezig om door middel van blockchaintechnologie elektrische 
auto's te laten stoppen met laden op basis van een signaal vanuit de onbalansmarkt. Om 
leveringszekerheid te kunnen garanderen, is wel interconnectiviteit nodig. 

•  geeft aan het de grootste uitdaging voor TenneT bij de realisatie van een 
verbinding, het verkrijgen van lokale acceptatie voor de bouw is TenneT besteedt heel 
veel tijd aan bijeenkomsten lokaal, dus als er gedachten zijn hoe zij dit verder kunnen 
verbeteren, zijn deze welkom. 

•  noemt voor het masterplan in het kader van kostenreducties de volgende 
elementen: hoeveel en waar kan dit worden gerealiseerd, welke landen willen hierin 
samenwerken? Daarna kan worden nagedacht over de bouwstenen. 

(NVDE) 

Vragen: 
•   spreekt over de stimulering van de flexibiliteit. 

Hoe ziet hij dit voor zich? 
•  gaat ervan uit dat 80% van de opwekking in 

2030 op wind en zon zit? Hoe ziet hij dit ruimtelijk en financieel voor zich en waarom 
denkt hij dat dit haalbaar is? 

•  gaat uit van 150 petajoule in de industrie. Gaat dit 
alleen over energiegebruik? Waarop is deze optimistische inschatting gebaseerd? 

•  heeft een vraag over de 80% duurzame elektriciteit. Wordt het mo-
del gebaseerd op de benchmark? Gaan de PPA's een steeds belangrijkere rol spelen 
voor de waardering van de parken en dergelijke? 

•  kan  een termijn noemen voor wanneer hij een 
kostenreductie verwacht? 

Antwoorden: 
• Wat betreft de flexibiliteit vindt  de drieslag van minister Wiebes 

heel inzichtelijk: investering innovatie, grootschalige demonstratie op projecten en uit-
rol. Flexibiliteit zit in de eerste twee fasen. Er moet met een open mind worden gekeken 
welke innovaties er in de markt zijn en daar kan een subsidiemechanisme voor worden 
ontwikkeld. 

• De som van de 80% is gemaakt in het licht van hoeveel potentie er in het algemeen is. 
Technisch is ervan uitgegaan dat 300 petajoule op zee zou worden opgewekt, 200 peta-
joule op land, 100 petajoule op grootschalige projecten zon en 50 petajoule op zon op 
grote daken. Onder bepaalde omstandigheden is dit te realiseren, ook omdat wordt ge-
dacht dat de kostprijs omlaag kan. In de nationale energieverkenning is de verwachting 
voor de elektriciteitsprijs in 2030 4,5 cent. Aan de opwekkant is men dan volledig con-
currerend. De PPA's zijn één van de factoren die maken dat bedrijven het aandurven 
mee te doen aan de tender. NVDE denkt dat PPA's een reële variabele zijn om mee te 
nemen. 
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De industrie wil graag elektrificeren. Hier zitten geen harde getallen achter, omdat deze 
uit de andere sectortafels moeten komen wil graag nagaan hoe er-
voor kan worden gezorgd dat de 150 petajoule mogelijk wordt gemaakt. 

 (ENECO) 

Vragen: 
•  is de verdrievoudiging ten opzichte van wat er nu is, of ten opzichte 

van wat er nu is plus de plannen die er zijn, de gecommitteerde parken? 
•   spreekt over de noodzaak van meer stringent beleid aan de 

vraagzijde. Kan hij dit concreet maken? 
•  kolencentrales worden financieel harder getroffen. 

Antwoorden: 
• De verdrievoudiging is ten opzichte van wat nu is geïnstalleerd plus wat al is vergund 

en in de pijplijn zit. 
• Het meer stringente beleid aan de vraagzijde betreft: ervoor zorgen dat de aardgasprijs 

voor de kleinverbruiker met kleine stapjes omhoog gaat en de energiebelasting op elek-
triciteit iets naar beneden. Voor de industrie zijn er verschillende opties. Er kan worden 
gewerkt met SDE of met een verbreding van de CO2-prijs. In het laatste geval moet wel 
worden gekeken hoe het probleem rondom de kostenverhogende concurrentiepositie 
moet worden opgelost. Voor de mobiliteitssector wordt al gewerkt met een CO2-norm, 
maar er kan worden gedacht aan het Chinese model waarbij bovenop de CO2-norm ook 
een bepaald deel van de verkochte auto's emissievrij zijn. 

 (Greenpeace) 

Vragen: 
•  CCS zal op de industrietafel worden besproken, maar vindt  

 dit niet nodig om de doelstellingen te halen of komt dit voort uit het idee dat 
er anders te veel geld naar CCS gaat en er te weinig geld overblijft om andere dingen te 
ontwikkelen? 

•  waarom beperkt Greenpeace zich tot uitbreiding in de industrie en 
niet naar non-ETS, omdat dit effectiever is? 

•  Greenpeace ziet een grotere rol voor biomassa in de toekomst. Hoe past 
de stellingname geen biomassa en geen CCS bij het beleid van Greenpeace internatio-
naal? 

•  hoe staat Greenpeace tegenover CCU? 
•  heeft Greenpeace een visie over het verbinden van draagvlak en 

resultaatverplichting? 
•  hoe kijkt Greenpeace aan tegen CCS om uiteindelijk op groene waterstof 

te komen? 

Antwoorden: 
• Greenpeace heeft als één van de eerste organisaties in de wereld een traditie gestart om 

heel gedetailleerde modellen te maken voor CO2-reductie. In geen van deze modellen 
zit CCS. Deze modellen zijn van vóór het akkoord van Parijs. Greenpeace denkt zonder 
CCS toe te kunnen. Misschien kan iets met CCU worden gedaan, maar dit zijn niet de 
korte klappen. 
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• Voor biomassa geldt hetzelfde. Greenpeace wil de duurzame biomassa bewaren voor de 
sectoren die het harder nodig hebben, bijvoorbeeld de luchtvaart. 

• Wat betreft de relatie tussen draagvlak en resultaatverplichting wil Greenpeace voorko-
men dat te gemakkelijk draagvlak wordt gecreëerd, zonder dat er oog is voor resultaten. 

•  heeft wel een punt met betrekking tot non-ETS. Greenpeace is er 
zeker voor in te kijken naar beprijzing in de bebouwde omgeving, het verkeer en de 
vleesindustrie. 

 (Shell) 

Vragen: 
•  heeft Shell concrete ideeën over welke zaken zouden moeten afvallen 

als het gaat om het innovatielandschap? 
•  waar denkt Shell aan als zij is geïnteresseerd in grootschalige uitrol 

op zee? 

Antwoorden: 
• Shell kijkt naar het wereldwijde innovatielandschap en kiest ervoor het innovatiebudget 

in te zetten op bepaalde geografieën. Dat is de manier waarop veel spelers de keuze ma-
ken waar ze actief worden. Als Nederland publieke en private investeringen wil aan-
trekken, moet Nederland duidelijk zijn over waar zij wil spelen. Dan gaat kritische 
massa ontstaan, maar op dit moment is het voor Shell te gefragmenteerd om ergens bij 
aan te sluiten. Het is dus belangrijk focus te creëren. 

• Shell is geïnteresseerd om vijf tot zeven gigawatt in één keer te ontwikkelen. Dit zal uit-
eindelijk in een joint venture moeten gebeuren en niet alleen. Op die schaal moet wor-
den gekeken naar de ontwikkeling van de keten, de uitbouw, de integratie, de 
infrastructuur en de sought opportunities. Shell denkt dat dan tot andere oplossingen kan 
worden gekomen. 

 (NUON) 

Vragen: 
•  als wordt gesproken over 4 à 5 gigawatt extra wind offshore en 2 à 2,5 

gigawatt extra onshore, ten opzichte van wat is dat dan? 
•  ziet  andere mogelijkheden om een impuls te geven 

buiten de subsidie voor elektrificatie? 
•  is de 2,5 gigawatt op land op basis van het huidige portfolio? 
•  hoe denkt  de gascentrales in Nederland in stand te hou-

den? 

Antwoorden: 
• Het antwoord op de vraag van  is: ten opzichte van de huidige windparken 

subsidievrij. Dit is echter pas gebouwd in 2022. 
•  geeft aan dat er stappen moeten worden gezet om de alternatieven kost-

prijsrendabel te maken, alleen dan zal het door bedrijven worden omarmd. Soms mogen 
zaken niet worden gestimuleerd van de EU, maar er zal toch een stap moeten worden 
gemaakt. 

• De 2,5 gigawatt op land is een inschatting op basis van de mogelijkheden, maar er moet 
coordinatie zijn tussen lokale, provinciale en rijksoverheden. 
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• Er is een verstandig besluit over de nationale CO2-beprijzing genomen. Als dit niet 
wordt gedaan, raakt dit de investeringszekerheid, de netwerkstabiliteit en wordt de mo-
gelijkheid uitgesloten om op termijn het systeem te stabiliseren. 

 (Natuur en Milieufederaties) 

Vragen: 
• : de ontbrekende factor is de huishoudelijk consument. De inpassing 

van de hoogspanningskabels kan worden vergroot door bijvoorbeeld mede-eigendom. 
Hoe verwacht  hiervoor voldoende draagvlak te kunnen creëren? Wat 
bedoelt  met de socialisering van de aansluitkosten met betrekking tot 
zonnepanelen op daken, omdat de aansluiting er al is en wordt betaald?.  

•  hoe kan ervoor worden gezorgd dat de regionale plannen passen in een 
kader dat voor het land optimaal is? Er zou een landelijk prioritering moeten komen 
voor de lokale plannen en hoe wordt hiervoor gezorgd? 

•  er wordt gesproken over 50% lokaal eigenaarschap in bijvoorbeeld 
wind. Een harde grens zou blokkerend kunnen werken, dus graag wat flexibiliteit. 

•  de bestuurlijke kracht met betrekking tot regionale energiestrategieën zit 
voornamelijk op gemeenteniveau. De regionale energiestrategie lijkt een soort uitlaat-
klep waar alles naartoe kan worden gestuurd. Waar is dan de besliskracht en de gover-
nance? 

•  is er een afweging gemaakt tussen wanneer vrijwillig en wanneer 
verplichten? 

Antwoorden: 
• De Natuur en Milieufederaties zitten inderdaad wat minder op de consument, maar dit is 

zeker relevant. De inpassing van de hoogspanningskabels is een probleem, maar er 
wordt steeds meer ingezet op het bereiken van draagvlak. Gezamenlijk wordt hierin een 
enorme weg afgelegd. 

• Met de socialisering van de aansluitkosten wordt bedoeld dat de businesscase wordt be-
reikt als drie boeren gezamenlijk een project aanvragen en niet als één boer dit aan-
vraagt en de andere twee meeliften. 

•  ziet wel gebeuren dat er sprake is van 50% lokaal eigenaarschap, 
maar dat flexibiliteit mogelijk moet zijn, 

•  hoopt dat in de regionale strategieën overstijgend wordt gekeken. 
Door de schaal te vergroten kan een deel van de landelijke issues worden meegenomen. 
Gemeentes moeten ook meer over hun eigen schaduw kijken. 

• Verplichten is niet leuk, maar als dit niet gebeurt, gaat zon op grote daken waarschijn-
lijk niet lukken. Soms kan het niet anders. 

VEMW) 

Vragen: 
•  wat wordt bedoeld met een robuuste afname van CO2-vrije stroom? 
•  in de notitie staat dat een eenzijdige invoering in Nederland van een 

CO2-prijs in de elektriciteitsprijs een mogelijk knelpunt is. Welk alternatief stelt  
 voor? 
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•  gesteld wordt dat er geen Sovjet-uitrol moet komen van de produc-
tieplanning. Wind op zee is echter nou eenmaal planmatig beleid en is dat niet juist no-
dig om de prijs laag te houden? 

•  wat is Dunkelflaute? Wat zijn de doelmatige netwerkkosten? 
•  de gasprijs is nu ongeveer 15 euro per megawattuur. De stroomprijs ligt tus-

sen de 35 en 40 euro per megawattuur. Hoe wordt dit verschil overbrugd? 

Antwoorden: 
• Met de robuuste afname van CO2-vrije stroom wordt in eerste instantie elektrificatie be-

doeld. In de industrie doet de energievraag zich vooral voor met betrekking tot tempera-
tuur/warmte. Elektrificatie daarvan is niet echt een eerste stap die kan worden genomen. 
De huidige vraag kan voor een belangrijk deel wel worden vergroend. Er zijn al bedrij-
ven die via PPA's een deel van hun elektriciteitsvraag vergroenen. Een aantal sectoren, 
bijvoorbeeld ICT, laat groeicijfers zien van 4% per jaar. Als het wagenpark wordt ge-
elektrificeerd, laat dit ook een forse groei zien. Gezamenlijk biedt dat de mogelijkheid 
tot een robuuste afname van CO2-vrije stroom. 

• De CO2-prijs: de roep om een Hoor price is mede ingegeven door een gebrek aan ver-
trouwen in het ETS-systeem. Sinds 2012 heeft het ETS zich in een keurig opwaartse lijn 
bewogen, met een duidelijke knip rond 2016. De prijs ligt nu rond de 12euro /ton. De 
draad is weer opgepakt en er is een stevig fundament onder een blijvende stijging van 
de CO2-prijs. Als Nederland een eenzijdig prijsbeleid gaat voeren, gaat dit ten koste van 
het doel dat men met zijn allen wil bereiken. 

• Met de Sovjet-aanpak wordt niet de uitrol van wind op zee bedoeld. Naast het beleid, 
gericht op stimuleren van het aanbod, moet er ook een beleid zijn dat de vraag stimu-
leert. Vraag en aanbod moeten in evenwicht blijven, ook vanwege het op peil blijven 
van de prijs. 

• Dunkelflaute is de Duitse term voor de elfstedentochtconditie: een winterperiode met 
een hoge vraag en een laag aanbod van stroom door weinig zon en wind. 

• De doelmatige netwerkkosten: er zal fors moeten worden geïnvesteerd in netwerken. 
Die netwerken zijn gebouwd in een tijd dat alles redelijk overzichtelijk was en de ener-
gievoorziening niet zo gecompliceerd was. Er is nu meer capaciteit nodig en de kosten 
van de netbeheerder nemen toe. Er moet voor worden gewaakt dat de kosten niet uit de 
pan stijgen. Er is dus een noodzaak om vooraf en dus eerder te investeren in netwerken, 
omdat netwerkinvestering een langere looptijd heeft dan bijvoorbeeld de investering in 
windparken. 

• Hoe kan worden gezorgd voor een goede prikkel om tot elektrificatie te komen? Dit 
moet voor een deel gebeuren via een prijsprikkel. Meer wind op zee biedt een kostenre-
ductie. Een alternatief is het grootschalig produceren van bijvoorbeeld waterstof in Sa-
oedi-Arabië en dit naar Nederland brengen. 

9. 	Rondvraag en afronding 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de rijke gedachtenvorming en hiervan zal nota 
worden genomen. Op 30 maart 2018 vindt de volgende vergadering plaats van 9:00 tot 
13:00 uur. 

Er moet worden nagedacht hoe grote kwesties in vervolgstappen kunnen worden aangepakt. 
Het meeste zal plenair worden behandeld, maar het is mogelijk dat een groepje één kwestie 
apart verkent. Dit heeft niet de voorkeur van de voorzitter, maar die ruimte is er wel. Dit 
wordt op 6 april 2018 nader bekeken. 
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 vraagt hoe de vergadering inzicht krijgt in de aannames die PBL han-
teert en wat er gebeurt als de vergadering het niet eens is met een of meerdere aannames. Er 
moet in ieder geval maximaal transparantie worden geboden op 6 april.  
denkt dat de hoeveelheid discussie zal meevallen. Er zal zoveel mogelijk transparantie wor-
den betracht. De voorzitter geeft aan dat PBL de aannames en de sommen bepaalt en dat dit 
het uitgangspunt is van deze exercitie. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 13.05 uur. 



STICHTING 
VAN DE ARBEID 	 Bezuidenhoutseweg 60 

postbus 90405 

2509 LK Den Haag 

tel. 070 - 3499 577 

fax 070 - 3499 796 

Verslag 	 KA-E 009 

van de vergadering van de Sectortafel Elektriciteit, gehouden 
op 30 maart 2018 bij de SER in Den Haag 

Aanwezig de leden 	 : Kees Vendrik (voorzitter),  (VNG), 
 (ENGIE),  (Gas-

unie),  (NVDE),  
(VEMW),  (TNO),  
(Planbureau voor de Leefomgeving), 

 (TenneT, vervanger van  
 (Energie Nederland),  

 (Netbeheer Nederland),  
(IPO),  (RWE),  
(NERA en TU Eindhoven),  (Na-
tuur en Milieufederaties),  
(POSAD),  (Unie 
van Waterschappen),  (Nuon),  

 (FMT),  (Vandebron), 
 (Rijksoverheid), 

 (Greenpeace),  (Eneco),  
(ODE-decentraal) 

Afwezig de leden 	 :  (Shell),  
(FNV),  (FNV) 

Secretariaat 	 :   
Notulist 	 : (Het Notuleercentrum) 

11. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit om 9.00 uur en heet ie- 
dereen welkom. Hij neemt de volgende punten door: 
•  vervangt  
•  zal om 10:00 uur aanwezig zijn. 
• De vertegenwoordigers van de FNV hebben zich voor de vergadering afgemeld. 
•  heeft zich voor de vergadering afgemeld. 
• SharePoint is operationeel; de toegangsinstructies zouden door iedereen ontvangen 

moeten zijn.  heeft nog geen instructies ontvangen en het secretariaat 
gaat dit regelen (actie). De pitches en het verslag van de vorige vergadering zijn op 
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Sharepoint geplaatst, alsmede de stukken voor deze vergadering. Dit zal voortaan de 
procedure zijn. Als er problemen zijn, kan men dit opnemen met het secretariaat. 

• Omdat het verslag van de vorige keer pas gisteren op Sharepoint is geplaatst, heeft niet 
iedereen de mogelijkheid gehad het verslag te lezen. Het verslag zal tijdens de eerstvol-
gende vergadering worden vastgesteld. 

• Er is vertraging opgetreden in de openbaarmaking van het rapport van PBL.  
 laat weten dat de kabinetsbrief in de loop van volgende week wordt ver-

stuurd, maar dat nog niet duidelijk is wanneer precies. Om het risico te vermijden dat 
tijdens de vergadering van 6 april 2018 nog niet alle informatie voorhanden is, stelt de 
voorzitter voor om de vergadering te verplaatsen naar 13 april 2018. Omdat dit bij di-
verse leden van de vergadering niet in de agenda past, wordt besloten de vergadering 
niet te verplaatsen met het risico dat de vergadering niet kan beschikken over de kabi-
netsbrief van PBL. Vooralsnog blijft de agenda voor 6 april 2018 gehandhaafd. 

• Volgende week wordt een besluit genomen over de optie om een aantal onderwerpen in 
klein comité te verdiepen en daarna terug te brengen in de vergadering. In ieder geval 
twee onderwerpen komen hiervoor in aanmerking: de systeemintegratie en het ruimte-
lijk vraagstuk. Dit zal een extra belasting betekenen in de maand april voor degenen die 
zich hieraan committeren.  geeft aan dat flexibiliteit in het onder-
werp systeemintegratie past en hij stelt voor dat TenneT, FME en Gasunie invulling ge-
ven aan dit onderwerp. Er zijn wellicht nog meer onderwerpen die in aanmerking 
komen voor verdieping en het secretariaat komt met een voorstel (actie). 

12. Pitches 
De pitches zijn vooraf verstrekt aan de deelnemers van de vergadering. De pitches zelf zul-
len niet worden genotuleerd, maar alleen de vragen naar aanleiding van de pitches en de 
antwoorden hierop. 

 (TNO) 

Vragen: 
•  welke potentie ziet  voor zon in Nederland? 
•  als voor groene waterstof de aanpak van wind op zee wordt toegepast, door 

een groeipad in te gaan met tenders en in 2025 te eindigen met een grootschalige fa-
briek, tot welke kostenreductie kan dit leiden? 

•  kan  andere voorbeelden geven van zaken die in de 
wet- en regelgeving zitten en die zouden moeten worden opgepakt. Dus: wat is er nog 
meer nodig? 

•  hoe kijkt  op heel lange termijn naar de kost-
prijsverschillen door natuurlijke omstandigheden; dus welke potentie ziet hij op lange 
termijn voor import- en exportbewegingen voor duurzame elektriciteit dan wel water-
stof? 

Antwoorden: 
•  begint met het beantwoorden van de laatste vraag. In zijn slides heeft 

hij de interconnectie als eerste genoemd. Hij ziet daar een heel groot potentieel. 
• Voor wat betreft de potentie voor zon verwacht  dat dit harder gaat lo-

pen dan nu wordt verwacht. Hij kan geen concreet getal noemen, maar dit zal vele gi-
gawatts zijn. 

• De kosten van groene waterstof kunnen sterk omlaag, zeker als dit op een handige ma-
nier wordt gedaan, vergelijkbaar met wind op zee. Dit gaat echter niet vanzelf De kos- 
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ten van de elektrolizers kunnen nog wat omlaag, maar 75% van de kosten van groene 
waterstof is elektriciteit. Deze kosten moeten dus een stuk omlaag, willen de kosten van 
groene waterstof naar beneden gaan. 

• Het wel of niet verplichten is een gevoelig onderwerp.  heeft hier per-
soonlijk wel een opvatting over, maar kan dit gezien de beperkte tijd nu niet genuan-
ceerd bespreken. Wel zou hij hier graag eens over praten. 

 (ENGIE) 

Vragen: 
•  in hoeverre wil  wachten op waterstof om in de oude 

gascentrales te stoppen of zijn er maatregelen die de komende tien jaar kunnen worden 
genomen die tot CO2-reductie kunnen leiden? 

•  kan  nader duiden wat hij bedoelt met de rol van 
een actieve overheid met betrekking tot het voorbereiden, het creëren van draagvlak en 
het organiseren van projecten? 

•  er is een lage ambitie zichtbaar voor wind op land. Is dat alleen wat 
betreft ENGIE of is dat voor het totaal? 

Antwoorden: 
• De weergegeven ambitie voor wind op land betreft ENGIE alleen. In totaal is er een ho-

ger ambitieniveau. 
• ENGIE merkt in de praktijk dat gemeenten tegen elkaar opbieden en problemen af-

schuiven op elkaar om maar niets in de eigen gemeente te hoeven realiseren. Af en toe 
speelt dat minder en gaat ENGIE met stakeholders in gesprek, maar is de overheid af-
wezig. ENGIE zou graag zien dat als duidelijk is waar welke projecten ontwikkeld kun-
nen worden, de overheid dan direct met ENGIE de gesprekken met de stakeholders 
aangaat. 

• De gascentrales maken onderdeel uit van de elektriciteitsmarkt op Noordwest-Europees 
niveau. Het zou best kunnen dat er binnenkort van de 2900 centrales nog maar 2000 
over zijn. Wat waterstof betreft moeten projecten starten met diverse partijen om op een 
schaal van 10 richting 100 megawatt groene waterstof projecten te starten. Daarna moet 
duidelijk worden wanneer die kunnen worden ingerold in het systeem.  
geeft aan dat men zich op de universiteiten bezighoudt met combustion, maar dat de 
elektriciteitsbedrijven waar zij aankloppen met hun projecten, niet thuis geven. Vandaar 
de vraag of er plannen zijn met betrekking tot de parken die er nu staan. 

 zou dit graag eens bilateraal bespreken. 

•  (Netbeheer. Nederland) 

Vragen: 
•  het woord energieopslag kwam niet in de presentatie voor. Ziet 

 dit niet als onderdeel van de infrastructuur? 
•  als uitdaging richting 2050 noemt  waterstof en 

het dieet van de mensen. Wat opvalt is dat de elektrificatie van de industrie daar geen 
rol in speelt en niet in de zin van waterstof, maar in de zin van directe elektriciteit. 

•   voorspelt 477 pentajoule elektriciteitsvraag in 
2030. Dit is meer dan wat de NEV voorspelt. Is dit het beste eindbeeld of kan  

 zich voorstellen dat deze vraag nog toeneemt? 
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•  kan  aangeven hoe de nettarieven stijgen? Hij kan zich 
voorstellen dat er heel hoge nettarieven voor elektriciteit zullen ontstaan, waardoor de 
flexkant moeilijker gaat worden, omdat er een heel groot vast deel zit in het tarief. Hoe 
ziet  dit in relatie tot flex? 

•  de ambitie voor 2025 vraagt veel arbeidskracht. Als iedereen aan 
tafel zijn arbeidskrachtbehoefte neerzet, dan gaat men met elkaar concurreren om de ar-
beidsschaarste. Hoe ziet  de genoemde ambitie in dat licht? 

•  kan decentrale opwekking een rol spelen om de belasting bij huis-
houdens te laten dalen en in welke mate? 

Antwoorden: 
•  vindt dat energieopslag primair iets van de markt is en dat net-

 dat moeten faciliteren. Het kan wel zo zijn, in het geval het niet interessant is 
voor de markt, dat tijdelijk flexibiliteit wordt geïntegreerd in het net. Primair zou dit 
echter moeten worden uitgevraagd in de markt zoals TenneT en Stedin ook al doen. 

•  gelooft in directe elektriciteit in de industrie. De vraag was meer 
waar waterstof kan worden ingezet om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

• De elektriciteitsvraag kan nog meer toenemen. De hoofdboodschap was niet om een 
exact getal neer te zetten, maar om aan te geven dat er meer elektriciteit zal worden ge-
transporteerd en dat dit invloed kan hebben op het elektriciteitssysteem. De voorzitter 
vraagt of als bij het beeld van 2030 nog 100 pentajoules wordt toegevoegd, de belofte 
van Gasunie dan nog steeds staat. De sommen die Gasunie heeft gemaakt gaan uit van 
6 gigawatt wind op land, 15 gigawatt zon op land en 30 gigawatt wind op zee. Waar-
schijnlijk is het uitgangspunt voor wind op zee te hoog. De overige hoeveelheden zijn 
realistisch en de hoeveelheden aan de vraagkant ook. De regionale netwerkbedrijven 
zijn het ook nog niet eens over ieder getal. Aan de hand van wat er op de andere tafels 
gaat gebeuren, zal er een nauwkeuriger plaatje worden gemaakt. 

• De nettarieven stijgen niet, maar zijn stabiel en bedragen 20% van de totale kostprijs 
van de consument. Tegelijkertijd is het wel de vraag wat de investeringen gaan doen op 
het totale plaatje. Het zou kunnen dat het deel vaste kosten zal stijgen. Netbeheer vindt 
dit echter iets voor de markt om dit te bepalen.  geeft aan dat Gasunie de 
kosten heeft geanalyseerd en verwacht dat de infrastructuurkosten vóór 2050 net niet 
zullen verdubbelen. Dit betekent een forse stijging. 

• De schaarste op de arbeidsmarkt wordt een groot probleem en hierop moet gezamenlijk 
een antwoord geven. De voorzitter geeft aan dat er een SER-advies aankomt over de 
arbeidsmarkt precies om dit vraagstuk te adresseren en een run op dezelfde arbeids-
krachten te voorkomen.  is wel van mening dat het met nieuwe 
technologieën allemaal veel slimmer kan. 

•  zal de vraag van  gezien de complexiteit, bilate-
raal beantwoorden. 

 (Gasunie) 

Vragen: 
• Kees Vendrik: het rapport van Berenschot is nog niet uit. Zodra het rapport beschik- 
, 	baar is, zal  dit aan ieder verstrekken (actie). 
•  wat is de inpasbaarheid van waterstof in de infrastructuur van Gas-

unie? Het plaatje van Gasunie over waterstof lijkt te suggereren dat blauwe waterstof 
een belangrijke schakel is in het opbouwen van groene waterstof. Dit zijn twee verschil-
lende technologieën en het verzoek is hierop een toelichting te geven. 
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•  in het plaatje van Gasunie staat 43% andere moleculen, niet zijnde wa-
terstof. Is dit conventioneel aardgas? 

•  in de Sahara zal naar alle waarschijnlijkheid veel goedkoper waterstof kunnen 
worden. gemaakt. Hoe ziet  dit in het licht van de concurrentie? Groen gas 
is meestal gebaseerd op reststroom; ziet  dit als een duurzame lange ter-
mijn oplossing? 

•  het grootste deel van de kosten van infrastructuur ontstaat bij 
het opgraven van kabels en het maakt niet uit welke kabel erin gaat. Dit is het antwoord 
op de vraag van  over flex versus netten. 

Antwoorden: 
• Voor de inpasbaarheid van waterstof in Gasunie-netten doet Gasunie een proef in 

Zeeland. Gasunie denkt dat het hogedruknet hiervoor behoorlijk goed geschikt is. Wel 
is de verwachting dat er enige aanpassingen nodig zijn in de compressorstations. Het zal 
minder makkelijk zijn dit in te passen in de distributienetten, omdat het gaat om kleine 
moleculen waardoor het makkelijker lekt. 

• Het antwoord op de vraag of blauwe waterstof een belangrijke schakel is naar groene 
waterstof is ja en nee. Technologisch is dit niet het geval, maar blauwe waterstof is wel-
licht noodzakelijk als er een systeem wordt gecreëerd waarin waterstof een belangrijke 
rol speelt. Dan moet ervoor worden gezorgd dat er toepassingen zijn voor waterstof en 
de industrie omschakelt naar bepaalde processen met waterstof. In dat geval moet er wel 
voldoende waterstof zijn. Dit kan met grijze waterstof waarbij CO2  vrijkomt, maar ook 
met blauwe waterstof waarbij de CO2  wordt opgeslagen onder de grond. Dit laatste is 
ook een duurzame manier om waterstof te maken zonder CO2-emissies. 

• De andere moleculen betreffen aardgas met CCS en groen gas uit biomassa (van land en 
aquatisch). 

• Inderdaad moet de elektriciteit worden gemaakt daar waar het zo goedkoop mogelijk is. 
Dat is op de Noordzee waar het heel hard waait, maar er zijn plaatsen waar het nog veel 
harder waait en waar de zon veel meer schijnt.  verwacht dat daar waar 
energie maken het meest effectief is, de conversie in waterstof gaat plaatsvinden, waar-
na er ook een waterstofinfrastructuur ontstaat. 

