
8 juni 2018 

VERSLAG 

Vergadering: 
Datum en tijd: 
Plaats: 
Aanwezig: 

— Klimaatakkoord 
08-06-2018, 9.30 - 13.50 uur 

Kees Vendrik (voorzitter),  (Shell), 
 (FNV),  (Gasunie),  

 (NVDE),  (Engie),  
 (VEMW),  

(UvW),  (TNO),  (TenneT), 
 (Energie-Nederland),  

 (NBNL),  (RWE),  
(TU/e),  (Natuur- en milieufederaties), 

 (Nuon),  (FME), 
 (VNG),  (Academie van 

Bouwkunst),  (Greenpeace Nederland), 
 (IPO),  (Vandebron), 

 (TenneT),  (Rijk),  
 (Eneco),  (ODE) 

Te gast: 	  (Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing) 
Afwezig: 	  (Engie),  (PBL),  

 (Posad),  (IPO),  
(VNG) 

Secretariaat: 	   
Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de 9e vergadering van de sectortafel Elektriciteit om 9.32 uur. 

In deze vergadering wordt  vervangen door ,  
 door   door  en  door 

  heeft zich afgemeld. 

De voorzitter deelt mee dat recent overleg heeft plaatsgevonden met de Industrietafel in het 
kader van het Klimaatberaad. Daarbij heeft hij aangedrongen op helderheid over de omvang 
en timing van de elektrificatievraag vanuit de Industrietafel. De bijeenkomst van de Indu-
strietafel op 4 juni heeft een voorlopig pakket aan plannen opgeleverd en een voorlopige 
inschatting van de elektrificatiebehoefte van 10 tot 30 TWh. Zolang vanuit de Industrietafel 
geen concreter pakket op tafel ligt, heeft een ontmoeting met de sectortafel Elektriciteit geen 
zin. De Industrietafel is op de hoogte van de gedachten vanuit de Elektriciteitstafel over be-
eindiging van de SDE+ en de kasschuif in combinatie met een maatregelenpakket voor be- 
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prijzen, normeren en subsidiëren. De voorzitter benadrukt dat de voortgang elders het werk 
van de Elektriciteitstafel niet mag en niet zal beïnvloeden. 

Voor de Elektriciteitstafel zijn bijeenkomsten gepland op 15, 22 en 29 juni. Mogelijk wor-
den nog data toegevoegd. Het kabinet zal in de eerste week van juli zijn appreciatie geven 
van de uitkomsten van de verschillende sectortafels. Omdat derhalve op 29 juni een gedra-
gen plan gereed moet zijn dat geschikt is voor doorrekening door PBL en CPB, is het stre-
ven om op woensdag 13 juni een eerste concepttekst aan de leden te verstrekken, met het 
verzoek om daar commentaar op te leveren. Op 12 juni wordt in het Klimaatberaad bespro-
ken hoe de resultaten van alle sectortafels naar buiten worden gebracht en welke onderlig-
gende stukken openbaar worden gemaakt. Van een akkoord wordt overigens pas gesproken 
zodra alle partijen hun handtekening onder het stuk hebben gezet. Dat is voorzien voor de 
eerste week van december 2018. Over het proces na de zomer worden de deelnemers geïn-
formeerd zodra daarover meer bekend is. 

De voorzitter deelt voorts mee dat op 12 juni 2018 de uitkomsten worden gepresenteerd van 
het onderzoek van Frontier over de CO2-minimumprijs. 

 wil graag weten of de hoofdlijnen van het plan openbaar worden gemaakt 
voor of na het Kamerdebat op 4 juli. De voorzitter zal hier navraag naar doen. [actie] 

 pleit ervoor om vergaderstukken vanaf nu uiterlijk op donderdagochtend 
aan te leveren, zodat men voldoende in de gelegenheid is ze voor de vergadering te bestude-
ren. Zij wil weten wat nog nodig is om de teksten concreet genoeg te maken voor doorreke-
ning door CPB en PBL. De voorzitter zegt dat het streven is om stukken op 
woensdagochtend aan te leveren. De sectortafels plegen onderling overleg over de concreet-
heid van teksten, ook om ervoor te zorgen dat hun vorderingen gelijke tred houden. In ieder 
geval zijn de tafels Bebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw al redelijk vergevorderd. 

 zegt dat vanuit de sectortafel Elektriciteit een voorstel is gedaan voor de 
Klimaatenvelop 2018. Het voorstel gaat over pilots en demo's op het gebied van conversie, 
met speciale aandacht voor waterstof en ruimtelijke inpassing. 

2. 	Verslag 1 juni 
Tekstueel  
- Pagina 7:  heeft in de vergadering duidelijk willen maken dat Ener-

gie Nederland weliswaar bereid is om constructief mee te denken over het voorstel om 
middelen naar voren te halen na afzien van SDE+, maar dat steun daaraan sterk af-
hangt van het totaalpakket dat uit de onderhandelingen resulteert. Zij zal bij de betref-
fende passage een tekstvoorstel doen; [actie] 

- Pagina 11:  zegt dat Greenpeace over de CO2-bodemprijs heeft be-
doeld te zeggen dat er een voorkeur is voor een prijs op Europees niveau of in pentala-
teraal verband, maar dat daarop niet moet worden gewacht bij de totstandkoming van 
een Nederlandse prijs. Hij zal een tekstvoorstel doen. [actie] 

Op 15 juni komt het verslag ter vaststelling aan de orde, inclusief bovengenoemde tekst-
voorstellen. 

Naar aanleiding van het verslag 
- Pagina 4:  wil graag weten om welke hoeveelheden het gaat bij de 

CO2-rechten aangaande het hoogovengas dat in de centrales bij Nuon wordt gebruikt. 
De voorzitter zegt dat deze getallen genoemd zijn in een e-mail van   
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  zegt dat het Rijk niet graag eenzijdig wijzigingen aanbrengt in de 
PBL-indeling, maar liever ziet dat Nuon en Tata Steel onderling overeenstemming over 
de emissies bereiken.  zegt dat Nuon en Tata Steel wachten op meer duide-
lijkheid van het Rijk over de wijze waarop getallen in berekeningen zijn opgenomen. De 
voorzitter moedigt de betrokken partijen aan om op 15 juni zoveel mogelijk duidelijk-
heid over dit punt te bieden. 

3. 	Arbeidsmarkt en scholing 
 stelt zichzelf kort voor. Hij gaat met alle hoofdtafels in gesprek om te onder-

zoeken hoe de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing dienstbaar kan zijn aan het Klimaatak-
koord. Het SER-advies hierover roept op om er continu op bedacht te zijn dat de 
arbeidsmarkt de energietransitie niet mag laten vastlopen. Ook vraagt het om inclusiviteit op 
de arbeidsmarkt daarin een prominente plek te geven. Het SER-advies geldt als input voor 
het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan en voor de taakgroep Arbeidsmarkt & 
Scholing in het kader van het Klimaatakkoord. Het maakt duidelijk dat er al veel kennis is 
over de arbeidsmarkt, maar dat op bepaalde onderdelen juist nog kennis ontbreekt, bijvoor-
beeld wat betreft kwalitatieve mismatches. Uiteindelijk zullen de resultaten van de tafels ook 
wat betreft de arbeidsmarkt worden doorgerekend door de planbureaus. 

In de NEV is een eerste inschatting gemaakt van de werkgelegenheidseffecten van de transi-
tie naar duurzame energiebronnen. In een model van het PBL is op basis daarvan vervolgens 
berekend wat hiervoor in directe en indirecte zin nodig is. De transitie zal in de arbeidsmarkt 
verschuivingen tussen sectoren en regio's teweegbrengen. Het PBL laat zien in welke secto-
ren of regio's de transitie vermoedelijk spanningen zal veroorzaken. Historisch gezien is de 
arbeidsmarkt zeer flexibel gebleken, op grond waarvan men zou kunnen verwachten dat ze 
ook deze transitie aankan. De transitie zal veel kansen bieden. Anderzijds zullen bepaalde 
groepen op de arbeidsmarkt kwetsbaar blijken en zal inclusiviteit onder druk komen te staan. 

Een sectorale uitsplitsing laat zien dat er in vele sectoren een toename van vraag is. Veel 
extra opgaven zijn er vooral in onder meer de machinebouw en bij architectenbureaus. Van-
uit het perspectief van de regio's zal er spanning ontstaan in voornamelijk de provincie 
Zeeland. 

De taakgroep komt met een aantal aanbevelingen: 
- alle sectortafels dienen expliciet rekening te houden met arbeidsmarktaspecten; 
- landelijke afspraken en regionale actieplannen zijn nodig om voldoende vakkrachten te 

vinden; 
- een verdere regionale aanpak van arbeidsmarktkansen en -knelpunten is noodzakelijk; 
- beroepsonderwijs moet flexibel en vraaggestuurd zijn; 
- inzet is nodig op een sterke leercultuur, waarin blijven leren en ontwikkelen voor ie-

dereen vanzelfsprekend is; 
- investeren in draagvlak is essentieel; 
- aandacht is nodig voor een inclusieve arbeidsmarkt; 
- essentieel zijn goede arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en sociaal overleg 

in nieuwe energiesectoren; 
- arbeidsmarktontwikkelingen dienen gemonitord te worden; 
- verlies van werkgelegenheid moet goed worden opgevangen. 

Samengevat zegt  dat het weliswaar gaat om een grote opgave, die noodzake-
lijk is, maar niet onmogelijk. Iedereen moet daarin worden meegenomen en iedereen moet 
daarop worden voorbereid. 
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De presentatie geeft aanleiding tot de volgende vragen en opmerkingen: 
 wil weten waarop de verwachting gebaseerd is dat de transitie haalbaar 

is. Macro-economisch zijn er nu al grote spanningen op de arbeidsmarkt, vooral wat be-
treft technische beroepen. Veel banen worden door Oost-Europeanen ingevuld, maar 
ook daar trekken economieën weer aan. Vraag is daarom hoe voldoende technisch per-
soneel kan worden aangetrokken, zonder dat andere Nederlandse sectoren daaronder 
lijden; 

 noemt dat de technische universiteiten op dit moment bijna allemaal een 
studiestop hebben. Er zijn maar weinig studenten die zich verdiepen in de technieken 
die straks nodig zijn. Zij vraagt of de taakgroep wat dat betreft belemmeringen ziet; 

 wil weten of er onderscheid wordt gemaakt tussen arbeid die door lokale 
werknemers gedaan kan worden en flexibele arbeid die ook door buitenlandse krachten 
kan worden uitgevoerd; 

 concludeert dat er zowel kwantitatieve als kwalitatieve uitdagingen 
zijn wat betreft het vinden van personeel. Hij wil weten welke concrete voorstellen er 
zijn om daaraan tegemoet te komen; 

 sluit zich aan bij de vorige sprekers. Hij vraagt zich af hoe voorkomen 
kan worden dat concurrentie tussen bedrijven de kosten van arbeid en dus die van de 
toch al dure transitie negatief beïnvloeden; 

 vraagt zich af of er voldoende arbeidskrachten op mbo-niveau beschik-
baar zijn om de benodigde taken uit te voeren. Er zijn extra krachten nodig voor zowel 
de transitie als de vervanging. Bovendien is er een grote uitstroom vanwege de leef-
tijdsopbouw in de sector. In het algemeen ziet hij graag een onderbouwing bij het opti-
misme van de taakgroep; 

 wil weten welke concrete aanpak er is om de krapte op de arbeidsmarkt 
wat betreft onder meer installatiewerk te beperken; 

 sluit zich aan bij de voorgaande spreker. Ook hij wil weten waarop 
het vertrouwen van de taakgroep in de arbeidsmarkt gebaseerd is. Hij vraagt wat de 
kritische succesfactoren zijn om de transitie wat betreft de arbeidsmarkt te doen sla-
gen; 

-  wijst op het feit dat in de afgelopen jaren met vele programma's is 
ingezet op het werven van technisch personeel. Zij denkt dat het verstandig is om te 
analyseren in hoeverre deze programma's succes hebben gehad en daaruit lessen te 
trekken; 

-  wil weten in hoeverre de technologiekeuze bij de energietransitie invloed 
heeft op het arbeidsmarktvraagstuk; 

-  mist in de presentatie aandacht voor de leeftijdsopbouw. Ook daarin 
kan een mismatch ontstaan. In de energiesector zijn de leeftijden erg hoog. Hij wil we-
ten of, met name in de offshore, ook gekeken is welk werk vanuit het buitenland wordt 
aangeleverd; 

-  deelt de zorgen van voorgaande sprekers. Hem lijkt het wijs een extra 
tafel over arbeidsmarkt toe te voegen. Spreker denkt dat een ketenbenadering ten op-
zichte van de arbeidsmarkt, beginnend bij het vroege onderwijs, noodzakelijk is. Uitda-
gingen kunnen niet ad hoc worden opgepakt. Belangrijk is dat de energietransitie een 
breed geaccepteerde beweging wordt. Daarom moet ook gekeken worden wat de transi-
tie de arbeidsmarkt te bieden heeft, en niet alleen andersom; 

-  vindt het belangrijk dat het onderwijscurriculum past bij gevraagde 
technieken en technologieën. Zij vraagt zich af of statushouders ook bij de inzet kunnen 
worden betrokken; 

-  denkt dat de markt veel uitdagingen zelf kan oplossen, mits er voldoende tijd 
is. Dat roept de vraag op, op welke vlakken het tempo van de transitie te hoog is. Als 
de energietransitie veel extra geld kost, zal er in andere sectoren minder geld besteed 
worden. Spreker vraagt of  daar nader op wil ingaan. 
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 zegt dat de taakgroep ernaar streeft op 6 juli een arbeidsmarktparagraaf aan 
het plan toe te voegen. Het CEW-advies zal daarbij vertrekpunt zijn, aangevuld met de input 
vanuit de sectortafels. De planbureaus kunnen in de zomer verdere berekeningen maken wat 
betreft arbeidsmarktvraagstukken. 

 beantwoordt de gestelde vragen in algemene zin. Ten eerste heeft hij be-
doeld te zeggen dat de arbeidsmarkt geen majeure belemmering vormt om de klimaatambi-
ties vorm te geven. Dat vergt echter wel beleidsaanpassingen en beprijzingen die de 
arbeidsmarkt in staat stellen de benodigde flexibiliteit te tonen. Daarvoor zijn investeringen 
nodig. Ook zijn maatregelen nodig in het onderwijs. Zo moet geloofwaardig worden dat in 
de sector een goed salaris kan worden verdiend en dienen toekomstige studenten geïnteres-
seerd te worden voor techniek. Bovendien moet er meer aandacht komen voor opleiden op 
de werkvloer. 
Europese integratie biedt eerder kansen dan bedreigingen om de energietransitie vorm te 
geven. Nederland kan immers gebruikmaken van de Europese arbeidsmarkt. Ook kan ge-
dacht worden aan de inzet van statushouders en vluchtelingen. 
Groepen die door de transitie buiten de boot dreigen te vallen moeten ervan overtuigd raken 
dat de veranderingen noodzakelijk zijn. Het Rijk dient wel te erkennen dat er naast winnaars 
ook verliezers zijn en dient voor deze groepen aandacht te hebben. Dat is in het belang van 
het welslagen van de transitie en het organiseren van voldoende draagvlak. 
De vraag welke technische kennis precies nodig is, is moeilijk te beantwoorden. De ar-
beidsmarkt moet wat dat betreft adaptief zijn. Het is complex om in het economische model-
instrumentarium voor de arbeidsmarkt rekening te houden met toekomstige technologische 
vereisten. 
Zoals al aangegeven in het CEW-advies is het belangrijk om de volgorde der dingen goed af 
te stemmen op onder meer huidige overschotten in de arbeidsmarkt. Goede afstemming tus-
sen de verschillende sectortafels is daarom cruciaal. 