•  denkt dat groen gas, dat was voorbestemd om te gebruiken in de indu-
strie, kan worden gebruikt voor gebieden die heel moeilijk zijn te elektrificeren of op 
warmtenetten aan te sluiten zijn. In dat geval hoeft de infrastructuur niet op grote schaal 
te worden aangepast en is dit een betaalbare maatregel.  

 geeft -aan dat waterschappen één van de grootste producenten zijn van groen gas 
dat vrijkomt bij waterzuivering. Hij ziet in de toekomst een mogelijke samenwerking 
met Gasunie om groen gas te leveren. 

• De voorzitter vraagt, als  spreekt over het verder ontwikkelen van groene 
waterstof, hoeveel wind op zee hij dan wil zien opgesteld voor dat doel. Voor TenneT 
en Gasunie is het duidelijk dat als er veel windparken op zee worden gebouwd, de slag 
naar groene moleculen, uitgaande van waterstof, onontkoombaar is. De vraag is echter 
of alles kan worden afgevoerd en of er niet nu al een begin moet worden gemaakt met 
een hybride oplossing. Dit hangt ook af van de mate waarin de industrie kan elektrifice-
ren. Als er genoeg vraag is, is een conversieslag alleen nodig voor opslag en om 
transport goedkoper te maken. 
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 (FME) 

Vragen: 
•  kan met deze data het gebrek aan personeel worden opgevangen of 

zijn er kansen qua digitalisering aan de kant van netbeheer? 
•  als wordt gezegd dat 60% van de innovatie wordt gedaan buiten uni-

versiteiten, wordt dan bedoeld dat de meeste innovatie gebeurt zonder publiek gefinan-
cierde middelen?  geeft aan dat samenwerking met universiteiten echt 
nodig is. 

•   schetst een groot aantal randvoorwaarden die 
noodzakelijk zijn om de beweging in te zetten. Welke kansen ziet FME, samen met haar 
leden, om bijvoorbeeld grootschalige afspraken te maken over elektrificatie om zo extra 
beweging te creëren? 

Antwoorden: 
• Dataontwikkeling vraagt heel veel personeel. Dit is niet op te lossen door robotisering. 

FME voorziet zeker de eerste tien jaar een tekort aan technici. 
• geeft gelijk. Industrie en kennisinstituten moeten 

met elkaar samenwerken. Hij onderstreept het belang van de samenwerking met univer-
siteiten. 

• FME probeert te verbinden en is in gesprek met diverse partijen om samenwerking te 
bewerkstelligen en tot projecten te komen. 

 (RWE) 

Vragen: 
•   geeft aan dat biomassa de enige oplossing is voor 

Nederland en dat ook rendabele gascentrales nodig zijn. Dit is eigenlijk een dubbele 
boodschap. Welke keuzemogelijkheden zitten hier nog in of moet dit allebei? 

•  het laatste plaatje waarin de CO2-winst staat, lijkt erg rooskleurig. 
 claimt subsidie voor biomassa, terwijl in het regeerakkoord staat dat 

hiermee wordt gestopt. Hoe kijkt  hier tegenaan? Er zijn een heleboel par-
tijen die biomassa claimen, er is echter maar één aarde. Hoe ziet  dat? 

•  de rol van biomassa is niet helemaal duidelijk. Is dit bedoeld om de 
regelbaarheid van het systeem te vergroten? Ontstaat dan niet hetzelfde probleem als bij 
de gascentrales? Was is het potentieel van biomassa met CCS? 

•  de 0,2% van het wereldwijde aanbod is ook precies de behoefte 
van Nederland. Hoe ziet  het perspectief van kostenreductie, omdat er een 
schaars aanbod is, waar heftige competitie om wordt voorzien? 

•  is het op lange termijn verstandig biomassa in een elektriciteitscentrale 
te verstoken of zou het beter zijn de biomassa te vergassen en deze energie op te slaan? 

•  in het besparingsaanbod staat niets over de gascentrales. Zijn er maat-
regelen die hiervoor kunnen worden genomen? 

•  wat is de kosteneffectiviteit van biomassa plus CCS? Hoe ontwikkelen zich 
de meerkosten als de centrales niet volledig draaien vanwege wind en zon? 

Antwoorden: 
• In het plaatje richting 2030 is te zien dat niet zon en wind nog behoorlijk zal moeten 

produceren de komende tijd. Gas is moeilijker te verduurzamen dan biomassa. Er is 
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echter nog een behoorlijke hoeveelheid nodig richting 2050 met behulp van centrale 
productie en het is een keuze wat wordt gebruikt. In de beleving van RWE is het wel 
goed om te kiezen voor een CO2-vrije voet; hier is biomassa geschikt voor en gas min-
der. 

• Om gascentrales CO2-vrij maken moet worden overgegaan op waterstof. Dan zijn er 
grote hoeveelheden nodig die beter in de industrie kunnen worden gebruikt dan in de 
conventionele gascentrales. Het grijze vlak uit de andere grafiek zal voorlopig nog vrij 
groot blijven. Hier moet iets mee gebeuren. Hier kunnen gascentrales worden ingezet en 
hopen dat op termijn richting waterstof kan worden bewogen of er wordt voor biomassa 
gekozen. Ook kan men voor beide kiezen. Het één sluit het ander niet uit. Biomassa 
plus CCS zou concurrerend kunnen zijn richting 2050. De enige concurrentie zijn gas-
centrales met waterstof, maar dit is geen goedkope oplossing. Het lijkt nu niet verstan-
dig om voor één van beide opties te kiezen, omdat er dan maar één optie over is. Op 
termijn kan worden gekeken hoe de technologieën ervoor staan en welke optie gaat 
winnen. 

• RWE ziet dat er heel veel partijen zijn die kijken naar gebruik van biomassa op lange 
termijn en van die partijen zitten er heel veel in de industrie. Er zal niet veel concurren-
tie zijn, omdat de wensen van de partijen op elkaar aansluiten. De chemische industrie 
bijvoorbeeld gebruikt de biomassa eerst. Wat overblijft gaat naar de energiecentrales. 
Op het moment dat de energiecentrales de biomassa niet meer kunnen inzetten, gaat dit 
ten koste van de industrie. De energiecentrales zullen meer en meer naar de laagwaardi-
ge restproducten gaan en de industrie zal de hoogwaardige producten inzetten. Zo zijn 
er heel veel ketens die ontwikkeld moeten worden bij het verstoken van restproducten 
uit de industrie. 

• In antwoord op de vraag va  geeft  aan dat inderdaad de 
onderkant zal worden gebruikt (de uren die er nog zijn). De energiecentrale gaat uren 
verliezen; als er voldoende wind en zon is, schakelt de centrale af. Dit betekent niet dat 
dit onrendabel is. Het prijsverloop van elektriciteit in de toekomst zal veel grilliger zijn 
dan nu. Er zijn dan minder uren nodig om geld te verdienen. 

•  vraagt of  nog iets kan zeggen over de kostendaling. 
 geeft aan dat dit kan plaatsvinden dankzij het overgaan naar andere soor-

ten biomassa die nu verrotten of lokaal worden verbrand. 

 (Vandebron) 

Vragen: 
•  wat is heel erg belangrijk om de markt zo goed mogelijk open te 

houden voor nieuwe unusual suspects? 
•   geeft aan grote aarzeling te hebben bij biomassa 

als het over reststromen gaat. Is het wel interessant om de biomassa te gebruiken die nu 
ligt te verrotten of verbrand wordt? 

•  bij de bebouwde omgevingstafel wordt gezegd dat de CO2-prijs de basis is 
voor de energiebelasting van E en G. Zou de CO2-prijs ook als basis kunnen worden 
gehanteerd voor de energie voor mobiliteit? 

•  kan  vertellen op welke schaal de besparing van 1 
tot 1,5 cent mogelijk is? 

Antwoorden: 
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• De unusual suspects moeten de kans hebben om zelf te ontwikkelen. De vergunningen 
moeten lokaal op een eerlijke wijze worden verstrekt voor wind op land en zon. Het is 
belangrijk om eigenaarschap van burgers te stimuleren. 

• Vandebron heeft geen fundamenteel probleem met biomassa, maar het probleem zit in 
het feit dat er zoveel subsidie naar toe gaat en er te weinig met reststroom gebeurt. 

• Het is een goede suggestie om de CO2-prijs als grondslag te nemen voor de belasting 
van mobiliteit. Met name voor elektrische mobiliteit heeft dit een ander voordeel, name-
lijk schonere lucht. Als grondslag is dit goed, maar elektrisch moet wel worden voorge-
trokken. 

• De meerwaarde voor lokale energieproductie kan worden geboden, omdat een lagere 
marge wordt gemaakt per retailplan. Voor Vandebron is dit op langere termijn haalbaar, 
maar het is niet zeker of dit ook geldt voor andere energiebedrijven. Vandebron zorgt 
dat een deel van de marge die de klant betaalt, naar de lokale duurzame energieproduc-
tie gaat in plaats van naar de partij die de administratie doet en de programmaverant-
woordelijkheid. 

 (ODE-decentraal) 

Vragen: 
•  Kan  iets meer vertellen over de juridische toets? Uit 

hoofde van de systeemverantwoordelijkheid van de overheid, als het gaat om betrouw-
baarheid, welke verantwoordelijkheid mag je dan neerleggen bij de 50% en welke niet? 

•  aansluitend op de vraag van  wat als de indu-
strie 60% tot 70% voor haar rekening neemt, is dat een probleem? Is dit iets dat door de 
consumenten moet gebeuren? 

•  wat ziet  als ideale rol van de energieleveranciers ten 
opzichte van de cooperaties? 

•  wat de reactie van  op de stelling van  
die zegt dat hij wil dat de gemeentes hem helpen? 

•   zegt 4,5 gigawatt wind op land en dezelfde hoeveelheid voor 
de markt. Het totaal is dan hoger dan wat in andere presentaties naar voren komt. 
ODE-decentraal zegt dit te kunnen regelen door hun aanpak. Is er dan niks meer nodig 
aan governance met VNG en gemeentes; gaat dit gewoon lopen? 

•  is de 50% een gemiddelde of geldt dit voor alle projecten? 

Antwoorden: 
• De juridische toets is toegestaan; dit is op lokaal niveau uitgezocht, maar de discussie 

moet in elke gemeente worden gevoerd. Het zou goed zijn als het Rijk hierop een klap 
geeft, omdat dit in een keer duidelijkheid schept. 

• Er zijn wettelijke verantwoordelijkheden om wind en zon te bouwen en daaraan moet 
worden voldaan. ODE-decentraal probeert hiermee-te organiseren dat de verantwoorde-
lijkheid in het proces van de omgeving wordt meegenomen. 

• Bij de discussies over de doelstellingen heeft ODE-decentraal gezegd dat het haalbaar 
is, maar niet op de oude manier. In elk dorp staan bewoners te trappelen om windmo-
lens te bouwen, maar er moet wel worden georganiseerd dat zij een deel krijgen in de 
energietransitie. In het proces moet worden georganiseerd dat zij een goede positie krij-
gen. 

• De rol van de energieleveranciers is het aanbieden van goede PPA's en transparant zijn 
in wat zij doen. Uiteindelijke moeten de lokale clubs de PPA's en de stroomcontracten 
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uitleggen aan de leden. Het is essentieel dat wordt uitgelegd hoe het geld verdiend 
wordt. 

• Het gaat om een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. De 50% is een gemiddelde doelstelling, 
maar het werk moet worden geleverd door ruimtelijke ordeningskaders in centrale ge-
meentes. De concretisering van de uitvoering moet worden vastgelegd in beleidskaders. 
Op het moment dat daarop wordt aangestuurd, zal de markt met de omgeving afspraken 
kunnen maken. Uiteindelijk wordt in 2030 uitgekomen op gemiddeld de helft van de 
burgers. 

 (ENED) 

Vragen: 
•  ENED spreekt over taakstelling voor regio's en VNG heeft hier 

vraagtekens bij, omdat dit mogelijk conflicteert met het draagvlak. Wat is de positie die 
VNG en mogelijk IPO daar innemen? De afgelopen jaren is veel discussie geweest over 
de inpassing van duurzame energie en dat de top-down benadering niet veel succes 
heeft gebracht. Hoe zou dat draagvlak op een goede manier tot stand komen? 

•  heeft twee amendementen op de tabel met de megatonnen: de AVI's 
vallen onder de industrie en zuinige verlichting hoort ook niet thuis aan deze tafel. Een 
pentalaterale aanpak kan vertraging opleveren en daarmee wordt de opgave aan deze ta-
fel groter gemaakt. Kan  hier iets over zeggen? 

• :  gaf aan dat de CO2-bodemprijs een belemmering 
zou zijn voor de elektrificatie van de industrie en de pentalaterale aanpak is hiervoor de 
oplossing.  begrijpt dit niet helemaal. Daarnaast noemt  

 een verdere versterking van de EU ETS. Wat zijn haar ideeën daarover? 
•   geeft aan dat wordt afgewacht wat uit de ande-

re tafels komt, maar bij de mobiliteitstafel werd gezegd dat wordt afgewacht totdat er 
een duidelijk aanbod vanuit de elektriciteitstafel komt. Het is dus niet handig om op el-
kaar te wachten. 

•  kan  de samenwerking tussen overige sectoren 
en ketenpartners verduidelijken? 

•  wat is nodig om de komende tijd een grote kostenreductie te kun-
nen realiseren? 

Antwoorden: 
• Het is belangrijk dat de gemeenten en de provincies zich committeren aan een bepaalde 

ambitie op een manier dat er vol draagvlak is. Het bewustzijn is nu groter. ENED wil 
graag een indicatie van wat mogelijk is volgens de overheid. ENED zou graag meer wil-
len dan 3 gigawatt, maar is misschien wat minder positief over de mogelijkheden hier-
van. 

• ENED is uitgegaan van de huidige tabel over de AFI's en dergelijke. ENED gaat ervan 
uit dat de huidige tabel ook op iedere tafel wordt gebruikt. ENED wacht de nieuwe tabel 
van PBL af. 

• De pentalaterale aanpak is inderdaad ingewikkeld, maar ENED denkt dat dit wel zinvol 
is. ENED schat in dat hetgeen in Nederland wordt gerealiseerd aan CO2-reductie, weer 
wordt gereduceerd door meer CO2-productie in andere delen van de wereld. De onder-
zoeken hierover worden afgewacht. Dit effect wordt gemitigeerd door een pentalaterale 
aanpak. 

• De pentalaterale aanpak maakt voor de industrie de elektrificatie duurder. De beprij zing 
van CO2  moet in ieder geval nuttig zijn. 
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• Het is belangrijk dat EU ETS in zichzelf goed gaat functioneren. Als in Nederland meer 
duurzame elektriciteit wordt opgewekt, moet een equivalent van het aantal rechten uit 
de markt worden gehaald. Een overheid mag ervoor kiezen deze niet meer in de markt 
te brengen, maar ze voor zichzelf te houden. 

• De voorzitter heeft een rol in de samenwerking met de andere tafels in de zin van welke 
tafel het eerst komt met voorstellen. ENED schuift graag aan bij andere tafels om daar 
een aanbod te doen. 

• De samenwerking met de ketenpartners heeft te maken met wat men van elkaar kan 
verwachten en hiervoor zijn afspraken nodig. Het aanbod is afhankelijk van de vraag. 
Omdat het gaat om investeringen voor de komende tien tot dertig jaar, moet dit goed 
aan de voorkant met elkaar worden doorgenomen. De prijsontwikkeling is een van de 
meeste onzekere factoren. 

• Met elkaar moet worden gekeken naar de kostenreductie. Opschaling is een van de al-
lerbeste middelen. Met normering wordt zekerheid voor de markt gecreëerd dat afname 
gaat plaatsvinden. Daarnaast is intelligente researchgerichte samenwerking nodig in de 
hele keten om met elkaar de kosten te reduceren. 

 (VNG) 

Vragen: 
• Kees Vendrik: veel leden van de VNG zijn bezig een nieuw college samen te stellen. 

Kan  iets zeggen over de invloed hiervan op de positie die VNG gaat 
innemen tot de zomer? 

•  hoe bouwt VNG op bestaande kennis en hoe gaat VNG hiermee om? 
•  is de driehoek (netbeheerders, prosumenten en centrale overheid) 

geen vierhoek, omdat hieraan ook gewone bedrijven moeten meedoen? Kan  
 iets zeggen hoe zij de doelstelling van 3 tot 9 gigawatt op land ziet en een indica-

tie kan geven van de verwachting van VNG? 
•  welk proces en welke governance ziet VNG voor zich om te komen tot een 

gedragen taakstelling? Hoe ziet  de gelijkwaardige verdeling van de 
kosten van energietransitie, omdat de diverse partijen heel verschillend profiteren van 
de energietransitie? Moet ook niet het profijtbeginsel meespelen? 

•  de decentrale overheden moeten de mensen zoveel mogelijk de kans 
geven om zelf keuzes te maken, maar hoe wil VNG garanderen dat dit iets oplevert? 

•  aan welk type resultaat wil VNG zich committeren? 

Antwoorden: 
• De verkiezingen hebben consequenties voor de wijze waarop tot besluitvorming over 

kan worden gegaan.  hoopt dat de situatie over één à twee maanden 
weer stabiel is. Hij hoopt de positie van VNG voor de zomer op het VNG-congres te 
kunnen voorleggen. VNG heeft aandacht voor deze demissionaire status. 

• De discrepantie tussen de bestaande kennis en de inschatting die uit de regio komt kan 
een interessante spiegel zijn. Kostenefficiëntie versus draagvlak kan botsen, maar juist 
het gesprek daarover en de confrontatie kunnen interessant zijn. De discussie over moet 
het 3 of 9 gigawatt zijn, kan worden ondervangen door een spiegel voor te houden en dit 
zou PBL kunnen doen. In de afspraken die VNG maakt, geeft zij ruimte voor het een 
proces dat VNG voorstaat. Soms zit er een gat tussen wat VNG denkt dat een regio zou 
kunnen doen en wat de regio zelf heeft bedacht. Hierover gaat VNG in gesprek. Niet al-
les wat door planbureaus is bedacht, kan worden gerealiseerd in de regio's. Het is de 
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bedoeling van VNG om de inzichten die zij heeft, zoveel mogelijk landen in de gemeen-
ten. VNG pleit wel voor wat ruimte tussen voor wat uit kostenefficiëntie het meest 
slimme is en waar draagvlak voor is. 

•  heeft gelijk dat bedrijven een plek moeten krijgen. VNG voert ge-
sprekken met bedrijven die op dezelfde manier acteren als de prosurnenten en consu-
menten. 

• De verdeling van de kosten komt uiteindelijk neer op de draagvlakconstructie en het 
politiek vraagstuk. De vraag is waar de knoop wordt doorgehakt, omdat dit soms een 
lokale vraag en soms een nationale vraag is. Als in de ene wijk eerder wordt begonnen 
dan in de andere wijk, heeft dit ook effecten. De kosten kunnen dan voor de ene groep 
burgers anders zijn dan voor de andere groep. Voor een deel zal de vraag op lokaal ni-
veau moeten worden beantwoord en voor een deel moet dit nationaal worden geadres-
seerd. 

 (IPO) 

Vragen: 
•  een vraag voor  en  zij zijn vertegen-

woordigers van aandeelhouders in net- en warmtebedrijven: hebben jullie besloten een 
bepaald kader te ontwikkelen dat kan worden meegegeven als opdracht aan de bedrijven 
waar zij sturing aan geven? Hebben jullie een eigen visie op waar jullie vinden dat de 
regionale netbeheerders zouden moeten staan? 

•  Een van de grote uitdagingen voor gemeenten en regio's is kennis. 
Hoe denken jullie de kennis te organiseren om initiatieven uit de markt goed te kunnen 
beoordelen? 

•  de verschillende overheden willen met één mond spreken. Is het nu verleden 
tijd dat als een gemeente met een initiatief komt, de provincie hier niet mee instemt? 

Antwoorden: 
• De kern van REKS is dat gemeenten en provincies samen iets maken. Dit is een metho-

de om te borgen dat gemeenten en provincies op één lijn komen. 
• Op de vraag over de netbeheerders moet  het antwoord schuldig blijven. 

Het is de bedoeling met elkaar aan tafel te gaan zitten om te bekijken hoe dit met zijn al-
len kan worden bewerkstelligd. 

• Kennis is inderdaad een punt. Hier is uitwisseling een belangrijk middel. Hierbij ligt de 
verantwoordelijkheid bij de koepels, maar ook bij de bedrijven. 

 (UvW) 

Vragen: 
•  waterschappen werken anders dan, gemeenten en staan los van de 

politieke cycli. Moeten we gaan denken aan bijvoorbeeld 'klimaatschappen' of aan in-
stituten waarmee wat losser van de dagelijkse waan de voortgang wordt gecontinueerd? 
Wat kan van waterschappen worden geleerd, omdat waterschappen wat anders werken? 

•  wat kan van de waterschappen worden geleerd als het gaat om 
breed, nationaal en governance? 

•  wat is de kwantificering richting 2030, wat is de potentie die de 
waterschappen in de aanbieding hebben? 
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Antwoorden: 
• Bij waterschappen is het zo dat als technische mensen een goed idee hebben, zij mensen 

hiervoor enthousiast krijgen en gewoon aan de gang gaan. Dit wordt een pilot en het be-
leid komt hier achteraan. Een groot verschil met andere overheden is dat waterschappen 
een op zichzelf staande financiering hebben, waardoor er meer grip is op de inkomsten 
en uitgaven. 

• Op persoonlijke titel geeft  aan dat hij denkt dat water-
schappen moeten kijken hoe zij samen met gemeenten en provincies meer kunnen gaan 
samenwerken in de energietransitie om de assets meer op elkaar aan te sluiten. Dit zou 
een klimaatschap of energieschap kunnen worden genoemd. 

• Het waterschap heeft tien petajoule voor eigen gebruik, maar er zijn waterschappen die 
plannen hebben liggen om tot een energieopbrengst van 200% van hun eigen verbruik te 
komen: De voorzitter merkt op dat later in het proces de vraag kan worden gesteld hoe-
veel de waterschappen kunnen accommoderen voor derde partijen die op een of andere 
manier aan duurzame opwekking willen doen. 

 (Rijksoverheid) 

Vragen: 
•   komt indicatief tot 1,5 gigawatt op land; wat is 

de overweging daarbij? Bij de elektrificatie van andere sectoren zijn twee elementen 
naar voren gekomen in de andere pitches: de verhoging van de gasprijs en de nationale 
CO2-prijs. Hoe schat  dit in als dit wordt gevraagd van andere partijen, 
maar als er ook een sleutel ligt bij de overheid om dit te helpen stimuleren? 

•  voor de pilots van wind op land wordt voorgesteld deze op dezelfde 
manier te doen als de pilots van wind op zee. Er zit een conflict tussen de energiestrate-
gieën en sociale kaders op het moment dat dit met de regio's wordt bepaald en het rijk 
hierdoorheen fietst met een tender. Hoe ziet  dit? 

•  in de tabel met betrekking tot de beschikbare middelen voor de SDE 
is te zien dat de opbrengst tussen 2025 en 2040 met meer dan een miljard afneemt. De 
duurste opties voor CO2-besparing moeten nog komen en hoe ziet  
dat? 

•  vanuit de wetenschappen leeft het idee dat innovatie met missiegedre-
ven innovatieprogramma's zal plaatsvinden. Wil de Rijksoverheid hierop inzetten? 

•  wordt het pluspakket voor min 55% al indicatief toegedeeld aan 
sectoren of gaat dit omgekeerd? 

•  op het moment dat de veilingen wind onshore en offshore tot opbreng-
sten leidt in plaats van subsidieafhankelijk zijn, wordt dit dan toegevoegd aan de SDE? 

•  geldt de verbreding SDE voor alle opties? Er is effectieve handha-
ving nodig van de implementatie van de normering van bijvoorbeeld eco-design. Dit is 
een punt van aandacht. 

•  op welke wijze gaat het Rijk een afweging maken van de kosten, 
schone lucht, elektrificatie, CCS en de stroomprijs. 

•  de inpassing van 10 gigawatt extra zon is misschien wel de aller-
grootste opgave die er ligt. Zijn er al ideeën voor hoe dit technisch, qua timing en qua 
methode kan worden gedaan? 
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Antwoorden: 
• De 1,5 gigawatt op land is een illustratie; dit kan ambitieuzer. Dit sluit wel aan bij wat 

er al kan worden gedaan met de bestaande windparken. 
• Elektrificatie in relatie tot de verhoging van de gasprijs en de nationale CO2-prijs: er 

wordt onderzoek gedaan hoe de CO2-prijs zo verstandig mogelijk kan worden ingevuld. 
Voor de overheid is belangrijk dat de maatregel staat ingeboekt voor de waarde van 
CO2-reductie en deze staat ook ingeboekt voor een bedrag. De suggestie om de gasprijs 
te koppelen aan de CO2-prijs staat genoteerd. 

• De spanning tussen de aanpak tussen wind op zee en wind op land heeft ook te maken 
met de vraag hoe om te gaan met een grootschalige inpassing van zon. Het is niet zo dat 
het Rijk op nationaal niveau gebieden gaat aanwijzen, maar dat met elkaar planmatig 
met gemeenten en provincies wordt gekeken waar dit mogelijk en wenselijk is. 

• Missiegedreven programma's zou de overheid graag zien. Het is de bedoeling dat er op 
innovatiegebied heldere lijnen komen waar de overheid haar instrumentarium op kan 
inzetten. 

• De 55% is nog niet door de overheid indicatief ingevuld. 
• Het is een interessante optie om de opbrengsten van de veilingen toe te voegen aan de 

SDE. 
• Wat betreft de handhaving van de implementatie van de Wet Milieubeheer is gemeld 

aan de Tweede Kamer dat er op een andere manier en veel effectiever wordt gehand-
haafd. Er wordt uitgegaan van de omgekeerde bewijslast. De Rijksoverheid kijkt heel 
breed en naar alle opties. 

• Primair stuurt de overheid op CO2, maar is niet blind voor andere zaken. Er wordt ook 
gekeken naar circulair en naar waar zaken overlappen met luchtkwaliteit. Het moet ech-
ter ook weer niet zo ingewikkeld worden, dat er uiteindelijk niets wordt gedaan. 

• De overheid denkt dat in het kader van het klimaatakkoord de processen zodanig moe-
ten worden ingericht dat de 10 gigawatt zon voor iedereen beter voorspelbaar en beter 
inpasbaar wordt. 

13. Rondvraag en afronding 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de aanwezigheid. Voor de vergadering van 
6 april 2018 zullen de volgende documenten op SharePoint worden gezet: 

Het verslag van de vergadering van vandaag. 
Een wrap-up van alle bijdragen 
De vraag wie wil deelnemen aan de systeemtafel en de ruimtetafel. De sectortafel Elek- 
triciteit blijft de hoofdtafel en voornoemde tafels zijn alleen bedoeld voor tijdelijke on- 
dersteuning en zijn dienstbaar aan de sectortafel gedurende ongeveer een maand. 

 vraagt of de deelnemers aan de systeemtafel en de ruimtetafel uit de 
delegatie van de sectortafel moeten komen of dat het mogelijk is een deskundige erbij te 
vragen. De voorzitter geeft aan dat het de voorkeur heeft dat ,de deelnemers vanuit de dele-
gatie van de sectortafel komen, maar als het nodig blijkt te zijn, kan eventueel een deskundi-
ge worden gevraagd aan te schuiven. 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 13.13 uur. 
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Actielij st 

Nr. Actie Actiehouder 
1 Instructie SharePoint naar  sturen. Secretariaat 
2 Secretariaat Voorstel voor onderwerpen die voor verdieping in aanmerking 

komen. 



VERSLAG 

Vergadering: 	 nr. 4 

Datum en tijd: 	 10.00 uur 

Plaats: 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (Shell), 
 (FNV),  (FNV),  

 (ENGIE),  (Gasunie),  
 (NVDE),  (VEMW),  

 (Unie van Waterschappen),  
 (TNO),  (Planbureau voor de 

Leefomgeving),  (TenneT),  
(POSAD),  (Energie Nederland),  

 (Netbeheer Nederland),  
(IPO),  (RWE),  (NERA en 
TU Eindhoven),  (Natuur en Milieufede-
raties),  (Nuon),  (FME), 

 (Vandebron),  (VNG), 
 (Rijksoverheid),  

(Greenpeace),  (Eneco),  (ODE-
decentraal) 

Secretariaat: 	   

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Voor- 
afgaand aan de presentaties heeft hij de volgende mededelingen: 
• De brief van het kabinet met de bijbehorende kostennotitie is nog niet verstuurd. 

 voegt toe dat het voor nu van belang is dat  de ingezette 
koers kan houden en bevestigt wat ze twee weken geleden ook naar voren bracht: de 
opgave blijft 20 Mton. 

•  is vanaf vandaag de vaste vertegenwoordiger van POSAD. Hij houdt zich 
sinds een jaar of zeven bezig met de energietransitie. Onlangs heeft hij de publicatie 
Klimaat, energie en ruimte gepubliceerd, waarin veel bouwstenen rondom deze thema's 
zo kritisch mogelijk zijn uitgelegd. De voorzitter zal ervoor zorgen dat deze publicatie 
op SharePoint beschikbaar komt. 

• Er zijn mededelingen uit het Klimaatberaad, dat gisteren onder leiding van Ed Nijpels 
heeft plaatsgevonden: 

Er is stilgestaan bij de vraag hoe het te bereiken klimaatakkoord zich verhoudt tot de 
geldende spelregels van de mededinging. Er zijn drie punten benoemd: 1. De ACM is 
bereid om mee te kijken of er mededingingsrisico's aan de orde zijn in eventuele propo-
sities die in de loop van dit proces op tafel komen. 2. De ACM benadrukt dat de eigen 
verantwoordelijkheid van partijen voor het respecteren van de Mededingingswet als een 
huis blijft staan. 3. De minister van EZK heeft een wetsvoorstel in de maak, dat er in 
voorziet dat bepaalde initiatieven op het terrein van duurzaamheid een wettelijke basis 
kunnen krijgen. 



32 

Er is ook gesproken over welke elektrificatievraag er zal ontstaan. Daarover bestaat 
op dit moment nog geen helder beeld. Dit is een belangrijke vraag, die ook aan de ande-
re tafels wordt besproken en waarvoor mogelijk tijdens de komende vergadering van 
20 april ruimte wordt gemaakt. Het belang wordt vastgesteld om in dit verband goed te 
kijken naar interactie en afstemming tussen de diverse tafels. 

De toekomst van biomassa wordt aan meerdere tafels als bespreekpunt onderkend en 
is ook in het Klimaatberaad genoemd. Er wordt bekeken of ook hierin gezamenlijk kan 
worden opgetrokken. Waarschijnlijk is over dit punt op 20 april meer informatie be-
schikbaar. 

Het Klimaatberaad (de smalle groep) zal op 9 mei een hele dag bijeenkomen voor het 
opmaken van een tussenstand. In voorbereiding hierop zou het goed zijn als deze tafel 
op 20 april al een verdere stap kan zetten. 

• Op tafel liggen drie stukken gereed, die ook digitaal zullen worden gedeeld: 1. De hand-
reiking van de ACM. 2. De nadere toelichting op het SDE-budget. 3. Een indicatie voor 
de tafelindeling voor de twee tijdelijke tafels. 

• Op 18 mei wordt bij uitzondering 's middags vergaderd. De voorzitter stelt voor om de-
ze te beëindigen met een duurzaam diner. De tafel rondkijkend constateert hij groot en-
thousiasme hiervoor. 

•  vraagt of het klopt dat er bijna geen geld beschikbaar is vanuit 
SDE+.  zegt dat ze ditzelfde plaatje vorige week heeft toegelicht. De 
bedragen zijn gericht op CO2-reductie en niet alleen op duurzame schone energie. 

2. Verslag 23 maart 2018 
Het verslag van de bijeenkomst van 23 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Het verslag van de bijeenkomst van 30 maart 2018 zal op 20 april worden vastgesteld. 

3. Presentatie  (PBL) 
 onderstreept dat de PBL-publicatie "Kosten energie- en klimaattransitie in 

2030" openbaar wordt gemaakt zodra de brief van het kabinet wordt verstuurd. Op dat mo-
ment kan ook de presentatie van vandaag worden vrijgegeven. In de studie wordt uitgegaan 
van een basispad (NEV 2017 zonder SDE+ vanaf 2019 en aannames buitenland gelijk aan 
NEV 2017). Voor de Elektriciteitstafel wordt uitgegaan van 32 Mton aan emissie in het ba-
sispad. Voor de emissiereductie zijn de volgende opties meegenomen: hernieuwbaar (wind 
en zon), sluiting kolencentrales, kernenergie en CCS. 

Onderstaand zijn vragen en opmerkingen over deze presentatie weergegeven. 

 merkt op dat het huidige Energieakkoord tot 2020 loopt, terwijl inmiddels 
al duidelijk is dat een aantal doelen van dat akkoord niet gehaald gaat worden. Hij ziet aan-
komen dat voor Wind op land meer tijd nodig is dan tot 2020. Wat wordt als eindtijd gezien 
voor het huidige akkoord, 2020 of 2023? 

 legt uit dat in de "zonder SDE+"-variant te zien is dat de doelen net niet 
worden gehaald. In deze exercitie is dat het basispad. 

 vindt het belangrijk om als uitgangspunt te benoemen dat maximale inzet 
wordt gepleegd om het doel van 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 te realise-
ren. Het ministerie gaat in de ramingen uit van deze doelen. 
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 ziet hier ook een principiële kwestie liggen. Wat wordt er aan deze tafel gedaan als 
de afspraken uit het Energieakkoord niet worden nagekomen? Wat zijn de nieuwe afspraken 
waard als de vorige niet worden nageleefd? 

 verduidelijkt dat er weinig licht zit tussen de SDE+-ramingen en de PBL-
berekeningen. Doorgaan met SDE+ leidt tot de doelstellingen van het Energieakkoord. 

 vraagt waarom niet 2020-2023 als basispad wordt genomen, omdat er-
van uit wordt gegaan dat de opgave van het Energieakkoord gehaald gaat worden. 

 legt uit dat dit te maken heeft met de keuze voor SDE+ zoals die in de NEV 
is doorgerekend. Na 2019 worden geen nieuwe vergunningen meer verleend. Als dit niet zou 
worden gedaan, wat een hypothetische situatie is, wordt het basispad 2023 gelopen zoals in 
de NEV 2017 staat ten aanzien van het voorgenomen beleid. 

 pleit voor het aanhouden van het Energieakkoord als het referentiescenario. 
 ziet de opgave 2030 als uitgangspunt. Het zou mooi meegenomen zijn als 

het Energieakkoord daaraan een bijdrage kan leveren. Is het mogelijk om PBL te vragen om 
naast dit basispad aan te geven wat in 2020 en in 2023 de Energieakkoord-getallen zijn en 
hoe deze zich verhouden tot de absolute opgaven? 

 vraagt of de inschatting voor het aantal GW voor 2030 is gebaseerd op het 
`subsidievrij e' vermogen van Wind op zee zoals dat is gezien bovenop wat er in het Ener-
gieakkoord is afgesproken. Hij ziet 7 GW plus 4,5 GW staan, maar kan dat niet rijmen met 
de eerdere discussie dat het Energieakkoord niet is meegenomen. 

 legt uit dat in SDE+ het Energieakkoord is meegenomen. Daarbinnen wordt 
ook de hoeveelheid Wind op Zee gerealiseerd in 2023 en daar komt nog een hoeveelheid bij. 
Deze is niet geheel gebaseerd op subsidieloze tenders. Hij merkt op dat subsidieloze tenders 
niet kosteloos zijn. De netwerkaansluitingen op zee moeten bijvoorbeeld ook bekostigd 
worden. 

 vraagt voorts om een toelichting op Wind op Land, want die krimpt omdat 
er op een gegeven moment beschikkingen verloren gaan. 

 bevestigt dit. Het is een schatting gebaseerd op het verdwijnen van de subsi-
dies in 2030. 

 wil graag helderheid over het vervolgproces en vraagt of er afspraken worden ge-
maakt ten opzichte van afspraken uit het Energieakkoord. Hij vindt het belangrijk dat van 
eenzelfde referentie wordt uitgegaan. 
De voorzitter vindt dit een relevant punt dat vastgehouden moet worden, zeker ook in het 
licht van de verdere discussie. 

 vraagt hoe de inschatting van de kosten tot stand komt van het verder in zee 
plaatsen van de windparken, want het invullen van een ambitie van 11,6 GW vereist wind-
parken ver op zee. 

 bevestigt dit. Dit punt komt later in de presentatie aan de orde bij het bespre-
ken van de technische opties. 

 wil weten of in het rapport over de nieuwe actualisatie vanuit dit basis-
pad wordt gewerkt. Staan de getallen waarnaar  vroeg daar dan ook in of moeten 
deze eruit gedestilleerd worden? 
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 zegt dat die getallen niet in het rapport zullen staan. De notitie heeft CO2-
emissie als uitgangspunt genomen. Dat is het basispad ten opzichte waarvan stappen worden 
genomen. De informatie is wel terug te vinden, maar op verschillende plekken in de notitie. 

 vraagt of in het rapport dan wel duidelijk is aangegeven wat de relatie is 
tot het huidige Energieakkoord en wat daar bovenop de opgave is. 

 heeft niet de indruk dat dit op die manier in het rapport is opgenomen. 
 adviseert in reactie hierop dat hierover een A4'tje wordt gemaakt, te 

leveren aan alle tafels, waarin de opgave kort en bondig wordt weergegeven. 
De voorzitter zegt toe dat vanuit de ondersteuning zal worden gewerkt aan het bieden van 
maximale helderheid. 

 wil weten of de saldering zelf wordt afgeschaft als er geen vervanging 
van de saldering door subsidie wordt gerealiseerd. 

 zegt dat de saldering in het basispad doorloopt. 
 ziet het regeerakkoord, dat uitging van deze uitgangspunten, als begin-

punt. De tonnen reductie die bereikt moeten worden, staan in verhouding tot de getallen die 
in sheet 6 zijn opgenomen. Ze zullen voor het rekenen van belang zijn. Ze zijn ook realis-
tisch want het Rijk zegt dat SDE vanaf nu gecommitteerd is aan het Klimaatakkoord. Het 
Rijk houdt vast aan het Energieakkoord. 
De voorzitter oppert als hulp de volgende gedachte: als PBL in de baseline het gehele re-
geerakkoord had opgenomen, zou dit als dictaat beleefd kunnen worden waarover niet meer 
gesproken kan worden, terwijl de marktpartijen een duidelijke reactie hebben laten blijken 
over de CO2-prijs. Nu is het regeerakkoord het uitgangspunt, maar is er nog ruimte voor 
discussie over alternatieven. 

 zegt dat als dit het referentiescenario is, het haar niet duidelijk is hoe de 
bodemprijs bijdraagt aan de opgave van 20 Mton. Zal dit volgende week helder worden? 

 antwoordt dat dit niet in de kostennotitie zal staan, want die wordt niet mee-
genomen in het basispad. De getallen zullen niet in de notitie staan, want het pakket, waar 
deze maatregelen waarschijnlijk deel van gaan uitmaken, is nog niet doorgerekend. 
In november 2017 is al wel enig rekenwerk verricht; dit rapport zal hij op Sharepoint zetten. 
Hierin is gekeken naar het gezamenlijke effect van de sluiting van de kolencentrales en de 
invoering van de bodemprijs. 

 vraagt hoe de elektriciteitsprijs uitvalt als je de kolencentrales openhoudt en 
beperkt meeneemt wat het buitenland doet aan capaciteitsopbouw. Ze vindt de elektriciteits-
prijs op sheet 7 — dit zijn verwachte prijzen in 2030 — van 47 €/MWh vrij hoog. 

 geeft een toelichting op de vermelde prijzen. Het zijn verwachte prijzen op 
basis van de NEV, waarin allerlei aannames over het buitenland zijn opgenomen. 

 herinnert zich uit de NEV 2017 dat de elektriciteitsprijs 44 €/MWh is. Hij gaat er-
van uit dat hier een iets hogere prijs is opgenomen, omdat in het basispad minder hernieuw-
bare energie is aangenomen. 

 bevestigt dit. 

 is naar aanleiding van sheet 10 benieuwd hoe de invloed van Frankrijk 
wordt meegenomen, want dat is geen buurland, maar daar staat wel veel te gebeuren. 

 legt uit dat voor het opstellen van de grafiek is uitgegaan van de informatie 
die op dat moment bekend was. De bodemprijs waar de Fransen ook wel eens over spreken, 
zit er nog niet in. Hetzelfde geldt voor de verwachte situatie rondom de kolenreductie in 
Duitsland. 
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 licht toe dat in de sheets 11-13 wordt aangeduid wat het effect is van enkele 
ontwikkelingen in Europa op het voorgenomen beleid, het regeerakkoordscenario en enkele 
andere scenario's: Green&EU en Stagnation. 

 vraagt hoe hij dit moet plaatsen ten opzichte van de NEV2017, want daarin is opge-
nomen dat in 2030 71 PJ wordt geïmporteerd. 

 zegt dat het regeerakkoord een analyse is van twee maatregelen: de bodem-
prijs en de sluiting van de kolencentrales. 

 begrijpt dat er geen analyse is waaruit de twee effecten apart naar voren ko-
men: de CO2-bodemprijs en de sluiting van de kolencentrales. 

 verwacht dat dit een boeiende analyse zal zijn, maar die is nog niet gemaakt. 
Hij zal deze op verzoek, via het secretariaat, wel kunnen maken. 

 denkt dat het verschil van 22 TWh tussen het regeerakkoord- en het voorge-
nomen beleidsscenario te klein is. 

 legt uit dat de sluiting van de kolencentrales wordt opgevangen door meer 
netto-import. De export verdwijnt en er wordt meer geïmporteerd. 

 verwacht dat het scharen van de cokesovencentrale (sheet 15) onder de emis- 
siebronnen niet goed zal vallen bij de Industrietafel; Tata Steel meent dat deze onder die 
tafel moet worden ondergebracht. 

 geeft aan dat dit een keuze kan zijn, die in ieder geval goed afgestemd moet 
worden. 

 wil weten of de WKK binnen de 20 Mton vallen. 
De voorzitter bevestigt dat hierover volgende keer duidelijkheid wordt geboden. 

 verzoekt om een lijst met de joint venture WKK's. 
 zegt zo'n lijst niet beschikbaar te hebben. De informatie in dit rapport is ge- 

baseerd op het doorrekenen van statistiekcijfers. 

 vraagt of ook bekend is hoeveel de tafelemissie in 2020 zal zijn. 
 heeft dat gegeven niet bij de hand, maar zal het nazoeken. 

 is benieuwd of bij de berekeningen (sheet 17) rekening wordt gehouden 
met de capaciteitsmarkten om Nederland heen. 

 zegt dat hier tot op zekere hoogte rekening mee wordt gehouden. Het effect 
is nu nog niet zo groot. Bij de analyses wordt in ieder geval bekeken welke 
(des)investeringen worden gedaan in de landen rondom Nederland. In de analyse wordt uit-
gegaan van een zeker evenwicht in de markt. 
Hij zegt toe de ira het rapport gebruikte kostenmethodiek (VROM 1998) aan de tafel be-
schikbaar te stellen. 

 wil in reactie op sheet 22 e.v. weten of de aannames van de kosten trans-
parant worden gemaakt. 

 antwoordt dat die niet ergens apart in de notitie zijn opgenomen. Deze vraag 
speelt ook breder en het is de nadrukkelijke wens van PBL om meer helderheid te verschaf-
fen over de modellen en berekeningen. Hij verwacht dat dit nog enige tijd zal duren. 
De voorzitter spitst het toe en vraagt of specifieke vragen over kostenaannames wel uitge-
werkt kunnen worden, zodat iedereen die hier volgende keer uitgelegd kan krijgen. 

 acht dit mogelijk, maar er zitten wel beperkingen aan vast. Het is tijdsinten-
sief om die allemaal ordentelijk en begrijpelijk op een rijtje te zetten. In een week verwacht 
hij niet veel te kunnen doen. 
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 zegt dat op basis van de getallen opties worden gekozen. Als het waar is dat be-
paalde toekomstige oplossingen voor windenergie ver op zee net zo veel infrastructuurkos-
ten hebben als de huidige oplossingen, zullen andere afwegingen worden gemaakt. Er zal 
dan tot verfijning van deze kosten moeten worden gekomen. 

 reageert dat de toename van de kosten niet met het aansluiten te maken 
heeft. In een later stadium zal verdere doorrekening van de kosten zeker mogelijk zijn. 

 meent dat adequate doorrekening pas kan worden gedaan zodra er duidelijk is 
welke vraagsupport er komt vanuit bijvoorbeeld de industrie en de mobiliteit. 

 zegt dat daarom ook naar het pakket als geheel wordt gekeken. 

 is benieuwd hoe alles wordt meegerekend voor de elektriciteitssector. Als bijvoor-
beeld een ketenaanpak wordt gevolgd voor Wind op zee en industrie, is het aantrekkelijk om 
tegen de industrie te zeggen dat die energie emissieloos is ten opzichte van de gasreferentie. 
Er zijn echter ook uren geen wind en dan moet een beroep worden gedaan op back-
upenergie. Daar zit vervolgens ook emissie aan vast, die moet dan bij de elektriciteitssector 
terechtkomen, terwijl de volle winst aan de andere sector wordt toegerekend. 

 hoort twee vragen. Voor het in beeld brengen van kosteneffectiviteit en het 
vergelijken van opties wordt gas als referentietechnologie gebruikt. Als later doorrekening 
plaatsvindt, zal naar de daadwerkelijke emissies worden gekeken. Als de Industrietafel be-
sluit om te gaan elektrificeren, verschuiven de emissies per definitie naar de Elektriciteitsta-
fel. 
De voorzitter stelt vast dat dit aspect maximaal bewaakt zal worden. 

 merkt ter geruststelling op dat de industrie niet zal elektrificeren als dit niet 
CO2-vrij kan. 

 vraagt bij sheet 23 waarom er negatieve kosten in de tabel zijn opgenomen. 
 legt uit dat deze negatief zijn ten opzichte van de referentie van de kosten 

van een gascentrale. 
 meent dat die status quo niet helemaal genegeerd kan worden, want de 

investering in de gascentrale is al gedaan. 
De voorzitter suggereert dat hierop een volgende keer kan worden teruggekomen. 

De voorzitter rondt dit onderdeel af en zegt dat hierop 20 april wordt teruggekomen met 
onder meer antwoorden op de gestelde vragen. Als het rapport volgende week beschikbaar 
is, kunnen vragen naar aanleiding daarvan via het secretariaat worden ingediend. 

 denkt dat het belangrijk is om voor de presentatie van het rapport even 
overleg te voeren tussen de Elektriciteitstafel en de Industrietafel over hoe hiermee zal wor-
den omgegaan. Ze verwacht dat met name de verdeling van emissies een hot topic zal zijn. 
De voorzitter meent dat zeker een gesprek mogelijk is over de vraag wat aan welke sector 
wordt toegerekend. PBL heeft hierin echter al een keuze gemaakt en het lijkt hem de meest 
verstandige route dat  dit goed borgt met zijn collega die de presentatie ver-
zorgt aan de Industrietafel. Hij wil er bij voorkeur geen al te groot issue van maken. Bij de 
attributie van effecten zal naar het totaal moeten worden gekeken: het is belangrijk dat niet 
dubbel wordt toebedeeld, maar ook dat niets wordt vergeten. 

 stelt voor dat op dezelfde wijze als nu naar Ruimte en Systeem wordt geke-
ken, een groepje mensen met PBL gaat nadenken over capaciteitsontwikkeling. Daarover 
zijn vandaag de nodige vragen gesteld. In de pitches van de grote energiebedrijven is enkele 
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keren het dreigement van voorzieningszekerheid gevallen. Het lijkt haar goed om met elkaar 
door te spreken waar bijvoorbeeld TenneT van uitgaat en waar de markt van uitgaat. 

4. 	Presentatie Kees Vendrik 
De voorzitter meldt dat deze week een wrap up is gestuurd van alle pitches, die hij nu niet 
uitgebreid gaat behandelen. Het doel van zijn presentatie is om een zo gedeeld mogelijk 
beeld te schetsen van wat deze tafel te doen heeft. Hij heeft dit trachten te doen door de es-
sentialia van de pitches bij elkaar te brengen. Hij legt allen de volgende vragen voor: Her-
kennen jullie voldoende terug van de eigen essentialia? Wat kan het profijt zijn van dit 
gedeelde beeld? 
Hij hoopt dat hierdoor zicht ontstaat op de agenda die deze tafel heeft af te werken. Voor 
twee onderwerpen voor deze agenda is al een voorstel gedaan: de tijdelijke tafels Ruimte en 
Systeem. 
Daarnaast heeft hij de baseline van de PBL weergegeven en daar twee scenario's aan toege-
voegd. Deze zijn niet uitputtend of exclusief en hij stelt voor ze aan beide tijdelijke tafels te 
bespreken. Hij wil daar onderzoeken welke te onderscheiden scenario's of varianten daarop 
de opgaven zijn voor Ruimte of voor Systeem. 

Hij ziet als basisvraag wat het verschil zou kunnen zijn tussen scenario 1 (10 GW in 2030) 
en scenario 2 (10-20 GW in 2030)? Aanleiding hiertoe was een opmerking van  
in zijn presentatie op 23 maart: "wij zien ruimte voor ongeveer. 10 GW op zee extra, boven-
op het Energieakkoord. Gaan we daarboven zitten, dan komen we aan fundamentele discus-
sie's en plannen voor het systeem." 
Hij ziet dit als een denkbaar onderscheid tussen beide scenario's. Hij realiseert zich dat er 
voor Wind op zee een makkelijker onderscheid is te maken dan voor Wind op land en Zon-
PV. 

 merkt op dat toen de pitches zijn gemaakt, de baseline nog niet bekend was. 
 meent dat in dat licht het een verbetering aan dit document kan zijn door de regel 

toe te voegen dat het Energieakkoord het uitgangspunt is en dat de scenario's de plus zijn. 
 zit met twee vragen. Bij Wind op Zee wordt gerekend met 10 GW erbij, terwijl 

TenneT heeft aangegeven dat boven 7 GW al systeemvraagstukken een rol gaan spelen. 
Daarnaast is hij benieuwd hoe dit zich verhoudt tot de opgave. Er liggen twee andere uit-
gangspunten en er wordt niet gekeken naar de 20 Mton. 
De voorzitter heeft uit de stelling van TenneT begrepen dat bij een additioneel vermogen 
van 10 GW de systeemvraag zich vol laat gelden. Hij verneemt graag correcties als dit niet 
juist zou zijn. De tweede vraag is uiterst relevant, maar niet voor deze tafel om te beant-
woorden. PBL gaat daarover. 

 onderstreept nogmaals dat na veel overleg met diverse partijen is vastge-
steld dat 6,1 GW haalbaar is (7 GW als er Europese wet- en regelgeving komt) en dat er 
boven 7 GW al systeemvraagstukken aan de orde zijn. Wellicht moet de discussie hierover 
aan de Systeemtafel gevoerd worden tussen TenneT en de overheid. 
In reactie op de vraag over de 20 Mton zegt ze dat, als de kostennotitie beschikbaar is, een 
variant in beeld gebracht kan worden die op 20 Mton uitkomt. De uitkomst is dan wellicht: 
baseline, Energieakkoord en drie scenario's. 

 stelt voor de zekerheid dat de bodem van scenario 1 het Energieakkoord 
is, Want het heeft geen zin om een scenario uit te werken dat daaronder ligt. 
De voorzitter maakt duidelijk dat PBL de baseline heeft vastgesteld, op nadrukkelijk ver-
zoek van het kabinet. 
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 merkt op dat de keuze van een baseline arbitrair is. Als de tafel het Energie-
akkoord als baseline wil kiezen, krijg je wel andere getallen. 

 merkt naar aanleiding van de tabellen over Wind op land en Zon-PV 
op dat er een groot verschil is in de planning en tij digheid tussen Wind op zee / Wind op 
land en Zon-PV. Hij zal in de Systeemtafel met doorrekeningen komen wat wel en niet kan. 

 ervaart een verschil in de interpretatie van scenario's. In de toelichting 
gaat het vooral over waar het in het systeem past en waar het systeem moet worden aange-
past, terwijl in de pitches de nadruk lag bij het resultaat dat partijen zouden willen bereiken. 
Uitgaande van de passendheid binnen het systeem heeft haar achterban de indruk dat het 
systeem voor Zon-PV te hoog wordt belast en het systeem voor Wind op land te laag. 

De voorzitter verzoekt  en  hun reactie op deze wrap up weer 
te geven. 

 geeft aan dat PBL rekent met een lichte daling van de elektriciteitsvraag. Dat 
benadrukt de noodzaak tot kostenreductie van duurzame elektriciteit. Ze maakt zich zorgen 
over de beperkte aandacht voor de knelpunten bij de opschaling van duurzame elektriciteit. 
Het woord innovatie is in weinig pitches gevallen. Er lijkt impliciet van te worden uitgegaan 
dat de benodigde innovatie tijdig beschikbaar gaat komen. Ze adresseert dit punt aan de Sys-
teemtafel, hoewel het geen kwestie meer is om met aanbod de vraag in te vullen. Haar inte-
resse werd gewekt door de pitch van  die vertelde over het systeem in 
Denemarken waar 85% van de windmolens in handen is van huishoudens en bedrijven. Ze is 
benieuwd hoe energiebedrijven aan de slag zullen gaan met een systeem waar eigenaren van 
windmolens en zonnepanelen niet meer op zoek zijn naar een ppa, maar naar veel meer dan 
dat. TenneT heeft ook over het systeem gesproken, dat straks geen balans meer toont van 
twaalf partijen, maar van duizenden. Zijn de barrières op dit punt al voldoende benoemd? 
In de wrap up wordt ook de financiering aangestipt. Ze vindt dat er te weinig wordt gespro-
ken over het instrumentarium. Het zijn vaak instrumenten en belemmeringen in de wet die 
het opschalen van duurzame energie in de weg staan. Ze verwacht dat het niet tijdig adresse-
ren hiervan ervoor gaat zorgen dat er niet efficiënt kan worden omgegaan met de inzet van 
middelen. Vaak ook staat dit het nut van experimenten en proeftuinen in de weg. 
In de opdrachtomschrij ving van de Systeemtafel zou moeten staan dat met het productiepark 
aan de slag wordt gegaan: welke capaciteit gaat zorgen voor de voorzieningszekerheid? De 
voorzieningszekerheid heeft centraal gestaan in de pitches van de grote energiebedrijven. 
Hoe ziet die eruit met een doorkijk naar 2050? Hoe zit het met de capaciteitsontwikkeling in 
de buurlanden en hoe gaat dit het Nederlandse energiesysteem raken in de komende 20 jaar? 
Veel gascentrales zullen worden meegenomen naar 2030. Wat gaat daarmee gebeuren? Hoe 
zit het met de bestaande kolencentrales? Gaan ze dicht of niet? Hoe ziet het eruit met CCS? 
Is al met elkaar gesproken over de veiligheid van CCS? De rol van warmtedistributie uit 
elektriciteitscentrales is nergens aangedragen als oplossing en ze is benieuwd hoe de tafel 
van Diederik Samsom daarover denkt. 
Waterstof kwam in bijna alle pitches voor, maar ze meent dat onvoldoende scherp in beeld 
is waarover het precies gaat en welke problemen ermee kunnen worden opgelost. Ze gaat 
ervan uit dat dit een groot thema gaat worden aan de Systeemtafel. In relatie tot de ontwik-
keling van blauw waterstof is al de vraag gesteld wat er met het eigendom van de infrastruc-
tuur wordt gedaan als tot CCS wordt overgegaan en er waterstofnetten voor enkele centrales 
of voor de industrie worden ontwikkeld? Is dat een privégelegenheid? Komt er weer een 
lock-in zoals nu met de warmte-infrastructuur? Of zal het voor publiek gebruik zijn? Hoe 
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gaat de rijksoverheid hiernaar kijken? Engie gaat de blauwe waterstof overslaan, want er zal 
worden gefocust op het omlaag brengen van de kosten van de elektrolyse. Voor het sluiten 
van de grondstofkringloop moeten zeker de kosten van de elektriciteit omlaag worden ge-
bracht. Elektrolyse is echter nog zeker niet ver genoeg. 
Ter afronding noemt ze een reflectie voor de tafel Ruimte. Ze hoorde TenneT beweren dat 
TenneT misschien een grote as door Nederland gaat trekken met een DC-kabel naar het 
Ruhrgebied. Wordt het ook een gesprek aan deze tafel of en hoe grootschalige productie zo 
kan worden georganiseerd dat deze langs die as valt? 

 leest zijn présentatie voor, die met de tafel zal worden gedeeld. 

De voorzitter stelt de tafel voor dit moment twee vragen: 
Is er een essentieel punt dat niet in de presentatie is terug te vinden? 
Is het een goed idee om een volgende stap te zetten naar de twee tijdelijke tafels aan de hand 
van bijvoorbeeld twee scenario's? 

 mist de energietransitie als kans voor nieuwe economie. Hoe gaat die 
transitie benut worden voor nieuwe bedrijvigheid, nieuwe technologie en nieuwe kennis? 
Nederland is een kennisland en heeft die heel hard nodig. Hij stelt voor, in lijn met het vori-
ge Energieakkoord, het onderdeel "innovatie" te verbreden naar "innovatie en commerciali-
satie". 

 zegt dat het een aanbodgedreven scenarioaanpak is, terwijl de verlangde sys-
teemverandering tot stand zal moeten komen door de vraag. Hij verwacht dat er geen extra 
aanbod zal komen zonder vraagstimulering en zonder aanbod zal de vergroening van de 
vraag niet plaatsvinden. 

 steunt dit punt. Een oplossing kan zijn door de vraag die er volgens NEV tot 2030 
zal zijn zo in te vullen dat 20 Mto.  n wordt gereduceerd. Hij verwacht dat dan ongeveer het 
beeld van het eerste scenario zal ontstaan. Het tweede scenario kan aansluiting zoeken bij de 
vraag die uit alle tafels gezamenlijk naar voren komt. 

 meent dat het voorstellen van twee scenario's een noodzakelijke voor-
waarde is voor het laten werken van de twee tafels. Er moet ergens mee gewerkt worden. 
Aan de andere tafels zou gevraagd kunnen worden hoeveel producten er nodig zijn om aan 
de PBL-opgave te voldoen: hoeveel elektrische auto's? Hoeveel hybride warmtepompen? 
Hoeveel inductiekookplaten? enzovoorts. Wat moet er in de industrie gerealiseerd zijn in 
2030? Hij heeft hiervoor een voorzet gedaan in zijn pitch. 

 zegt dat zijn essentiële punt wel geraakt is, maar niet voldoende. Het pro-
bleem is gecompartimenteerd, de attributie is nog een probleem, er zijn wat getallen ge-
noemd en al optimaliserend proberen we naar 2030 te gaan, met daarbij een doorkijk naar 
2050. Hij zou over de tafels heen graag projecties naar 2050 willen zien. Hoe zal bijvoor-
beeld de procesketen van de chemie-industrie zich gaan ontwikkelen richting 2050? Aardgas 
wordt nu gebruikt als brandstof en als instrument voor het opknippen van moleculen. Hoe 
wordt dat in de toekomst gedaan? Wellicht door biomassa, wellicht door CO2 uit de lucht of 
waarschijnlijk gewoon waterstof, want er zijn veel waterstofmoleculen nodig. Als dat de 
visie is, hoe zal dan de procesketen daarbij gaan aansluiten? Welke consequenties en moge-
lijkheden biedt dat voor andere deelgebieden van de economie? 

 haakt aan op de vraag-/aanbodkant van de scenario's. Afhankelijk van de 
sector die gaat elektrificeren zijn er verschillende systeem- en ruimtevraagstukken. Het lijkt 
haar met name in het tweede scenario van belang om ook te kijken naar de geografische 
ontwikkelingen in relatie tot bepaalde bronnen, voordat op voorhand al verdelingen worden 
aangebracht in de energiebronnen. 
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 ziet weinig terug van zichzelf Ze merkt dat sommige factoren die heel 
belangrijk zijn, zoals draagvlak, er vaak bekaaid vanaf komen. Dit punt zal wat haar betreft 
in beide scenario's bij herhaling moeten terugkomen. Een observatie die ze wil delen, is dat 
er veel traditionele paden worden bewandeld en dat werkelijke innovatie in de kiem ge-
smoord dreigt te worden. De wereld zal er in 2050 heel anders uitzien. Hoe kan hierop nu al 
ingetuned worden? 

 vraagt zich af in hoeverre het pad naar 2050 juist wordt uitgesloten door expli-
ciet naar deze twee scenario's te kijken. Als de systeemkosten heel hoog zijn, komt automa-
tisch scenario 1 in beeld, terwijl er daarna wel mee moet worden doorgegroeid naar 2050. 

 zou graag als doel van de doorkijk willen voorstellen om richting 2050 een 
energiesector te hebben die minimaal CO2-neutraal is. Hij denkt niet dat Nederland de mili-
eudoelstellingen kan halen in 2050 als dit niet het geval is. 

 is tevreden met het ambitieuze scenario 2, omdat het aan de vraagkant laat 
zien dat het aanbod niet het probleem kan zijn, omdat ook moet worden gekeken naar de 
doorkijk van 55% en omdat het goed is om per techniek te kijken wat het maximale is. Het 
is mooi dat biomassa ook geagendeerd gaat worden. Hij kan zich helaas niet vinden in de 
stelling dat Europees kader hierin leidend is. Voor hem zijn de Nederlandse afspraken over 
het duurzaamheidsgehalte van biomassa leidend. 

 vindt het werken met twee scenario's een goed begin. Hij vindt het lo-
gisch dat in deze fase het nog aanbod gedreven is. Een praktische manier om hier de volgen-
de keer mee verder te werken, is door actief de antwoorden bij de andere tafels te gaan 
ophalen op de vragen die  zojuist stelde. 

 voelt zich aangesproken door het idee van twee scenario's, maar mist 
nog de duidelijke richting van scenario 1. Is dit gericht op wat het systeem maximaal aan-
kan, zoals het aanvankelijk is gepresenteerd, of op de reductie van 20 Mton? 

 herkent zich grotendeels in de wrap up. Het werken met scenario's lijkt hem 
een goed begin. 

 onderschrijft het voorstel van  Ze meent dat vooral moet worden 
uitgegaan van zo veel mogelijk getallen uit de andere tafels. In reactie op  zegt ze dat 
"draagvlak" wel in haar presentatie was opgenomen, maar niet expliciet terugkomt in de 
opdracht van de Ruimtetafel. Dit punt lijkt haar een goede toevoeging. 

 mist suggesties en opmerkingen gericht op het efficiënter omzetten en trans-
porteren van energie. 