De voorzitter zegt dat een overzicht wordt opgesteld van alle gestelde vragen. Daar wordt na 
de zomer schriftelijk op teruggekomen. De planbureaus zullen direct na de zomer komen 
met een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de arbeidsmarkt in de komende jaren in 
relatie tot de transitie. Een eerste tekst over het arbeidsmarktvraagstuk wordt nog voor de 
zomer beschikbaar gesteld. Verzoek aan alle deelnemers is om voor 18 juni input te leveren 
bij het stuk van de taakgroep. [actie] 

De presentatie van  zal op Sharepoint worden gepubliceerd. [actie] 

4. 	Terugkoppeling systeemtafel 
 geeft een terugkoppeling van de onderwerpen die recent in de systeemtafel 

besproken zijn. 

Door DNV-GL is een analyse gemaakt van de prijzen van de verschillende bufferingopties. 
De resultaten zijn besproken in de subgroep Buffering. Uit de analyse wordt duidelijk welke 
opties in welke mate van nut kunnen zijn in de markt. De analyse is nog niet gereed maar 
moet nog verder worden verfijnd, mede in verband met doorrekening door PBL en CPB. De 
inschatting is dat batterijen, op grond van kosteneffectiviteit, een rol zullen gaan spelen in de 
flexibiliteit op korte termijn en ook in het opvangen van dag-/nachtpatronen. Uitdagingen 
zijn er voor flexibilisering in het kader van seizoensopslag en weerpatronen. In dat kader zal 
verder gerekend worden aan de opties waterstof en warmtebuffering. 
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Overwogen werd een Flex-netstudie te doen om de hoeveel flex te berekenen en de eventue-
le mismatch tussen vraag en aanbod. Een dergelijk studie blijkt op korte termijn echter niet 
mogelijk. PBL en Berenschot zijn gevraagd om de belangrijkste literatuurstudies te bunde-
len en zo nog voor de zomer tot een bandbreedte te komen voor de flexbehoefte en de mis-
match tussen vraag en aanbod. 
In een gevoeligheidsanalyse is berekend of met toevoeging van 22 GW zonne-energie of 5 
GW wind op zee wel in alle seizoenen voldaan kan worden aan de energiebehoefte. Door 
bijplaatsen van windcapaciteit komt in de winter meer energie beschikbaar. In extremere 
weerscenario's volstaat dit bijplaatsen echter niet, simpelweg omdat de hoeveelheid wind of 
zon niet kan worden beïnvloed. 
De kosten voor extra investeringen in de transitie voor het 49%-scenario worden geschat op 
in totaal € 23,2 miljard, waarvan € 16,6 miljard voor elektriciteit. De kosten van TenneT 
voor het aansluiten van 3,5 GW zijn daarbij inbegrepen. De berekening is gebaseerd op aan-
names over onder meer aantallen elektrische auto's en warmtepompen. Met concretere ge-
tallen van de andere tafels over de elektriciteitsvraag zijn nog preciezere berekeningen 
mogelijk. De ruimtelijke impact van het energiesysteem wordt meegenomen in de ruimtelij-
ke fiches. 

De systeemtafel heeft het huidige marktmodel in kaart gebracht en daarbij een aantal aan-
dachtspunten geformuleerd: 
1. Het wegnemen van drempels, sturing op kortetermijnflexibilisering en betere benutting 

van het net; 
2. Zorgen voor voldoende prijsniveau en -prikkels om investeringen in duurzame energie-

bronnen op peil te houden en te zorgen voor toereikend flexvermogen. Voldoende flex-
vermogen hangt af van regelbaar vermogen, bufferingcapaciteit en interconnectie; 

3. Zorgen voor structurele opvang van extreem weer. 
De systeemtafel biedt aan om de instrumentatievraagstukken te ordenen langs drie genoem-
de aandachtsgebieden. Daarbij is van belang dat ze in onderlinge samenhang en vanuit fase-
ring worden bezien. 

Naar aanleiding van de presentatie heeft de tafel de volgende vragen en opmerkingen: 
 benadrukt het belang van een adequaat monitoringssysteem om de 

aandachtspunten te kunnen adresseren; 
 vraagt op welke momenten de aandachtspunten zullen worden op-

gepakt. Ook wil zij weten in hoeverre naast de elektronen ook de moleculen worden 
meegenomen en dus hoe integraal afwegingen gemaakt zullen worden. In 2030 heeft 
Nederland nog steeds flexibel, regelbaar vermogen nodig. Als dat CO2-arm moet zijn, 
bestaat dat vermogen uit een beperkte hoeveelheid gas, biomassa, nucleaire energie en 
waterstof. Vraag is of dat voldoende is; 

 en  sluiten zich bij die laatste vraag aan. Die is zeer rele-
vant vanuit het perspectief van zowel stabiliteit als betaalbaarheid. In dat kader is de li-
teratuurstudie van PBL en Berenschot essentieel, evenals de omvang van de 
elektrificatievraag in de industrie; 

 vindt dat het onderscheid tussen 2030 en 2050 nadrukkelijker gemaakt moet 
worden. Studies tot nu toe lijken te laten zien dat in de meest extreme scenario's een 
tekort aan vermogen zal ontstaan van 4 Gigawatt, gelijk aan maximaal 2 TWh. Dat kan 
technisch worden opgelost met interconnectie, maar de scenario's in het buitenland ge-
ven nog niet de zekerheid dat dit in de praktijk ook mogelijk is. Meer algemeen zijn er 
in de scenario's veel onzekerheden, zodat de omvang van het regelbaar vermogen in 
2030 moeilijk in te schatten is. Dat betekent dat ook voorzichtig moet worden omge-
gaan met al te grote investeringen op dat gebied; 
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-  vindt dat mogelijkheden om de vraag beter te laten aansluiten bij 
het aanbod en verder te flexibiliseren aan het tweede aandachtsgebied moet worden 
toegevoegd; 

-  vraagt of de modellen rekening houden met klimaatverandering; 
-  wil weten of de ingeschatte investeringen van € 23,2 miljard inclu-

sief reguliere investeringen zijn. Daar hoort de vraag bij wie deze investeringen moet 
opbrengen; 

-  vindt het belangrijk om door te kijken naar 2050. De ambities tussen 
2030 en 2050 op het gebied van infrastructuur en ketenveranderingen moeten nu al 
worden voorbereid. Nu al moet infrastructuur worden ontwikkeld voor (opslag van) wa-
terstof. Hij wil weten of daar in de investeringsberekening rekening mee gehouden is; 

-  wil weten of de getallen uit de oplegger ook door de systeemtafel 
zijn gebruikt. In het kader van flexibilisering van de vraag lijkt het hem belangrijk om 
eisen te stellen aan apparatuur die binnen het systeem gebruikt wordt. In de komende 
tien jaar zal bij regionale bedrijven een enorme groei in investeringen zichtbaar worden. 
Het is noodzakelijk deze enorme groei voor te financieren. 

-  zou graag een uitsplitsing zien van de instrumenten kostenreductie, 
beprijzen, normeren en financieren naar de genoemde aandachtsgebieden. Zo zal dui-
delijk worden hoe ze elkaar versterken of juist tegenwerken; 

-  zou liefst eerst kijken hoe de vraag aan het aanbod kan worden aan-
gepast en dan pas naar het regelbaar vermogen. Hij denkt dat de potentie daarvan gro-
ter is dan vaak gedacht wordt; 

-  wil graag duidelijkheid over de omvang van het regelbaar vermogen. 
Zij mist aandacht voor manieren om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen; 

-  zou graag aan de systeemtafel meegeven dat alle duurzaam opgewekte 
energie in het systeem daadwerkelijk gebruikt moet worden; 

-  zegt dat het Rijk bezig is te onderzoeken hoe belemmeringen in wet-
en regelgeving voor flexibilisering kunnen worden weggenomen. Zij gaat na of voor het 
plan een concepttekst kan worden aangeleverd waarin staat wat er op dit vlak in ieder 
geval gebeurt; 

-  schat in dat voor het flexvermogen dat losstaat van extreme weerscena-
rio's in 2030 nog maximaal 40 à 60 TWh nodig is. Gekeken moet worden hoe deze hoe-
veelheid kan worden opgebracht met de beperkte CO2-uitstoot. 

De voorzitter zegt dat de tekstpassage over het systeem die voor de vergadering van 
15 juni verspreid wordt zo precies mogelijk zal zijn. In de tekst wordt ook opgenomen welke 
informatie na de zomer beschikbaar moet zijn om eind 2018 tot een goed Klimaatakkoord te 
kunnen komen. Te zijner tijd moeten in het programma bij het Klimaatakkoord ook proces-
afspraken staan over zaken waarover nog onzekerheid bestaat. 

 beantwoordt de gestelde vragen in algemene zin. De systeemtafel heeft al in 
een eerder stadium gekeken naar de karakteristieken van de vraagkant. Uitgangspunt is dat 
pieken in de dag- en nachtverdeling zullen afvlakken. Daar is echter een grens aan: sturing 
aan de vraagkant zal niet helpen bij extreme weersituaties. Bij het derde aandachtspunt dat 

 al eerder noemde, gaat het erom dat het systeem na 2030 volledig CO2-vrij is en dat 
buffercapaciteit beschikbaar is in extreme weersituaties. Daarbij moet de optie waterstof 
onderzocht worden en moeten infrastructurele aanpassingen nu al worden voorbereid. Voor 
seizoensopslag moet 2 tot 5 TWh beschikbaar zijn voor momenten van kou zonder wind. 
Tot 2030 kan voor dit flexibele vermogen gas worden ingezet. Na 2030 kan dat niet. Op 
basis van literatuurstudie wordt de hoeveelheid benodigd flexvermogen nog nader berekend. 
De vraag of eisen gesteld moeten worden aan apparatuur is relevant, maar ligt op dit mo-
ment niet bij de systeemtafel. Ook de vraag wie de kosten van de transitie moet dragen, is 
niet aan de systeemtafel. Het bedrag van € 23,2 miljard betreft slechts de additionele infra- 
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structurele investeringen voor de transitie. Aan de systeemtafel zal nog eens worden geke-
ken of in berekeningen de laatste aannames van alle sectortafels gebruikt zijn. De overheid 
kan sturend optreden in het tariefsysteem, zowel aan de gebruikskant als aan de aanbodkant. 

 merkt op dat het Rijk aandeelhouder is van de TSO's en de lagere overheid van 
de distributienetten. Hij vindt het logisch dat de aandeelhouder, die ook dividend opstrijkt, 
eigen vermogen aanspreekt voor extra infrastructurele kosten.  ziet 
voor bekostiging van investeringen een aantal mogelijkheden: verbetering van operationele 
efficiency, aanpassing van dividend, aanwending van eigen vermogen en aanpassing van 
tarieven. Hij wil weten waar de discussie hierover gevoerd moet worden.  
zegt dat bij TenneT en Gasunie geldt dat investeringen bijstortingen vanuit het Rijk vergen. 
Dat is gezien genoemde bedragen een grote opgave. In wetgeving zijn echter minima opge-
nomen voor de solvabiliteit van de bedrijven. Eventuele aanpassing van tarieven is een ver-
deelvraagstuk en daarmee is het aan de politiek. Dat moet in het plan duidelijk worden 
benoemd. Voor wind op zee is een optie om de opbrengst van veilingen aan te wenden voor 
infrastructurele kosten. 

 denkt dat de financieringstafel zich over het bovenstaande moet uitspreken. 
Hij merkt op dat het financieringsvraagstuk voor de regionale bedrijven heel anders ligt dan 
bij TenneT en Gasunie. Hij geeft mee dat hierbij ook aan tariefregulering en omzetregule-
ring kan worden gedacht.  vraagt in dit kader naar de vervolgstappen 
voor de financieringstafel. De voorzitter zou in dit gezelschap willen voortgaan met het ei-
gen onderwerp en daarbij uiteindelijk zo concreet mogelijk willen opschrijven wat in de 
pakketten wenselijk is op het gebied van financiering. Uiteindelijk kan dit onderwerp terug-
komen in de concepttekst en worden besproken in samenspraak met de andere tafels. 

De presentatie wordt op SharePoint gedeeld.  zal op 15 juni een terugkoppe-
ling geven vanuit de werkgroep Buffering. [actie] Op 22 juni spreekt hij over de samenhang 
tussen de maatregelen in de drie benoemde aandachtsgebieden. [actie] 

Vervolgens last de voorzitter een korte lunchpauze in. 

5. 	Kostenreductie, financiering en instrumentatie 
De oplegnotitie wordt per onderdeel besproken. 

Uitgangspunten 
  zou onder de uitgangspunten willen spreken van een "voorspoedi-

ge verduurzaming van de het elektriciteitssysteem"; 
 zou bij het uitgangspunt over marktprikkels de aandacht voor vraaggestuurd 

beleid ten behoeve van de groei van hernieuwbare energie willen toevoegen.  
 denkt dat marktprikkels vraagsturing in zich dragen, maar zou ze daar niet 

toe willen beperken.  denkt dat het punt dat  adresseert geen uit-
gangspunt is, maar een nadere invulling.  benadrukt dat de balans wat dit 
betreft uiteindelijk in de markt gevonden moet worden; 

 zou onder de vierde bullet willen spreken van een betaalbaar energie-
systeem of een betaalbare energiehuishouding; 

-  mist bij de uitgangspunten technologie-neutraliteit. 

 legde vooraf de volgende toevoeging voor: 
- "Een goed functionerende markt voor productie, flexibiliteit en diensten met lage toe-

tredingsd rempels." 
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Deze toevoeging wordt gehonoreerd. 

Ook is 'gesuggereerd om toe te voegen: 
- "Een beheerste omgang met benutting van biomassa bij inzet in elektriciteitsproductie 

vanwege potentiële duurzaamheidsrisico's." 
 vindt dat deze toevoeging te zeer gericht is op één techniek. Het zou beter zijn een 

bredere formulering te kiezen.  sluit zich daarbij aan.  
denkt dat de discussie over biomassa niet alleen verband moet houden met duurzaamheid, 
maar ook met beschikbaarheid en behoefte daaraan vanuit diverse sectoren.  
weet dat de PBL-notitie pessimistisch is over de beschikbare hoeveelheid biomassa in de 
komende jaren. De elektriciteitssector is niet de meest aangewezen sector om biomassa in te 
zetten. De discussie hierover zal op enig moment gevoerd moeten worden. 
Gezien de gemaakte opmerkingen zal de voorzitter in plaats van het voorgestelde een tech-
nologieneutraal duurzaamheidsuitgangspunt opnemen. 

Kostenreductie 
 vraagt zich bij de vierde bullet af of het niet beschikbaar stellen van 

gronden geen problemen oplevert in verband met staatssteun en het creëren van een gelijk 
speelveld met niet-publieke gronden. De voorzitter zegt dat juist om die reden is opgenomen 
dat deze optie kan worden overwogen. 

 merkt op dat in de participatieparagraaf staat dat bij tenders van publiek bezit 
gronden eerst aan de lokale omgeving moeten worden aangeboden, tegen marktconforme 
tarieven. Anders is sprake van staatssteun.  zal zich over deze opmerking beraden. 

 suggereert om hier alleen "Tender op grote schaal hernieuwbaar op pu-
bliek bezit" te handhaven en nader overleg te plegen met  en  Zij 
zullen voor de vergadering van 15 juni met een tekstvoorstel komen. [actie] 

 valt op dat de tekst nu alleen over wind en zon lijkt te gaan, terwijl kostenre-
ductie in bredere zin mogelijk is.  vult aan dat meer naar voren kan ko-
men dat het gaat om kostenreductie van het systeem als geheel, en niet alleen van losse 
onderdelen daarbinnen. 

 zou onder de bullet over het minimaliseren van projectrisico's vraagstimule-
ring en goede financieringselementen willen toevoegen.  zegt dat een betrouw-
bare overheid hierbij als voorwaarde geldt: regels kunnen niet tijdens het spel veranderd 
worden. 

 zou bij "Kies bij voorkeur voor tender op combinatie van opwek en op-
slag/conversie" liever "overwegen" willen opnemen, met het oog op haalbaarheid. Projecten 
worden complexer en expertise moet bij verschillende bedrijven vandaan komen. 

 plaatst als kanttekening daarbij dat het belangrijk is om dergelijke projecten wel tot 
uitvoering te brengen. De voorzitter zal de uiteindelijke tekst volgens deze bedoeling opstel-
len. 