De voorzitter stelt voor om de gemaakte opmerkingen in een nieuw' stuk te verwerken. Dit 
zal naar de leden van de tafel Elektriciteit worden gestuurd met het verzoek om er schrifte-
lijk op te reageren. Deze reacties zullen worden verwerkt in het definitieve conceptstuk dat 
op 18 april zal worden verstuurd ten behoeve van de bijeenkomst op 20 april. 

4. 	Taakopdracht tijdelijke tafels 
De voorzitter heeft de afgelopen dagen met iedereen gesproken en een voorlopige indeling 
gemaakt voor de twee tijdelijke tafels. TenneT levert een voorzitter voor de tafel Systeem en 
hij zal zelf de tafel Ruimte voorzitten. Voor beide tafels is een taakomschrijving opgesteld, 
waarop gereageerd kan worden. 

ziet dat ook in de taakomschrijving de groei van de vraag cruciaal is, juist 
ook om de flexibiliteitsvraag te gaan beantwoorden. De infrastructuur en de flexibiliteit zijn 
in zijn verwachting de specifieke thema's die op tafel komen te liggen. 

 vindt het belangrijk dat goed wordt gekeken naar de doorkijk richting 2050. 



41 

 veronderstelt dat de leveringszekerheid aan de taakomschrijving wordt 
toegevoegd. 

 zou aan de taakomschrijving voor de tafel Ruimte willen toevoegen 
dat het gaat om de ruimte onder én boven de grond. Verder mist hij in beide omschrijvingen 
de planbaarheid en tijdigheid. In de taakomschrijving voor de Systeemtafel mist hij verwij-
zingen naar de Europese context. 

 benadrukt dat het niet alleen om een technische exercitie gaat, maar ook om een 
governance exercitie. 

De voorzitter zal deze toevoegingen in de taakomschrijvingen verwerken en allen een defi- 
nitieve versie sturen, samen met de definitieve indeling van de tafels. 
Hij vraagt ter afronding of er nog punten zijn blijven liggen. 

 mist ruimte voor instrumentatievraagstukken. Als hier onvoldoende aandacht aan 
kan worden gegeven, suggereert hij wellicht een apart overleg hierover te beleggen. 
De voorzitter verwacht deze vraagstukken te kunnen betrekken in het overleg van 18 mei als 
alle informatie uit de tijdelijke tafels bijeen wordt gebracht. 

 stelt de vraag of niet de opgave van de vergroening van de energie zo groot, 
massief en complex is dat hier de conclusie kan worden getrokken dat er een bijbehorende 
vraag gaat komen, ongeacht de hoeveelheid groen aanbod kan worden bedacht. 

 sluit hierbij aan en stelt dat de reductie-opgave uiteindelijk mede afhankelijk 
is van de vraag. Het is de onderlinge samenhang die hier een rol speelt. Hij verwacht dat 
financiering een major issue zal worden. Hij weet dat er ook een Financieringstafel is, maar 
heeft hier weinig over gehoord. 
De voorzitter bevestigt dat de Financieringstafel inmiddels zover is dat er een voorzitter is 
aangetrokken. De tafel is vrij compleet en zal niet gaan wachten op vragen uit deze tafels, 
maar alvast informatie gaan ophalen die in verschillende financiële sectoren bekend is in 
relatie tot energievoorziening. Dit punt zal zeker ook op 20 april terugkomen. 

5. 	Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de bijeenkomst om 
13.15 uur. 
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VERSLAG 

Vergadering: 	 nr. 5 

Datum en tijd: 	 10.00 uur 

Plaats: 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (Shell), 
 (FNV),  (ENGIE),  

 (NVDE),  (VEMW), 
r (Unie van Waterschappen),  

 (Nuon),  (TNO),  
 (Planbureau voor de Leefomgeving),  

 (TenneT),  (POSAD),  
 (Energie Nederland),  (Netbe-
 Nederland),  (IPO),  

(RWE),  (NERA en TU Eindhoven),  
 (Natuur en Milieufederaties),  

 (FME),  (Vandebron),  
 (VNG),  (Rijksoverheid),  

 (Greenpeace),  (Eneco), 
 (ODE-decentraal) 

Secretariaat: 	   

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij 
heeft de volgende mededelingen: 
•  van Gasunie is wegens ziekte verhinderd. Hij zal vanmiddag een terug-

koppeling krijgen over de vergadering van het secretariaat. 
•  van Nuon wordt vervangen door  maar die is iets ver-

laat. 
•  is iets verlaat. 
•  merkt op dat de werkagenda steeds wordt bijgewerkt. Hij zou het op prijs 

stellen als de laatste veranderingen worden gemarkeerd. Het secretariaat zal dit regelen. 
• De voorzitter heeft de leden van de vergadering een aanbiedingsbrief gezonden en een 

nieuwe versie van de werkagenda. In de aanbiedingsbrief zit een lijst met voorstellen 
die de voorzitter heeft geformuleerd op basis van de belronde. Hij komt hier aan het 
eind van de vergadering op terug. 

• Het verslag is ontvangen en een tweetal presentaties.  zal een presenta-
tie geven over het thema arbeidsmarkt en  en  hebben een 
voorstel voor de innovatieagenda. 

• De kostennotitie van PBL is nog niet beschikbaar. Deze komt zo snel mogelijk. 
• Afgelopen dinsdag heeft de voorzitter deelgenomen aan het Klimaatberaad. Er komt een 

heel communicatieplan en dat ziet erop toe dat alle burgers van Nederland een soort 
participatie wordt aangeboden in de vorm van informatie. De website klimaatakkoord.nl 
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gaat heel snel de lucht in en hier kunnen burgers zich melden. Er komen publieke bij-
eenkomsten. De voorzitter heeft bij de andere sectortafels geverifieerd hoe zij ervoor 
staan en of hieraan enige taxatie kan worden verleend over de toekomstige vraag naar 
elektriciteit. Behoudens mobiliteit is dat op dit moment nog niet het geval. Men snapt 
deze vraag erg goed. Op 9 mei 2018 zit het Klimaatberaad een hele dag bij elkaar om de 
voortgang te bespreken. In de lijst met voorstellen staat een informeel overleg met de 
deelnemers van de elektriciteit- en industrietafel. Er is ook gesproken over de financie-
ring en de financiële instrumenten en dit komt op 9 mei 2018 terug. Als dit onderwerp 
in deze sectortafel aan de orde komt, moet dit worden kortgesloten met de andere tafels, 
om dit zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden. 

•  heeft gelezen dat er een aparte tafel is voor financiering, maar dat 
fiscaliteit iets is voor de individuele tafels. De voorzitter geeft aan dat dit tot nader order 
het geval is. Op 9 mei 2018 zal ook worden gekeken hoe dit kan worden ingestoken, 
zodanig dat niet alle tafels uit elkaar dreigen te lopen. 

2. 	Verslag 6 april 2018 
In de kop van het verslag staat een verkeerde datum (29 maart), maar dit is het verslag van 
6 april. Dit wordt aangepast. Het verzoek is het verslag meer te comprimeren. Het verslag 
wordt paginagewijs doorgenomen. 
• Pagina 4, bovenaan: de zin 'Dit zal ten koste gaan van andere zaken' wordt geschrapt. 

Het woord 'Energieakkoord' wordt veranderd in 'Klimaatakkoord'. De Rijksoverheid houdt 
zich aan het Energieakkoord voor de uitgangspunten en voor de rest richt de Rijksover-
heid zich op het Klimaatakkoord. Dit geldt ook voor de middelen die daaraan zijn ver-
bonden.  maakt een voorbehoud, omdat er nog onduidelijkheid is 
over het moment wanneer de SDE+-middelen worden verbreed. Zij had het idee dat het 
Energieakkoord met alles erop en eraan zou worden gerespecteerd. Het secretariaat 
gaat na of dit in de werkagenda goed is verwoord. 

• Pagina 9, bovenaan: 'de vergoeding van de vraag' moet zijn `de vergroening van de 
vraag'. 

Het verslag van de bijeenkomst van 6 april 2018 wordt met inachtneming van bovenstaande 
wijzigingen vastgesteld. 

Het verslag van de bijeenkomst van 30 maart 2018 wordt tijdens de volgende vergadering 
vastgesteld. 

3. 	Tweede concept werkagenda Elektriciteit. 
De werkagenda is opgesteld op basis van de pitcher. De voorzitter geeft aan dat het gesprek 
over de werkagenda leidt tot enige aanpassingen. Als deze aanpassingen zijn verwerkt, zal 
de werkagenda voorlopig in beton zijn gegoten. Na 18 mei 2018 zal opnieuw worden geke-
ken naar de invulling van de scenario's. 

 heeft de werkagenda bekeken en geeft hierop een reflectie. PBL gaat het 
hoofdlijnenakkoord en het definitieve Klimaatakkoord verder doorrekenen. Hierbij wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de volgende zaken: 
• De CO2-emissies: dit hangt niet alleen af van hernieuwbaar, maar ook van de rest van 

het aanbod en de vraag. 
• De kosten: dit hangt met name af van de inpassing van hernieuwbaar. 
• Verdelingseffecten: dit is afhankelijk van de instrumentering. 
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De bijdrage aan de lange termijn transitie: een belangrijk element is hoe dit past in 
het systeem, omdat er sprake is van netwerkbeperking. Voor het systeem is ook belang-
rijk wat eraan flexopties komt. 

Ruimte: hier is een subtafel voor. 
• De vraag: volume en hoe slim is het. 

Vragen: 
•  vraagt hoe PBL rekening wil houden met de uitwisseling van energie 

met andere landen. 
•  geeft aan dat de Duitse minister heeft gezegd dat Duitsland in 2030 

60% CO2  moet reduceren in de elektriciteitssector en dat de helft van de kolencentrales 
dicht moet. Wordt dit door PBL meegenomen? 

•  vraagt of  een inschatting kan geven van de 
CO2-opbrengst van de pakketten in de 49% en 55% scenario's. 

•  zegt dat het pakket aan maatregelen verder gaat dan hernieuwbaar. 
Zijn er al andere vakjes ingericht die in de tabel niet worden geadresseerd? 

•  zegt dat als wordt opgeteld wat nu wordt aangegeven voor het 
49% scenario, lijkt het erop dat de totale elektriciteitsproductie meer is dan 50% van 
het totaal. Als deze productie meer is dan zou worden opgewekt met fossiel, dan is het 
bijzonder dat dit nog steeds maar optelt tot 49%. 

Antwoorden: 
• PBL heeft het instrumentarium om uit te rekenen wat de uitwisseling van energie met 

andere landen zal zijn. De aannames die zijn gemaakt in het achtergrondscenario van 
NEV 2017 worden hiervoor gebruikt. 

• Voor de doorrekening gaat PBL uit van de ontwikkelingen die in de NEV 2017 staan. 
Idealiter zou er een gevoeligheidsanalyse moeten komen met het oog op de ontwikkelin-
gen in andere landen, maar dit doet PBL niet. Hiermee wordt dus geen rekening gehou-
den in de analyse.  zou graag een scenario zien waarin rekening wordt 
gehouden met wat er in andere landen gebeurt.  geeft aan dat PBL bezig 
is met een analyse waarin verschillende achtergrondscenario's worden berekend voor 
heel Europa. In het algemeen wordt gekeken wat dit betekent voor de elektriciteitsmarkt 
en dit zal inzicht hierin geven. Hiermee wordt niet gerekend voor het hoofdlijnenak-
koord. Dit kost extra veel tijd en dit is niet mogelijk binnen de beschikbare tijd. Dit zal 
echter in latere NEV's zeker terugkomen. PBL gaat nadenken over een bredere analyse 
met meer scenario's over ontwikkelingen in het buitenland. 

• De CO2-reductie die samenhangt met de verschillende scenario's zit wat betreft het 
49% scenario redelijk op richting. De andere scenario's gaan nog verder en dan zal ook 
meer worden bereikt. 

• PBL heeft modellen klaar staan voor andere maatregelen dan hernieuwbaar. Er zijn 
ook beelden van wat dat aanbod is, maar dit is hier nog niet ingevuld. Dit komt terug in 
de subtafel Systeem. 

• Wat  zegt, klopt op zich. Als Europees wordt gekeken, is er al heel 
veel weg. Er wordt echter alleen gekeken naar de grondemissies in Nederland en in de 
berekening wordt ervan uitgegaan dat een heel groot deel weglekt naar het buitenland. 

De voorzitter zegt dat wat er gebeurt in de buurlanden, direct raakt aan de kostennotitie die 
nog niet openbaar is. Op 18 mei 2018 is het eerste agendapunt een toelichting op de kosten-
notitie. Het PBL wordt gevraagd een aparte sessie te beleggen waar iedereen vragen kan 
stellen over de wijze waarop PBL rekent. Het punt buurlanden is ook in de belronde op tafel 
gelegd en dit staat op de actielijst. Aan deze tafel kan worden gekeken of hierop een actie 
moet worden ondernomen, los van het PBL. 
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 merkt op dat er geen weglek is als alle buurlanden hier ook mee bezig zijn. 
Zij vindt dit wel een heel belangrijk punt. De voorzitter geeft aan dat de afspraak is dat PBL 
rekent en aan het PBL kunnen vragen worden gesteld. De opmerkingen worden door PBL 
gehoord.  geeft aan dat PBL in de doorrekening wel het Europese perspectief 
meeneemt en ook hoe het zit met de uitwisselbaarheid. Vooralsnog wordt echter gerekend 
met één scenario. 

 merkt op dat de 20 megaton niet goed optelt in de tabel. Hij zou graag zien dat in de 
tabel te zien is hoe de 20 megaton optelt en dat er een link is naar de megawatts. Dit is een 
vraag voor het secretariaat.  geeft aan dat aan de ruimtetafel wordt geprobeerd 
om duurzame energieopwekking op lokaal niveau te ontwikkelen. Wat aan energie wordt 
geproduceerd, heeft op lokaal niveau een heel ander afwegingskader dan hier wordt voorge-
steld. Dit kan volledig uit de pas lopen. Hoe wordt voorkomen dat door CO2-doelstellingen, 
die administratief naar het buitenland lekken, de lokale economische ontwikkeling wordt 
tegengehouden. De voorzitter geeft aan dat alleen het planbureau gaat over de sommen. De 
sommen zijn belangrijk om inzicht te verschaffen, maar uiteindelijk is het aan de aanwezi-
gen hoe zij dit zien en wegen. Daarmee moeten de sommen niet te klein, maar ook niet te 
groot wcirden gemaakt.  geeft aan dat het erom gaat hoe de tabel wordt 
gebruikt. Voor het kabinet is de kostenefficiënte sturing op CO2  belangrijk, omdat de kosten 
gedragen moeten worden door de hele maatschappij. De vraag hoe moet worden omgegaan 
met de getallen, is dus erg relevant. 

Naar aanleiding van de vraag van  laat de voorzitter weten dat hij in de werkagenda 
een begin heeft opgenomen van de scenario's. Dat zegt nog niets. Dit krijgt pas waarde als 
hierbij een pakket met maatregelen wordt opgesteld dat kan worden doorgerekend. Dit is 
een latere stap. Wel zal worden gekeken of de totale compositie van de elektriciteitsmarkt in 
het totale plaatje kan worden meegenomen. Dit is een brede wens, dus het secretariaat zal dit 
doen. Het vullen van de scenario's is een iteratief proces om tot een goede compositie te 
komen. Hierbij zal natuurlijk steeds naar de CO2-opgave worden gekeken, want deze is lei-
dend in scenario 1 en 2.  vraagt of het lukt om de komende maanden tot 
een kostenefficiënte berekening te komen voor het 55% scenario.  laat weten 
dat PBL dit in ieder geval in de analyse van het hoofdlijnenakkoord gaat bekijken. Tijdens 
de rit kan PBL indicaties geven, maar geen doorrekening. 

 onderschrijft het punt van  omdat hierin duidelijk wordt wat 
er over is. Dit biedt wellicht andere vraagsectoren kansen om dit te gebruiken. Uit oogpunt 
van kostenefficiëntie is het ook belangrijk om de kosten per techniek per opgewekt mega-
wattuur te bekijken. Hier moet op worden gelet, anders worden er suboptimale keuzes ge-
maakt. Tot slot vindt  dat het goed zou zijn om te zien in de tabel op 
welke momenten welke hoeveelheid energie nodig is en welk type back-up hier het beste bij 
past. 

De voorzitter laat weten dat de opmerkingen in de werkagenda zullen worden verwerkt met 
behulp van de cijfers van PBL.  merkt tot slot op dat de decentrale overhe-
den pleiten voor een techniek-neutrale opgave en dat zij naar alle waarschijnlijkheid geen 
handtekening zullen zetten onder een techniekspecifieke opgave. 

Er volgt een algemene ronde met vragen over de werkagenda. 
•  merkt op dat het lijkt of lijn 2 en 3 geen aandacht krijgen aan deze 

tafel. Er is bijvoorbeeld wel innovatie, maar deze vindt plaats binnen de bestaande ele- 
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inenten. Wellicht is er innovatie gaande die te maken heeft met andersoortige opwek-
king 

 geeft aan dat de tabel haar enorm heeft verbaasd. Er wordt niets aan- 
geboden vanuit de energieproducenten, alles moet bij de burger vandaan komen en 
moet worden betaald door de overheid. Wat gaat de rest van de sector aanbieden? 

 mist hoe het wordt georganiseerd. Hij vindt dat dit aan deze tafel 
moet worden besproken. Vanmiddag presenteert hij daarvoor een plan. 

•  is benieuwd naar de presentatie van  Hij is het ermee eens 
dat dit aan deze tafel moet worden besproken, maar dat er ook een lijn moet zijn met 
bijvoorbeeld de tafel gebouwde omgeving. Daarnaast vraagt hij naar de definitie van 
REKS en hoe dit gaat werken. 

•  vraagt hoe het verdelingsvraagstuk wordt georganiseerd. 

Antwoorden gegeven door de voorzitter: 
• De governance wordt een nieuwe paragraaf in de werkagenda. Vanmiddag wordt ge-

sproken over REKS. 
•  zegt naar aanleiding van de vraag van  over de 

verdeling dat deze ingewikkeld is, omdat deze expliciet breder is. Er moet een totaal-
plaatje komen over alle tafels heen. Dit moet goed in beeld komen en ook in het Kli-
maatberaad terugkomen. 

• Naar aanleiding van het punt van  meldt  dat innova-
tie onderdeel wordt van de KIA.  miste in de vooraf verstrekte pre-
sentatie van  de innovaties op ander gebied dan zon en wind.  

 vindt het armoedig als het alleen zou gaan om optimalisatie van zon en wind; het 
gaat om meer dan dat. Het zou jammer zijn als dit het enige zou zijn wat uit deze tafel 
zou komen.  ziet opschaling als een grootschalige uitrol die door be-
drijven wordt gedaan, gevoed door de kennis. De voorzitter parkeert dit punt tot van-
middag bij de presentatie. 

• De voorzitter heeft het punt van  gehoord.  laat weten 
dat dit te maken heeft met de verdeling over het land, wat onder de noemer governance 
moet worden geschaald, en dat de decentrale overheden hiermee worstelen. Hij zou dit 
graag aan deze tafel bespreken. 

• Naar aanleiding van de vraag van  zegt  dat de over-
heid op zoek is naar substantiële kostenreducties. In de tabel zou zij graag terugzien hoe 
kostenreducties kunnen worden bereikt richting 2050.  voelt zich ook aangespro-
ken door  In de pitch van Eneco is aangegeven dat de program-
ma-aanpak van wind op zee cruciaal is. Dit betekent wederkerige prestatieafspraken. Er 
zijn zes tot acht succesfactoren en als deze worden toegepast op ander facetten van de 
diverse tafels, is men aan elkaar gecommitteerd en wordt een kostenreductie geleverd. 
Hier hoort ook een participatieaanpak bij. 

De voorzitter vraagt of het gebruik van scenario's de juiste aanpak is. De aanwezigen vinden 
deze aanpak in principe goed voor deze fase. De tabel is wel afhankelijk van de kostennoti-
tie van PBL. Eventueel kan een kolom worden toegevoegd met productiegegevens, zodat de 
uitwisselbaarheid duidelijk wordt. Er blijken wel veel vragen te zijn rondom de tabel. Hierin 
wordt nog een groot aantal opties en mogelijkheden gemist. De voorzitter geeft aan dat de 
tabel is bedoeld om het gesprek aan een tafel te openen. Dit is een begin. Wat uit de twee 
tijdelijke tafels komt, wordt in de tabel verwerkt. De tabel sluit in geen geval deuren, dus als 
iets hierin moet worden opgenomen, kan men dit laten weten. 

De werkagenda wordt paginagewijs doorgenomen: 
• Pagina 3:   vindt dat aan het eind van paragraaf 2 moet worden aange-

geven dat dit geldt in de context van de Europese omgeving waarin we verkeren. Hier 
wordt een zin toegevoegd die deze lading dekt. Aan deze paragraaf wordt op aangeven 
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van  tevens toegevoegd dat ook draagvlak moet worden bereikt, waarbij 
wordt vermeld wat wordt bedoeld met draagvlak. Ook wordt iedereen uitgenodigd met 
suggesties te komen om de tekst wat wervender te maken. 

• Pagina 4, de tabel: met als redenatie dat de ondergrens niet onder het energieakkoord 
mag liggen worden voor scenario 49% de volgende bandbreedtes bepaald: voor wind op 
zee van 8 tot 10 GW en voor wind op land 2,3 tot 6 GW. 
Bij biomassa moeten de M's een kolom naar links. De ondergrens van biomassa in het 
scenario 49% moet nul zijn, omdat dit in de pitch van Greenpeace staat. Als suggestie 
wordt aangegeven dat het goed zou zijn om in de tabel aan te geven wat de hoeveelhe-
den op dit moment zijn. 
De tabel wordt op deze manier aangenomen als werkhypothese voor het vervolg. 

• Pagina 6:  doet via de voorzitter de aanbieding om voor waterstof en 
groen gas cijfers aan te leveren. Het verzoek van de voorzitter is om materiaal aan te 
leveren voor deze paragraaf indien men dit beschikbaar heeft.  mist hier nog 
power to heat.   geeft aan dat 100 megawatt in 2025 zeker haalbaar is.  

 vraagt of het bij waterstof gaat om de groene of blauwe variant.  
 kan cijfers aanleveren voor blauwe waterstof wat op termijn groene waterstof 

kan worden.  kan cijfers aanleveren van wat zij verwach-
ten te produceren aan biogas tot 2025.  vindt dat het onderscheid tussen 
gas dat wordt gebruikt voor warmte en gas dat wordt gebruikt voor elektriciteit, moet 
worden aangegeven. Dit geldt ook voor waterstof en  verzoekt de kleur 
van de waterstof te duiden. De voorzitter nodigt iedereen uit het secretariaat volgende 
week te mailen met cijfers en suggesties. 

• Pagina 7, innovatie:  vraagt of het hier ook gaat om maatschappelij-
ke innovatie of alleen technisch. De voorzitter komt hierop terug. 

• Pagina 8, paragraaf 5:  geeft aan dat voor infrastructuur een an-
dere keuze is gemaakt dan marktfinanciering. Derhalve zal de scope iets breder moeten. 

 vindt dit een goede plek om de kostenreductie verder te kwantificeren 
en hij biedt aan voor de technieken die hij kan overzien, onderbouwde cijfers te leveren, 
inclusief een tijdpad.  stelt voor inzichtelijk te maken of het gaat om kostenre-
ductie of onbalanskosten.  geeft aan dat ook de kosten voor transport 
moeten worden opgenomen in het plaatje. Daarnaast wil zij regulering niet gekoppeld 
zien aan kostenreductie.  denkt dat er een link moet worden gemaakt tus-
sen een technologieneutrale strategie voor de inpassing en het sturen op kosteneffectivi-
teit en hoe beide zich tot elkaar verhouden. 

Pagina 8, paragraaf 6:  kan een overzicht leveren wat betreft versnellers in de 
wetgeving. 

Pagina 9, paragraaf 8:  meldt dat warmte-distributie uit E-centrales wel is 
aangedragen als oplossing in zijn pitch. Er zijn verschillende mogelijkheden om rest-
warmte te gebruiken, maar dat dit wel moet worden verduurzaamd.  

 denkt dat de warmtevraag en de juridische aspecten wat betreft WKK's inte-
ressant zijn voor deze tafel.  vindt dat ook moet worden gekeken of het wel 
een goede keuze is om de grote WKK's te sluiten, omdat dit leidt tot efficiencyverlies. 

 geeft aan dat een groot deel van de industriële WKK's aan de industrieta-
fels worden besproken. Daarnaast is er een aantal joint venture centrales die door het 
planbureau wel worden meegenomen, maar waarvan het de vraag is of dit accuraat is, 
omdat het aantal centrales de laatste jaren aanzienlijk is gedaald. Dit moet goed worden 
bekeken. 

Pagina 9, paragraaf 9:  merkt op dat de alinea's betreffende eco-
nomische kansen en systeemintegratie uit elkaar moeten worden gehaald. 

De voorzitter concludeert dat de werkagenda met inachtneming van het besprokene wordt 
geadopteerd als werkhypothese voor het vervolg. Hij zal dit meenemen als boodschap van 
de sectortafel Elektriciteit richting het Klimaatberaad op 9 mei 2018. 
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 en  hebben de vergadering verlaten. 

4. Presentatie  FNV 
 geeft aan dat de FNV de keuze heeft gemaakt voor het milieu, maar dat zij 

daarbij rekening moet houden met haar leden. De presentatie van  is vooraf 
aan de deelnemers verstrekt en wordt niet opgenomen in de notulen. 

 vraagt waar, aan welke tafel of taakgroep, precies de afspraken moeten 
worden gemaakt.  geeft aan dat in het te sluiten akkoord piketpalen moeten 
komen te staan met daarin een aantal voorzieningen die hun uitwerking moeten gaan krijgen 
in de verschillende sectoren die betrokken zijn bij het Klimaatakkoord. In het Energieak-
koord van 2013 zijn onder andere afspraken gemaakt rond opleiding en scholing waaraan 
ieder zijn invulling kon geven. De sectoren moeten zelf aangeven of zij daarvoor interesse 
hebben en belang bij hebben.  vindt dat in dit Klimaatakkoord piketpalen 
moeten komen om de voorzieningen ook te financieren, in directe dan wel indirecte sfeer. 
De voorzitter geeft aan dat hij niet weet waar dit soort afspraken worden gemaakt. Er is een 
taakgroep en er is een SER-advies en hiermee moet iets gebeuren, maar hij weet niet waar. 
Het secretariaat volgt dit en dit komt de volgende keer terug. 