Een aantal aanvullingen is vooraf ingediend, namelijk: 
-  van kosten door socialisering; 
- Zet tenders met omvang in de markt, ook bij hernieuwbaar op land; 
- Maak model ter bevordering toegang kleine(re) partijen (met name WOZ); 
- Clustering, minimale schaalgrootte (wind 10 turbines 50-100MW/zon 25 MW). 
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 merkt op dat socialisering zorgt voor verdeling van kosten, maar niet voor 
kostenbeheersing. Dat wordt gedeeld.  denkt dat socialisering zelfs kan leiden tot 
vermindering van kostenreductieprikkels en daardoor kostenverhogend kan werken. Bij so-
cialisering kunnen opties ongelijk behandeld worden binnen de SDE-regeling, zodat minder 
constructieve opties voorrang krijgen.  zou om die reden willen opnemen dat 
ongelijke behandeling bij socialisering voorkomen moet worden.  vindt dat 
socialisering alleen een optie moet zijn wanneer kosten daarmee kunnen worden beïnvloed. 

 vindt dat het punt socialisering niet thuishoort onder de paragraaf kos-
tenreductie. De voorzitter zal de tekst op grond van de discussie aanpassen. 

 merkt op dat in de vorige vergadering al over clustering en minimale 
schaalgrootte is gesproken. Zij wil de tekstsuggestie hierover schrappen.  sugge-
reert om clustering toe te passen waar mogelijk. De voorzitter zal een tekst opstellen waarin 
"overwegen" of "daar waar mogelijk" is opgenomen. 

 denkt wat betreft de tweede en derde bullet dat grote en kleine tenders 
naast elkaar kunnen bestaan.  heeft de derde bullet aangeleverd, zodat electro-
lysers beschikbaar kunnen worden gesteld aan meerdere partijen. Het punt ziet dus voorna-
melijk op conversie.  vindt lage toetredingsdrempels belangrijk, maar 
vreest dat deze oplossing niet per se kostenreducerend werkt. Het punt hoort dus niet in deze 
paragraaf thuis.  denkt dat bovengenoemde bullets in de overwegende 
zin kunnen worden meegegeven, maar niet per se nodig zijn in de hoofdtekst van het plan. 
De voorzitter zal opmerkingen hierover verwerken in een nieuw tekstvoorstel. 

Marktprikkels  
Vragen over de CO2-minimumprijs worden opgepakt na presentatie van het Frontier-
onderzoek op 12 juni a.s. Ook wordt op een later moment gesproken over de suggestie om 
bij beëindiging van de SDE+ via een verplichtingenkasschuif latere SDE+-middelen naar 
voren te halen. 

 merkt op dat het feit dat Nederland geen eiland is ook relevant is in het 
subsidiebeleid. 

Vooraf is al een aantal andere opties voor de CO2-minhnumprijs gesuggereerd, die zullen 
worden doorgeleid naar het Fiscaal Loket van het Ministerie van Financiën. 

 zegt dat andere aanvullingen alleen vandaag nog gedaan kunnen worden. In dat kader 
noemt  een minimumveilingprijs voor de elektriciteitssector, of het telkens opnieuw 
vastzetten van die minimumprijs.  roept in herinnering dat bij de Elektrici-
teitswet een amendement is aangenomen over full disclosure, waarmee meer duidelijkheid 
ontstaat over de CO2-inhoud van energie die over grenzen heen reist. Dat kan hierbij van nut 
zijn.  wil meegeven dat investeringen in de industrie zwaarder belast kunnen 
worden of verminderd aftrekbaar kunnen worden gemaakt als geen groene energie wordt 
gebruikt. 

 vindt dat het opheffen van de dubbele heffing aan energiebelasting bij 
opslag en conversie geen optie moet zijn, maar simpelweg moet worden doorgevoerd. De 
voorzitter licht toe dat alle bullets die betrekking hebben op de aanpassing van de energiebe-
lasting hoe dan ook zullen worden doorgevoerd. 
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 zal nagaan wat fiscaal Financiën op grond van de suggesties op welk 
moment kan leveren. [actie] Dit wordt ook besproken aan de Klimaattafel op 12 juni. 

De voorzitter zegt dat de minister van Economische Zaken en Klimaat op korte termijn een 
brief zal sturen over de salderingsregeling. Zodra deze beschikbaar is, komt het onderwerp 
aan de Elektriciteitstafel aan bod.  merkt in dat kader op dat met de verlaging 
van de elektriciteitsbelasting de postcoderegeling onderuitgaat. Hij pleit voor een goede op-
lossing daarvoor. 

De bullets onder het onderdeel "beprijzen vs. normeren" zullen worden betrokken bij de 
eventuele aanpassing van de SDE+.  merkt op dat niet alleen leveranciers een 
verplichting moeten krijgen, maar ook de industrie. Ook kan gedacht worden over een af-
nameverplichting.  kan zich erin vinden dat dit als suggestie aan de Industrie-
tafel wordt meegegeven. Het is echter geen voorwaarde voor de Elektriciteitstafel om zijn 
doel te bereiken. Hij zou graag een uitgebreidere discussie willen voeren over het verband 
tussen een leveranciers- en een afnameverplichting.  ziet wel degelijk 
een verband tussen een leveranciersverplichting en een afnameverplichting. Zonder dat 
tweede is de effectiviteit van een leveranciersverplichting beperkt. Overigens is haar achter-' 
ban niet zonder meer voorstander van een leveranciersverplichting. Steun hangt af van ver-
dere uitwerking. 
De voorzitter zegt dat de tafels in gezamenlijkheid overeenstemming over leveranciers- en 
afnameverplichtingen zullen moeten spreken. De Elektriciteitstafel kan wat betreft de afna-
meverplichting hoe dan ook suggesties aan de Industrietafel doen. 

Marktfinanciering en SDE+  
De voorzitter maakt uit de schriftelijke commentaren op dat beëindiging van de SDE+ wordt 
gedragen, onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn van zowel inhoudelijke als procesmati-
ge aard. 

 zou een tabel met kostenreducties willen zien om verder over deze optie 
te kunnen spreken.  denkt dat het inderdaad nuttig is om voor WOZ, 
WOL en zon een prijspad op te stellen. Op grond daarvan kan worden bepaald op welk mo-
ment de SDE+ kan worden stopgezet. Het stopzetten van de subsidie betekent dat kan wor-
den overgegaan op andere marktprikkels. De voorzitter zal samen met  
die prijspaden in de tekst opnemen. [actie] Hij stelt voor het jaartal 2025 voor stopzetting 
voorlopig los te laten, maar wel een beslismoment over het stopzetten op te nemen.  
benadrukt dat de SDE+-systematiek al inhoudt dat geen subsidie wordt verstrekt zonder on-
rendabele top. Het is belangrijk om de markt op de langere termijn duidelijkheid te geven 
over het voortbestaan van de regeling. Daaronder kunnen dan de drie prijspaden liggen, 
waarin ten behoeve van de overheid berekend is op welk moment mogelijk minder subsidie 
hoeft te worden uitgekeerd. Bij besluitvorming over stopzetting door het kabinet in 2023 
moet voldaan zijn aan een aantal wederkerige prestatieafspraken. 

 merkt op dat de SDE+ gebruikt wordt voor meer dan alleen WOL, WOZ en 
zon. Voor groengasproductie of andere technieken blijft de SDE+ wellicht langer noodzake-
lijk. 

 kan nu nog niet met het voorstel over stopzetting van de SDE+ instem-
men. Het voorstel verdient in ieder geval nadere uitwerking. Als voorwaarde geldt dat com-
penserende maatregelen worden ingevuld, die garanderen dat de markt ook na 2025 goed 
kan blijven functioneren en dat risico's beperkt blijven. Energie-Nederland denkt graag con-
structief over de nadere invulling mee. Spreekster voegt toe dat in de formuleringen ondui- 
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delijk blijft waar stopzetting van de SDE+ precies op ziet. De voorzitter heeft dat laatste al 
aangekaart bij de Industrietafel. 

 merkt op dat het kabinet al heeft aangekondigd dat de SDE+ zal worden 
verbreed naar CO2. Het gesprek over de CO2-beprijzing zal meer helderheid in de discussie 
geven. Ook de prijspaden kunnen helpen om te komen tot een totaalvoorstel zoals door 

bedoeld. 

Kosten infrastructuur en inpassing in systeem 
 vindt dat de financiering nadere uitwerking behoeft. Nu wordt vooral een 

relatie gelegd met de SDE+. De systeemtafel kan daarbij helpen. 
Op grond van de vooraf gedane suggesties en de resultaten van de systeemtafel zal de voor- 
zitter met  overleggen over hetgeen in de tekst kan worden opgenomen. [ac- 
tie] 

 zou de breed gedeelde inhoud van het Waterstofmanifest in de routekaart van 
het plan opgenomen willen zien. 

 roept op tot het zo veel mogelijk_naar voren halen van concrete opties. 

Over de suggesties aangaande "Stimuleren hernieuwbaar op land vooraleerst waar ruimte is 
op het net" wordt op 15 juni nader gesproken. Vooraf wordt daarvoor het OTE-rapport ver-• 
spreid. [actie] 
Wat betreft "Voldoende zicht op passend marktmodel" en "Instrumenten flexopties" wordt 
voorlopig het huidige model gehandhaafd, waarbij een ontwikkelopgave wordt opgenomen 
in de hoofdlijnen. De systeemtafel wordt gevraagd tekstpassages op te nemen. [actie]  

 zou bij laatstgenoemd onderdeel het verbod op curtailment willen schrappen. 
 sluit zich daarbij aan. 

Aansluiting vraag en aanbod  
De voorzitter heeft  reeds gevraagd om op dit onderdeel input te leveren. Op 
15 juni geeft hij hierover een presentatie. Dan zal ook worden gekeken of de bevindingen 
van de systeemtafel bij die van  aansluiten voor het 49%- en het plusscenario. 

 zou  willen vragen om bij de tabel met ambities duidelijkheid 
te geven over wat additioneel is ten opzichte van het basispad. Tot nu toe lijkt groene water-
stof te ontbreken.  zou aandacht willen vragen voor de interconnectiecapaci-
teit en de scenario's in het buitenland.  is er wat dat betreft voor om vragen 
aan andere landen in het plan op te nemen, omdat alle omringende landen eveneens bezig 
zijn met energie- en klimaatplannen. 

Tot slot van dit punt zegt de voorzitter dat Kostenreductie, instrumentatie en financiering op 
15 juni opnieuw besproken worden. 

6. 	Kennis- en innovatie-agenda 
 zegt dat het stuk dat is verspreid nog niet definitief is. Het vergt nog nadere 

afstemming. Bovendien is de KIA Systeemintegratie nog in voorbereiding. De innovatiepa-
ragraaf bevat ambities op het gebied van kosten, ruimtelijke inpassing en kwaliteit. 

Kosten zullen er zijn voor technologie, maar ook voor onderhoud, logistiek en aanpassing 
van de havens. Er is goede hoop dat er mogelijkheden zijn om de capaciteit van de windpar-
ken te verhogen en te gaan spelen met hoge- en lagedrukgebieden. Na 2050 komt er een 
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nieuwe aanpak voor zon en wind, met onder andere aandacht voor airborne windenergie en 
organische zonnecellen. 
Ruimtelijke inpassing levert een opgave op voor zogenoemde ecologische symbioses. Om te 
komen tot voldoende capaciteit zal in de toekomst naar andere, samenwerkende elementen 
in het ecologisch systeem moeten worden gekeken. Dat vergt creativiteit. Financieringsin-
novatie en burgerparticipatie zijn andere elementen die relevant zijn voor ruimtelijke inpas-
sing. 
Om ervoor te zorgen dat duurzame elektriciteit nuttig gebruikt kan worden, moet het net 
robuuster gemaakt worden. Daarvoor moeten onder meer slimme transformatoren worden 
ontwikkeld. De businesscase voor demand response moet worden versneld. Inzet is ook het 
versneld ontwikkelen van nieuwe energiedragers, zoals waterstof 

 vraagt om verstrekking van de lijst met experimenten en demonstraties. 
 vraagt of het bedrag van 200 miljoen per jaar gedekt is. 
 wil weten of voorzien is dat Nederland zich op een specifiek terrein zal 

inzetten en op welke manier Nederland met andere landen gaat samenwerken. 
 zou graag meer in het stuk willen opnemen over het proces. 

 denkt dat het lastig is om alle opgewekte hernieuwbare energie nuttig te ge-
bruiken op het moment dat er veel zon en veel wind is. 

 vindt de notitie nog erg breed. Zij zou daarin meer focus aangebracht wil-
len zien. Het bedrag van € 200 miljoen is nog niet gedekt. Het is belangrijk dat de Elektrici-
teitstafel de Topsector Energie verder helpt met de invulling van een agenda voor de 
komende jaren. 

 zegt dat de lijst met experimenten en demonstraties sinds kort beschikbaar is 
en voor de besteding van de Klimaatenvelop bij EZ ligt. Voor de financiering van de mis-
siegedreven innovatieprogramma's wordt breder gekeken dan naar de middelen die EZ ter 
beschikking stelt alleen. 
De notitie is op dit moment inderdaad nog te breed. Er is wat aarzeling om keuzes te maken, 
maar daarin worden in de komende week stappen gezet. De innovatieparagraaf dient als 
startpunt voor de kennis- en innovatieagenda, die na de zomer in samenwerking met EZ 
wordt opgesteld. Deze agenda leidt tot missiegedreven innovatieprogramma's en bijbeho-
rende instrumenten. 

 zal op grond van de bespreking een nieuwe notitie opstellen, die de basis 
vormt voor de innovatieparagraaf in het plan. Zij voegt de lijst met experimenten en demon-
straties toe. [actie] 

7. Knelpunten wet- en regelgeving 
Het agendapunt komt aan bod op 15 juni. De deelnemers zijn uitgenodigd om commentaren 
bilateraal met  te bespreken. 

8. Werkagenda 5.0 en inhoudsopgave hoofdstuk Elektriciteit 
Het agendapunt komt aan bod op 15 juni. 

9. Terugkoppelingen: participatie en draagvlak, RES, zon tafel, ruimte op zee 
Participatie en draagvlak 
De voorzitter zal de tekst over participatie en draagvlak verwerken in de hoofdtekst. [actie] 

 licht hierbij toe dat in de komende week verder wordt gesproken over de 
kwantitatieve doelstelling op het gebied van participatie. 
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RES  
 vraagt aandacht voor de wijze waarop governance van de RES zich ver-

houdt tot het Klimaatakkoord. De governancestructuur zou zoveel mogelijk bij het Klimaat-
akkoord moeten aansluiten.  zou in de notitie ook de ambitie van 55% CO2-
reductie willen opnemen. Vraag daarbij is wat van dat percentage wordt uitgesloten. Onder 
punt 6 is nog onduidelijk wanneer het commitment precies wordt verdeeld.  
lijkt het logisch om de governance bij klimaatgerelateerde onderdelen van de RES te laten 
aansluiten bij de klimaatagenda. Hij licht toe dat in de notitie is uitgegaan van het 
49%-scenario uit het regeerakkoord. Het is eerst aan de regio's om tot een regionale visie te 
komen. Op basis daarvan vinden nadere gesprekken plaats. 

 zou op 15 juni willen spreken over het concrete tijdpad richting de omge-
vingsvisies. 
De voorzitter zal voortgaan met de tekst over de RES, met inachtneming van bovenstaande 
opmerkingen. 

Ruimte op zee 
Een gedragen tekst wordt op 10 juni aangeleverd. 