5. Kennis- en innovatieagenda Elektriciteit (MA) 
 en  hebben een presentatie voorbereid. Deze presentatie is 

vooraf aan de deelnemers verstrekt en wordt niet opgenomen in de notulen.  
geeft aan dat er een KIA-proces wordt opgestart. Kijkende naar wat er straks uit de tafels 
komt, wordt bepaald wat de kennis- en innovatieagenda is die hierbij past. Het is idee is dat 
de KIA leidt tot een missiegedreven innovatieprogramma (MMIP). Dit houdt een versnel-
ling in op een thema waarop een doorbraak nodig is. Er zouden zes à zeven MMIP's moeten 
komen. De wens is dat mensen vanuit de industrie zich geroepen voelen om mee te denken 
over het innovatieprogramma. Dit gebeurt bijvoorbeeld al aan de industrietafel. De voorzit-
ter geeft aan dat de Elektriciteitstafel heel graag wil dat er een innovatieprogramma wordt 
ontwikkeld. Hij vraagt  en  dit ter hand te nemen. Er zijn 
workshops die toegankelijk zijn voor de leden van de elektriciteitstafel dan wel hun experts. 
In een volgende vergadering van deze tafel zullen  en  in gele-
genheid worden gesteld om een conceptplan neer te leggen.  merkt op dat het 
MMIP niet alle mogelijke middelen vervangt die er in Nederland zijn. 

 onderstreept dat het heel belangrijk is dat met de partijen aan tafel breed 
naar het bedrijfsleven wordt gekeken welke kant men op wil. Er moet worden ook gekeken 
naar 2050 en niet alleen naar 2030.  en  kunnen op 
zich nemen om aan de buitenwereld te vertellen dat dit gaande is. Zij kunnen ook bijdragen 
om een brede uitvraag te doen naar welke innovaties op dit moment gaande zijn.  

 noemt de in de presentatie opgenomen grote innovatieprojecten: toepassingsont-
wikkeling, inpassing in het systeem en inpassing in de ruimte. Hij hoopt dat dit de ruggen-
graad is van de innovatieagenda.  geeft aan dat de precieze invulling nog niet 
duidelijk is.  komt terug op het punt van de opschaling na innovatie. 
Hieruit komt vaak een onrendabele top en de vraag is hoe voor de prachtige innovaties die 
de komende tien jaar worden ontwikkeld, de snelheid erin blijft, deze opgeschaald worden 
en hiermee nieuwe bedrijvigheid kan worden gecreëerd. De vraag is waar dit wordt belegd. 
De gedachte is dat dit langs de lijn van wind op zee moet worden gedaan, maar dan in een 
eerdere fase. De voorzitter zorgt dat dit punt wordt opgenomen in de werkagenda. 
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De voorzitter vat samen dat  en  worden uitgenodigd om voor 
deze tafel een innovatieagenda te maken die rond 18 mei 2018 besprekenswaardig is. Er is 
een proces waaraan alle deelnemers van deze tafel of hun experts worden uitgenodigd. 
Eventueel kunnen andere experts worden uitgenodigd.  veronderstelt dat 
dit samen wordt gedaan met andere tafels.  vindt het zinvol om het geld 
dat hiervoor beschikbaar is, te richten op iets dat in Nederland echt impact kan hebben en 
daarna naar buiten. Daarnaast moet ook worden gekeken wat om Nederland heen gebeurt. 

 lijkt het goed om bij de MMIP te vermelden dat dit is bedoeld voor 
grootschalige energieopwekking en — inpassing. 

6. 	Issues voortkomend uit de gesprekken met de deelnemers 
De voorzitter heeft negen issues uit de gesprekken gedestilleerd en hij doet een aantal voor- 
stellen. 

1. Kostendaling en financiële instrumenten 
Het voorstel is dat in de eerste of tweede week van mei een expertsessie wordt gepland ter 
verrijking, verdieping, verbreding etc. De tweede week van mei heeft de voorkeur. De voor-
zitter geeft aan dat dit soort sessies aanvullend zijn en niet vervangend. 

2. Zicht op ontwikkeling 
Het voorstel is om een informele bijeenkomst te organiseren waar de deelnemers aan deze 
tafel en de deelnemers van de industrietafel aan worden uitgenodigd. Dit is akkoord en dit 
wordt georganiseerd voor de tweede week van mei. 

3. PBL 
 wordt uitgenodigd om op 18 mei 2018 het woord te nemen over de kostenno-

titie. Daarnaast zal in de loop van mei een uitgebreide sessie plaatsvinden bij PBL over de 
kostennotitie.  denkt dat de sessie bij PBL de plek is om in te gaan op de kos-
tennotitie. Dit onderwerp wordt wel als optie opengehouden voor de agenda van 
18 mei 2018. 

4. Biomassa 
Het Klimaatberaad gaat langs te tafels om vragen te identificeren en deze te beantwoorden 
met behulp van experts. De voorzitter gaat borgen dat dit op schrift komt en aan deze tafel 
terugkomt. Per mail zal hierover uitleg worden gegeven.  is van mening dat 
niet alleen naar de kwantitatieve gegevens moet worden gekeken, maar ook naar welk soort 
biomassa.  is het hiermee eens. 

5. Marktmodel 
Het voorstel is af te wachten of dit aan de systeemtafel wordt geadresseerd en dan te bepalen 
of aan deze tafel nog iets extra's moet worden gedaan. De komende besprekingen worden 
afgewacht. 

6. Nationale ambitie en hoe verhoudt zich dit tot de medeoverheden. 
Dit punt komt vanmiddag bij de ruimtetafel aan de orde.  denkt dat het zinvol 
is dat er een analyse komt van de winterpackage van november, zodat duidelijk is wat over 
twee à drie jaar moet worden ingevoerd in Nederland. 

7. Wat gebeurt er bij de buren en het EU-perspectief 



50 

Het voorstel is dat hierbij aandacht wordt besteed aan het punt dat  bij het 
vorige punt maakte en dat meer inzicht wordt vergaard over wat in Duitsland staat te gebeu-
ren.  kan hierover een korte presentatie geven.  geeft aan dat 
in de systeemtafel dit punt is geadresseerd als een van de belangrijkste punten. Er is ook een 
werkgroep geformeerd en  is hiervan de trekker. Het secretariaat neemt con-
tact op met  Ook België mag niet worden vergeten. 

 kan een lijstje maken met wat eraan zit te komen. Ook kan een bijeen-
komst worden georganiseerd. De voorzitter denkt dat het welkom is om te snappen wat er op 
de Europese agenda staat. 

 meldt dat zij graag in het kader van INEC zou willen arresteren wat zij 
denken dat in Brussel moet veranderen op langere termijn een beweging te kunnen maken 
naar 95% tot 100% CO2-reductie. 

8. Demonstratieprojecten 
Het voorstel is om relevante partijen uit te nodigen om te helpen bij het compOneren van dat 
deel van de werkagenda. Ideeën kan men naar het secretariaat mailen.  en 

 zullen dit bespreken en komen met een voorstel hoe hiermee om te gaan. 
 vraagt of hierin ook de maatschappelijke innovatie kan worden meegeno-

men. Dit zal gebeuren. 

9. Verzamelbakje diverse onderwerpen 
Dit betreft punten als zorg over bestaande wetgeving en zorg over dat toekomstige specifica-
ties van systemen zodanig worden opgesteld dat het energiesysteem niet functioneert. Het 
verzoek is dat de deelnemers hierover iets op papier kunnen zetten.   en 

 pakken dit op en rapporteren aan tafel. 

 meldt dat aan de overlegtafel energievoorziening een eerste inventarisa-
tie is gedaan van de sturingsmogelijkheden in de energietransitie. Aan deze tafel zijn de fis-
cale aspecten nog niet expliciet belegd.  stelt voor dat de inventarisatie 
wordt meegegeven aan het groepje van  Uiteindelijk kan worden gekeken naar wat 
de financiële prikkels in het systeem zijn. 

 geeft aan dat in de werkagenda iets staat over voldoende deskundigheid 
bij publieke uitvoeringsorganisaties. Zij heeft dit geïnterpreteerd als de vraag of er voldoen-
de kennis is bij gemeenten en provincies in verband met de complexiteit van de onderwer-
pen gerelateerd aan de transitie. Het secretariaat zal de tekst hierop nakijken. 

7. 	Sluiting 
De voorzitter geeft aan dat in de komende weken een nieuwe werkagenda komt met track 
changes. In de tussentijd tot 18 mei 2018 gebeurt voldoende om te gaan werken aan een 
nieuwe werkagenda. Ook wordt een overzicht verstrekt van alle afspraken die vandaag zijn 
gemaakt. De reservedata met tijdstippen voor de vergaderingen worden ook in dit overzicht 
gezet. 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de bijeenkomst om 
13.38 uur. 
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1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst om 14.00 uur en heet allen van harte welkom. Hij heeft 
de volgende mededelingen: 
• Het Klimaatberaad van 9 mei krijgt een snel vervolg, want veel kwesties staan nog 
open; 
• Afgelopen maandag was er in Rotterdam een eerste interessante sessie met de indu-

strietafel, maar nadere contacten zijn nodig om beter te adresseren of er voldoende 
vraag is voor de ambities van de tafel Elektriciteit; 

• Afgelopen dinsdag is nadere tekst en uitleg gegeven door het PBL omtrent de kosten-
notitie. Die is 20 april openbaar gemaakt.  zal toelichten wat dit oplevert 
en hoe hiermee om te gaan; 

•  zal zijn notitie over het doorrekenen van de flexbehoefte toelichten; 
• In de vorige vergaderingen is gesproken over de ontwikkelingen in Duitsland. Van 2 

kanten kwam materiaal dat zal worden gedeeld; 
• en  zijn verhinderd; 
• Er zijn 3 notities met antwoorden van de ACM op vragen over aansluiting van windpar-

ken op zee, inclusief transport en tarieven voor elektriciteitsopslag; 
• Twee openstaande acties hebben nog onvoldoende oogst opgeleverd. Alleen  

 heeft iets opgeleverd over concrete voorstellen voor demonstratieprojecten. 
Ook voor wet- en regelgeving of certificering heeft slechts een enkeling iets aangele-
verd. Hij nodigt leden opnieuw hiervoor uit; 

• Hij verzoekt allen op tijd te zijn voor het etentje 's avonds vanwege de omvang van het 
gezelschap en de mooie speeches die worden gehouden; 

• Eind van de vergadering zal de voorzitter ingaan op vervolgafspraken; 
•  meldt dat de beleidsmaatregelen flex vorige week al zijn verstuurd; 
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•  vraagt of de voorzitter de vergadering zal bijpraten over communicatie 
met stakeholders. De voorzitter verwijst naar een document hierover. Partijen die zich 
melden met goede plannen/ideeën, een aanbieding of een verzoek aan tafel te mogen 
zitten, zijn van harte welkom. Hij verzoekt uitnodigingen ook aan hem te melden. Ten 
tweede zijn er bijeenkomsten in het land waar alle voorzitters naartoe gaan. Hij moet 
1 juni iets in Breda vertellen over het klimaatakkoord. Met de website gebeurt ook van 
alles. Die is buitengewoon goed opgebouwd en via de postbus worden ideeën aangele-
verd; 

•  geeft een update over innovatie. Het is gelukt veel innovatie-experts 
bijeen te roepen. Zij stelt voor de draft innovatieagenda op 25 mei in te brengen en be-
gin juni een speciale bijeenkomst met experts te organiseren. Dat komt daarna terug bij 
deze tafel. 

	

2. 	Verslag 20 april 
Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen: 
• Pagina 3, midden van de pagina:  voegt naar aanleiding van de discus-

sie over de doorrekening van achtergrondscenario's toe dat nagedacht wordt over een 
bredere analyse met meer scenario's over ontwikkelingen in het buitenland. 

• Pagina 4, halverwege de pagina: "energieneutrale" moet "techniekneutrale" zijn. 
• Pagina 7, eerste alinea laatste zin:  heeft het punt over opschaling 

bij innovatie nog niet teruggelezen in de werkagenda. De voorzitter zal dit nagaan. 

Het verslag van 20 april wordt met genoemde kanttekeningen vastgesteld. 

	

3. 	Toelichting procesvoorstel doorrekenen flexbehoefte door  
 geeft aan dat de hoofdconclusie van de specifieke werkgroep buffering is dat het 

benodigde flexvolume op verschillende locaties en tij dsschalen nog niet betrouwbaar kan 
worden vastgesteld omdat bestaande studies niet uitgaan van de scenario's en aannames 
hanteren. De tafel is afhankelijk van aannames van andere tafels over interconnectie, vraag 
uit andere sectoren en aanbod. Een doorrekening hiervan is nodig. Door experts wordt het 
Flexnet model als best beschikbare model gezien. De groep van  heeft op kor-
te termijn geen tijd voor doorrekening. De expertgroep systeemintegratie van de Topsector 
Energie van  staat klaar om de doorrekening te doen. Het voorstel is om met 
het Flexnetmodel een aantal runs te doen en dit te bespreken om draagvlak te hebben over 
de aannames. De werkgroep is wel gekomen tot een duidelijke tabel met alle flexopties. De 
werkgroep wil die onafhankelijk laten valideren omdat er veel discussie is over aannames. 

Vragen: 
Volgens  is de vraag inderdaad procesmatig wanneer dit op te pakken. Hij 
verwacht dat dit hele jaar nog een aantal studies wordt gedaan.  vindt het 
een uitstekend voorstel.  sluit zich aan bij doorrekening vanwege de af-
hankelijkheid van andere tafels. Ter voorbereiding van de laatste brede klimaattafel doet 
Berenschot een studie die bijna is afgerond en naar deze tafel zal worden gestuurd.  

 geeft aan dat er op korte termijn inderdaad geen tijd is voor een doorrekening. Bij 
doorrekening aan het eind van de zomer en aan het eind van het klimaatakkoord zal worden 
gekeken naar systeemeffecten. Flexnet bestaat in feite uit 2 modellen, waarvan minimaal een 
zal worden gebruikt bij de doorrekening. 
De voorzitter stelt voor om het voorstel van  uit te gaan voeren en aan eind van de ver-
gadering te kijken wat de eerste praktische stappen zijn. 

	

3. 	Korte terugkoppeling bijeenkomst kostennotitie 15 mei door  
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 meldt dat de kostennotitie is verschenen. PBL is druk bezig de vele vragen te 
beantwoorden. Dit zal met iedereen wordeii gedeeld. Er waren ook veel vragen op de Q&A 
sessie afgelopen dinsdag. Er is terecht grote behoefte aan transparantie. Het PBL wil een 
informatiesessie houden over de manier van doorrekening van afspraken aan de tafels en 
voorgesteld beleid, zeker specifiek rond elektriciteit en het systeem. Er moet goed nagedacht 
worden over hoe alle systeemaspecten mee te nemen. Dat wil het PBL ook delen en bespre-
ken met de tafel. 

Vragen: 
•  vraagt of het tot aanpassingen in de berekeningen leidt of uitslui-

tend ter toelichting en verduidelijking is; 
•  vraagt of het PBL ingaat op het verzoek de aannames openbaar te ma-

ken; 
•  vraagt hoe PBL en de tafel omgaan met de onzekerheden die cruciaal 

kunnen zijn in de uitkomst. 

 antwoordt dat het PBL de berekeningen in de kostennotitie nog niet direct 
aanpast, onder voorbehoud van wat het PBL precies in alle vragen terugziet. Wel komt er 
een aanpassing in achterliggende, nationale energieverkenning 2017. Duidelijk is geworden 
dat de ingeschatte 9 megaton tot 2030 aan de hoge kant is. Zoals toegezegd gaat het PBL 
meer bekendmaken over aannames, maar een volledig overzicht van alle aannames is voor 
de korte termijn teveel gevraagd. Het streven is om op lange termijn heel veel aannames 
gedetailleerd openbaar te maken. 
Voor 2030 zijn er per definitie veel onzekerheden. Veel resultaten zijn ook gepresenteerd als 
ranges. PBL gaat niet proberen dat nadrukkelijk kleiner te maken. Wel is het belangrijk juist 
die onzekerheden heel goed zichtbaar maken. 

De voorzitter stelt voor om te wachten of de schriftelijke antwoorden van PBL voldoende 
basis opleveren voor het verdere proces. Een meer specifiek punt is dat de CO2-emissie van 
de nieuwe centrale bij Hoogovens toegerekend moet worden aan de industrietafel. Hij vraagt 

 na te gaan wat dit betekent voor deze tafel.  licht toe dat het 
PBL op verzoek van het ministerie een toedeling heeft gemaakt waarbij de nationale emis-
sieregistratie is gevolgd. De uiteindelijk verdeling van de doelstelling over de tafels is een 
keuze van het ministerie. 

 vindt emissieregistratie een boekhoudkundige benadering en vraagt of het niet logi-
scher is de toerekening te doen op basis van prikkels om ergens iets aan te doen.  

 merkt op dat het cruciaal is dat de afspraken binnen de invloedsfeer van de sector 
plaatsvinden en niet kunnen worden gemaakt ten aanzien van ontwikkelingen daarbuiten'. 

 vraagt of het mogelijk is een voorstel op papier te zetten.  
vindt dit een goed idee. 
De voorzitter zegt voor volgende keer een concreet voorstel toe. Volgende keer zal de tafel 
uitgebreider stilstaan bij hoe om gaan met onzekerheden. 

4. 	Presentatie hoofdconclusies tijdelijke tafel systeem door  met 
aansluitend gelegenheid tot reageren 

 geeft aan dat het systeemvraagstuk zo groot en breed is dat het mission im-
possible is die te beantwoorden. De samenwerking in de groep was uitstekend. Mensen wa-
ren goed ingewerkt zodat er meteen de eerste vergadering flinke stappen konden worden 
gezet en een stuk structuur kon worden afgesproken. Er is in subgroepen gewerkt waarbij 
steeds werd teruggerapporteerd en vooral ook werd gewerkt aan begrip. 
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Het systeemvraagstuk is in 4 stukken geknipt: 
• wat en wanneer is het aanbod van elektriciteit vanuit duurzaamheid; 
• wat en wanneer is de vraag naar elektriciteit; 
• wat betekent interconnectie; 
• waar ontstaat mismatch tussen vraag en aanbod en hoe dit op te vangen; dit is voor-

lopig buffering genoemd. 

Qua elektriciteitsvraag is gekeken naar een aantal hoofdcategorieën: gebouwde omgeving, 
industrie, mobiliteit, landbouw. Voor rekenmateriaal is gekeken naar PBL-notities en be-
schikbare informatie van andere tafels. Anderzijds is gekeken de vraag in de tijd uit te zet-
ten. Bij aanbod is gekeken naar het totaal op te wekken aantal terawatt uren en hoeveel 
weersafhankelijk is. Er is gekeken hoeveel megaton regelbaar vermogen er is. Er is gekeken 
hoe vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarbij is gekeken naar variaties in het weer tus-
sen 1982 tot 2015 en of onder alle omstandigheden de elektriciteitsvraag kon worden inge-
vuld. In de winter blijkt er vaak een tekort. Heel belangrijk is hoe de vraag zich gedraagt. Is 
het weers- of seizoensafhankelijk of heeft het iets met locaties te maken? In de gebouwde 
omgeving neemt elektriciteitsvraag met name in de winter toe. Voor mobiliteit is het redelijk 
over het jaar verspreid. Elektrificatie in de industrie gaat met name aan de kust plaatsvinden. 
Hieruit volgt dat de gemiddelde productie van duurzaam op jaarbasis wel kan matchen met 
de doelstelling, maar dat op uur- en weekwaarden er een probleem zal ontstaan door mis-
match tussen vraag en aanbod. Dit maakt dat veel meer flexibiliteit nodig is in het elektrici-
teitssysteem. De mismatch binnen een dag lijkt het oplosbaar, maar er moet nog wel wat 
gebeuren. Weer- en seizoenspatronen zijn de grootste uitdaging. Wat betreft de locatie is de 
vraag of infrastructuur toereikend is. De vraag is hoe vraag en aanbod te matchen. Is er meer 
capaciteit nodig? Bij de opties voor meer capaciteit moet goed worden gekeken naar welk 
land te gaan, bijvoorbeeld Duitsland met een zelfde patroon of naar Scandinavië met meer 
hydrocapaciteit of Engeland met een ander windpatroon. De vraag is ook in hoeverre op het 
buitenland te sturen. Ten slotte is regelbaar vermogen is nodig. Hij verwijst naar de getrok-
ken conclusies op de slides en voegt hieraan toe dat qua digitalisering en verwerking van 
data inclusief governance grote stappen moeten worden gezet. Zoals blijkt uit het voorbeeld 
van Estland is dan een flinke kostenreductie mogelijk. 

Vragen:  
•  vindt vreemd dat in de gebouwde omgeving bespáringen mogelijk 

zijn omdat daar veel meer gas wordt gebruikt dan elektriciteit. 
•   vraagt hoe gevoelig het model is voor ontwikkelingen in capaciteitsfactoren 

en de ontwikkeling van offshore windturbines wat in de afgelopen jaren is opgelopen 
van 40% naar 60%. 

•  vraagt of de oplossing voor de gebouwde omgeving bij deze tafel of bij 
de gebouwde omgeving moet worden neergelegd. 

•  vindt de Flexmonitor een goed voorstel. Hij vraagt of is nagedacht 
over beleidsmaatregelen om die flexmarkt tijdig aan te jagen. Het is evident dat regel-
baar vermogen nodig is maar zuinig zijn hierop is minder duidelijk, want de minister wil 
2 oude kolencentrales wegnemen. Het gaat ook heel erg over grote problemen in 2030 
en 2050. Hij zou graag zien dat aan deze tafel ook de problemen van vandaag en mor-
gen worden getackeld. 

•  vraagt welke vragen bij andere vragende sectoren en met name de 
industrie neer te leggen. 

•  vraagt of gekeken is naar aansluiting van bepaalde bronnen bij 
bepaalde sectoren en in hoeverre die qua locatie en weersafhankelijkheid op elkaar aan-
sluiten. 
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 ziet de noodzaak van duurzame moleculen enorm terugkomen. 
Elektrificeren van bestaande bouw is niet meer tegen normale kosten te doen. De vraag 
is hoe dit te tackelen. Ten tweede hoort hij heel weinig over energiebesparing. Wat be-
treft zon-PV suggereert hij om met een klein clubje een verdiepingsslag te maken. 

 vraagt of nagedacht is over hoe robuust het systeem moet zijn en de 
prijs die daarbij hoort. 

 vraagt of het niet te kort door de bocht is om te zeggen dat zon en 
wind snel tot curtailment leidt want wind op zee biedt juist kans op groene waterstof. 

 verwijst naar  en vraagt zich af hoe de markt werkt bij veel overschot 
in de zomer. 

 vraagt naar wat gaat gebeuren met het Nordic systeem en met betaal-
baarheid in de winter. 

 antwoordt dat elektriciteitsbesparingen in de gebouwde omgeving zijn geba-
seerd op 3 studies. Het patroon kan wel seizoensafhankelijker worden. Wat betreft het dich-
ter bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de gebouwde omgeving concludeerde de 
werkgroep dat het goed zou zijn het beleid aan te scherpen bij de gebouwde omgeving bij-
voorbeeld met warmteopslag. Er wordt voorgesteld om een A4'tje te maken voor als bij-
voorbeeld Diederik Samsom daarom vraagt. De werkgroep pakt het graag op om een A4'tje 
te maken. Over de capaciteit van windturbines is wel gediscussieerd maar hier is op dit mo-
ment geen rekening mee gehouden. Wat betreft het regelbaar vermogen was het voor de 
werkgroep evident dat het alleen maar ging om centrales waarin je gas kunt verstoken. Er is 
op geen enkele wijze geduid op het willen houden van steenkoolcentrales tenzij het een bi-
omassacentrale wordt. Het gaat erom centrales niet weg te halen en ze later weer nodig te 
hebben. Wat betreft de vraag over curtailment van de zon wijst hij onder verwijzing naar de 
grafiek op de slechte bedrijfstijd van zon ten opzichte van wind. Wat betreft het afstemmen 
van locaties zit het grootste deel van elektrificatie van de industrie in Zeeland, Rotterdam, 
Moerdijk en Groningen. De gebouwde omgeving is gespreid over heel Nederland. Daar kan 
het piekvermogen qua capaciteit een issue worden. Elektrisch vervoer is ook verspreid over 
heel Nederland. Dat moet met gestuurd laden over dag en nacht gespreid worden. De vraag 
over de vereiste robuustheid van het systeem gaat bij elektriciteit ook een rol spelen. Het is 
goed om beleidsmatig na te denken over de normen ook in Europese context. 

 vraagt of er Europees overleg is over capaciteit in het buitenland en de normen hier-
voor of dat dit als een beleidsmatig politiek vraagstuk wordt gezien.  verwijst 
naar het overleg tussen landen in het Pentalateral Energy Forum waarin de ministeries, toe-
zichthouders, marktpartijen en de TSO's overleggen hoe het vraagstuk op lange termijn op 
te lossen. In internationale studies is de grootste uitdaging de aanname over het in het bui-
tenland opgesteld vermogen. De vraag over met welke landen interconnectivity plaats moet 
vinden moet internationaal afgestemd worden. Er zijn zeker problemen van vandaag en 
morgen die ook getackeld moeten worden maar daar is nu niet naar gekeken. 

 geeft aan dat hij een voorstel wil doen voor hoe energiecoöperaties een rol 
kunnen hebben in collectieve markten. De voorzitter geeft aan dat hij de rapportages van de 
systeemgroep en de ruimtegroep wil samenbrengen in de werkagenda om de voortgang vast 
te leggen. Dat laat overigens onverlet dat follow-up acties mogelijk zijn. 

5. 	Presentatie resultaten tijdelijke tafel Ruimte door  met aansluitend 
gelegenheid tot reageren. 

 geeft aan dat in een aantal deelsessies is geprobeerd om alle opties voor duur-
zame energie ruimtelijk in beeld te brengen. Er is een hele mooie lijst opties opgehaald. Dat 
wordt komende week afgerond. Doel is dat volgende week alle factsheets op tafel liggen 
waarop iedereen kan reageren. Hernieuwbare energie legt extra beslag op ruimte, vereist 
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nieuwe ruimtelijke keuzes, slimme combinaties en keuzes. Een gebiedsgerichte aanpak met 
medeoverheden, burgers en bedrijven is essentieel voor realisatie en draagvlak. Hij geeft een 
voorbeeld voor wind op land. Er is ruimte voor 400 tot 500 Peta joules, maar het succes 
hangt af van de garantie op kwaliteit van de leefomgeving. Er is gekeken naar ruimtelijke 
inpasbaarheid en hoe het zich verhoudt tot de REKS. Ruimtelijke principes zijn geformu-
leerd en een menukaart is ontwikkeld voor wind op zee, wind op land, zon op land en bio-
massa. Biomassa is nog in ontwikkeling. Dit alles heeft geleid tot een enorme tabel met 30 
opties. Voor elke optie wordt een factsheet gemaakt. Hij toont een voorbeeld hiervan voor 
repoweren wind op land. Vervolgens is gekeken hoe de opties wind op zee, wind op land en 
zon op land scoren ten opzichte van de scenario's. Hij geeft een paar eerste voorzichtige 
conclusies die vermeld staan op de slides. Er is ook gekeken naar de infrastructuur. Vanwe-
ge de lange doorlooptijden moet nu de discussie worden begonnen. Er is ook gesproken over 
hoe dit in de regionale energiestrategie te laten landen en dan met name de opgaven. De 
consensus is dat er een deelopgave moet komen voor alle regio's maar de tafel is er nog niet 
uit hoe daar precies te komen. De wens is technologieneutrale vormgeving. Er is een escala-
tie-mechanisme nodig om de nationale opgave te realiseren als de regio's het niet doen. 

Samenvattend lijkt er voor wind op zee een nieuwe benadering voor ecologie nodig. Voor 
wind op zee is een subgroep gevormd die volgende week een tweede sessie heeft. Voor 
wind op land en zon op land zijn heel veel maatregelen genoemd door de verschillende 
deelnemers die de uitrol kunnen stimuleren. De ruimtelijke impact van het netwerk is wel in 
beeld gebracht maar dit is steeds gedaan als losse optie. Misschien moet vanuit een totaal-
plan worden gekeken wat een netwerk ruimtelijk betekent. Ten slotte is de aanbeveling om 
biomassa integraal te bekijken en niet alleen voor elektriciteitsproductie. 

De voorzitter geeft aan dat biomassa breed wordt opgepakt bij het klimaatberaad. De 
factsheets zijn prachtig werk met precieze en concrete informatie over de ruimtelijke opgave 
en de keuzes nu en straks om deze transitie vorm te geven. Hulde voor iedereen die daaraan 
bijgedragen heeft. Er is een aparte groep ruimte op zee die volgende week donderdag bij 
elkaar komt. Een. nader voorstel over REKS vanuit medeoverheden wordt voor volgende 
vergadering geagendeerd. 

Vragen: 
•  vraagt naar innovatiemogelijkheden om windparken vogeivriende-

lijker te maken bij de optie wind op zee. Hij vraagt of knelpunten bij wind op land on-
denkbaar op te lossen zijn. Hij vraagt zich af hoe om te gaan met de REKS en wat een 
handig bestuursniveau is om opgaven neer te leggen; 

•  vraagt of gekeken is naar doorlooptijden van processen om tot 
iets te komen binnen de dimensie ruimte; 

•  vraagt hoe technologieneutraal zich verhoudt tot bijvoorbeeld het kijken bin-
nen REKS naar warmtebronnen in de gebouwde omgeving waar bepaalde specifieke 
techniek nodig is. Hij vraagt ook naar de uitwisselbaarheid van zon en wind qua ruimte-
en kostenimpact; 

• merkt op dat in de presentatie een groot aantal mitsen staan. De meeste 
daarvan zijn in de kennis-en innovatieagenda opgenomen als innovatieopgave. Voor de 
vogelproblematiek ,bestaan wel degelijk oplossingen. Soms is nog meer onderzoek no-
dig. Capaciteitsfactoren kunnen als innovatieopgave meegenomen worden in het inno-
vatieprogramma. Hij roept de tafel daartoe op. Er wordt schriftelijk teruggekomen op de 
mitsen in de presentatie van  waar later een discussie over kan worden ge-
voerd; 
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•  ziet de factor tijd plus de afhankelijkheid van andere tafels in hoge 
mate terugkomen. De tijdsfactor is een puzzel over de werkgroepen systeem en ruimte 
heen, 

•  vraagt of een hectare zon of een hectare biomassa meer energie op-
wekt. 

 antwoordt dat aanvullingen om bepaalde knelpunten op te lossen zeer welkom 
zijn. De regio is een handig bestuurlijk niveau om te beginnen opgaves op te lossen. Techno-
logieneutraal heeft vooral te maken met het nog niet uitspreken voor zon of wind. Uitwissel-
baarheid van zon en wind is zeer relevant. Alle opties in de tabel zijn afzonderlijk in beeld 
gebracht. Daarbij is een onvolkomenheid dat de onderlinge relatie nog niet beeld is. Een 
goede aanvulstap zou wellicht zijn om bij iedere losse categorie als zon en wind nog een 
oplegger mee te nemen. Hulde aan  voor het oplossen van zaken bij de innovatieagenda. 
Er is een hogere aanname voor de capaciteitsfactor bij wind op zee dan die van PBL in de 
notitie. Er is gekeken naar de best mogelijke bekende windturbine. De factor tijd is met na-
me een issue bij wind op zee. Er lijkt een enorm potentieel aan ruimte op de Noordzee die 
tot 2030 bij lange niet wordt benut. Dat geldt op land ook maar is dan minder inzichtelijk 
per losse optie. Hij zal nagaan of de factor tijd goed in de tabel verwoord is. Voor wind op 
zee extra vraag op de kust ontwikkelen is een specifieke optie in de tabel. Ten slotte levert 
zon per hectare meer op dan wind maar bij wind is ruimte dubbel te gebruiken. 