Zontafel  
 zegt dat een tekst is opgesteld waarin diverse typen zonenergie langs 

een aantal criteria is gelegd. De tekst kan in het verdere proces worden meegenomen.  
 ziet graag een aanvulling over energielandschappen.  pleit er-

voor om in plaats daarvan in het uiteindelijke akkoord een bredere tekst op te nemen over 
natuur en ecologie. Zij zal daarvoor op 12 juni een tekst aanleveren. [actie] 

10. 	Werkafspraken en sluiting 
De voorzitter kondigt aan dat de vergadering op 12 juni vermoedelijk zal duren dan van 
10.00 tot 16.00 uur. Hij nodigt de deelnemers uit om opmerkingen te maken bij de concept-
inhoudsopgave. 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de bijeenkomst om 
13.50 uur. 
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Datum en tijd: 	 15 juni 2018, 10.00 tot 16.00 uur 

Plaats: 	 SER-gebouw, Den Haag 
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 (Engie),  (RWE), 
Gasunie),  (NVDE),  
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sad),  (Energie Nederland),  
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Natuur- en Milieufederaties),  
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 (KEK),  (VNG),  
 (Rijk),  (Eneco),  

(Greenpeace),  (ODE) 

Secretariaat: 
	

   (no-
tulist) 

Verhinderd: 
	

 (Vandebron) 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder gericht tot 
 van de FNV, vervanger van de , en de  van de 

Academie van de Bouwkunst Amsterdam, vervanger van de . 

Mededelingen uit het klimaatbrede proces: 
- De andere sectortafels hebben een concepttekst of werken eraan. Er ligt een concept-

tekst gebouwde omgeving en mobiliteit. Er komt een concepttekst aan van de sectorta-
fel landbouw en ook in industrie wordt progressie geboekt. Uiteraard houden de 
voorzitters goed contact. Afgelopen week is de concepttekst aan de voorzitters toege-
zonden met een leeswijzer van de passages die ook aan andere tafels worden bespro-
ken. Op deze wijze wordt de integraliteit en samenhang bevorderd. 

- Zoals bekend, zijn er verschillende taakgroepen actief. De taakgroep Financiering is 
bezig met de vragen van onze sectortafel. Mogelijk volgt volgende week een update. 
De finale tekst van alle tafels zal een tekst over het onderwerp financieringsvraagstuk-
ken bevatten. 

- Datzelfde geldt voor de taakgroep Arbeidsmarkt, aan wie ook een aantal vragen is 
meegegeven door onze sectortafel. Dit krijgt een vervolg. 

- De taakgroep Biomassa zal voor alle tafels een tekstvoorstel opstellen. Vanuit de an-
dere tafels zijn de deelnemers geworven. 
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- Gisteren heeft Ed Nijpels de Tweede Kamer op charmante wijze bijgepraat over het 
klimaatproces, zoals hij dat ook gisteravond deed in pakhuis De Zwijger. Bekend is 
geworden dat er op 10 juli a.s. een officiële presentatie van de voorstellen van alle ta-
fels zal plaatsvinden in aanwezigheid van en met een appreciatie van de minister van 
EZK. Onze sectortafel blijft streven naar afronding van zijn werkzaamheden Op vrij-
dag 29 juni 2018, zodat tijdig een gedragen tekst beschikbaar. 

De agenda van vandaag: 
- Hoofdmoot vormt de eerste concepttekst van onze sectortafel, waarbij gebruik is ge-

maakt van de vele tekstsuggesties in de afgelopen weken en dagen van de leden van de 
sectortafel. 
In het ochtenddeel komen, na een terugkoppeling van de systeemtafel onderzoek buf-
fering van de , de hoofdlijnen aan de orde met een aftrap van  en 

 en  die zal ingaan op vraag en aanbod en 2030 in relatie met de 
ambities van de voorstellen van de sectortafel (tabel hoofdstuk B 2.1). Vervolgens is 
er ruimte voor een reactie van de deelnemers op in ieder geval drie aspecten: (i) biedt 
de concepttekst comfort, (ii) welke afspraken kunnen we maken ten aanzien van onze 
ambities? en (iii) hoe staan de deelnemers tegenover hoofdstuk B 2.12 Instrumenten, 
maatregelen, kosteneffectiviteit en verdeling? Dit ook in relatie tot het zeer recent ge-
publiceerde rapport van Frontier Economics. 
In het middagdeel zullen vier subgroepen ieder een eigen tekstdeel van de eerste con-
ceptrapportage in detail bespreken, waarbij tekstvoorstellen en —suggesties en opmer-
kingen door het secretariaat met wijzigingen bijhouden in de concepttekst zullen 
worden verwerkt. Voorzitter en secretariaat zullen dit commentaar meenemen bij het 
opstellen van de tweede conceptversie. 

De   vraagt op welke wijze de suggesties en opmerkingen van de deel-
nemers ten aanzien van andere delen van de tekst worden meegenomen. 

De voorzitter stelt voor de voorstellen/ambities van hoofdstuk B 2.1 en de hoofdstuk-
ken B 2.12 buiten beschouwing te laten, in de subgroepen de toebedeelde delen te be-
spreken en in de plenaire terugkoppeling dringende punten over andere tekstdelen in te 
brengen. Desgewenst kan additioneel commentaar ook nog na de vergadering aan het 
secretariaat worden doorgegeven. 
In de tweede concepttekst zal het commentaar zo goed mogelijk worden verwerkt. 
Eventuele varianten/alternatieve teksten zullen met hoofdletters in zwart worden ver-
werkt, zodat daarover in de volgende vergadering een gesprek kan plaatsvinden. 

- Kort zal worden stilgestaan bij de vorige week beschikbaar gekomen OTE-rapporten, 
met name de rapporten Afwegingskader verzwaren tenzij en Belemmeringen in netta-
rieven. Alle rapporten zijn op SharePoint geplaatst. Ter vergadering wordt een samen-
vatting van de twee specifiek genoemde rapporten op een A4'tje uitgereikt (te 
nummeren als KA-E 87. Indruk van voorzitter en secretariaat is dat de concepttekst 
over met name systemen en netten in lijn is met de OTE-rapporten. 

2. 	Vaststelling verslag van de bijeenkomst op 8 juni jl. (KA-E/8) 

Omdat niet alle deelnemers dit verslag hebben kunnen lezen, wordt dit agendapunt aange-
houden tot de volgende vergadering. 
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3. 	Bespreking hoofdlijnen concepttekst sectortafel 

3.1 	Terugkoppeling systeemtafel onderzoek buffering door  

Toelichting   
De   verzorgt met behulp van een PowerPointpresentatie een terugkoppeling 
van de hoofdlijnen van de bevindingen inzake onderzoek buffering, uitgevoerd door DNV-
GL. Deze week heeft de systeemtafel het rapport besproken. Desgewenst kan ook deze ver-
sie worden verkregen. Wanneer enkele kleine verbeteringen zijn verwerkt, komt het rapport 
in de loop van volgende week ook beschikbaar op SharePoint [actie]. 
Hij doet dit aan de hand van een geactualiseerde versie van de al op SharePoint geplaatste 
versie KA-E/83. De geactualiseerde versie wordt nog op SharePoint geplaatst [actie]. 

In de presentie kan aan de orde: 
- De drie categorieën van flexibiliteitsvraag. 
- Overzicht van bufferingopties power-to-power. 
- De bevindingen inzake power-to-power. 
- Overzicht van bufferingopties power-to-heat (toegevoegd in de geactualiseerde versie) 
- De bevindingen inzake power-to-heat. 
- De bevindingen inzake X-to-power. 
Kortheidshalve zij hiervoor verwezen naar de betrokken sheets. 

De twee laatste sheets betreffen: 
- Opmerkingen vooraf: 

De elektriciteitskosten zijn ultimo bepalend voor de businesscase van de verschillende 
opties, maar vormen geen onderdeel van dit onderzoek. 
De uitkosten van het rapport zullen worden meegenomen bij de doorrekening door 
PBL en geven meer inzicht in kosteneffectieve omvang van buffering als een van de 
leveranciers van flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt. 

- Conclusies: 
• Buffering (inclusief vraagsturing) zal naast interconnectie en regelbaar vermogen in 

2030 een belangrijke rol gaan spelen in het accommoderen van weer- en seizoen-
patronen in de elektriciteitsvoorziening. 

• Opties in de tabel zijn beperkt tot alles wat direct bijdraagt aan de leveringsvoorzie-
ning in 2030: power-2-power, power-2X en X-2-power. 

• Potentiële werkpaarden in (gele en groene hokjes op de sheets) voor flexibiliteit rich-
ting 2013 zijn: Li-lion batterijen (stationair, Vehicle2Grid) Power-2-heat (industri-
al, domestic), Thermische Opslag (warmteopslag in tanks) en Waterstof. 

• De inzet van Smart Charging is een no-regret optie voor flexibiliteit. Om het volledi-
ge potentieel te ontsluiten moeten techniek, netwerk, marktmodellen en wet- en 
regelgeving wel tijdig gereed zijn. 

• Om het (aanzienlijke) potentieel van industriële power-2-heat te ontsluiten, moet de 
combinatie van verbruikskosten van elektriciteit en netwerkkosten lager zijn dan 
die van het alternatief. 
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• Waterstof (of derivates) en Biogas zijn de belangrijkste opties voor lange termijn 
buffering richting 2030. Ze kunnen langere tijd worden opgeslagen, zonder dat de 
waarde verloopt. 

• De Power-2-X lange termijnopties kunnen in 2030 (nog) slechts een beperkt deel in-
vullen van de huidige capaciteit van aardgaspiekvermogen in Nederland. 

• Om voldoende grootschalige buffercapaciteit (2-4,5 TWh) tijdig beschikbaar te heb-
ben, moet nu al begonnen worden met de ontwikkeling/uitbreiding van assets die 
dit kunnen leveren. 

Procedurele aspecten 
De systeemtafel komt a.s. dinsdag weer bijeen. De laatste bevindingen van de sectortafel 
zullen worden teruggekoppeld. Met name zal worden gekeken hoeveel flexibel vermogen 
nodig is voor met name seizoenpatronen. Een aantal al verrichte studies zal worden benut 
voor het opstellen van een bandbreedte. 
In reactie op de op pagina 23 van de eerste concepttekst genoemde flexibiliteitsvraag van 5,7 
GW stelt de  dat dit zoals gezegd een bandbreedte zal worden met een hoger 
plafond. 

Zoals gezegd, komt binnenkort een finale tekst van het rapport beschikbaar. Die kan dan als 
bijlage bij de rapportage van de sectortafel worden gebruikt. 
De conclusies kunnen wat scherper in de onderbouwing van de eerste concepttekst van de 
sectortafel. 

Bespreking sectortafel 
Er worden de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld: 
- De  vindt het een goed rapport, dat de mogelijkheden van buffering in 

hoeveelheden en technieken goed weer geeft. Voor de large scale is de omvang 4 GW, 
2-4 TWh. 
Niet vermeld wordt dat buffering in hoeveelheden en vermogen slechts 10 procent be-
treft. Berenschot stelt dat bij 14 dagen Dunkelflaute 24 GW, waarbij gas 17 GW kan 
dekken. Na 2030 kan dat niet meer. 4 GW buffering lost dus maar een klein deel van 
het grotere probleem op. Blijkens bijlage 84 betreffen de 14 dagen Dunkelflaute 35-55 
TWh; de buffering behelst slechts 2-4 TWh. 
Buffering is voor de korte termijn een prima oplossing. Kan de systeemtafel ook meer 
nadenken over het grote lange termijnprobleem? 

-   vindt het kleurgebruik in de tabellen ongelukkig. Het gaat om 
marktaandelen, maar de kleuren hebben normatieve lading: alsof de rode opties onge-
wenst en niet nodig zijn. De voorzitter sluit zich hierbij aan. 
Smart Charging is een no regret optie voor flexibiliteit, zo vervolgt   
Kan die optie worden vergroot door bijvoorbeeld de flexibiliteit van warmtepompen in 
huizen in de toekomst aan te boren? Die optie moet dan worden meegenomen bij het 
aanpassen van de wet- en regelgeving. 
Veel opties staan nu voor 2030 genoteerd. Een aantal ervan zal eerder kunnen worden 
gerealiseerd. Welke buffering is er voor 2023? 

- De   sluit zich erbij aan dat de timing van maatregelen belangrijk is. Een 
algemene vraag: hoe kunnen we de consequenties van dit onderzoek goed in het rap-
port krijgen? Vragen we de werkgroep de concepttekst te verdiepen? 
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- De   vraagt om een nadere toelichting van de mogelijkheden van water-
stof. 

- De   memoreert dat de laatste conclusie is dat er tijdig 2-4,5 TWh grootschali-
ge buffercapaciteit beschikbaar moet zijn. In de eerste tabel was bij 14 dagen Dunkel-
flaute voor grootschalige capaciteit 1,8 TWh vermeld. 

- De    merkt op dat volgens Tesla hun accu's niet geschikt zijn voor korttij-
dige buffering. Is dit bij andere producenten gecheckt. 

In aansluiting op de suggestie van de   vraagt de voorzitter de systeemtafel de 
concepttekst inderdaad nog eens goed te bekijken. 
In de concepttekst is aangegeven dat voorzien is in een bijlage voor data, uitwerking e.d. Hij 
nodigt de systeemtafel uit ook hiernaar te kijken. 
Hoe sneller hoe beter. Het streven is erop gericht om volgende week vrijdag (ten behoeve 
van de volgende vergadering) een zo compleet mogelijke tekst beschikbaar is, inclusief de 
bij lagen. 

De   bevestigt dat de systeemtafel in zijn vergadering van a.s. dinsdag de con-
cepttekst zal bekijken en aanpassen. Ook zal de werkgroep de verzochte bijlage op tijd ge-
reed hebben. 
Zijn reactie op de overige vragen/opmerkingen: 
- De buffercapaciteit voor de kortere termijn (tot 2023) is niet bekeken. Het is ook 

moeilijk daaraan getallen te houden. De focus lag op de ontwikkelingen van vandaag 
en een inschatting van de potentie voor de toekomst. 

- Waterstof is aantrekkelijk omdat deze (net als biogas) kan worden opgeslagen. De 
hoge prijs maakt waterstof niet aantrekkelijk. 
Het probleem is inderdaad groter. Buffering is ook niet de enige oplossing. Het gaat 
ook om interconnectie en regelbaar (en op termijn CO2-vrij) vermogen. De verhou-
dingen zijn een marktuitkomst. In het vervolg (najaar) zal moeten worden bekeken wie 
onder welke omstandigheden verantwoordelijk is. De Gasunie is wettelijk verant-
woordelijk bij extreme winterse omstandigheden voor de productie en het transport. 
Hoe doen we dat in de toekomst? Ook moet bekend zijn welke keuzes de sectortafel 
gebouwde omgeving maakt (all electric of ook geothermie). Marktmechanismen en de 
maatschappelijke inzet bepalen vervolgens de uitkomst. Nu al, maar in de toekomst 
nog meer, ontstaan er grote afwijkingen als de weersvoorspellingen niet goed zijn, met 
uiteraard grote implicaties voor het systeem. 

- Andere autofabrikanten stellen dat smart charging wel mogelijk is. Verwacht wordt 
dat teruglevering zal plaatsvinden via stationaire batterijen. 

- De opmerking over de kleuren neemt hij mee. Een idee is om met drie tinten groen te 
werken. 

De voorzitter merkt op dat in de concepttekst goed zal moeten worden belegd welke zaken 
nog moeten worden uitgezocht. Wat willen we nu, wat zoeken we uit en wat komt er na het 
Klimaatakkoord? Hij verzoekt de meettafel dit precies te beschrijven. 

3.2 	Bespreking van de eerste concepttekst, drie korte inleidingen 

Inleiding   
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  spreekt haar waardering voor het verrichte werk uit. Zij heeft de volgende 
opmerkingen: 
- De getallen voor Wind op Zee, Wind op Land en Zon lijken erg op de resultaten tran-

sitiepaden van vorig jaar en zijn hiermee herkenbaar en consistent. 
- Er is weinig aandacht voor wat er na 2030 moet gebeuren en de consequenties daarvan 

voor vandaag. Terwijl in het document de immensiteit van de opgave wel duidelijk is: 
35-75GW Wind op Zee en 40-75 GW Zon. Je moet het totaal eerst overzien voor dat 
je de vraag kunt beantwoorden wat wij tot 2030 moeten gaan doen en waarop wij ons 
moeten voorbereiden. Dus inclusief de buffermogelijkheden, die in 2030 zeker niet 
voldoende zullen zijn gerealiseerd. 

- Het conceptakkoord is nog te weinig richtinggevend voor wat er van innovatie wordt 
verwacht. Bijvoorbeeld: er worden uitgangspunten geformuleerd voor het eigenaar-
schap van WOL-projecten maar er wordt geen eis gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld 
het 'multifunctioneel gebruik maken van de ruimte' of 'opslag ready bouwen'. Dit zou 
een duidelijke richting geven aan innovatie. 

- Over opslag en transport is de tekst erg summier. Op pag. 47-48 wordt kort gesproken 
over waterstof en elektrolyse. Maar er ontbreekt een sense of urgency om de opties 
voor CO2 vrij regelbaar vermogen te realiseren voordat 1) de duurzame capaciteit ge-
realiseerd is en 2) elektrolyse rendabel en op schaal kan. Er is nu al sprake van issues: 
recent de noodsituatie uitgeroepen door TenneT en de zonneweiden in de provincie 
Utrecht, die niet helemaal op het net kunnen worden aangesloten. Het optimisme in de 
concepttekst kan de geloofwaardigheid van de uitgesproken ambities in het gedrang 
brengen. 
De ontwikkeling van opslag/batterijen naast elektrolyse is niet besproken in het con-
cept. Zoals de   al heeft opgemerkt, gaan wij het niet redden met het 
slimladen van elektrische auto's. 
Er worden kanttekeningen geplaatst bij Zon PV, onder meer dat een deel van de op-
wek binnen de tafel gebouwde omgeving besproken zal worden. Daar moeten wij 
straks een goede check op doen, want Zon zal toch bij voorkeur in de gebouwde om-
geving moeten worden ontwikkeld. Dit prevaleert boven agrarisch terrein. 

- Biomassa ontbreekt nog. De heer Nijpels zou hebben aangegeven dat er ook geen inzet 
van biomassa in het Klimaatakkoord moet worden verwacht. Spreekster is wel be-
nieuwd of in de voor biomassa gereserveerde passage het gebruik van zeewier wordt 
opgenomen, omdat er op dat terrein een mooie symbiose mogelijk is met WOZ en Zon 
op Zee. 

- Conflicterende berichten: ergens in de tekst staat dat de noodzaak voor dc-kabels van-
uit zee en waterstof pas optreedt in een 55 procentscenario, maar verderop wordt ge-
steld dat de landelijke netbeheerders de wettelijke taak opgelegd moeten krijgen 
voorbereidingen op zee te treffen voor elektrolyse. En de dc-kabel wordt niet meer be-
sproken? Wie maak de afweging? 
Kostendaling WOZ is het product van allerlei factoren. Maar opmerkelijk is innovatie 
kennelijk niet een van die factoren is. 
Ten aanzien van de inkoop door overheid wordt op twee plaatsen vermeld dat zij een 
soort voorrang op tenders voor PPA zouden krijgen en voorrang voor zon-op-
overheidsdaken. Zij vraagt zich in het licht van mededinging af of het wenselijk is dat 
in het rapport op te nemen. 
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- In het OTE-rapport wordt aangegeven dat energy-only market voldoet. Zij vindt dit 
een gevaarlijke stelling, waarvoor nog geen capaciteitsmonitor is gedaan door de tafel. 
Gaan we er vanuit dat kolencentrales voor 2030 so wie so gesloten zijn van wege ver-
andering van marktomstandigheden? 

- Vanuit NERA ten slotte een oproep om af te zien van de bijlage met experimenten. 
Het zijn weliswaar goede suggesties, maar dit conflicteert met een inclusief innovatie-
systeem. Er moet niet de indruk worden gewekt dat de 330 miljoen innovatiebudget 
per jaar, een beperkt budget, al is verdeeld. 

De voorzitter memoreert dat de minister van EZK heeft gevraagd voorstellen te doen voor 
demonstratie- en pilotprojecten. Hij begrijpt echter de kanttekening van   

  suggereert als tussenpositie een aantal illustratieve projecten in een bij-
lage te noemen en de hoofdlijnen te benoemen. 

De     sluit zich hierbij aan. In het instrumentatiehoofdstuk gaat het om de 
vraag hoe de grootschalige demonstratie en pilots van de grond te krijgen. Het hiervoor 
noodzakelijke beleid vindt hij belangrijker dan een lijst experimenten en pilots in een bijla-
ge. 

De voorzitter stelt vast dat dit misschien een werkbare oplossing is. 

Inleiding  
De   doet dit met behulp van een PowerPointpresentatie, die op SharePoint 
wordt geplaatst [actie]. 
Zijn eerste indruk is dat sprake is van een mooi gebalanceerd verhaal. Er is voldoende aan-
dacht voor: maatschappelijke acceptatie/inbedding en participatie, ruimtelijke inpas-
sing/meervoudig ruimtegebruik, ecologische randvoorwaarden, systeemintegratie e.d. 
Verder zijn er sectorbrede werkgroepen met betrekking tot de financiering en arbeidsmarkt. 
Hij heeft twee zorgen: 
- De afhankelijkheid van overige ontwikkelingen. Bepaalde onderwerpen vragen een 

iteratieve aanpak. De sectortafel elektriciteit kan niet zonder goede input van andere 
tafels (Industrie, Mobiliteit, Huishoudens, Landbouw). Die informatie is nog niet be-
schikbaar. 

- De door PBL doorgerekende beleidsscenario's veronderstellen voor Nederland inten-
sieve beleidspakketten. Kunnen de ontwikkelingen in het buitenland en de interactie 
met het buitenland voldoende in de modellen van PBL worden meegenomen? Zo niet, 
dan zullen de resultaten de werkelijkheid niet goed reflecteren. 

In het kader van flexibel vermogen had hij verwacht dat een pleidooi zou worden gehouden 
met gasgestookte CCS. Voor die optie zijn argumenten: 
— De mismatch tussen vraag en aanbod (seizoen) vraagt veel regelbaar vermogen maar is 

bijvoorbeeld op te vangen met (waterstof) opslag. Vermoedelijk zal seizoen zo een du-
re optie zijn. 

- Flexibel schoon fossielvermogen kan hier mogelijk leiden tot lagere systeemkosten. 
Vraag is wat het optimale aantal draaiuren is en wat dit betekent voor de hoeveelheid 
intermittend vermogen dat je neer wilt zetten. 
De modelberekeningen door PBL kunnen hier houvast geven 
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Spreker verduidelijkt dat hij hiervoor geen pleidooi houdt maar een opvallend punt consta-
teert. 

Bij het doorlezen van de eerste concepttekst had hij maar 1 'oeps-moment'. In de middag-
sessies kan hierop nader worden ingegaan. Bij paragraaf 3.2 als opmaat naar paragraaf 3.3 
tekent spreker aan dat het tempo en de urgentie om de doelen te halen zodanig groot zijn dat 
meerjarige trajecten met betrekking tot allocatie van duurzaam vermogen niet meer mogelijk 
lijken. Het zal niet meer mogelijk zijn hierover nog vijf jaar te discussiëren. 

Ten slotte: de grootste klus gaat nog komen namelijk de vraag hoe gaan wij het financieren 
en wie laten wij het betalen? 

Inleiding  
Omdat de PowerPointpresentatie van deze inleiding nog klaar moet worden gezet, heeft 
eerst een ronde met reacties op hoofdlijnen op de eerste concepttekst plaatsgevonden. 

3.3 Bespreking concepttekst, ronde met reacties op hoofdlijnen op de eerste concept-
tekst (KA-E/82) 

Eerder heeft de voorzitter de deelnemer op in ieder geval drie aspecten om een korte reactie 
gevraagd: (i) biedt de concepttekst comfort?, (ii) welke afspraken kunnen we maken ten 
aanzien van onze ambities? en (iii) hoe staan de deelnemers tegenover hoofdstuk B 2.12 
Instrumenten, maatregelen, kosteneffectiviteit en verdeling. Dit ook in relatie tot het zeer 
recent gepubliceerde rapport van Frontier Economics. 

Reacties deelnemers: 
Alle deelnemers complimenteren voorzitter en secretariaat met het voorliggende concept-
rapport, de overzichtelijkheid, de prettige leesbaarheid en het verrichte (schrijf)werk in zeer 
beperkte tijd. 

De   is blij dat naast elektroden moleculen de aandacht hebben. Een overzicht 
van de wensen van de tafels op termijn blijft wenselijk. 
Er is sprake van een marathon naar 2050, terwijl in het concept een tussensprint naar 2030 
lijkt te worden gemaakt. Voorbereidingen voor de inzet na 2030 is nodig. De systeemtafel 
zal hiernaar kijken. 

De   heeft drie opmerkingen: 
- Ten aanzien van het 55 procentscenario is afgeweken met de doelstellingen. Hij stelt 

voor om aan te sluiten op het Regeerakkoord en het verslag van de eerste bijeenkomst. 
Opdracht is om invulling te geven aan het Regeerakkoord. Formuleringen dat een ver-
dere aanscherping van doelen wordt ondersteund, gaan te ver. In het Regeerakkoord 
stelt het kabinet het 55 procentdoel na te streven binnen de EU en wanneer dat niet 
mogelijk is wordt met andere landen een inzet bepaald zonder dat daaraan een getal is 
verbonden. 

- Op pagina 10 wordt onder punt 3.3 gesteld dat het voorstel de omslag van aanbod-
stimulering naar vraagontwikkeling markeert. De vraagontwikkeling ontbreekt elders 
in het rapport nagenoeg volledig. Zo zijn de voorstellen in de tabel uit hoofdstuk B 2 
sterk aanbodgericht. Als het gaat om de consequenties voor de netten wordt terecht 
gewag gemaakt van de aansluiting van duurzame energie. Geen aandacht wordt ge- 
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schonken aan de grote vraag hoe de industrie van voldoende elektriciteit wordt voor-
zien, wanneer deze inzet op elektrificatie. 
Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de financieringseisen waarvoor regionale 
netbeheerders geplaatst zien. 

De   heeft al aangegeven dat wat het systeem betreft een flink stuk werk is 
geleverd. 
De systeemtafel zal extra input proberen te geven aan de leveringszekerheid en het in kaart 
brengen van de uitdagingen in extreme weersomstandigheden, zoals windstilte gedurende 
langere tijd, ook om ons heen. Tevens is er interactie tussen de sectoren Elektriciteit en de 
andere sectoren bij bijvoorbeeld piekafname in de winter van belang. De rapporten van de 
verschillende tafels moeten goed op elkaar aansluiten. 
Het hoofdstuk met de instrumenten moet nog worden ingevuld. In de systeemtafel moet 
worden bekeken of de verschillende instrumenten het systeem voldoende ondersteunen. 

De voorzitter geeft de systeemtafel in de komende week graag de opmerking van de  
 mee dat de vraag niet alleen consequenties heeft voor hoofdstuk B 2.12, maar ook 

voor de systeem- en netwerkparagraaf. 

De   zegt dit toe. 

De   beoordeelt de 'look and feel', de ambities en de opbouw ernaar toe positief. 
Hij vraagt meer aandacht voor de volgende vier punten: 
- de leveringszekerheid en de optie van groen gas. 
- de situatie in het buitenland. Nederland is geen eiland en het beperkt de mogelijkheden 

wanneer niet wordt gekeken naar de ontwikkelingen in het buitenland. Bovendien kan 
de uitkomst dan anders zijn dan verwacht. 

- de input van andere tafels is belangrijk en 
- natuurlijk het instrumentarium. 

De   heeft meer specifiek naar het ruimtelijk gedeelte gekeken. De formuleringen 
kunnen worden aangescherpt, in die zin dat de termen multifunctionaliteit en meervoudig 
ruimtegebruik door elkaar heen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor termen als integratie, 
inpassen en impact. Verder wordt veel gesproken over slimme combinaties met ecologie en 
natuur. Volgens spreker zijn er meer slimme combinaties mogelijk en noodzakelijk. Dit 
voorkomt een eenzijdige benadering. 

De   sluit zich bij de opmerking van  Ouillet aan dat het ook vanuit de 
ruimte van belang is om eerst naar 2050 te kijken om daarna de keuzes voor 2030 goed te 
kunnen bepalen. Zeker ook omdat de twee systemen tijdelijk naast elkaar komen te liggen. 
Daarop kan worden voorgesorteerd. 
De losse opties van de factsheets en die nog door de systeemtafel naar voren zullen worden 
gebracht, lijken soms los ruimtelijk niet tot problemen te leiden. Maar de opties samen kun-
nen wel degelijk tot ruimtelijke knelpunten leiden. 
De ruimtelijke innovatie is sterk op zon gericht. Er is volgens hem ook veel te winnen ten 
aanzien van wind. 
Ten slotte zal spreker tijdig een update van zijn factsheets met een leeswijzer aanleveren ten 
behoeve van de tweede conceptversie. - 
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De   vond de tekst een mooie combinatie tussen elan en realisme. Maar 
dan moeten we inderdaad ook grote dingen doen. Duurzame opwek zal fors toenemen. De 
tabel met de ambities moet dan ook groot zijn: we wisten al dat we de routekaart WOZ gaan 
uitvoeren, voor Zon is sprake van een vertraging van het huidige groeitempo, WOL bevat 
een bandbreedte en de bovenzijde typeert hij eveneens als langzamer dan nu, de onderkant is 
een volledige stilstand van WOL voor acht jaar. Als dit de ambities zijn, hoeven we ons 
geen zorgen te maken over zaken als kostenreductie, participatie en ruimtelijke inpassing. 
Hij suggereert de elektrificatie in een aantal sectoren toe te voegen aan het 49 procentscena-
rio, omdat die ook onderdeel vormen van de 49 procentdoelen. De indicaties wijzen op ge-
middeld 150 Pj. Daarbovenop zijn er nog elektriciteitsvragen voor waterstof en power-to-X 
vormen. Dit is ook allemaal zeer uitvoerbaar. 

In de afgelopen dagen heeft NVDE al veel informatie aangeleverd over het instrumentarium. 
Geprobeerd is een draaiboekje tot 2030 te maken met prijzen per kWh, randvoorwaarden en 
de vraag hoe en wanneer naar een nieuw instrumentarium kan worden overgeschakeld. De 
sectortafel lijkt op de goede weg, maar nogmaals dit valt of staat met de vraag of ook echt de 
grote dingen worden gedaan. 

De   heeft de indruk dat behoorlijk gericht wordt gestuurd op technologie en 
technieken. Dat heeft ook met de tabel met ambities te maken. Dit kan worden opgelost door 
in de uitgangspunten met nadruk te benoemen dat we voor de verdere vertaling en verdeling 
van de opgave een techniekneutrale benadering kiezen, die uiteindelijk tot een combinatie 
van technieken leidt. Die notie kan ook in een voetnoot bij de tabel worden vermeld. 
Het is goed dat het concept een participatiehoofdstuk bevat. De ambitie dat 50 procent van 
de grootschalige productie (WOL en ZOL) in eigendom komt van de lokale omgeving staat 
er goed in. Het is niet verstandig om hier een ondergrens te noemen, omdat die dan als richt-
punt kan dienen en een deel van zijn achterban de suggestie van een verplichting overigens 
ook niet aantrekkelijk vindt. 

De   wil dit laatste aspect in de middagsessie nader bespreken. Harde eisen in 
de bandbreedte kunnen het proces op slot zetten. 
Spreker had na lezing ook nog een ambivalent gevoel ten aanzien van de ruimtelijke verta-
ling: wordt vanuit de RES'en geopereerd of spelen ook andere systemen (soms wordt over 
decentrale overheden gesproken, soms over een rol van het Rijk)? Zo hoopt hij niet te lezen 
dat een WOL-pakket ingepast moet worden in de RES'en. Hierin is meer duidelijkheid no-
dig. 
Hij onderstreept het uitgangspunt van techniekneutraliteit. Het is goed om de effecten van 
WOL, WOZ en Zon PV te zien, maar dit zijn dan weer scenario's die onderdeel van het gro-
te pakket kunnen uitmaken. 
Uit realistisch oogpunt en gelet op het Regeerakkoord gaat het om het 49 procentscenario en 
niet het 55 procentscenario. 