De voorzitter biedt ruimte voor aanvullende vragen of opmerkingen. 

Vragen: 
•  merkt wat betreft technologieneutraal op dat een dubbele taakstelling 

op wind niet gewenst is. Er moet in de regio gekeken worden naar mogelijkheden. Nog 
voor zomervakantie wordt geprobeerd in logische regio's rond te kijken. De minister on-
derschrijft het principe van de REKS, maar wel moet het principe van één overheid gel-
den. Rijk, provincie en gemeenten moeten niet naar elkaar wijzen maar pragmatisch 
dingen oplossen. 

•  refereert naar een pilot in Bodegraven, waar mensen een keuze moes-
ten maken tussen zon en wind. Als het gaat om de eigen leefomgeving komt er vaak 
een heel rationeel plaatje uit. In 5 bijeenkomsten is een kaart gemaakt met 900 stippen 
die hij zal delen met de tafel. Er moeten wel technologische en kostenkaders zijn. 

•  benadrukt dat de werkgroep heeft geconstateerd dat bij import van 
biomassa ruimtelijke druk in het buitenland terechtkomt. Ten tweede is er een rapportje 
gemaakt over doorvertaling van duurzame ambities met provincie en gemeenten. Hij zal 
dat rapport delen voor de discussie van volgende week. 

De voorzitter deelt mee dat de presentatie van  de rapportage en de discussie in de vol-
gende versie van de werkagenda opgenomen wordt. 

6. 	Werkagenda 3.0 en De Ruimtelijke Opgave: toelichting en bespreking 
De voorzitter geeft aan dat wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie zijn onderstreept. 
Voordat hij de werkagenda pagina per pagina zal doorlopen geeft hij gelegenheid tot het 
maken van algemene opmerkingen. 

•  merkt op dat de tafel het nu heeft gehad over het totale systeem en ruimte. Hij 
vraagt wanneer de tafel het gaat hebben over de 60-70% van andere moleculen in het 
energiesysteem en hoe daarin te verduurzamen. De tafel heeft het nu over veel dingen 
niet. 
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•  vraagt met welke tabel zal worden gewerkt, de tabel van PBL of de 
eigen tabel. De keuze daarbij is ook heel bepalend voor de werkagenda. Zij is voorstan-
der om in eerste instantie uit te gaan van de PBL-tabel. 

•  vraagt waar nagekomen informatie over Power to X is te vinden. De 
voorzitter geeft aan dat dit een omissie is en dat dit op SharePoint zal worden gezet. 

•  vraagt waar de focus op gelegd zal worden en in welke volgorde. De 
vraag is ook hoe in gelijke snelheden met de andere tafels op te treden. 

De voorzitter legt uit hoe de agenda tot de zomer eruit ziet. Elke vrijdag zal deze tafel verg-
aderen tot en met uiterlijk 6 juli. Zijn voornemen is om voor 15 juni een conceptakkoord 
voor te leggen. Voor 15 juni moet het huiswerk zoveel als doenbaar afgerond zijn. Er is al 
antwoord van mobiliteit. Er is een opgave ontvangen van Diederik Samsom. Er is ook een 
indicatie van landbouw. Daar spelen belangen over forse elektrificatie van de glastuinbouw. 
De voorzitter heeft alleen nog geen beeld van de belangen die spelen bij de industrietafel. 
De sessie afgelopen maandag was interessant maar bood onvoldoende helderheid. Hij is net 
als iedereen ongeduldig maar begrijpt de loodzware opdracht daar. De voorzitter heeft een 
gedeelde sessie met industrie voorgesteld voor een vrijdagmiddag, goed voorbereid, en niet 
op basis van scenario's die onverplichtend zijn. 
Hij geeft vervolgens een overzicht van de agenda tot half juni. Komende dinsdag is er een 
expertsessie over het financieringsvraagstuk.  zal een presentatie geven 
over kostenreductie in de komende jaren en  over publieke instrumentatie. 
Op 25 mei zal  van de taakgroep Financiering een presentatie verzorgen. Het 
secretariaat maakt na dinsdag hierover een korte notitie. Volgende week vrijdag wordt zowel 
instrumentennotitie als kostennotitie PBL besproken. Aan de orde komen ook de REKS, 
wind op zee en innovaties. De tafel is ook uitgenodigd uiterlijk volgende week vrijdag idee-
en te geven over belendende wet- en regelgeving en demonstratieprojecten. Instrumentatie is 
waarschijnlijk volgende week vrijdag nog niet klaar en wordt dan uitgebreider besproken op 
1 juni. 

De volgende aanvullende algemene opmerkingen worden gemaakt: 
•  mist in de werkagenda een beschrijving hoe de tafel de hoofdopgave 

van de maximale uitstoot wil bereiken. Daarnaast ontbreekt of dat kosteneffectief is en 
zorgt voor voldoende security of supply. De vraag is hoe dat bij elkaar te brengen. De 
voorzitter antwoordt dat dit nog niet in werkagenda staat en nu allemaal moet gaan ge-
beuren.  vindt het verstandig om de doelstellingen en het gewenste eind-
product helder te definiëren in werkagenda. De voorzitter antwoordt dat dit vrij duidelijk 
in de 2de paragraaf staat. Indien niet helder zijn verhelderingen welkom. 

•  stelt voor om de meer tonnen CO2 toe te passen over een gemiddeld 
weerjaar. 

•  stelt voor om voor 1 juni een inhoudsopgave voor het conceptak-
koord te maken met ideeën voor wat minimaal op te nemen, eventueel ook met tref-
woorden. 

•  is bereid samen met andere partijen van deze en andere tafels een 
verdieping geven aan het draagvlak. 

•  heeft behoefte aan inzicht in hoe procesmatig tot maatregelpakket-
ten te komen. De voorzitter antwoordt een notitie de volgende week de tafel in staat 
moet stellen het gesprek hierover te voeren. Hij is benieuwd naar antwoorden daarop. 
Alles staat in de werkagenda, maar als het helpt is hij bereid een inhoudsopgave te ma-
ken 

•  vraagt welke beleidsinstrumenten aan de orde komen. De voorzitter ant-
woordt dat hij eerst wil luisteren wat experts zeggen aanstaande dinsdag.  
merkt op dat vaker is gezegd dat het vraagkantinstrumentarium gekoppeld moet wor-
den aan het aanbod. Dat vergt interactie met andere tafels. Hij ziet dat nog niet als pro- 
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cesvoorstel. De voorzitter geeft aan dat dit klopt en komt door de stand van zaken bij 
andere tafels. Daarom zijn voor aanstaande dinsdag alle voorzitters uitgenodigd. 

 nodigt iedereen uit om dinsdag met ideeën te komen. 
•  vraagt in hoeverre in de innovatieagenda de verbinding met de 

andere 4 tafels meegenomen.  geeft aan dat er afspraken zijn met onder an-
dere de industrietafel en mobiliteit maar dat gesprekken nog gevoerd moeten worden. 
Binnen de topsector energie is er wel afstemming op verschillende gebieden.  

 geeft aan dat juist in de gebouwde omgeving breder moet worden nagedacht 
dan alleen bestaande technieken. Er wordt misschien te smal nagedacht over echt hele 
belangrijke innovatie in het gebouwde omgevingsonderzoek. 

De voorzitter neemt de werkagenda paginagewijs door: 
Pagina 3:  vindt niet alleen de ontwikkelingen in Duitsland bijzonder en ver-
zoekt Frankrijk en België toe te voegen.  zal helpen met informatie over 
deze landen. 
Pagina 5:  vraagt of er naast de huidige tabel over aanbod ook een tabel over vraag 
in komt. De voorzitter antwoordt dat hiernaar wordt gekeken. 
Pagina 6:  is verbaasd dat blauwe waterstof wordt aangegeven als Power to 
X. Daarnaast staat in de paragraaf de gebouwde omgeving tussen haakjes. Dit moet niet ge-
marginaliseerd worden. Ze vindt de paragraaf over Power to Heat ongelukkig geformuleerd. 
Dit is meer een toename van de elektriciteitsvraag dan een bufferingsoptie.  

 is het daarmee eens. Hij heeft hierover al schriftelijke opmerkingen aangeleverd.  
 ondersteunt de opmerking van  over blauwe waterstof. Groene waterstof, 

op pagina 7, moet in samenhang met andere sectoren worden gezien. 
 stelt voor te kijken naar de interne consistentie van de scenario's. 

De voorzitter constateert dat er pleidooien zijn gedaan voor blauwe en niet alleen groene 
waterstof. Hij zal naar de opmerkingen van  kijken. Hij neemt de opmerking over Po-
wer to Heat ter harte maar merkt ook op dat hier verschillende taxaties over bestaan. Hij zal 
groen gas en de relatie met andere tafels expliciet benoemen. 

Tot slot worden de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt: 
 biedt zijn hulp aan voor het lijstje. In het bijzonder voor de gebouwde 

omgeving kan hij iets aanleveren. 
 begrijpt de opmerking van de voorzitter over verschillende opvattingen 

niet. De voorzitter zegt dat hij slechts heeft verwoord wat er gezegd is over de duiding van 
Power to X, blauwe waterstof Als na het horen van de systeemtafel blijkt dat dit niet klopt 
en er unanimiteit bestaat dan kan de tekst worden veranderd. 

De voorzitter gaat door naar Punt 4 'Wat hebben we hiervoor nodig.' Hier is vrijwel niets 
veranderd. 

 pleit richting het klimaatberaad om systeemintegratie tafeloverstijgend 
uit te werken. De voorzitter verwijst naar voorstel van  om nog een aantal 
dingen uit te zoeken. Hij aanvaardt dat aanbod in grote dank. Er zal ook contact worden ge-
zocht met andere tafels en de presentaties van vandaag daar aanbieden. De voorzitter stelt 
ten tweede voor om samen met  [vergadering breekt abrupt af] 
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Secretariaat: 	  (Rijksoverheid),  (Greenpea- 
ce),  (Eneco),  (ODE-decentraal), 

  (secretarissen), 
 (notulist) 

Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Mededelingen secretariaat 
De voorzitter doet de volgende mededelingen. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van  die wordt vervangen door  

  is afwezig en wordt vervangen door de  ,  
 wordt vervangen door   vervangt  en  

 heeft zich ziekgemeld. 

De leden van deze sectortafel hebben gisteren de stukken voor deze vergadering gekregen. 
Het secretariaat realiseert zich dat dat aan de late kant is en de voorzitter excuseert zich 
daarvoor. Het heeft te maken met het feit dat het secretariaat vandaag een follow up wil 
geven van de expertmeeting van afgelopen dinsdag over kostenreductie en financiering. 
Daarvoor heeft het secretariaat een notitie opgesteld waarin een aantal vragen zijn opge-
nomen. De voorzitter wil vandaag de eerste reacties van de leden op die notitie. 

Daarnaast heeft het secretariaat een werkagenda tot aan de zomer opgesteld die ter verga-
dering wordt uitgedeeld. De planning van de werkzaamheden komt aan het eind van deze 
vergadering aan de orde. Aan de agenda voor de vergadering van vandaag wordt Participa-
tie en Draagvlak toegevoegd. 

Gisteren is er een tweede bijeenkomst geweest over Ruimte op Zee. Dat krijgt nog een ver-
volg. De betrokkenen aan die tafel werken aan een tekst die in dit gremium nog terugkomt. 
Het is alleen niet zeker of de deadline 15 juni wordt gehaald. Er wordt wel naar gestreefd 
om alle lopende acties rondom Ruimte op Zee uiterlijk 8 juni beschikbaar te hebben. Dan 
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kan deze namelijk benut worden voor een conceptakkoord dat 15 juni op de agenda staat. 
Mogelijk is deze passage een uitzondering die later ingevuld wordt. 

 is vandaag aanwezig namens de Taakgroep Financiering om een presenta-
tie te verzorgen en om alle vragen te inventariseren die de Taakgroep Financiering uit moet 
zoeken. 
Er wordt iets soortgelijks gedaan op het terrein van de arbeidsmarkt. Volgende week wordt 
ruimte ingepast voor een vertegenwoordiger van de Taakgroep Arbeidsmarkt die ook een 
presentatie zal houden. Er is dan voldoende gelegenheid concrete issues bij de Taakgroep 
Arbeidsmarkt neer te leggen om uit te zoeken. 

De door  beloofde factsheets zijn nog niet gereed. Gehoopt wordt dat deze zo 
snel mogelijk via SharePoint met de leden gedeeld kunnen worden. 

De antwoorden op de schriftelijke vragen over de sommen van PBL en over de kostennotitie 
die gesteld zijn de tijdens bijeenkomst van vorige week, zijn bijna gereed. De verwachting is 
dat de antwoorden deze week nog beschikbaar worden gesteld. 

Gisteren was de vergadering van het Klimaatberaad. De meeste tafels lopen de komende 
weken ongeveer in hetzelfde schema. Er worden steeds meer teksten beschikbaar gesteld 
die in toenemende mate kunnen rekenen op overeenstemming. De eindstreep zal dan ook 
ongeveer tegelijkertijd gehaald moeten kunnen worden. De voorzitters van het Klimaatbe-
raad doen hun uiterste best om dat ook te bevorderen. 

Tot slot meldt de voorzitter dat het verslag van 18 mei nog niet gereed is. Het verslag wordt 
voor de volgende vergadering geagendeerd. 

Mededelingen van de leden 
 meldt dat er nog telefonisch contact is geweest over de Bijzettafel Som die zou 

worden ingesteld. Dit kan worden geagendeerd voor 1 juni aanstaande. 

 vraagt naar de stand van zaken omtrent het verslag van de sessie kostenreductie, 
financiering en instrumentatie. 
De voorzitter zegt dat daar nog een verslag van komt dat hij zelf zal vaststellen. 

 geeft aan dat zij de vo►gende vergadering verhinderd is en een vervanger 
zal sturen. 

Innovatie 

 licht toe dat het niet is gelukt om de stukken op tijd te versturen. Het voor-
stel is om dat vandaag te doen. 
Verder deelt zij mee dat er op 31 mei aanstaande een workshop gepland staat waarvoor 25 
plaatsen beschikbaar zijn. Zij vraagt aan de leden om de stukken zo snel mogelijk te lezen en 
eventuele vragen te melden. 
Het is van belang om de focus te houden op de punten die de leden graag besproken willen 
hebben tijdens de workshop. 
Vooraf zal  een presentatie aan de leden sturen. Zij vraagt bijzondere aandacht voor 
slides tien en elf die de methodologie beschrijven. 

De voorzitter wijst op het feit dat de leden al eerder uitgenodigd waren om per een mail 
voorstellen aan het secretariaat te sturen. Dat kan met elkaar verbonden worden en volgende 
week vrijdag als een pakketje besproken worden. 
Vandaag staat de innovatie-agenda op Sharepoint en dat is input voor 31 mei. Tijdens de 
volgende vergadering van de Sectortafel Elektriciteit kan hierover gesproken worden. 

Tijdelijke tafel Systeem follow up 
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 licht het volgende toe. 
Er zijn drie lopende acties. Ten eerste is dat de studie naar het onderwerp flex waarover 
vanmiddag nog een vervolgoverleg plaatsvindt. 
De tweede actie betreft de verschillende kostenvarianten van de bufferopties die er zijn. 
Daarover is al enig materiaal beschikbaar, maar er wordt nog een externe partij gevraagd. 
De derde actie is een gevoeligheidsanalyse. 
Daarnaast is er nog een punt om te kijken of deze tijdelijke tafel Systeem meer duiding kan 
geven aan de hoofdtafel op het gebied van het marktmodel. Het zou mooi zijn als hierover al 
iets beschikbaar kan zijn voor de vergadering van 8 juni aanstaande. 

De voorzitter geeft aan dat er budget is. Daarbij moet wel worden uitgegaan van een kos-
tenefficiënte besteding. Dat kan besproken worden met het secretariaat van de heer Nijpels. 

Reactie van de leden 
 vertelt dat het rapport Berenschot aanstaande maandag beschikbaar 

wordt gesteld via SharePoint. 
Spreekster vraagt welk bureau de second opinion gaat doen over de kosten en hoe PBL 
daarbij betrokken is. 
De   licht toe dat het bureau DNV GL gevraagd is. Uiteraard zal ook het mate- 
riaal van Berenschot worden meegenomen. 

  geeft aan dat er met betrekking tot systeemintegratie gekeken moet worden 
naar vraag en aanbod alsmede naar de interconnectie en flexibiliteit. Wellicht sluit dit ook 
aan bij elektroden en moleculen. 
De tafel systeemintegratie is goed bezig, maar spreker mist de consequenties van de com-
ponent infrastructuur. 
Volgens  is daar wel materiaal voor aangeleverd. Van deze tafel is aangeven 
dat een start wordt gemaakt met de berekeningen en om daar ook materiaal voor aan te 
leveren. Dan kan er een indicatie worden gemaakt van de implicaties voor de infrastructuur. 

Volgens de voorzitter raakt dit ook het punt van onze relatie met de Industrietafel. In de 
combinatie tussen die twee moet de optimale mix van elektroden en moleculen ontstaan. 
Dan komt er een open, gedragen beeld en kan er gerekend gaan worden met concrete com-
posities die door de tafels gedragen worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal er nog een ge-
zamenlijke sessie zijn met de Industrietafel. Besloten wordt om dit punt opnieuw op te 
nemen en aan het eind van deze vergadering nog even te bespreken. 
Dit speelt volgens  ook bij Tafel Gebouwde omgeving. 

De voorzitter stelt voor om concrete vragen neer te leggen bij Diederik Samson. 
Voor de vervolgacties van de Tijdelijke Tafel Systeem zal er vanuit de ruimtelijke club ie-
mand permanent bij zijn. Op 8 juni zal er een terugkoppeling worden gegeven over de con-
sequenties. 

De voorzitter dankt  voor de toelichting. 

Ingelast agendapunt: Draagvlak en participatie 

 memoreert de vorige vergadering waarin de suggestie is gedaan om een 
werkgroep in te stellen. Er zijn twee opties; een concept maken of er uitgebreid over spre-
ken. Het heeft de voorkeur om een aanzet te maken voor een paragraaf over draagvlak. Via 
een conference call kan daar dan op gereageerd worden. 
Op 8 juni kan vervolgens een nieuw concept besproken worden. 

Er bestaat overeenstemming voor dit voorstel. 
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Presentatie door  (Taakgroep Financiering) en inventarisatie finan-
cieringsvragen 

 licht toe dat het doel van de taakgroep is om aanspreekpunt te zijn voor deze 
tafel voor de private financiering van projecten. De tweede doelstelling is het ontwikkelen 
van nieuwe financieringsopties. 

De presentatie is nog een draft. Op 30 mei zal de   aan alle voorzitters van de 
klimaattafels de finale versie van deze presentatie tonen. Het eerste deel van de presentatie 
zal ingaan op de opdracht van de taakgroep en het tweede deel van de presentatie probeert 
een aanzet te geven tot een financieringswijzer. Daarin wordt gekeken welke vormen van 
financiering mogelijk zijn, welke rol de verschillende financiële partijen kunnen spelen en 
wat de rol van de overheid of Invest-NL zou kunnen zijn. 

Vragen 
De leden stellen veel vragen.  vindt het lastig om daar nu allemaal antwoord 
op te geven. Hij zegt toe dat schriftelijk te doen. 
De volgende vragen zijn gesteld: 

- Wat zijn de kleine investeringen van vijf á tien miljoen? 
- Er wordt gestreefd naar een subsidievrij systeem. Daarmee zal een belangrijke zekerheid 

in de markt wegvallen waardoor een prijs opdrijver ontstaat. Welke alternatieven zijn 
daarvoor te bedenken? 

- Wat zijn de randvoorwaarden waarbinnen financieringen van netbeheerders moeten 
plaatsvinden? Naast bijvoorbeeld een solvabiliteiteis zijn er nog andere regels. Het zou 
goed zijn om met financiële experts te kijken of die regels gaan knellen wanneer de 
enorme hausse aan investeringen op gang komt; 
Als het 100 procent exposed is aan de elektriciteitsprijs, hoe kan het dan tegen hele hoge 
investeringsrisico's en kosten toch door gaan? 

- Kan er een koppeling gemaakt worden tussen de industrie en de elektriciteit van Wind op 
zee? Bijvoorbeeld warmtepompen in de industrie? Invest-NL zou daar een rol in kunnen 
spelen; 
Burgers organiseren zich in corporaties en dat is voor banken en financierders een vrij 
onbekende organisatievorm. De vraag is wat de komende jaren gedaan kan worden om 
de onbekendheid weg te nemen zodat banken en financierders bekend raken met deze 
nieuwe organisatievorm in de energietransitie; 

- De vraag wordt gesteld welke consequenties het koppelen van energie uit wind heeft aan 
de industrie (en waar publiekinstrumentarium wordt ingezet) voor het financieringsper-
spectief; 
Er zijn verschillende soorten financiering, maar er is ook filantropisch geld. De vraag 
wordt gesteld of de taakgroep daar ook iets mee doet; 
De focus ligt op toekomstige financiering, maar wordt er ook nagedacht over stoppen? 
Banken zullen namelijk enige druk uitoefenen dat er uiteindelijk gestopt wordt met de fi-
nanciering van fossiele activiteiten. 

De voorzitter besluit dat eventuele nabranders ook nog naar  gestuurd kunnen 
worden. 
De voorzitter heeft zelf nog een laatste vraag. Indien de SDE+ eindigt moet wel duidelijk 
zijn wat dat betekent voor de marktfinanciering. Hij wil meer gevoel hebben of deze nieuwe 
vormen in marktketens, samenwerkingsprojecten zoals Wind op Zee en delen van de indu-
strie, een interessante propositie voor de financiering opleveren. Het zou mooi zijn om bin-
nen twee weken antwoord op deze vraag te krijgen. 

De  stemt hiermee in. 

5. REKS in het Klimaatakkoord presentatie door medeoverheden 

 verzorgt de presentatie over Regionale Energie en Klimaat Strategieën 
(REKS). De presentatie gaat vooral in op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan 
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datgene wat op het land gerealiseerd gaat worden alsmede op de rol die medeoverheden of 
decentrale overheden daarin spelen. Er zijn hoge ambities en de hoofddoelstelling van 49 
procent CO2 reductie staat niet ter discussie. Het gaat er vooral over om dit op een goede 
manier uit te voeren. Daarover zijn in het bestuurlijk programma al afspraken gemaakt. Ook 
is daar recent een gesprek over geweest met de minister. De minister heeft de structuur 
omarmd. 

De aanleiding voor dit voorstel is simpel, maar het top-down opleggen van technologieën is 
onhandig. Daarom wordt er consequent een techniek neutrale benadering bepleit voor de 
opgaven waar uitvoering aan gegeven moet worden. Dat betekent dat er ruimte is voor dia-
loog in de regio's. 
Een tweede aspect is de regionale schaal. Er is door verschillende mensen vaak gezegd dat 
die opgave op gemeentelijk niveau neergelegd moet worden. Het gaat hier echter om ken-
nis, capaciteit alsmede slagkracht en daarom geniet het de voorkeur om het gezamenlijk te 
doen. Bovendien zijn niet alle gemeenten in staat om dit op een adequate manier op te pak-
ken. Spreker wijst nog op het feit dat het Klimaatakkoord niet alleen van het Rijk is, het 
wordt gedaan in de polder met elkaar. 
De sheets van de presentatie worden gedeeld met de leden. 
De voorzitter dankt de  voor de presentatie. 

Vragen en opmerkingen 
 onderschrijft het feit dat er bovengemeentelijk gekeken moet worden. 

Verschillende partijen zitten er namelijk anders in als het gaat om de borging, de Omge-
vingswet, visie en maatwerk. De vraag is hoe dat te voorkomen is en hoe de willekeur eruit 
gaat. Dat kan niet alleen met de borging in de Omgevingswet. 
Zij is voorstander van maatwerk en lokaal. Er wordt echter ook gezocht naar een consistente 
manier van afwegen, bijvoorbeeld van natuur- en milieubelangen. Hierbij is het ook weer 
niet de bedoeling om opnieuw het wiel uit te vinden. Spreekster vraagt of  
die visie deelt. 

Het lijkt  goed om eerst te kijken wat men lokaal wil voordat wordt geke-
ken wat men lokaal moet. Toch moet er wel degelijk iets; er moeten doelen worden gehaald 
en deze moeten optellen tot het nationale doel. Qua timing is die optelling pas eind 2019 
klaar terwijl er over 42 dagen een sluitend klimaatakkoord moet liggen. 
Ten tweede is de vraag welk borgingsmechanisme er is. Het Klimaatakkoord moet onderdeel 
van het huis van Thorbecke zijn. Indien draagvlak cruciaal is, dan moet de gemeente waar-
mee wordt gewerkt onderdeel zijn van dat huis van Thorbecke en een voor de 'bewoners' 
herkenbare rol hebben. 

 vraagt of bij het inventariseren van de hoeveelheid CO2-uitstoot in re-
gio's gedefinieerd wordt op de cirkel van invloed. CO2-uitstoot vindt ook buiten de regio 
plaats. De vraag is of de situatie die wordt gemeten, ook de opgave is die de regio mee-
krijgt. Daarnaast is de vraag wat de relevantie is van die analyse binnen gemeentelijke, pro-
vinciale of regionale grenzen gegeven het feit dat CO2 zich per definitie juist niet binnen die 
grenzen ophoudt. 

 zegt dat er vandaag een vergadering is van het High Level over de stand 
van zaken van Wind op land in het huidige Energieakkoord. In het huidige Energieakkoord 
zijn de opgaven van de provincies verdisconteerd. Er ligt echter wel een gat op tafel van 20 
procent ten opzichte van de afspraak in 2013 en waar het op uit moeten komen in 2020. Het 
is de bedoeling om te voorkomen dat er nu governance wordt afgesproken waarvan het on-
zeker is of er ook gaten gaan ontstaan. Spreker is nog niet gerustgesteld door het verhaal 
van  
Daarnaast is de discussie over een verdeelsleutel erg lastig, maar daar is wel uit te komen. 
Dat heeft voor een groot deel ook te maken met wie wordt aangesproken. Gemeenten wer-
ken graag samen in regio's, maar in het huis van Thorbecke bestaat de regio niet. De vraag 
is dan ook wie aangesproken kan worden. 

 doet de suggestie om meer zicht te krijgen op het nakomen van afspraken. 
Misschien moet daarvoor ook aan een financiële waardering worden gedacht, bijvoorbeeld 
een bonus/malus regeling. 
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 vraagt wat het resultaat is van een Regionale Klimaat en Energie Strategie (RES). 

 is teleurgesteld. Er zijn via een Skype-vergadering zes punten gedefinieerd. 
Het antwoord is dat die punten de komende anderhalf jaar worden uitgezocht. Hij is van 
mening dat heldere, strakke kaders voor een goed proces zorgen. Binnen dat proces kan 
best keuzevrijheid bestaan maar IPO en VNG vinden dat het nog een stap verder moet. 

 wijst op het stuk dat gisteren is toegezonden waarin de infrastructuur-
plannen staan. De vraag is hoe die plannen zich verhouden tot de plannen die de netbe-

 wettelijk gezien gewoon moeten maken. 
Ten tweede is de vraag of de genoemde 49 procent staat voor het getal wat het nationale 
akkoord zou moeten opleveren. Dat brengt de vraag met zich mee of het de bedoeling is om 
de opgave te formuleren in termen van CO2 of in termen van megawatt. 

Antwoorden en verdere reacties 
 herkent het punt over de borging en de verschillende ambitieniveaus. 

Er is een enorme noodzaak om het gesprek met elkaar te voeren. De vraag is inderdaad 
welke impact deze nationale opgave heeft. 

Het is duidelijk dat het bestuurlijk proces en het organiseren van draagvlak in alle geledin-
gen veel tijd gaat kosten. Hierbij is een zorgvuldig proces wenselijk. 

Het is de bedoeling om in september per regio duidelijk te hebben hoe hoog de lat ligt. Het 
gaat dan om een doorrekening van de nationale opgave vertaalt naar de regio. 

 wil dan toch graag weten waar men staat als het gaat om de regionale lat. 
Zij vraagt zich dat af in het kader van de afspraken die gemaakt moeten worden om de bre-
dere vraag te beantwoorden uit het Klimaatakkoord: welke afspraken worden door wie ge-
maakt? 

 licht toe dat het uitkomt op megawatt en tegelijkertijd is het de bedoeling 
om te laten zien wat het aandeel van een regio is in het bredere Klimaatakkoord. 

Er is een aantal tafels die allemaal hun eigen opgaven hebben (zie notitie) en die opgaven 
zullen moeten worden verdeeld. Dat kan op basis van potentie, maar dat betekent wel dat 
het verbruik van de Randstad in Friesland en Drenthe moet worden opgewekt. Het is duide-
lijk dat dit transportvraagstukken met zich meebrengt. 
Daarom is het noodzakelijk om de ruimte en tijd te hebben met elkaar het gesprek te voe-
ren waarbij het van belang is om de discussie strak te sturen. Indien er geen tegenstand bij 
de achterban bestaat, dan zullen de zaken die op nationaal niveau zijn bedacht, blijven 
staan. 

 snapt dat die tijd nodig is, maar als er aan wordt gewerkt tot 2019, dan zal dat niet 
vertragend hoeven werken voor bepaalde initiatieven die nu al genomen worden. Dat geldt 
namelijk ook voor het bestaande energieakkoord. 

 vindt de opgave enorm groot. Indien er windmolens komen die toch wel 
iets gaan betekenen voor trekvogels, dan zal er een andere oplossing gevonden moeten 
worden. De oplossing ligt misschien wel buiten de regio, los van het bestaande lokale maat-
werk. 

 licht toe dat het doel is om commitment te geven aan de 49 procent die op 
nationaal niveau is afgesproken. Er is een proces waarbij het de inspanning is om met de 
leden ervoor te zorgen dat het optelt. 
Over de vraag wie de regio is vraagt spreker vertrouwen. Het zijn vaak de commissarissen 
die de opgaven verdeeld hebben. Dat telde uiteindelijk op tot wat er nodig was. De laatste 
tijd is een grote versnelling in projecten zichtbaar. Enig vertrouwen is wel wenselijk. 
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Over de regio meldt  dat er vaak Pilatusgedrag plaatsvindt. Dat is voor een 
belangrijk deel te voorkomen door het juist op regionale schaal te gaan organiseren. Men 
zegt vaak dat het moet omdat het van de provincie moet. Er zal dus meer eigenaarschap 
moeten komen bij alle bestuurslagen voor deze opgaven. 