De   constateert dat de conceptrapportage al een aantal noodzakelijke 
bouwstenen bevat. In aansluiting op de opmerking van   over de sense of 
urgency en het belang van opslag en conversie stelt spreker dat de opbouw van het akkoord 
de sfeer van het oude energiesysteem van opwek, transport en distributie en eindgebrek 
ademt, terwijl de nieuwe benadering ook binnen de EU het systeem 2.0 opwek, distributie, 
opslag en conversie en eindgebruik inhoudt. De losse elementen in het concept kunnen wor-
den ondergebracht in een hoofdstuk op opslag en conversie, waarna rubricering kan plaats-
vinden en ook elementen als 'av-charging, smartcharging en bepaalde poweropties niet in de 
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tekst zitten. Deze keuze werkt ook goed door in ambities en voorstellen en instrumentering. 
Spreker is bereid hierin mee te denken en mee te schrijven. Dat zal ook het geval zijn voor 
de systeemtafel. 

Wat de ambities betreft wijst spreker op het gelekte rapport van het IPPC 
(https://nos.nliartikel/2236530-uitgelekt-vn-rapport-opwarming-aarde-nadert-limiethtml)  dat de aarde tot 2040 
met meer dan 1,5 graad opwarmt wanneer er geen snelle en verstrekkende maatregelen wor-
den genomen. Het is daarom geen overbodige luxe om het 55 procentscenario concreet uit te 
werken. Temeer omdat er ook voorstellen kunnen mislukken en het dan nodig is alternatie-
ven achter de hand te hebben. 
Ten slotte stelt spreker voor om aan hoofdstuk B 2.12 innovatie, demonstratie en eerste op-
schaling toe te voegen, die voor de instrumentering heel belangrijk worden. 

De   stelt dat het uitgelekte IPPC-rapport ook realisme is. 
Hij vindt de toon of voice van de concepttekst heel prettig. Ook hij heeft zorgen over het 
ambitieniveau van het 49 procentscenario. De minister heeft om een doorkijk gevraagd en 
daarom is het 55 procentscenario nodig. Met de onderkant en zelfs de bovenkant van het 49 
procentscenario redden we het niet, wanneer de vraag toeneemt. In de eerste notitie van de 
Industrietafel wordt ca. 90 Pj extra gevraagd en ook andere tafels hebben wensen (inleiding 

  
Er zal een keuze moeten worden gemaakt en de onderkant van het ambitieniveau moet om-
hoog. Hij sluit zich bij vorige sprekers aan dat dit geldt voor WOL en Zon, maar vooral voor 
WOZ, waarvoor nu de architectuur goed moet worden neergezet. Uiteraard moeten de 
voorwaarden voor een hoger ambitieniveau worden ingevuld, maar dan kan het ook: dit zou 
de rapportage meer moeten uitstralen. 

Nog twee opmerkingen: 
— Bij groene waterstof past een visionaire benadering. Er moet niet alleen naar de kosten 

worden gekeken, anders had WOZ van het Energieakkoord ook niet gelukt. 
- In de rekensommen zit nog veel biomassa en voor toepassing daarvan staan nog veel 

seinen op rood. 

De   merkt op dat alle deelnemers een achterban moeten verdedigen. In dat kader 
zou gezegd kunnen worden dat 7 GW WOZ ruim voldoende is, omdat het een enorme opga-
ve is. Vergunningtechnisch is de aansluitingsproblematiek ook heel anders dan bijvoorbeeld 
een zonne- of windpark. Hij sluit zich echter bij de    en  aan 
dat er een enorm verwachtingspatroon is en dat het de verantwoordelijkheid van alle partijen 
is om te laten zien dat er veel meer kan. De industrie moet worden gestimuleerd tot meer 
verbruik te komen. Bij WOZ heeft een kostenreductie plaatsgevonden en dit kan ook bij 
andere technieken. Met name WOZ biedt fantastische kansen in combinatie met elektrifica-
tie en waterstof. 

  geeft aan dat de FNV een aantal uitgangspunten heeft bij de energietran-
sitie in algemene zin en dus ook voor deze tafel, die ook aansluiten op de preambule bij het 
Klimaatakkoord van Parijs, namelijk aandacht voor de werkgelegenheids- en arbeidsmarkt-
gevolgen en zijn de lusten en lasten gelijkmatig verdeeld. Spreekster stelt tot tevredenheid 
vast dat deze twee uitgangspunten een plaats hebben in de conceptrapportage. 
Het onderdeel mensen en werk van de werkgelegenheidseffecten verdient aanscherping. Te 
gemakkelijk wordt gezegd dat mensen kunnen worden omgeschoold voor nieuw werk. Er 
zullen ook mensen zijn die daartoe niet in staat zijn vanwege leeftijd of opleidingsmogelijk- 
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heden en ook deze groep moet worden tegemoetgekomen. In de middagsessie zal spreekster 
daarop nader ingaan. 

De    heeft de volgende opmerkingen: 
- Hij sluit zich bij de   aan dat de opgave groter is, ook kijkend naar de ont-

wikkelingen op andere tafels. Zo wordt door de tafel Mobiliteit gedacht aan 100 PJ bi-
obrandstof. Vraag is of dit reëel is en of toch niet gekozen wordt voor elektrificatie. 
Dat betekent dat de opgave voor onze tafel weer groter wordt en het is verstandig 
daarmee nu al rekening te houden. 

- De financiering van de netbeheerders verdient inderdaad aandacht, zoals de  
 al stelde. Daarvoor is een aantal mogelijkheden en er is differentiatie nodig naar 

landelijke en regionale netbeheerders. Voor de regionale netbeheerders geldt een con-
currentiemaatstaf, een benchmarkv ergelijking waarmee ze op efficiëntie worden ge-
stuurd. Hoe past voorinvestering op die maatstaf? Het mag namelijk niet tot 
verschillen leiden in genoemde benchmark. In de middagsessie komt dit wellicht nader 
aan de orde. 

- De doorkijk van regionale netwerkbeheerders bij waterstof en de ontwikkeling van 
andere duurzame gassen. Er is opgemerkt dat het toekomst heeft en er is een link met 
de landelijke netbeheerders gemaakt. Hieraan horen de regionale netbeheerders te 
worden toegevoegd. 

Wetende dat er nog een samenvatting wordt opgesteld (in een uniforme opzet voor de inzet 
van alle tafels), vindt   dat de concepttekst aan kracht zou winnen, 
wanneer deze compacter wordt door deze meer akkoord- of afsprakengericht te formuleren. 
Hier en daar is de tekst beschouwelijk en veel beschouwingen kunnen een plaats krijgen in 
uitgangspunten. Bovendien komt er nog heel veel tekst bij de nu 58 pagina's, omdat er nog 
veel onderdelen moeten worden ingevuld. Spreekster is bereid hierin te helpen. 
Een meer inhoudelijke reactie. Zij steunt de gemaakte opmerkingen over groen gas, leve-
ringszekerheid, balans en aandacht voor de vraag. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
tekstvoorstellen en —suggesties komt dit wel goed. Zij werkt op dit punt al samen met een 
aantal partijen van de sectortafel. 
Drie andere inhoudelijke punten, die in de middagsessies kunnen worden betrokken, zijn: 
- Er wordt vaak gesproken over beprijzen, normeren en subsidiëren. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Haar organisatie steunt geen nationale CO2-prijs, evenmin normering door 
niet de juiste partijen. Noties als dat normeren en beprij zen bij een onrendabele top de 
voorkeur heeft boven subsidiëren komen erg bout over, zeker als niet duidelijk is wat 
onder die begrippen precies wordt verstaan. 

- Participatie is inderdaad belangrijk, maar het is een middel om draagvlak te organise- 
ren en projecten voor elkaar te krijgen. In de tekst neigt het een doel te worden. Voor 
kleinere projecten kan contact worden opgenomen met direct betrokkenen. Er moet 
pragmatisch met de vier onderscheiden vormen van participatie worden omgegaan: 
soms zal het nodig zijn aan de voorkant met financiële participatie te werken, burgers 
moeten daartoe niet worden gedwongen. Ook hier moet sprake zijn van keuzevrijheid. 

- Op een aantal plaatsen worden wettelijke taken aan bepaalde partijen toebedeeld. 
Hierover is eerder niet gesproken. Zij is bereid erover na te denken, maar dan wel in 
dialoog. 
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  brengt het volgende naar voren: 
- De concepttekst moet in ieder geval een meer afsprakengericht karakter worden gege-

ven c.q. de gezamenlijke inzet moet worden geduid. 
- In lijn met een desbetreffende opmerking van de  bepleit spreekster 

steeds de formulering wij te gebruiken. Zo kan een opmerking als "de overheid is be-
trouwbaar en we houden ons allemaal aan onze afspraken" beter worden gewijzigd: 
we zijn betrouwbaar en we houden ons allemaal aan onze afspraken. 

- De opzet waarbij met verschillende tafels wordt gewerkt, houdt in dat deze enigszins 
voor eigen parochie preken. Daarom is ook voor een iteratieronde gepleit. Misschien 
kan deze in de tweede helft van het jaar plaatsvinden. De kern van het Klimaatakkoord 
is niet sec meer duurzame elektriciteit, maar in de gezamenlijke transitie. Spreekster 
gaat ervan uit dat dit probleem met formuleringen kan worden opgelost. 

- In de tabel van B 2.1 wordt ook in het 49 procentscenario een bandbreedte gehanteerd. 
Zij pleit voor dit scenario één getal te noemen. Voor de andere scenario's is dit minder 
noodzakelijk. 

- Wordt in de concepttekst ook nog aangegeven welke elementen in de tweede helft van 
het jaar nog uitgewerkt moeten worden? 

- Er moet zorgvuldiger naar de rol van netbeheerders worden gekeken. Waarom worden 
hen wettelijke taken gegeven? 

- Het is goed bij participatie een richting aan te geven. Van het noemen van een onder-
grens is zij geen voorstander. 

- De toon van de uitgangspunten is enerzijds mooi. Anderzijds is sprake van enigszins 
politiek getinte uitspraken zoals 'sterke markt, sterke overheid'. 

De voorzitter verzoekt de subgroepen en alle deelnemers na te denken over de zaken die in 
ieder geval in de tweede helft van het jaar moeten gebeuren, of dat nu onderzoeken, oppak-
ken of itereren is. Optioneel is al een bijlage bij de concepttekst opgenomen, waarin deze 
elementen worden verzameld. 
In een aantal gevallen is inderdaad bewust een voorstel geformuleerd dat niet eerder is be-
sproken, maar de sectortafel heeft hierin uiteraard het laatste woord. 

De   geeft aan dat hij zich kon vinden in de tekst, wat betekent dat hij het er óf 
inhoudelijk mee eens is óf dat sprake is van een te algemene tekst. 
Wat de participatie betreft is het noodzakelijk hieraan enige richting te geven: concrete, 
meetbare richtlijnen en ambities. Er is geen participatieverplichting op projectniveau, dit is 
een misverstand. Er moet ruimte zijn voor private afspraken in projecten, maar er zijn wel 
richtlijnen nodig om te vermijden dat altijd de weg van de minste weerstand wordt gekozen 
en burgers niet participeren. Samen met andere partijen zal nog deze week gekeken worden 
op welke wijze deze punten kunnen worden gereframed. 

De   vraagt de aandacht voor het volgende: 
- Een voorbeeld van een dilemma is dat de tekst de indruk wekt in te zetten op het 55 

procentscenario, maar bevat geen acties hierop en beperkt zich toch tot het 40 procent-
scenario. 

- De focus ligt op vergroting van duurzame energie naar 2030 toe. Uiteraard is dit een 
belangrijk onderwerp. In hoofdstuk B 2.6.1 is onderbelicht welke consequenties dit 
heeft voor de stabiliteit van het systeem en de leverzekerheid en voor de ontwikkelin- 
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gen na 2030. Hierbij moet worden gedacht aan vragen als wel/geen Q-massa en hier-
over zijn ook verschillen van opvatting. Duidelijk is dat er een grote vraag naar CO2 
vrij regelbaar vermogen ontstaat, juist voor de periode na 2030. De technieken daar-
voor moeten dan ook voor die periode behouden blijven of worden ontwikkeld. 
Voorstel is om de systeemopgave voor het elektriciteitssysteem niet in een sub-
paragraaf te behandelen maar een meer prominente prijs te geven. De tekst kan wor-
den aangeleverd door de systeemtafel. 

-   heeft eerder terecht bepleit de in de rapportage opgenomen cij-
fers/getallen nog eens te checken. Soms wordt met een bandbreedtebenadering geke-
ken naar buffering, leveringszekerheid of CO2, maar hij betwijfelt of het integrale 
plaatje klopt, zeker met betrekking tot leveringszekerheid. 

De opmerkingen van de   
- Hij kan goed uit de voeten kan met de concepttekst. Wel is het nu meer een agende-

rend stuk en hij sluit zich bij   aan dat het meer een afsprakenge-
richt stuk zou moeten zijn. De meer algemene teksten in het middengedeelte zouden 
kunnen worden beperkt. 

- Hij sluit zich bij de kanttekening van onder meer de aan dat de keuze 
voor vraaggerichtheid niet uit de concepttekst blijft, die een ouderwetser, aanbodge-
richt karakter heeft. 

- Bij de ambities uit tabel B 2.1 is een smallere bandbreedte gewenst, met name maakt 
hij zich zorgen over het 49 procentscenario. Zoals anderen hebben gesteld, moet stil-
stand op WOL en vertraging op Zon worden voorkomen. Dat is ook niet nodig omdat 
er meer ruimte is voor WOL. Gemeenten zouden daarvoor een voorkeur kunnen heb-
ben boven zonneweiden. Kan dat meer worden uitgewerkt? Wanneer heel veel voor 
een bepaalde techniek kiest, kan het resultaat boven de bandbreedte worden uitgeko-
men. Dit hoeft dan geen beperking te zijn. 

- Participatie is belangrijk, maar twee passages zijn nu erg rigide (aanbieden rijksgebie-
den aan beperkte groep, de 50 procentnorm) en leiden tot hogere kosten voor de sa-
menleving. 
In het hoofdstuk instrumentatie moeten alle belemmeringen in de wet- en regelgeving 
met betrekking tot netbeheer op een rij worden gezet. Wanneer deze worden wegge-
nomen, stijgt de kosteneffectiviteit (inclusief voorkomen andere kosten) en het draag-
vlak in de samenleving. 
Hij kijkt nog nader naar een passage met een wettelijke basis voor het beteugelen van 
hernieuwbare energie (curtailment). Dat verhoogt de investeringsonzekerheid van her-
nieuwbare energie. Hier is een ladder nodig: flexibiliteit inkopen, verzwaren tenzij en 
daarna pas beteugelen. 

  constateert dat al heel veel is gezegd. Ter aanvulling drie opmerkin-
gen: 
- Mogelijk bieden de door  toe te lichten ontwikkelingen in vraag en aan-

bod een sleutel tot de oplossing voor de ambities uit de scenario's. De vraagontwikke-
lingen moeten explicieter in de tekst worden verwerkt. 
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- De systeemtafel maakt een tekst voor de drie marktvraagstukken. Die zouden in het 
hoofdstuk instrumentarium apart moeten worden besproken. Dit komt de samenhang 
ten goede. 

- In de systeemtafel worden systeem- en infrastructurele vraagstukken door elkaar be- 
handeld. Ze hangen uiteraard nauw met elkaar samen. Zij sluit zich bij het eerdere 
voorstel aan om onderscheid te maken tussen opslag en conversie enerzijds en infra-
structuur anderzijds. De infrastructuur moet strategischer worden gepositioneerd. Vo-
rige week werd bekend dat 23 miljard additionele investeringen in de infrastructuur 
nodig zijn om het systeem te laten werken. 

  onderstreept het belang van commitment. De   bepleitte 
meer te doen dan de 7 GW die zijn achterban voldoende vindt. Dat geldt ook voor haar ach-
terban: flora- en faunaclubs hebben al vaak bezwaren en dit zal in de komende jaren toene-
men. In die lijn zou het 49 procentscenario al voldoende zijn. Maar spreekster vindt dat 
harder moet worden ingezet op het 55 procentscenario. Ook veel wethouders en gedeputeer-
den met wie spreekster in de afgelopen weken heeft gesproken, pleiten daarvoor. De woor-
den in het concept zijn heel ambitieus, maar dat moet ook in de ambities en de uitwerking 
van de voorstellen terugkomen. Met name maakt spreekster zich zorgen over WOL. Wan-
neer voor de onderkant van de bandbreedte wordt gekozen, dreigt hier stilstand. 

Spreekster verwacht dat een betere redactie voor participatie zal worden gevonden. Het is 
een ambitie en geen verplichting. Het ontbreken van keuzevrijheid werkt overigens soms 
ook positief uit naar consumenten. Het derde principe in de voorlaatste alinea op pagina 33 
zou zelfs moeten worden aangescherpt: wanneer lokale cooperaties en initiatieven een pro-
ject indienen, moeten gemeenten liefst geen belemmeringen opwerpen. 

De   vindt het een goed stuk; maar ziet in ieder geval twee opmerkelijke za-
ken: 
- Uit de ambitie spreekt een inzet op veel meer hernieuwbare elektriciteit. Uit de tabel 

blijkt de inzet op WOL in termen van extra MW nihil, terwijl er wel voldoende ruimte 
beschikbaar is. Misschien komt dit voor buitenstaanders nog vreemder over. 

- Het is goed dat er ingegaan wordt op het marktmodel. Uitgezocht zal moeten worden 
welk type marktmodel we nodig hebben voor 2030 met 60 procent hernieuwbare elek-
triciteit (Wind en Zon): hoe kunnen we er voor zorgen dat ook de voorzieningszeker-
heid en prijsvorming adequaat is. 

De  sluit zich bij alle pleidooien aan om in te zetten op het 55 procentscenario. 
Naar de samenleving toe is dat duidelijk en het kan de participatie versterken. Een ambitieu-
ze inzet kan ook tot een cultuuromslag in de samenleving bijdragen. De tijd is daar ook rijp 
voor. 
Kijkend naar de wensen van andere tafels redden we het ook niet met het 49 procentscena-
rio. De tafel Industrie verwacht een hogere vraag dan PBL had voorspeld, resulterend in 2,5 
GW tekort. De tafel Mobiliteit heeft 100 Pj biobrandstof ingeboekt: wanneer dat niet wordt 
gerealiseerd dan leidt dat tot een extra vraag voor de tafel Elektriciteit. Wanneer andere ta-
fels met groenere voorstellen komen, moet de tafel Elektriciteit dat kunnen faciliteren. 

Procedurele reactie voorzitter 
— De doorkijk naar 2050 kan worden verbeterd. 
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- Een aantal opmerkingen conflicteert. Voorstellen voor uitbreiding zijn strijdig met de 
wens van compactheid. In een kortere tekst sneuvelen nu eenmaal passages. 

- Een aantal deelnemers heeft tekstsuggesties (toegezegd). Om praktische redenen wor-
den de deelnemers opgeroepen om deze vooral in de middagsessies in te brengen, 
hoewel niemand het recht wordt ontzegd om na vanmiddag nog met tekstsuggesties te 
komen. Graag ook aandacht voor de vraag welke passages kunnen worden geschrapt. 

- Een tekstvoorstel voor paragraaf B 2.6 wordt overgelaten aan de tijdelijke tafel sys-
teem. Dat geldt ook voor de structuur en het pleidooi voor een aparte plaats voor op-
slag en conversie. Op basis daarvan kan dan worden bezien of ook elders in de tekst 
aanpassingen nodig zijn. 

- De onderdelen power-to-gas, waterstof, power-to-heat die nog PM zijn, moeten nog 
worden ingevuld. De deelnemers wordt opgeroepen om hiervoor met een (onderling) 
afgestemde tekst te komen met concrete voorstellen c.q. een denklijn die in het najaar 
uitgewerkt kan worden. 

- De   heeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de vraagontwik-
keling vanuit andere tafels/sectoren toegelicht. Voorzitter en secretariaat zullen probe-
ren in de tweede versie een volgende stap te verwerken. Het helpt wanneer de tafel 
Industrie zijn elektrificatievraagstuk zo specifiek mogelijk formuleert. 
In een overzicht zal de vraag naar elektriciteit in 2030 vanuit de input van de laatste 
teksten van de andere tafels worden opgenomen. De vraag kan dan aan tabel B 2.1 
worden toegevoegd. 
De vraagaspecten komen verder terug in het tekstvoorstel van de tijdelijke tafel sys-
teem voor paragraaf B 2.6. Ook in de instrumentatie moeten ze terugkomen. 

12.00 uur: er wordt een pauze van ca. 10 minuten ingelast. 

3.2 	Vervolg bespreking concepttekst, inleiding   

De   heeft op basis van nu bekend materiaal, inclusief de nog niet definitieve 
inzet van de verschillende tafels, een grof beeld opgesteld van de vraag- en aanbodontwik-
kelingen tot 2030, de CO2-emissies en de systeembalans in de scenario's. 

De PowerPointpresentatie van de   wordt ook op SharePoint gezet [actie]. 
Onderstaand de drie sheets. 
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Rekening moet worden gehouden met een stijging van de vraag van 110 TWh in 2017 naar 
150 TWh in 2030. De industrie ca. 24 TWh meer vraag, de landbouw 4 TWh (2 TWh min-
der WWK), verkeer en vervoer 10 TWh (elektrisch vervoer), en gebouwde omgeving 3 
TWh. 

CO2 emissies 
Kolensluiting 18,4 van de 20,2 Mton reductie tov basispad 
Resterende opwek en emissies 
- HO/CO gas (naar industrietafel?) 
- Afvalverbanding (industrietafel) 
- Gas CCGT en WKK (deels industrie, landbouw, ...) 
Rol gas en daarmee emissies hangt af van: 
- Ontwikkeling vraag: omvang elektrificatie 
- Volume productie hernieuwbaar 
- Alternatieve opwek .zoals bijvoorbeeld biornassa 
- Buitenland 
- Prijzen C0z kéten 04V 

In de algemene ronde is hieraan weinig aandacht geweest. Door de sluiting van de kolencen-
trales vindt al een aanzienlijke reductie plaats. 
In de doorrekening zal PBL rekening proberen te houden met de ontwikkelingen in het bui-
tenland (voortgang elektrificatie, prijzen). 

r - >"""t" ...ni el.  

Systeembalans i►n de scenario's 
• Tekort aan elektriciteit uit zon en wind 

- Systeemtafel 
> Buffering inclusief vraagrespons 
> Flexibel vermogen (gas, biomassa, ...) 
• Interconnectie 

• Overschot 
- Export 
- Vraagrespons (hybride warmte industrie en GO, slim laden, 

> Elektrificatie andere tafels, vraagrespons? 
- Cli rta i I m en t 

WaterStof 
• Vraag uit andere tafels bepalend 

a. Tafels: pilots in industrie 

Transport ziet veel mogelijkheden voor teruglevering en zien dit als financieringsbron om de 
inzet op elektrisch vervoer mee te betalen. 
Voor de industrie is het beeld nog niet duidelijk. 
Waterstof wordt primair ingezet voor emissiereductie en het levert additioneel flexibiliteit 
op. De vraag naar waterstof is enigermate aan de orde aan de tafel Industrie, op andere tafels 
wordt het niet genoemd. 
Het gaat op de tafels om ambities en ideeën; concrete instrumentering en financiering ont-
breekt over het algemeen. 

Nadere toelichting op vragen en opmerkingen 
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Desgevraagd denkt de   dat de ambities van met name het 49- en 
55procentscenario in termen van CO2-reductie haalbaar moet zijn. De vraag is een onzekere 
factor. Het Regeerakkoord komt met de 'oude' vraagveronderstellingen uit op een reductie 
van 12,4 MT. Het is lastig in te schatten welk effect de 'nieuwe' vraag zal hebben. Deels 
vindt invulling van die nieuwe vraag via buitenland en vraagrespons, maar misschien ook 
met gas, wat tot meer CO2-emissies leidt. De ontwikkelingen in het buitenland hebben ten 
slotte ook een groot effect. 
Volgende week in het klimaatberaad zullen de andere tafels aangeven in welke mate zij de 
ambities halen. 

Er worden specifieke vragen geïnventariseerd: 
— De   vraagt waarom de vraag niet toeneemt in de hogere ambitiepakket-

ten. 
- Voor het aanbod is uitgegaan van het midden en voor de vraag de bovenkant van de 

range van de voorstellen van andere tafels. Is de spreiding op die tafels groot, vraagt 
  

-  vraagt hoe reëel de stabiliteit in vraag en aanbod in het 
55procentscenario gegeven de onzekerheden. 

- De   vraagt welke veronderstellingen ten grondslag liggen in de ontwikke-
lingen in omringende landen. 

De reactie van de   
- In het Klimaatakkoord is een zeker evenwicht tussen vraag en aanbod belangrijk. Dat 

zit niet in deze exercitie. Voor het aanbod heeft hij de middenwaarde genomen van de 
scenario's. Dat heeft geen relatie met de vraag. Die is gebaseerd op hetgeen op andere 
tafels aan de orde is. 

- Voor de vraag is uitgegaan van de bovenkant. Er is inderdaad sprake van spreiding, hij 
meent ca. 10 TWh. 

- De vraag van   is lastig te beantwoorden. Gas is een vraagteken, 
maar kan een bufferoptie zijn. Andere bufferopties zijn zeker nodig gezien het aandeel 
van Zon en Wind. 

- Uitgegaan is van het buitenlandscenario uit het NEV 2017. In de doorrekening deze 
zomer zullen meer scenario's worden betrokken, waaronder een scenario waarin de 
ontwikkelingen in het buitenland veel harder gaan. Het buitenland is inderdaad bijna 
alles bepalend. 

De   merkt op dat de termen scenario's verwarrend is. Simpel gezegd, zijn 
er twee pakketten: er is een 49 procentscenario in- en ex elektrificatie van andere sectoren en 
datzelfde geldt voor het 55 procentscenario. Door de bijzonderheid van onze tafel moet met 
elektrificatie rekening worden gehouden. Wanneer mobiliteit elektrificeert, is deze sector 
veel CO2 kwijt. Onze tafel moet die vraag dan zero-emissie invullen. Daarom is er in het 49 
procentscenario ook altijd een pluspakket nodig voor de inzet van de andere tafels. 

De   beantwoordt die vraag bevestigend. 
Desgevraagd merkt hij verder op dat in het Regeerakkoord geen rekening is gehouden met 
elektrificatie. Bij het Regeerakkoord is alleen gekeken naar de vraag en aanbod uit het NEV, 
maar dan zonder kolencentrales en met een CO2-bodemprijs. Elektrificatie is in die zin nog 
nooit integraal doorgerekend. 
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De   meent dat die zero-emissie vrij zal moeten zijn om binnen het pla-
fond van het Regeerakkoord te blijven. Dit lijkt hem wenselijk. 

3.4 	Bespreking concepttekst, de volgende stap 

De voorzitter stelt vast dat op weg naar de tweede concepttekst duidelijker zal moeten wor-
den hoe het 49 procentpakket eruit ziet, hoe en welke eventuele additionele ambities moeten 
worden verwerkt. 
De tafel zal ten minste moeten uitspreken welke maatregelen ten minste bij het 49 procent-
pakket hoort. Verder is gevraagd een uitspraak over een opschalingscenario, het 55 procent-
scenario, te zeggen. Een aantal partijen heeft hogere ambities uitgesproken, die we het 
plusscenario noemen. 

Twee te beantwoorden vragen: 
- Hoe noemen we het basispakket c.q. het 49 procentscenario, welke maatregelen doen 

we extra, stellen we daarvoor één of twee scenario's op? 
- Kunnen we hierover vandaag zaken doen? Of komen partijen nog met een voorstel of 

moeten voorzitter en secretariaat dat doen? 

De    stelt vanuit de NVDE input voor een plusscenario te hebben gegeven. 
Daarop komt hij bij nadere overweging terug. Zoals hij net stelde, is er in de logica van het 
Regeerakkoord een pakket met een reductiedoelstelling van 49 en 55 procent is. Die twee 
scenario's moet de tafel dan ook invullen, maar het bijzondere is dat we daarin de elektric-
teitsvraag van andere sectoren moeten verdisconteren, omdat we schone elektriciteit moeten 
leveren voor de toegenomen vraag (ca. 40 TWh uit de eerste sheet van de  ). 

De voorzitter concludeert dat dit op twee pakketten neerkomt met een bandbreedte voor met 
of zonder elektrificatie. 

  vindt het ingewikkeld om een 55 procentscenario mee te nemen, omdat 
hiervan geen doorrekening beschikbaar is over de sectoren heen. Zij pleit voor een 49 pro-
centscenario en een plus-scenario dat een bijdrage levert aan de 55 procent. 

De   stelt geen voorstander te zijn van smallere bandbreedtes in tabel B 2.1. De 
huidige bandbreedtes moeten blijven. Hij is vanuit een techniekneutrale doelstelling voor-
stander van een benadering waarin met een 49 procentscenario- en 49 procentplusscenario 
— zonder zich daarbij te willen uitspreken over de vraag of het 55 procentscenario in beeld 
moet worden gehouden — de tabel minimaal een getal X oplevert. 

  kan zich goed voorstellen om met twee pakketten/scenario's te 
werken. Wanneer het huidige plusscenario niet is doorgerekend, moet die buiten beschou-
wing blijven. 
Ook om politieke en bestuurlijke redenen hoort een 55 procentscenario erbij. Zij heeft meer 
informatie nodig om daarover zaken te kunnen doen. Uit elke update van de systeemtafel 
blijkt niet dat is gegarandeerd dat er (schone) elektriciteit beschikbaar is, wanneer de indu-
strie daaraan behoefte heeft (vraag en aanbod per dag). Wind maakt een groot deel van het 
55 procentscenario uit: werkt dit operationeel. 
Ook is de vraagontwikkeling van belang voor een 55 procentscenario: wanneer die niet toe-
neemt, zijn er permanente overschotten. 
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In de wetenschap dat het 55 procentscenario bij lange niet voldoende is om de 1,5 graad-
doelstelling in 2050 te halen, kan de   er vanuit de overzichtelijkheid mee 
leven dat we naar twee scenario's gaan, mits het 40 procentscenario in lijn is met de ver-
wachte vraag. Bij een tegenvallende vraag is afschalen gemakkelijker dan opschalen in een 
situatie met een onderschatte vraag. Het 55 procentscenario moet overeind blijven, al is het 
maar omdat de minister erom gevraagd heeft, sterker nog omdat de minister-president dit 
recent stelde in het Europese Parlement. 

De   kan    niet helemaal geruststellen. 
Voor 2030 moet in de berekeningen worden uitgegaan van een gemiddeld weerjaar. Voor 
extreme weeromstandigheden zijn nog gascentrales zijn en is gas nog beschikbaar. De sys-
teemgroep zal nog nader bekijken of dit voldoende is. Naar 2050 toe moeten de problemen 
duidelijk worden geadresseerd en ook tijdig worden opgepakt. Deze benadering zal de sys-
teemtafel (gaan) onderbouwen. Zoals eerder gezegd, wordt aandacht besteed aan buffering, 
interconnectie en regelbaar vermogen. Voor het 55 procentscenario wordt dit spannender. 

De   merkt op dat de wereld niet stilstaat na 2030. Het 55 procentscenario komt 
hooguit al twee jaar aan de orde. Dat betekent dat nu al rekening moet worden gehouden met 
het 55 procentscenario, omdat na 2030 niet opeens een ander systeem kan worden gebouwd. 

De   pleit voor een meer integrale benadering. Wanneer andere sectoren 
meer elektriciteit vragen, moet onze tafel meer emissieruimte krijgen. Misschien zou deze 
vraag in het klimaatberaad aan de orde moeten komen. 

  verduidelijkt dat PBL doorrekeningen heeft gemaakt op grond waarvan 
het kabinet een pakket voor 49 procent heeft neergelegd. Zij is er echter ook voorstander van 
te zijn dat een 55 procentscenario inzichtelijk wordt gemaakt. Zij sluit zich hierbij ook bij de 
inbreng van de   aan. 

  pleit de bestaande en nieuwe vraag aan de tabel toe te voegen, zodat 
duidelijk wordt of dit aansluit op de bronnen. De totale geraamde WOZ-uitbreiding in het 49 
procentscenario zou alleen al nodig zijn voor de extra elektriciteitsvraag vanuit de industrie. 
Het dekt niet eens bestaande vraag. De systeem- en infrastructuuruitdagingen zouden duide-
lijk worden met een diepgaandere analyse. 