Op de vraag over het eindresultaat en hoe zich dat verhoudt tot de markt antwoordt 
de heer hij dat de stukken van de pilotregio's beschikbaar zijn. 

 vraagt na te denken over handreikingen die wel in het Klimaat- en Energie-
kakkoord terecht zouden kunnen komen, vooruitlopend op alles wat nog gaat komen. Dat 
geeft wat meer comfort. 

De voorzitter stelt voor om dit onderwerp over twee weken te agenderen en nodigt partijen 
uit om met een voldragen voorstel te komen. Op 8 juni zal ook een financiële voorleg-
ger beschikbaar zijn. 
Verder stelt hij voor om deze tijd te gebruiken om vragen over bijvoorbeeld richtsnoeren 
met elkaar te bespreken. 
De voorzitter hoort de laatste dagen twee argumenten die, naarmate de tijd vordert, steeds 
kostbaarder worden; dat is het beroep op tijd en het beroep op het voorkomen van ruzie. 
Spreker heeft alle begrip voor ieders positie, maar de houdbaarheid van deze argumentatie 
is ingewikkeld. Het lokt elkaar namelijk uit om de argumenten steeds vaker te gebruiken. 
Hoe vaker dat gebeurt hoe moeilijker het wordt om op een productieve manier de 'uitgang' 
te bereiken. Hij heeft hier zorgen over en vraagt dan ook om hier wat zorgvuldiger mee om 
te gaan. 
Een goed Klimaatakkoord kost tijd, maar die tijd is er niet. Een goed en ambitieus klimaat-
akkoord zal dan ook altijd gelazer geven. 

Na dit agendapunt wordt een korte pauze gehouden. 

Notitie en Werkagenda 4.0 

Aangezien de notitie pas gisteren is verstuurd, geeft de voorzitter aan om deze als eerste 
aanzet te beschouwen. 
Het verzoek wordt dan ook gedaan om de bespreking van de notitie naar de volgende ver-
gadering te verzetten. 
De voorliggende notitie is volgens de voorzitter bedoeld als een start en komt uiteraard vol-
gende week terug. Besloten wordt om schriftelijke reacties door te geven. Het risico bestaat 
dan wel dat er vlak voor de volgende vergadering een aanvullende notitie komt. Daarom wil 
spreker wel graag een rondje houden om een eerste indruk te geven. 

Eerste indruk 
 stelt een aanscherping van de vragen voor. 

Bij het thema Systeemintegratie staan goede vragen. Bijvoorbeeld de vraag of er zicht is op 
het markmodel dat hierbij past. Hij zou, naast het marktmodel, ook naar governance willen 
kijken. Het is nog maar de vraag hoe de komende tien jaar de verdeling tussen publiek en 
privaat zal gaan. 
Ten tweede staat er beschreven welke instrumenten kunnen worden ingezet om flexibili-
teitsopties tot ontwikkeling te brengen. Hij zou hier het woord tijdig willen toevoegen. 

stelt nog een aanvullende vraag voor die gaat over de borging van het gelijke 
speelveld voor alle flexibiliteitsopties. 

 wijst op het feit dat overwogen wordt om de SDE+ na 2025 niet meer op te 
stellen voor zon en wind. Spreker vraagt waarom dat is. Hij is er voorstander van dat subsi-
dies niet meer nodig zijn, maar het is onverstandig om bepaalde technologieën uit te sluiten. 

 vraagt aandacht voor de eerste pagina waar onder het kopje uitgangspunten 
bij de derde bullet wordt gesteld dat de elektriciteitsproductie gebaat zou zijn bij een tijdig 
zicht op voldoende vraag. In de ideale wereld weet men inderdaad precies hoe vraag en 
aanbod zich gaan ontwikkelen. In de praktijk gaat het echter anders. Het zal onmogelijk 
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blijken te zijn om tijdig zicht op de vraag te formuleren. Dat zal ook niet nodig zijn, maar 
wel dat er voldoende aantrekkelijk aanbod beschikbaar is. De vraag komt dan vanzelf wel. 
Onder het kopje goede marktprikkels staat bij het derde streepje: 'hoe kijken deelnemers 
aan tegen de huidige verdeling van CO2 prijs ging (tussen huishoudens en onderscheiden 
sectoren)?' Spreker vraagt zich af wat de relatie is met de elektriciteitstafel. 

 vindt het perspectief van de kostendaling een wervend perspectief. Spre-
ker herkent de getallen die er in staan. De vraag is hoe dit in een format kan komen. Er kan 
een grafiek worden gemaakt voor de verschillende technologieën. In de eerste kolom kun-
nen de doelstellingen en de kostprijs per jaar vermeld worden en in de tweede kolom de 
randvoorwaarden die nodig zijn om dat te bereiken. Zo kan er worden toegewerkt naar een 
draaiboek dat concreet is in prijsramingen richting de subsidievrije periode. Daarnaast zal er 
nog discussie zijn over de wijze waarop de risico's in de subsidieloze tijd worden geëlimi-
neerd. 

Er staat op diverse plekken een verwijzing naar het belastingsysteem. Omdat het zo rele-
vant is, lijkt het  goed om daar eens een gesprek over te hebben. De 
vraag is of energiebelasting iets is waar incrementeel aan wordt gedraaid, of dat het een 
fundamentele herziening vereist. 

Bij de marktprikkels zijn verschillende vragen gesteld waarbij volgens  te 
veel net wordt gedaan of Nederland een eiland is. De internationale aspecten moeten hier 
wel meegewogen worden. 
Over de in de notitie genoemde verzwaring is een rapport verschenen. Spreekster zorgt er-
voor dat het rapport via het secretariaat beschikbaar wordt gesteld. 

 vindt dat publiekondersteuning gepaard gaat met infrastructuur. Nu staat er 
dat met name infrastructuur op zee verwacht wordt terwijl er op andere plekken ook infra-
structuur moet zijn, bijvoorbeeld op het gebied van waterstofleidingen, dc-kabels en CO2 
infrastructuur. Zij vraagt zich af of er niet ergens iets over opgenomen kan worden. 

 vraagt of het principe 'de vervuiler betaalt' wordt toegepast. Vervolgens zou 
de vraag zijn of dat problemen oplevert die gerepareerd moeten worden. Het uitgangspunt 
zal niet zijn of er misschien iets gebeurt, maar of het voldoet aan dat criterium. Vervolgens 
zal gekeken moeten worden of mensen dat wel kunnen betalen of dat bedrijven hiervoor 
naar het buitenland gaan. Dergelijke zaken moeten gerepareerd worden. 
Daarnaast noemt hij de Salderingsregeling. In het kader van draagvlak is het heel vervelend 
dat deze goedkope, populaire regeling dreigt te gaan sneuvelen. Zeker omdat er geld naar 
het bedrijfsleven gaat. 
Wat betreft de SDE+ merkt  op om geen oude schoenen weg te gooien 
voordat er nieuwe zijn. 

Om duurzame energie te laten groeien, is het volgens  van belang om kost-
prijzen goed te blijven monitoren. 
Een ander punt is de inpassing in het systeem. Er is onderzoek gedaan naar de consequen-
ties van RES wind en zon voor het systeem. Spreker zal die studie delen met de leden. 

Als het gaat om kostenreductie, dan kan er volgens  meer in ketens gedacht 
worden. Er kan gekeken worden wat er moet gebeuren om de kosten in de keten omlaag te 
krijgen. 

Het punt dat  heeft gaat ook over het verdelingsvraagstuk. Indien de ener-
gierekening en de transportkosten gaan stijgen, dan komen veel lasten bij burgers terecht. 
Het is niet de bedoeling dat alleen burgers de zwaarste lasten moeten dragen. Burgers zou-
den op een zo goed mogelijke manier mee moeten kunnen profiteren van de energietransi-
tie. 

 mist twee uitgangspunten: risicovermindering en het wervende perspectief. Dat wil 
zeggen dat het niet alleen om een CO2-reductie ging, maar ook om een nieuwe offshore 
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sector met nieuwe werkgelegenheid in de havens et cetera. Dat wordt snel vergeten, maar 
om draagvlak te creëren is dit wel een belangrijke succesfactor. 
Afgelopen dinsdag werd het voorstel gelanceerd om in 2025 te stoppen met de SDE+. Dat 
staat ook in de voorliggende notitie. Iedereen was daar positief over en dacht constructief 
mee. Toch zijn er ook voorwaarden genoemd die zijn verdwenen uit de notitie. Spreker stelt 
voor om daar wel steeds verslag van te doen. Het gaat concreet om het behouden van een 
eerlijk speelveld en ten tweede om geen oude schoenen weg te gooien, maar te zorgen voor 
beleid aan de vraagkant. 

De minister van EZK roept altijd op om de kosten zo laag mogelijk te houden.  
doet de suggestie voor een uitgangspunt waarbij wordt aangegeven dat een goed functione-
rende markt een waarborg is voor de laagst mogelijke kosten. 

De voorzitter zegt toe dat de gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt. Dat geldt ook 
voor de schriftelijke reacties die nog naar het secretariaat worden gestuurd. De deadline 
daarvoor is dinsdagavond en het secretariaat probeert vervolgens om de notitie voor 
woensdag aan te passen. 

WERKAGENDA 4.0 
De bevindingen van Systeem en Ruimte die vorige week zijn gepresenteerd, zijn opgenomen 
in de tekst. De voorzitter stelt voor om hier volgende week wat meer tijd voor te nemen. De 
komende dagen kan het secretariaat gebruiken om de notitie aan te passen. 

De leden gaan hiermee akkoord en beloven tekstvoorstellen met track-changes aan het se-
cretariaat te zullen toesturen. 

 merkt op dat de huidige tekst van de werkagenda, hoofdstuk 2. Systemische 
opgave nu teveel alleen gericht is op buffering als vorm van levering van flex. Hij stelt voor, 
net als voor alle andere documenten, overal voor de definitie van flex consistent gebruik te 
maken van de definitie uit de Tijdelijke Tafel Systeem, incl. CO2 vrij regelbaar vermogen." 

 wijst nog op de slides over flexbeleid en -belemmeringen die bij het secretariaat 
liggen. Spreker vraagt of dat wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 
Daarnaast wijst spreker op het feit dat aan de Industrietafel werd gesproken over elektroden 
en moleculen. Aan Berenschot is gevraagd om oplossingen te bedenken. 
Indien dit volgende week beschikbaar is, dan stuurt spreker dit naar de leden. 

Vorige keer is de vraag gesteld om de scenario's van PBL naast die van deze tafel te leggen. 
  heeft daar al naar gekeken en geconcludeerd dat die van deze tafel precie-

zer zijn. Bovendien heeft PBL geen pakket van 55 procent aan deze tafel geadresseerd. 

De voorzitter besluit dat de scenario's (voorlopig) zijn belegd met vermogen en ambities. De 
uitnodiging blijft staan om aan te geven of dit nog steeds allemaal klopt. 
Er zal in gezamenlijkheid nog eens goed naar de notitie worden gekeken. 
Hij stelt voor deze om te werken naar een Werkagenda 5.0. De aangepaste teksten voor de 
notitie worden dinsdag aan het eind van de dag ingeleverd bij het secretariaat. 
Tot slot wil de voorzitter nog iets meer weten over het restbudget van de elektriciteitstafel 
(Tata tonnen) na voldoen aan de opgave en geeft  het woord over. 

 licht toe dat het voorstel wordt gedaan om het restbudget over te hevelen, in-
clusief de consequenties. 

Het voorstel wordt afgewacht. De voorzitter sluit dit agendapunt af. 
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Werkafspraken 

De nieuwe planning van de overleggen van de Sectortafel Elektriciteit is aan het begin van 
deze vergadering uitgedeeld. De volgende punten worden daaraan toegevoegd: 

op 1 juni aanstaande zal ook een terugkoppeling gegeven worden over de Bijzettafels; 
- op 1 juni aanstaande zal de notitie die vandaag besproken is geagendeerd worden; 
- het onderwerp arbeidsmarkt en scholing zal niet op 1 juni besproken worden, dat wordt 

waarschijnlijk 8 juni. 

De voorzitter belooft om op hoofdlijnen een eerste aanzet te geven van een akkoord op 
hoofdlijnen van deze tafel. Dat is onderdeel van een breder akkoord, maar hij stelt voor om 
het te beperken tot deze tafel. Dat wat hij gaat toesturen zal niet helemaal in overeenstem-
ming zijn met de andere tafels want het is slechts een eerste aanzet op hoofdlijnen. Verder 
komt er ook een aangepaste Werkagenda 5.0. 

Te agenderen 
- Kosteneffectiviteit wordt nog genoemd en dat zal volgende week besproken worden; 

Elektroden & moleculen/systeemintegratie: besloten wordt om dit punt op 8 juni te be-
spreken, maar wel met een gefocuste samenstelling. Het zou ook goed zijn om een ge-
focuste delegatie van de Industrietafel uit te nodigen; 
Belemmerende regelgeving: dit komt nog terug. 

De voorzitter stelt voor om contact te zoeken met de Industrietafel met het voorstel om een 
goed voorbereide sessie op 8 juni bij te wonen. De komende dagen wordt bekeken hoe dat 
goed voorbereid kan worden. Hij maakt dankbaar gebruik van aanbiedingen van verschillen-
de leden om daar iets voor aan te leveren. Volgende week vrijdag zal de definitieve agenda 
worden opgemaakt. De voorzitter snapt de behoefte aan focus, maar waakt voor voortijdige 
uitsluiting van een ieder aan deze tafel. Niemand is verplicht om bij die sessie aanwezig te 
zijn, maar iedereen is welkom. 
Er zal tevens (geringe) vertegenwoordiging uit de gebouwde omgeving gevraagd worden. 

.Sluiting 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 13.00 uur. 
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Kees Vendrik (voorzitter),  (Ten-
neT),  (Shell),  
(FNV) (tot 12.25 uur),  (Engie),  

 (RWE),  (Gasunie),  
 (NVDE),  (VEMW),  

 (UvW) (tot 12.42 uur), -
 (PBL),  (Posad),  

(Energie-Nederland),  (NBNL), 
 (TKI Wind op Zee),  (TU/e), 

 (Natuur- en milieufederaties),  
 (Nuon),  (FME), -

 (Greenpeace Nederland),  (Vande-
bron),  (Rijk),  (KEK), 

 (VNG),  (Eneco) 

Afwezig: 	  (TenneT),  (IPO),  
 (ODE) 

Secretariaat: 	  
Notulist: 	  van Het Notuleercentrum 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de 8' vergadering van de sectortafel Elektriciteit om 10.01 uur. 

Vanwege een sterfgeval in de familie is  afwezig. Hij wordt vervangen door 
  De voorzitter condoleert  en wenst hem namens alle aanwe-

zigen veel sterkte. 

Gisteren is  verblijd met een benoeming tot officier in de Orde van Oranje-
Nassau. Hoewel hij niet aanwezig is, wordt hij van harte gefeliciteerd namens alle aanwezi-
gen. 

Voorts deelt de voorzitter mee dat  afwezig is zonder vervanger,   
 vervangt en  wordt vervangen door   

Waterstof Manifest 
Ter gelegenheid van het Manifest Waterstof van de Waterstof Coalitie dat later deze dag aan 
minister Wiebes wordt aangeboden, geeft   een korte toelichting. De Waterstof 
Coalitie verwacht met groene waterstof een essentiële bijdrage aan de energietransitie te 
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kunnen leveren. Groene waterstof is van belang bij de vervanging van fossiele grondstoffen 
door groene grondstoffen in de industrie. Daarnaast biedt het de mogelijkheid energie op te 
slaan waardoor de voor elektrificatie noodzakelijke flexibiliteit in het net wordt gebracht. 
De coalitie gaat ervan uit dat 3 à 4 Gigawatt aan groene waterstof in 2030 haalbaar is. Er is 
een traject uitgewerkt dat de kosten van groene waterstof naar verwachting met 213e deel laat 
dalen waardoor het rendement van het proces tot boven 80% kan stijgen. Een belangrijke 
randvoorwaarde voor het halen van deze cijfers is een forse uitrol van wind op zee (14 GW 
extra), vandaar dat dit wordt voorgelegd aan de Sectortafel Elektriciteit. (De   
overhandigt een exemplaar van het Manifest aan de voorzitter.) 
De andere deelnemers aan de coalitie, Gasunie, TenneT, Netbeheer Nederland, Nuon en 
overige aanwezigen zijn eveneens verheugd over het tot stand komen van het manifest. 

Uitnodiging 
14 juni a.s. organiseert de Triodos Bank een avond over het klimaatakkoord in Pakhuis de 
Zwijger waar allen van harte voor worden uitgenodigd. 

Vervolgproces  
De voorzitter kan zijn belofte een indruk van een deelakkoord op hoofdlijnen te laten zien, 
niet waarmaken. Naar verwachting is dat volgende week wel mogelijk. 15 juni moet de eer-
ste slag zijn geslagen, naar verwachting wordt 12 of 13 juni het concept verspreid. 
De bedoeling is dat voor de zomervakantie overeenstemming is bereikt over een gedragen 
beeld van de hoofdlijnen van een akkoord. Later dit jaar worden pas handtekeningen van 
partijen gezet, nadat een en ander verder is uitgewerkt. In de zomer wordt hieraan doorgere-
kend, maar daartoe moeten de hoofdlijnen voldoende concreet zijn en worden ondersteund 
met zoveel mogelijk draagvlak. Daarom zal de komende tijd worden gesproken over de 
'hoofdlijnen van het akkoord' en niet van een 'deelakkoord' o.i.d. 
Het Kabinet zal de hoofdlijnen de eerste week van juli voorzien van commentaar, waarna de 
hoofdlijnen openbaar worden gemaakt. De doorrekening van het PBL is eerder besproken en 
wordt bekend verondersteld. Het CPB zal ook nog kijken naar koopkrachteffecten. Die zijn 
nog niet aan de orde gesteld, aangezien mogelijke compensatie niet tot de onderwerpèn van 
dit overleg behoort. Om te voorkomen dat de verwachte negatieve uitkomst van de doorre-
kening van het CPB draagvlak voor de maatregelen ondermijnt, is voorgesteld een paar 
technische compensatiepakketjes op te stellen. Hieraan moet nog worden gewerkt. 

N.a.v. de vraag hoe de Tweede Kamer wordt geïnformeerd, licht   toe dat de 
heer Nijpels de Tweede Kamer bij verschillende gelegenheden inlicht over een soort tussen-
stand van het Klimaatakkoord. Inmiddels is ook een debat in de Tweede Kamer gepland, 
voor zover bekend op 4 juli. 

Eindrapportage Berenschot 
De voorzitter beveelt lezen van dit stuk, dat op verzoek van het ministerie van EZK is opge-
steld, van harte aan omdat het een duidelijk beeld geeft van verschillen en overeenkomsten 
van diverse scenario's. 

Agenda 
Naast de onderwerpen die vandaag geagendeerd staan, wordt aan een aantal lopende acties 
gewerkt waarvan de resultaten volgende week worden besproken. 

Kostenreductie, financiering en instrumentatie 
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Met betrekking tot agendapunt 6. Kostenreductie, financiering en instrumentatie, is vorige 
week een voorzet gedaan, geïnspireerd door de expertsessie op 22 mei jl. De voorgelegde 
vragen zijn uitvoerig beantwoord door aanwezigen, waarvoor de voorzitter bedankt. De 
antwoorden zijn door het secretariaat geordend en de voorzitter heeft een oplegnotitie opge-
steld waarin een kort en krachtig beeld wordt gegeven van overwegingen, standpunten en 
posities op de thema's. Graag hoort de voorzitter vandaag of men zich kan vinden in de daar-
in opgenomen standpunten. Daarnaast dient te worden gesproken over een aantal thema's 
waarop nog geen overeenstemming is, aangezien over twee weken een eerste versie van het 
klimaatakkoord moet worden gepresenteerd. 

In de expertsessie van 22 mei jl. is gesproken over de gedachte de SDE+ te beëindigen in 
2025, in zoverre dat vanaf dat moment geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan, maar 
reeds vastgelegde wel worden nagekomen. Hoewel de aanwezigen destijds niet erg enthou-
siast reageerden, zagen zij wel de logica en de noodzaak van de inzet van andere prikkels 
dan subsidie, zoals beprijzen en normeren. De gedachtegang sluit aan bij het eerder bespro-
ken idee om in het akkoord van aanbodstimulering naar vraagontwikkeling te gaan. 
N.a.v. deze bespreking, komt de voorzitter met een nieuw 'wild plan', dat hij mondeling toe-
licht aangezien het nog niet op papier is gezet. Afzien van nieuwe verplichtingen vanaf (bij-
voorbeeld) 2025, levert in de loop van de jaren richting 2040 in toenemende mate vrije 
ruimte op. Het voorstel is een deel daarvan naar voren te halen om de komende jaren ruimte 
te bieden voor het financieren van onrendabele toppen van kostenefficiënte opties. Deze 
opzet werkt alleen als die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een concreet, efficiënt, lo-
gisch en ambitieus pakket van beprijzen, normeren en subsidiëren. De voorzitter verzoekt de 
aanwezigen tijdens de bespreking van het agendapunt hierop te reflecteren en vraagt hun 
nadrukkelijk de hele bijeenkomst de noodzaak van een dergelijk pakket voor ogen te hou-
den. 
Gezien de verwevenheid van de sectoren elektriciteit en industrie, en het gegeven dat SDE+ 
volgens het regeerakkoord ook beschikbaar komt voor opties in de industrie, kan het pakket 
van beprijzen, normeren en subsidiëren ook voor de industriesector een rol spelen. Dinsdag 
a.s. zullen de voorzitters van beide tafels met vertegenwoordigers van het rijk onder leiding 
van de heer Nijpels trachten een stap verder te komen. 

Gezamenlijke bijeenkomst sectortafel industrie  
Het is waarschijnlijk dinsdag a.s. pas bekend of de geplande gemeenschappelijke bijeen-
komst van beide tafels over concrete plannen en suggesties, op vrijdag 8 juni, doorgang kan 
vinden. De kans is groot dat deze bijeenkomst een week later wordt gehouden, op de dag dat 
's ochtends bespreking van een eerste conceptdeelakkoord op de agenda zal staan. De voor-. 
zitter vraagt begrip voor de situatie. 

Bijdrage ENGIE over beleid België en Frankrijk —  
N.a.v. eerder gerezen vragen heeft  zich verdiept in het energiebeleid van n 
België en Frankrijk. Het grote thema vormen de kerncentrales. Frankrijk is nog onzeker over 
te nemen acties. Er is nog een kerncentrale in aanbouw die enorme vertraging oploopt en 
waarschijnlijk de laatste zal zijn. Over versneld sluiten van kerncentrales is op dit moment 
geen uitsluitsel te geven. België heeft een Energiepact dat in concept klaar is. Dit behelst 
sluiting van kerncentrales per 2025. Geheel zeker is dit nog niet, maar men neemt wel vast 
voorzorgsmaatregelen om de 6000 MW verlies op te vangen. Als alternatief wordt vooral 
gedacht aan gascentrales, ondanks een nadelig effect op de CO2-uitstoot. Er wordt ook al 
gekeken hoe dit voor investeerders aantrekkelijk kan worden gemaakt, gedacht wordt aan 
een capaciteitsmarkt. 



73 

Op CWE-niveau kijken landen erg naar elkaar betreft afhankelijkheid. België heeft nu ei-
genlijk al een tekort en is daarbij met name afhankelijk van Nederland en in mindere mate 
van Frankrijk. Ook Frankrijk houdt rekening met steeds meer import, waarbij de gascentra-
les in Nederland een cruciale rol spelen. 

 voegt toe dat België zelf zegt geen 6 GW tekort te komen, maar 3,6 
GW. België werkt aan een bepaalde mate van vergroening en investeert in aansluiting met 
Duitsland via een interconnector en een aansluiting met Engeland. 
Op SharePoint zal een apart 'bakje buitenland' worden ingericht waarin deze informatie, net 
als de eerdere bijdrage over de situatie in Duitsland, wordt opgenomen teneinde actueel in-
zicht te hebben in de buitenlandse situatie. Indien aanwezigen dit onderwerp apart willen 
bespreken, hoort de voorzitter dat graag. 

Notitie Tata Steel/Nuon —  
Tussen Nuon en tata Steel is overeenstemming over een voorstel waarbij de CO2-rechten 
behorend bij de uitstoot van het hoogovengas dat wordt gebruikt in de centrales van Nuon, 
worden teruggebracht bij Tata, dat als producent de uitstoot kan beïnvloeden. 

  merkt op dat het Rijk in algemene zin niet heel enthousiast is over herverde-
ling van opgaves of verschuiving door sectoren aangezien dit eerder tot veel discussie heeft 
geleid. Als dit voorstel echter wordt gedragen door zowel de leden van de Sectortafel Elek-
triciteit, als de leden van de Sectortafel Industrie, kan het worden voorgelegd aan de minis-
ter. Graag ziet spreker dan wel een nader uitgewerkt voorstel waarin het effect voor de 
opgaven voor beide tafels duidelijk wordt.  maakt in dit verband een op-
merking in algemene zin: de partijen werken samen aan een akkoord waarbij als partners 
wordt samengewerkt. Natuurlijk is het goed te horen wat de minister ergens van vindt, maar 
mocht het oordeel van de minister afwijken van dat van de sectortafels, dan mag dat geen 
reden zijn om het idee zonder meer te laten schieten. 
De voorzitter nuanceert dat onder verantwoordelijkheid van minister een indicatieve toede-
ling is opgesteld, indien voorstellen tot wijziging worden gedaan, moet de minister die 
goedkeuren. 
De voorzitter concludeert dat Nuon en Tata met een gedetailleerder voorstel komen t.b.v. het 
Rijk. • 
Voorts gaat hij ervan uit dat dit voorstel in de Sectortafel Industrie a.s. maandag wordt be-
sproken. 
Daarmee ligt er een uitnodiging aan het ministerie om hiernaar te kijken en wordt de reactie 
afgewacht. Volgende week komt dit terug. 

Zon BV  
De eerder toegezegde rapportage behoeft iets meer tijd dan verwacht, volgende week vrijdag 
wordt een two pager aangeboden. 

 deelt mee dat de toegezegde factsheets vanmiddag gereed zijn en op Share-
Point gezet worden. Overigens is dit geen definitief document, met name wat betreft de kos-
tenkant worden nog aanvullingen verwacht. 

3. 	Verslagen 18 en 25 mei 
Verslag 18 mei 2018 vergadering nr. 6 
Tekstueel en n.a.v.  
- Geconstateerd wordt dat zowel dit verslag als dat van 22 mei genummerd zijn als nr. 6. 22 
mei betreft echter een expertsessie die sowieso buiten de nummering valt. 
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- Pag. 3, enkele regels boven punt 4 wordt de zin waarin staat dat  af-
spraken binnen de invloedssfeer belangrijker vindt dan daarbuiten, op haar verzoek gewij-
zigd in: '  merkt op dat het cruciaal is dat de afspraken binnen de 
invloedssfeer van de sector plaatsvinden en niet kunnen worden gemaakt ten aanzien van 
ontwikkelingen daarbuiten'. 
Voor Energie Nederland is het een duidelijke voorwaarde voor het zich committeren aan het 
akkoord dat dit alleen zaken betreft die zich binnen de invloedsfeer bevinden. Dit vanwege 
de ervaren (binnen-buitenland) effecten van het Energieakkoord. Dit punt wordt aangepast. 

Pag. 4, de zin van  'Daaruit volgt noodzaak tot flexibiliteit omdat het niet 
matcht' dient te worden aangepast. Gezegd is dat er groeiende behoefte bestaat aan flexibili-
teit, dat de groei van elektrificatie met name aan de kust plaatsvindt en dat het een interes-
sante match met wind op zee zou kunnen zijn. Het secretariaat neemt contact op met  

 voor een vervangende zinsnede. Indien iets anders bedoeld blijkt te zijn, wordt 
dat tijdens de vergadering vermeld. 
- Pag. 7,   kon de toegezegde informatie over Power to X niet vinden op de 
SharePoint. De voorzitter laat dit nagaan. 

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van genoemde aanpassing en genoemde 
voorwaarde. 

Verslag 25 mei 2018, vergadering nr. 7 
Tekstueel en n.a.v.  
- Pag. 3, Reactie van de leden, tweede alinea, met '   geeft aan...' wordt ver-
moedelijk  bedoeld.  heeft wel een opmerking over infrastruc-
tuur gemaakt. De naam wordt aangepast. 
- Pag. 5, 'mevrouw xx' moet zijn '  
- Pag. 7, 'spreker x' moet zijn '  Zijn naam ontbreekt ook in de aanwezigen-
lijst. 
- Pag. 7, waar '  staat onder 'eerste indruk', wordt nog nagegaan of '  

dan wel '  bedoeld zijn. Dit punt komt nog terug. 
- Pag. 8,  stelt een vervangende zin voor, nl. dat zij denkt dat 'te veel net 
wordt gedaan alsof Nederland en eiland is.' 	 • 
- Pag. 9,  mist bij Werkagenda 4.0 een verwijzing naar Hoofdstuk 2, de syste-
mische opgaven. Hij heeft hier een pleidooi gehouden om consistent gebruik te maken van 
de definitie van 'flex' uit de Tijdelijke Tafel Systeem, inclusief CO2-regelbaar vermogen. De 
voorzitter verzoekt vervangende zinnen naar het secretariaat te mailen. 

De voorzitter stelt vast dat het verslag met medeneming van de correcties, nog te verwerken 
zinnen en de verduidelijking van welke Hans wat heeft gezegd, is goedgekeurd. 

Verslag Expertsessie 22 mei 2018 
Dit verslag valt buiten de reguliere bijeenkomsten. De voorzitter is van plan het over enkele 
dagen zelf vast te stellen en op Sharepoint te zetten. Eventuele op- en aanmerkingen kunnen 
de komende dagen nog worden verwerkt. 

4. 	Workshop Innovatie terugkoppeling -  
 dankt voor de vele input over thema's, experimenten en ideeën voor innova-

tie die reeds zijn ontvangen. Van een aantal partijen verwacht zij nog een bijdrage, graag 
deze week. 
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Tijdens de workshop is veel gesproken aan de hand van de opgestelde tabel en hoofdvraag: 
Levert de gekozen benadering vanuit de opgave om de opwerking van duurzame energie op 
te schalen, genoeg focus voor alle bijbehorende problematieken, inpassing in de ruimte, 
maatschappelijke acceptatie, inpassing in het systeem? Er zijn nuttige invalshoeken voor de 
prioriteiten van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) benoemd en het team voelt zich be-
vestigd in de aanpak tot nu toe. 
Eerder was er zorg over de mate van betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de KIA. De 
workshop kwam daarvoor goed van pas. Voldoende betrokkenheid van het bedrijfsleven 
wordt bewaakt door de topsector. Daarnaast zal de KIA volgende week aan deze tafel wor-
den gepresenteerd. 
Er is gevraagd wie in de klankbordgroep zal plaatsnemen. Die personen zijn al benaderd, het 
gaat vooral om wetenschaps- en innovatie experts uit andere sectoren. 
Woensdag a.s. wordt een Innovatieparagraaf voor het akkoord ingediend waarin de hoofdin-
novatie-opgaven worden samengevat. Die opgaven worden vervolgens uitgediept in de KIA. 
De prioriteiten zoals die in de workshop zijn benoemd, worden als hoofdlijnen meegeno-
men. Van belang is dat KIA en akkoord voor 100% samengaan, in het bijzonder tot 2030: 
Dat betekent dat als er concepten, problemen of opgaven blijken die niet besproken zijn aan 
de hoofdtafel, die kennelijk geen prioriteit vormen voor de onderhandelaars, tenzij ze alsnog 
worden opgenomen in de KIA. Het onderzoek zal zich met name richten op de prioriteiten. 

 heeft nog een toevoeging. Voor en tijdens de workshop was er commentaar dat 
van alle bestaande technologieën, wind en zon veruit de meeste aandacht kregen. Deze twee 
zijn dan ook de 'werkpaarden', zoals die uit de analyse van PBL zijn gebleken. In de KIA is 
echter uitdrukkelijk ook ruimte voor andere technologieën, met name voor de lange termijn, 
technologieën met een hoog exportpotentieel, en transitietechnologieën. 

De voorzitter bedankt voor het verzette werk. Hij heeft zelf een aantal initiatieven en ideeën 
van derden aangeleverd gekregen t.b.v. de KIA die hij zal doorspelen opdat kan worden be-
oordeeld of die al dan niet een plek op de KIA verdienen. 
De andere aanwezigen hebben de volgende vragen en opmerkingen: 
• Wordt ook aandacht geschonken aan een wijze om innovatie beter open te stellen voor 

nieuwe spelers? 
• Andere innovaties dan wind en zon dienen ook financieel meer ruimte te krijgen, zeker 

aangezien zon en wind niet regelbaar zijn en grote behoefte is aan regelbare bronnen die 
stabiliserend kunnen werken op het systeem. 

• Wordt aandacht besteed aan innovatie van bredere aard, dus bijvoorbeeld aan de vraag-
kant of aan het systeem? 

• Hoe eerder concrete voorstellen kunnen worden opgepakt, hoe beter geld uit de klimaat-
enveloppen voor 2019 kan worden benut. 

 zegt toe dat aandacht wordt besteed aan verbetering van het huidige innova-
tiestelsel. Ook aan knelpunten in wet- en regelgeving wordt aandacht besteed. 
In de loop van de tijd is men ervan overtuigd geraakt dat systeemintegratie tot de prioriteiten 
moet behoren, daartoe wordt overlegd met de Sectortafel Industrie en daar si zelfs een aparte 
KIA voor opgesteld onder leiding van  

De voorzitter vraagt voor zover mogelijk volgende week te komen met een concretere invul-
ling waar het rijk wellicht wat aan heeft bij het opstellen van een concept begroting voor 
volgend jaar. 

5. 	Opslag, conversie en infra in menukaart -  
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Uit een gesprek over de twee tijdelijke tafels ruimte en systeem, bleek dat door de hoofdin-
frastructuur en conversie en opslag voornamelijk te beleggen in de systeemtafel, ruimtelijke 
aspecten onvoldoende inzichtelijk te zijn gemaakt. De ruimtelijke aspecten van de infra-
structuur zijn wel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de huidige opwerkopties in de tabel. 
Dinsdag a.s. kan dit bij een vervolgbijeenkomst van de systeemtafel hopelijk nader invulling 
worden gegeven. Voorts stelt spreker voor de opslag- en conversieopties in een tabel te zet-
ten naar analogie van de tabel met opwerkopties.  zal samen met  
een aanzet doen voor een dergelijke tabel, die door de aanwezigen vervolgens moet worden 
ingevuld. 

De voorzitter stelt voor dit punt volgende week bij de terugkoppeling van  
over de uitgezette acties rond systeem te betrekken, opdat goed duidelijk is wat wordt ge-
vraagd en hoe de informatie verder wordt verwerkt. 

Vervolgens last de voorzitter een korte pauze in. 

Pauze 

Taakgroep Arbeidsmarkt 
I.v.m. eerder vertrek van  komt de voorzitter nu vast terug op zijn bevin-
dingen uit het gesprek met de voorzitter van de Taakgroep Arbeidsmarkt, . 
Volgende week vormt arbeidsmarkt een apart onderdeel van de vergadering. Input bij de 
bespreking zijn de stukken, de eerdere pitch van  en het SER-advies van 19 
april jl. Een van de leden van de taakgroep,  komt vertellen over de werk-
zaamheden van de taakgroep. Dat is het moment om vragen rond arbeidsmarkt en scholing 
aan te bieden, zodat de taakgroep daarmee aan het werk kan. De voorzitter verwacht dat de 
taakgroep bij alle tafels vragen ophaalt, om die vervolgens met een team van experts zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 

 verwacht dat de arbeidsmarktinvalshoek bij alle topsectoren al aan de 
orde is geweest de afgelopen tijd. Wellicht kan gebruik worden gemaakt van de daar reeds 
verzamelde informatie.  bevestigt het belang van het onderwerp. Er ligt hiertoe 
een human capital agenda bij de topsector Energie waarvan koppelen van innovatie aan op-
leiden en het stimuleren van kiezen voor techniek onderdeel uitmaken. Op verzoek van de 
voorzitter zegt  toe dit stuk in SharePoint te zetten, in een 'bakje arbeidsmarkt'. 

 zal daaraan een rapport van PBL dat dit vraagstuk gekwantificeerd heeft, 
uitgesplitst op regionaal niveau, toevoegen. 
Daarnaast ziet  als rode draad in deze opgave een tekort aan techneuten, 
op welk vlak dan ook. Hier is een overkoepelend antwoord gewenst, in plaats van een ant-
woord per sector. De voorzitter sluit zich aan bij dat idee. Hij verwacht dat de Taakgroep 
Arbeidsmarkt dit punt zal meenemen. . 

6. 	Kostenreductie, financiering en instrumentatie, deel I 
De voorzitter stelt voor dit onderwerp aan de hand van het samenvattend oplegmemo te be-
handelen in twee rondes. Als eerste hoort hij graag het commentaar op de samenhang tussen 
prijzen, normeren en subsidiëren, in relatie tot zijn eerdere voorstel m.b.t. SDE+, om na een 
korte pauze over te gaan tot exacter te bespreken per blok in hoeverre partijen het eens zijn. 

 ziet het stuk als goede basis voor inhoudelijke discussie. Waar de oorspron-
kelijke notitie startte met de uitgangspunten, worden die hier echter gemist. Zij kunnen bij-
dragen aan het vormen van een gemeenschappelijk kader. Daarnaast heeft spreker een 
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schriftelijk voorstel gedaan voor duidelijkere bewoording op verscheidene punten dat hij 
graag hier bespreekt: 
- Ten eerste zou moeten worden gesproken over het 'elektriciteitssysteem', omdat dat meer 
recht doet aan alle vertegenwoordigde partijen, waar de notitie alleen rept van 'productie'. 
Verder verzoekt hij een aantal punten toe te voegen: 
• uitgangspunt is een goed functionerende markt, zonder onnodige drempels die partij-

en kunnen hinderen bij gewenste ontwikkelingen 
• voldoende aanbod van CO2-vrije stroom is noodzakelijk, hetgeen groei van duurzame 

elektriciteitsproductie impliceert. Daaraan gekoppeld is groei van de vraag naar CO2-vrije 
stroom nodig. 

• besturing van het systeem dient te werken op basis van marktprikkels. 
• voldoende infrastructuurcapaciteit om de betrouwbaarheid van het elektriciteitssys-

teem te waarborgen is een voorwaarde. 
• een leidende rol is er voor marktfinanciering, waarbij publiek-ondersteunde financie-

ring op beheerste wijze aan de orde kan zijn. 
De opmerkingen worden meegenomen in een volgende versie van het document, aldus de 
voorzitter. 

 sluit zich aan bij de opmerkingen van . Daarnaast herin-
nert hij aan het idee van  om een soort hoofdstukindeling te maken en 
stelt voor deze indeling te maken op de thema's kosten, instrumentatie en financiering, aan-
gezien die in alle aspecten van het deelakkoord een rol spelen. Zodoende wordt het samen-
voegen van delen eenvoudiger. 

 sluit zich op hoofdlijnen aan bij de eerdere opmerkingen. 
Het voorstel om middelen naar voren te halen na afzien van SDE+, klinkt zeker interessant. 
In het algemeen moet er rekening mee worden gehouden dat sprake is van een onderling 
samenhangend instrumentarium, waardoor een definitieve goedkeuring afhankelijk is van 
andere factoren. In algemene zin acht spreekster het mogelijk na 2025 te stoppen met de 
subsidie, maar het is haar nog niet duidelijk of het dan alleen de subsidie op wind en zon 
betreft, of over de SDE+ zoals die wordt verbreed volgens het regeerakkoord. In dat laatste 
geval moet de industriesector ook worden betrokken bij een besluit hierover. Energie Neder-
land acht het aflopen van de subsidie op alleen wind en zon vanaf 2025 denkbaar, maar aar-
zelt over het vaststellen van een harde datum, tenzij daar concreet voordeel tegenover staat, 
zoals het uitstel van de CO2-beprijzing tot 2025, waardoor een logischer pakket aan incenti-
ves zou ontstaan. Zo neemt de kans op elektrificatie in de industrie toe wanneer geen CO2-
beprijzing plaatsvindt, met positief effect op de mogelijkheden tot opschaling. Het voorstel 
om een kasschuif toe te passen, kan op goedkeuring rekenen. Tegen de tijd dat er heel veel 
geld beschikbaar is, zal het naar verwachting juist minder nodig zijn en daar beidt dit een 
oplossing voor. Als mogelijke andere optie voor het vaststellen van een harde einddatum 
kan worden gedacht aan een dusdanige technische inrichting van de SDE+ bij de verbreding, 
dat wanneer iets rendabel is, er geen gebruik meer kan worden gemaakt van subsidie. 
Tot slot merkt spreekster op dat op dit moment samen met VNCI en VEMW zeer actief aan 
de uitwerking van een ketenoplossing voor de financiering van de elektrificatie van de indu-
strie wordt gewerkt. Het voorstel omtrent SDE+ kan effect hebben op de vraag-en-
aanbodbalancering in de ketenfinanciering van wind en zon, terwijl dit wellicht ook na 2025 
nog wel nodig is. Dit zou het onderlinge verband tussen beprijzing van elektriciteit en indu-
strie, inkoop een verkoop kunnen belemmeren. In dat geval is spreekster geen voorstander. 
Het mag niet belemmerend werken op de ketenaanpak na 2025 voor de onderdelen wind en 
zon. 
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Bij navraag van de voorzitter zegt  te verwachten in de loop van volgen-
de week met een vergevorderde uitwerking van de ketenoplossing te komen.  
sluit zich namens VEMW aan bij de inbreng van   

 sluit zich aan bij alle voorgaande sprekers, met name betreft het gemis van uit-
gangspunten en doelen in het stuk. Als uitgangspunt kan nog vergroten van de flexibiliteit 
van het energiesysteem worden toegevoegd. Zaken als de drie kernvrijheden van het net, 
zoals genoemd in de sheets op SharePoint hieromtrent, bepalen de richting bij het kiezen van 
beleidsinstrumentarium. 
Spreker stelt dan ook voor bij de indeling in hoofdstukken te beginnen met een deel over 
flex. 
Het stuk geeft geen samenhangende visie over doelen en middelen, meer aandacht hiervoor 
is gewenst. Teneinde een en ander ook voor buitenstaanders begrijpelijk weer te geven, zou 
een procesvoorstel kunnen worden opgesteld waarin duidelijk wordt welke filosofie achter 
de overkoepelende visie van het aan elkaar linken van vraag en aanbod steekt, om vervol-
gens te komen tot beleidsopties. 
M.b.t. de SDE+ stelt spreker een soort getrapte besluitvorming voor. Een besluit over stop-
zetten van de SDE+ kan beter worden uitgesteld tot nadat in 2019 is vastgesteld of het 
vraagkantbeleid succesvol kan worden geïmplementeerd en zicht is op de investeringszeker-
heid van zon en wind na 2025, zodat zeker is dat er investeringsprikkels blijven. Voor het 
geval dat niet zo zou zijn, moet ondertussen onderzoek naar alternatief instrumentarium 
worden gedaan, zoals een leveranciersverplichting voor na 2025. Ondertussen dient ervoor 
te worden gezorgd dat er een gelijk speelveld blijft bestaan tussen zon en wind en andere 
CO2-reducerende opties. 

 sluit zich aan bij de opmerking van  over het vergroten van flexibi-
liteit. In eerste instantie moet echter worden ingezet op zoveel mogelijk aanpassen van de 
vraag op het aanbod, voordat duurzame opties die ook flexibiliteit leveren aan de orde zijn. 
Daarnaast vindt hij dat het principe 'de vervuiler betaalt' wat duidelijker naar voren dient te 
worden gebracht in de notitie. 
Op het verzoek van  om een toelichting op de verhouding tussen CO2-
beprijzing en elektrificatie van de industrie, legt  uit dat dit met name 
voor de korte termijn geldt. Voor de langere termijn is de ETS-prijs een doorslaggevende 
factor, en wellicht is op langere 'termijn de nationale CO2-prijs niet meer nodig omdat de 
ETS-prijs voldoende is, maar op dit moment is dat niet zo en is elektrificatie relatief voorde-
ling zonder. nationale CO2-prijs.  voegt toe dat elektrificatie van industrie 
doorgaans het vervangen van gas door elektriciteit inhoudt, waarbij een hogere prijs van 
elektriciteit een belemmering vormt. 

 vraagt of men openstaat voor de optie niet alleen een basisprijs van CO2 bij 
elektriciteitsopwekking neer te leggen, maar dit ook bij industrie te doen bij wijze van prik-
kel om te elektrificeren. Deze vraag wordt beoordeeld als een vraag voor de Sectortafel In-
dustrie. 

 is erg benieuwd of de afschaffing van SDE+ alleen voor zon en wind zou 
gelden of voor alle technieken. Verder is haar niet duidelijk hoe in de notitie over kostenre-
ductie het 55%-scenario wordt meegenomen. 

 acht het nodig steeds meer te kijken naar CO2-vrij regelbaar vermogen. Er 
moet zeker onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende technieken en de noodzaak 
tot stimulering daarvan. 
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 ziet, redenerend vanuit 2025 als scharnierpunt, voorspelbaarheid en een 
gevoel van wederkerigheid voor alle betrokken als noodzakelijke bouwstenen. Om hiertoe te 
komen, stelt hij een verdeling in drie kolommen voor. De eerste betreft de vraag welke 
prijsdaling mogelijk is, de tweede betreft de noodzakelijke randvoorwaarden om de prijs in 
dat tempo te laten dalen en de derde betreft de mogelijke maatregelen voor het resterende 
onrendabele deel. Tot 2025 wordt de SDE+ ingezet voor het onrendabele deel, dat draagt bij 
aan de voorspelbaarheid. In 2025 kan dan worden overgegaan op een andere mechanisme 
om het onrendabele deel te dekken, waar dat nog nodig is. Wellicht is alleen nog een risico-
dempende maatregel nodig tegen die tijd.  zegt in reactie op dit voorstel te ver-
wachten dat alternatieven voor handen zullen zijn na afschaffing van de SDE+, belangrijk is 
dat die technologieneutraal zijn en dat extra nadruk op systeemstabiliteit wordt gelegd. 

 vraagt aandacht voor het effect van stopzetten van SDE+ op de beschikbare 
middelen voor innovatie. 

 ziet zijn schriftelijke reactie op de notitie niet terug in het 
stuk. Dit punt komt de volgende keer terug. 
Verder schaart spreker zich volledig achter het pleidooi van Eneco over de afstand van 
duurzame energie t.o.v. warmtebronnen als knelpunt, zoals verwoord op pagina 38 van de 
notitie. 

 wijst op een verschrijving, waar 'Tnet' staat, wordt de coalitie Ten-
neT/Netbeheer Nederland bedoeld. De voorzitter begrijpt dat alle contributie aan dit onder-
werp van TenneT/Netbeheer Nederland afkomstig is. 

 vindt de kasschuif een zeer goed idee. Over het al dan niet subsidievrij moge-
lijk zijn van wind en zon na 2025 heeft Greenpeace geen mening, maar de organisatie draagt 
graag bij aan de discussie over nuttige randvoorwaarden. 
In het stuk lopen de onderwerpen SDE+ voor schone energieproductie en flexibiliteit van het 
systeem enigszins door elkaar. Een duidelijker onderscheid tussen deze onderwerpen maakt 
het stuk beter. 

 ziet wel heil in zoeken naar verbreding en versnelling aan de proceskant. 
Wat betreft het jaartal 2025 hoort hij graag of dat een reëel streven is. 

 werpt de vraag op hoe kan worden voorspeld welk bedrag vrijvalt en 
dus naar voren kan worden gehaald middels een kasschuif. Wellicht is het handiger te den-
ken aan een vast percentage dat vanaf 2025 vrijvalt. Het is namelijk best mogelijk dat een 
groot deel na 2025 nog steeds naar de industrie gaat. De voorzitter beaamt dat, daarom stelt 
hij ook voor dat aanwezigen suggesties doen voor een realistische verdeling. Hij benadrukt 
nogmaals dat dit alleen mogelijk is binnen een scherp pakket omtrent beprijzen en norme-
ren. 

 verwacht de kasschuif te kunnen inzetten om te zorgen dat men in 2030 goed 
gepositioneerd is om door te kunnen groeien naar 49% en 55%. Extra geld voor investering 
komt goed van pas. 
Bij een eventuele stopzetting van SDE+ dienen stimuleringsmogelijkheden voor technieken 
op het vlak van flexibiliteit en groene moleculen te blijven bestaan teneinde te komen tot een 
betaalbaar en betrouwbaar systeem. 
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 wijst in de context van de discussie over SDE+ op de situatie van Nederland 
binnen Europa. De prijs van elektriciteit, een belangrijke factor in de afweging om subsidie 
te geven, is zeer afhankelijk van ontwikkelingen in het buitenland. 

De voorzitter last een korte lunchpauze in. 

Pauze 

Kostenreductie, financiering en instrumentatie, deel II 
De voorzitter stelt voor gedurende het laatste deel van de vergadering specifieker in te gaan 
op de punten in de oplegnotitie om een beeld te krijgen of partijen ermee instemmen of niet. 

Kostenreductie  
• Clustering en minimale schaalgrootte van windturbines is volgens  geen 

goed idee i.v.m. ruimte voor initiatieven van onderaf.  gaat na hoe hieraan 
tegemoet kan worden gekomen. 

Minimaal benodigd volume tot 2030  
Op de vraag naar de benodigde schaal met het oog op de gewenste kostenreductie tussen nu 
en 2030, zijn twee voorstellen binnengekomen. Hoe beoordelen anderen deze voorstellen? 
Hoe ziet men de verhouding tot de scenario's, als deze hoger uitvallen dan wat tot nu toe in 
het scenario 49% is opgenomen als potentieel voor hernieuwbare opwek? 
•  geeft aan dat analyses van NVDE op hoofdlijnen passen bij het 55%-

scenario, waarbij wel wordt opgemerkt dat dat scenario nog geen rekening houdt met 
aanvullende elektrificatie van andere sectoren, waarvan drie sectoren samen een opgave 
van 60 PJ extra hebben gedaan. 

•  is benieuwd in hoeverre de lijstjes rekening houden met de gegevens van 
TenneT omtrent optimale combinatie van wind en zon in verband met seizoensgebonden 
schommelingen van het aanbod. Voor de kosten en betrouwbaarheid is het van belang 
maximaal gebruik van die inzichten te maken. 

• leest uit de stukken dat kostenreductie vooral afhankelijk is van (de om-
vang van) de nationale markt. Hij vermoedt dat kosten van technieken ook dikwijls wor-
den beïnvloed door een internationale leercurve en is benieuwd hoe andere partijen dat 
zien.  heeft cijfers hierover uit een rapport van Ecofys. 

•  kan zich vinden in overstappen van de 49% ambitie naar 55% voor wind op 
zee en land en zon. Voor biomassa als CO2-vrij regelbaar vermogen zou die ambitie ook 
kunnen worden aangepast. 

De voorzitter stelt voor samen met  voor de volgende bijeenkomst een over-
zicht op te stellen voor 2030 aan de hand van de geleverde inbreng waarin alle vormen van 
hernieuwbare energie aan de orde komen, op basis van de ingebrachte ambities, rekening 
houdend met de optimale mix van TenneT. Vervolgens kan dan worden weergegeven hoe 
dit pakket zich verhoudt tot de opgave. 
In reactie op dit voorstel verwijst  naar het overzicht in het PBL-rapport 
over kosten van grondgebied en emissiereductie (pag. 6) en stelt voor dit in het voorstel van 
de voorzitter te integreren. Zij dringt aan op het maken van een keuze voor een tabel of een 
mechanisme op basis waarvan verder wordt gewerkt.  licht toe dat de tabel 
gebaseerd is op de gebruikte methodiek en zodoende niet een-op-een aansluit op de ge-
vraagde informatie over emissies op Nederlands grondgebied. In de zomer wordt een gede-
tailleerder berekening gemaakt waaruit het effect voor het grondgebied zal blijken. De 
genoemde tabel dient om de bouwstenen vergelijkbaar te maken. 
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Marktprikkels  
M.b.t. de CO2-minimumprijs wordt binnenkort het rapport over mogelijke uitkomsten en 
conclusies van Frontier uitgebracht. De conceptversie zal op 12 juni worden besproken tij-
dens de door het Rijk georganiseerde stakeholdersbijeenkomst. Aanwezige stakeholders zijn 
van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Daarnaast wordt het stuk in deze setting ook 
besproken. 

Er zijn veel reacties binnengekomen op de voorstellen. De voorzitter vat samen dat op ver-
breden naar andere landen doorgaans positief is gereageerd en een soort kopgroepmodel 
wordt voorgesteld. Een andere reactie was negatief en stelde dat ETS leidend moet zijn. Bij 
een nationale variant zijn een aantal opties genoemd zoals een heffingsvrije voet. De voor-
zitter vraagt aanwezigen waar zij ruimte zien binnen het logische geheel van beprijzen en 
(beëindigen van) subsidiëren. 
•  heeft voorkeur voor een ETS-oplossing boven een nationale CO2 prijs. 

Ook is hij tegen een heffingsvrije voet die waarschijnlijk juridisch niet houdbaar zal blij-
ken. Dit doet denken aan de kolenbelasting. Het zou getuigen van onbetrouwbaarheid om 
op een dergelijke afspraak wordt teruggekomen. 

•  is in principe voor een Europees systeem, maar indien dat geen optie 
is, kan worden gedacht aan een kleinere groep waarbij minimaal Frankrijk en Duitsland 
moeten zijn betrokken. 

•  geeft als voorstel uit zijn achterban mee de opbrengsten van de 
CO2 terug te sluizen naar de industrie t.b.v. verduurzamingsmaatregelen. 

•  acht een nationale CO2-prijs geen goed idee. ETS moet werken. Een mi-
nimum CO2-prijs moet minimaal in pentalateraal verband worden ingevoerd om weglek-
ken te voorkomen. 

•  sluit zich aan bij eerdere sprekers m.b.t. de onwenselijkheid van 
een nationale CO2-prijs. Een Europese aanpak heeft de voorkeur, als dit niet mogelijk is, 
een pentalaterale. Als vereniging is Energie-Nederland bezig alternatieven uit te werken, 
waaronder de opties verbreding naar de industrie en verbreding naar non-ETS, een optie 
die politiek niet haalbaar zal zijn, maar ten behoeve van het debat toch wordt uitgewerkt. 
De uitkomsten van deze onderzoeken (2 bij Frontier en 2 bij ECN) worden rond 12 juni 
verwacht. In eerste instantie worden deze met het ministerie van EZK besproken, gezien 
het belang voor het regeerakkoord, maar ze worden ook met deze tafel gedeeld. Op aan-
dringen van de voorzitter zegt  toe een poging te doen de uitkomsten van 
genoemde onderzoeken te betrekken bij de presentatie van het Frontieronderzoek voor 
EZK op 12 juni. 

 is voorstander van prijzen in Europees verband, maar als dit te lang 
duurt, wordt de voorkeur gegeven aan pentalateraal verband, inclusief Duitsland en 
Frankrijk. Mocht dat ook niet lukken, dient er op nationaal vlak te worden beprijsd om het 
principe 'de vervuiler betaalt' tot zijn recht te laten komen. Daarnaast wijst hij erop dat 
sluiting van kolencentrales duurder wordt als er geen CO2-prijs is. 

•  is het niet helemaal duidelijk wat verbreding van CO2-prijzen naar de 
industrie bijdraagt aan de taakstelling van de elektriciteitstafel. 

•  voegt aan de opmerking over het verband met de sluiting van kolencen-
trales toe dat dit vanuit de kostendiscussie voor de overheid een interessant punt is. 

•  is voorstander van een Europese prijs, eventueel in pentalateraal ver-
band. Als dit niet lukt, is een nationale basisprijs nodig om recht te doen aan 'de vervuiler 
betaalt' en om zo snel mogelijk de CO2-footprint van de elektriciteitsvoorziening te verla-
gen. 

•  is er zeker voor de vervuiler te laten betalen, maar waarschuwt voor mogelij-
ke perverse effecten van een nationale prijs zoals ook door de minister al genoemd. Door 
het gekozen ontwerp moeten deze effecten worden geminimaliseerd en moet worden 
voorkomen dat benodigde flexopties uitvallen. M.b.t. flex vraagt spreker aandacht voor 
een onderbelicht punt: een nationale CO2-prijs zal leiden tot hoge import waardoor de 
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flexcapaciteit van de interconnectiecapaciteit afneemt. Die ontwikkeling zou kunnen lei-
den tot een nog een hogere prijs binnen Nederland en het tot stand komen van nieuwe 
flex, of tot een situatie waarin de interconnectiecapaciteit wel beschikbaar is, maar het 
grenseffect veel groter wordt. 

Op de vraag van  naar de voor eind maart toegezegde brief van de minis-
ter over de salderingsregeling, die gezien de timing in het regèerakkoord van 2020 begint te 
dringen, geeft  aan te verwachten dat deze brief op zeer korte termijn naar de 
Tweede Kamer komt. De voorzitter betreurt het dat deze brief nog niet beschikbaar is. 

 begrijpt dat en benadrukt dat de minister het belang van de brief wel ziet. 
Aangezien de overheid het hele proces tot nu toe goed heeft georganiseerd, wacht  

 liefst het voorstel van de minister af alvorens in deze setting erover te discussi-
eren. De tijd begint wel te dringen.  denkt dat discussie over dit onder-
werp niet heel dringend is aangezien dit punt al behandeld is en een gezamenlijk gedragen 
opvatting is opgesteld. Als de brief afwijkt van de eerdere lijn, is discussie natuurlijk wel 
gewenst. 
De voorzitter concludeert dat het verzoek duidelijk is. Wellicht is er volgende week een up-
date. 

De voorzitter sluit de discussie af met de vaststelling dat de verkenning van het pakket 
SDE+/beprijzing volgende week wordt voortgezet. Schriftelijke inbreng op de vragen in de 
oplegnotitie, voorafgaand aan de vergadering, worden zeer op prijs gesteld, graag in beknop-
te vorm en uiterlijk dinsdag aan het eind van de dag ingediend. N.a.v. de input van vandaag 
werkt de voorzitter een nieuwe versie van de notitie uit ter bespreking volgende week, die 
hopelijk woensdag beschikbaar zal zijn. 

 stelt voor op punten waarop overeenstemming blijkt, door het secretari-
aat een voorstel te laten opstellen. Daarnaast stelt zij voor de discussie over de CO2-prijs pas 
te voeren nadat de verschillende rapporten zijn uitgekomen. De overige aanwezigen in-
stemmen met deze werkwijze. Het memo omtrent CO2-beprijzing wordt derhalve voorlopig 
niet aangepast. 

7. Werkagenda 5.0 
De voorzitter heeft een nieuwe versie rondgestuurd en verzoekt aanwezigen volgende week 
aan te geven waar nog aanpassingen moeten worden gedaan. 

De ingestuurde reacties op de vraag van vorige week naar voorbeelden van belemmerende 
wet- en regelgeving is in een tabel op SharePoint te vinden. Op- en aanmerkingen hierop 
zijn ook nog welkom, uiterlijk dinsdag. Graag hoort de voorzitter volgende week hoe de 
punten door het ministerie worden beoordeeld. Vervolgens kan de tafel beslissen welke actie 
er verder op wordt ondernomen.  zegt toe met de gevraagde reactie te ko-
men. 

 stelt voor de roadmap van de Waterstofcoalitie op te nemen in de Werkagenda, 
maar de voorzitter bespreekt dat liever volgende week eerst met de tafel, zodat ook andere 
aanwezigen zich erover kunnen buigén. 

8. Rondvraag/Sluiting 

Agenda volgende week  
Terugkoppeling op de volgende punten: 
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• vragen systeemkoppeling -  
• REKS 
• draagvlak ruimte 
• ruimte op zee (onder voorbehoud) 
• zon 

Ter bespreking geagendeerd: 
• voorstel Innovatie- en demonstratieagenda 
• arbeidsmarkt -  
• notitie KIF-2 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de bijeenkomst om 
13.04 uur. 