De voorzitter stelt vast dat er geen dringende opmerkingen meer leven. Met het oog op de 
tijd vraagt spreker nog even na te denken over de door hem gestelde vragen en daarop, na 
een lunchpauze en de middagsessies, terug te komen bij de terugkoppeling en de vervolgaf-
spraken. 
In het tweede conceptvoorstel dat volgende week vrijdag wordt besproken, zal een nieuwe 
tabel worden opgenomen. Er is sympathie voor de benadering van een basispakket (49 pro-
centpakket) en een pluspakket. Zo goed mogelijk moet de elektrificatievraag van andere 
sectoren daarin worden verwerkt, eventueel voorzien van een bandbreedte. 
Input vanuit (groepen) deelnemers over de ambities en de concrete voorstellen/uitwerking is 
welkom. Anders moeten voorzitter en secretariaat daarvoor een voorstel doen. 

12.45 uur: er wordt een lunchpauze van ruim 30 minuten ingelast. Daarna wordt het OTE-
rapport besproken. 
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4. Korte bespreking OTE-rapporten Afwegingskader verzwaren tenzij en Belemme-
ringen in nettarieven' aan de hand van een samenvatting door het secretariaat 
op één A4'tje (te nummeren als KA-E/...) 

De voorzitter vraagt de deelnemers of de samengevatte punten uit de twee OTE-rapporten 
voldoende in de eerste concepttekst zijn verwerkt en/of welke vragen zij de systeemtafel in 
dit verband nog willen meegeven. Een aantal van de deelnemers is ook betrokken bij deze 
OTE-rapporten. 

De   licht toe dat de OTE een initiatief van Netbeheer Nederland en 
Energie Nederland. De deelnemers zijn daarnaast NVDE, ODE, TenneT, Gasunie en Na-
tuur en Milieu. Er wordt in multidisciplinaire groepen gewerkt aan vraagstukken op de lange 
termijn. 

De voorzitter stelt om praktische redenen voor dat de systeemtafel bij het opstellen van een 
tekstvoorstel voor paragraaf B. 2.6 ook de bevindingen van de twee OTE-rapporten betrekt. 
Voorzitter en secretariaat hebben de indruk dat de concepttekst in lijn is met deze bevindin-
gen. 

Hierna buigen vier werkgroepen zich tot ongeveer 15.30 uur in de middagsessie over in ie-
der geval vier (geselecteerde) delen van de concepttekst. 

5. Terugkoppeling en vervolgafspraken 

Verwerking voorstellen in een tweede conceptversie 
Voorzitter en secretariaat zullen bij de werkzaamheden aan een zo compleet mogelijke 
tweede conceptversie het commentaar en de voorstellen van de verschillende werkgroepen 
verwerken. Nader toegezegde tekstsuggesties van de werkgroepen moeten snel worden aan-
geleverd. Er is nog ruimte om volgende week te reageren op tekstdelen die nog niet zijn be-
keken. Uiteraard kijkt het secretariaat naar de consequenties van bepaalde tekstvoorstellen 
op andere delen van de tekst. 

Ook nader toegezegde of in voorbereiding zijnde teksten van niet alleen de systeemtafel 
maar ook van (groepen) deelnemers zullen worden meegenomen, wanneer deze tijdig be-
schikbaar zijn. Dit geldt ook voor tekstvoorstellen voor waterstof en groen gas (de  

 werkt hieraan met een aantal andere deelnemers). 

Afgesproken wordt dat uiterlijk dinsdag a.s. om 15.00 uur tekstvoorstellen aan het secretari-
aat zijn aangeleverd en dat de tweede conceptversie een dag later wordt verzonden aan de 
deelnemers voor de bijeenkomst van de sectortafel op vrijdag 22 juni a.s. 

De   vindt de tekst van paragraaf B. 1.7 met twee kamers voor enerzijds de in-
dustrie en anderzijds burgers, wijken, overheden en anderen minder gelukkig. Opdracht aan 
de elektriciteitstafel is immers om ervoor te zorgen dat er voldoende duurzame stroom is 
voor iedereen. 

Ambities en concrete voorstellen 
De   wil samen met   en andere partijen proberen de 
door de voorzitter gevraagde input voor de ambities en voorstellen te geven. 
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Ook deze voorstellen zullen dinsdag a.s. beschikbaar zijn voor voorzitter en secretariaat. 

Instrumentatievraagstuk 
De voorzitter memoreert dat deze vraag is geparkeerd. Wel hebben de deelnemers hun op-
vatting gegeven over onder andere een CO2-minimumprijs zoals die in het Regeerakkoord. 
Dit echter ten behoeve van het onderzoek van Frontier Economics, waarvan zeer recent het 
rapport beschikbaar is gekomen. Hoe gaat de sectortafel verder met het instrumentatievraag-
stuk. 

De  merkt op dat een aanvullend onderzoek door Energie Nederland is gedaan. Kan 
dit ook ter beschikking worden gesteld. 

 wil dit nog met betrokkenen bespreken. Met name is de vraag of bij 
de verspreiding al dan niet een korte toelichting op zijn plaats is. Hier heeft spreekster nog 
één-twee dagen nodig. 

  geeft een bredere reactie. 
In de eerste plaats het Frontier-onderzoek en de in het Regeerakkoord aangekondigde CO2-
prij s. 
De conceptresultaten van het Frontieronderzoek zijn afgelopen dinsdag gepresenteerd, laten 
zien dat het introduceren van een CO2-prijs een fikse opgave is en op dit moment ingewik-
kelde effecten heeft. Vanuit de gedachte dat beprij zing een goed uitgangspunt zal zijn, moet 
worden gekeken hoe daaraan op een verstandige manier vorm moet worden gegeven. Er is 
echter ook oog voor de nadelen. 
Daarnaast werkt het Rijk samen met het (parallel) traject van Energie Nederland. 
Ook van de andere deelnemers hoort spreekster graag 'briljante' ideeën en suggesties hier-
voor. 

Wat het tweede deel van het instrumentarium betreft is samen gesproken voer verbreding 
van de ODE. Op basis van de beschikbare informatie wordt geprobeerd de uitkomsten van 
de verschillende tafels op te tellen. Dit blijkt ingewikkeld te zijn. Hoe meer inzet wordt ge-
pleegd op kostenreductie hoe groter de kans op slagen. Input over de vraag welke alternatie-
ven er zijn wanneer op een gegeven moment gestopt wordt met subsidiëring. 

Wat de tarieven betreft is vorige week het bedrag van 23 miljard genoemd. Hierover is over-
leg nodig, omdat infrastructuur breder is dan alleen elektriciteit. In ieder geval gaat het een 
groot deel van de SDE op dit moment naar het net op zee gaat. Inzet van het kabinet is dat 
de subsidie een tijdelijk karakter heeft en bedoeld is voor onrendabele toppen, waarbij de 
kosten of in het buitenland of in Nederland kunnen worden gereduceerd. Dat staat haaks op 
de gedachte om een subsidie aan infrastructuur te besteden. De kosten voor de netten wor-
den uit de tarieven betaald. Dat is ook het voorstel voor WOZ. 

De   merkt op dat in het Regeerakkoord ook een verhoging en verbreding van de 
afvalstoffenheffing op biogascentrales is genoemd. Hiervoor zal spreker een tekstvoorstel 
aanleveren en deze afstemmen met EZK en graag ook Financiën. Ook dit tekstvoorstel zal 
uiterlijk a.s. dinsdag beschikbaar zijn voor het secretariaat. 

De   tekent bij de Frontierstudie aan dat er veel disclaimers bij gemaakt kun-
nen worden. De studie gaat er teveel van uit dat Nederland wel en de rest van de wereld niet 
inzet op verduurzaming. Dit is geen waarschijnlijk scenario. Anderzijds staan de cijfers er. 
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Een idee is om stroom van buiten net zo te gaan belasten als stroom van Nederland. Kunnen 
de mogelijkheden hiervan worden uitgezocht? 

Conclusies voorzitter 
De voorzitter constateert dat de sectortafel in ruim drie maanden best ver is gekomen. De 
rapportage van de sectortafel zou een goede paragraaf instrumentatie B 2.12. Dit moet de 
ambitie zijn. Het gaat uiteraard om een voorstel, geen akkoord. In de bijeenkomst van de 
sectortafel op 29 juni a.s. zou een compleet, liefst door alle partijen gedragen voorstel gereed 
moeten zijn. Compleet betekent doorrekenbaar: wanneer de instrumentatieparagraaf .is er 
geen doorrekenbaar pakket en heeft het geen zin de voorstellen voor te leggen aan PBL. Het 
additionele effect van onze voorstellen is dan nul. 
Spreker moedigt iedereen aan hierin stappen te zetten en elkaar op te zoeken om eventuele 
kloven te overbruggen. 

De instrumentatieparagraaf wordt agendapunt 1 van de volgende vergadering. De deelne-
mers worden verzocht daarvoor voorstellen in te brengen, voorstellen met betrekking tot 
beprijzen, normeren en subsidiëren met een zekere mate van coherentie. Voorstellen die de 
deelnemers nieuwsgierig maken om na de zomer de door PBL berekende effecten in termen 
van doelbereik, koopkracht e.d. te kunnen bespreken. 

Het besproken Frontieronderzoek en het onderzoek van Energie Nederland, mits dit open-
baar wordt, zullen ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers [actie]. 

Met uitzondering van paragraaf B 2.12 zal in de volgende bijeenkomst eveneens de tekst van 
de tweede versie ter vaststelling worden voorgelegd. 

De   geeft aan vorige week een voorstel aan voorzitter en secretariaat te 
hebben toegezonden met een draaiboekje met aspecten als kostendaling, randvoorwaarden 
voor kostendaling en instrumentatie tot 2025 met SDE en opties voor andere instrumentatie 
daarna. Hierin ziet spreker weinig kloven. 
De CO2-prijs maakt geen onderdeel uit van het voorstel. 
Hoe moet hij hiermee verder gaan? 

De voorzitter laat het aan partijen over om hierin gezamenlijkheid te bereiken. Wanneer 
voorzitter en secretariaat hierin behulpzaam kunnen zijn, verneemt hij dat graag. 
Voor zover nodig, wordt een soortgelijke uitnodiging om te komen tot een goed doorreken-
baar pakket met de status van een voorstel ook aan de andere tafels gedaan. 

6. 	Sluiting bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst van de sectortafel vindt plaats op vrijdag 22 juni a.s. van 9.00 tot 
14.00 uur (let op, dit is een gewijzigd aanvangstijdstip). 

De bijeenkomst wordt om ca. 16.00 uur beëindigd. 

20-6-2018/pd 



SER 
KA-E 100Fc 

VERSLAG 

Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit, nr. 11 

Datum en tijd: 	 22 juni 2018, 9:15 uur 

Plaats: 	 SER-gebouw, Den Haag 

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

 (NVDE),  (VEMW),  
 (Unie v. Waterschappen), 

(ECN-TNO),  (PBL) [tot 11:30 u, 
behandeling Leeswijzer],  (Energie 
Nederland),  (NBNL),  
(RWE),  (Natuur- en Milieufederaties), 

 (TU/e),  (Nuon),  
 (FME),  (VNG/IPO),  
 (Academie van de Bouwkunst Amsterdam), 

 (TenneT),  (KEK),  
 (VNG),  (Eneco) [na 10:00 u],  

 (Greenpeace),  (ODE) 
Ministeriële vertegenwoordigers: 	 EZK/Rijk) 

Secretariaat: 
	

   
(notulist) 

Afwezig: 
	

 (Posad), (Vandebron) 

1- Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Een fotograaf komt om 11:00 uur foto's maken van de bespreking, ook aan deze tafel. 
Aan- en afwezig:  vervangt   vervangt  

  vervangt  en stelt zich kort voor. 

Dinsdag jl. had het Klimaatberaad een bijeenkomst, zowel klein (voorzitters) als breed 
(maatschappelijke deelnemers). 
-  (PBL) heeft een eerste, positieve appreciatie gegeven van de staande teksten 
van de sectortafels. Het PBL kan redelijk goed uit de voeten met het verhaal van de Elektri-
citeitstafel. Wel ontbreekt het nog qua instrumentatie. 
-Bij de collega-voorzitters van de andere tafels had de voorzitter aanbevelingen. Power-to-
heat gaat naar industrie, groen gas gaat naar bebouwde omgeving. Vandaag is de meege-
geven tekst over power-to-heat meegestuurd; dat gebeurt ook voor groen gas. [actie]. Op 
de vraag van  antwoordt de voorzitter dat de secretariaten van de andere 
tafels blijven schakelen met stukken en over aannames. 

: De voorliggende tekst is bedoeld voor deze Systeemtafel als compacte kruis-
verwijzing. De grotere Power-to-heat tekst komt eveneens aan de orde. Hetzelfde gebeurt 
voor groen gas [actie]. 
-Datacenters: : Bij de sessie maandag jl. van Industrie is de vraag aan de 
orde geweest naar de toerekening van de extra ruimte voor datacenters in Amsterdam aan 
Bebouwde Omgeving of Industrie. Dit kan leiden tot een extra systeemvraagstuk voor de 
Systeemtafel. Op de vraag van  naar getallen antwoordt  
dat het 10TWh voor Eemshaven en 6,5 TWh voor Amsterdam zou zijn; dit is nog te checken 
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[actie]. Er is verschil tussen ruimte voor groei en daadwerkelijke groei. Voorzitter: De tafel 
wordt op de hoogte gehouden over de additionele vraagontwikkeling. Hierover wordt vrijdag 
a.s. terug gerapporteerd [actie]. 
-Op 10 juli worden alle bijdragen van de Sectortafels in samenhang gepresenteerd, met een 
oplegger van Ed Nijpels. Voor de Systeemtafel blijft vrijdag 29 juni de laatste dag van deze 
eerste ronde. 

2- Verslagen 8 juni (KA-E 95) en 15 juni (KA-E 96) 
Verslag 8 juni, tekstueel en naar aanleiding van: 
-p. 6:  wilde benadrukken: "Het is noodzakelijk de enorme groei in de 
investeringen voor te financieren." De zin daarna over leningen spreiden kan weg. 
-p. 8: Op aangeven van  wordt de voornaam van   verbeterd tot 
Annemiek. 
-p. 9: Op aangeven van  wordt wat hij zegt over socialisering verbeterd tot: 
"wanneer kosten daarmee kunnen worden beïnvloed". 
Met deze wijzigingen en opmerkingen wordt het verslag met dank vastgesteld. 

Verslag 15 juni, tekstueel en naar aanleiding van: 
-p. 1:  wordt aan de aanwezigenlijst toegevoegd; zijn naam in het verslag 
hoort met dubbel aa. 
-p. 1 en 14:  heet niet . 
-p. 1 en passim:  heet niet t. 
-p. 4:  wil de passage over warmtepompen in huis aanvullen tot "de 
flexibiliteit van warmtepompen in huis". 
-p. 6: : De stelling bij haar voorlaatste bullet moet worden omgekeerd tot: 'Gaan 
we ervan uit dat de kolencentrales voor 2030 so wie so gesloten zijn vanwege verandering 
van marktomstandigheden?' 
-p. 8: : Van voldoende elektriciteit "gezien" wordt 'voorzien'. Bij de zin over 
regionale netbeheerders hoort nog 'zich' [geplaatst zien.] 
-p. 19:  verbetert dat OTE een initiatief is van Netbeheer Nederland en 
Energie Nederland. De deelnemers zijn daarnaast NVDE, ODE, TenneT, de Gasunie en Na-
tuur en Milieu. De tweede zin wordt verbeterd tot [gewerkt aan] vraagstukken op de lange 
termijn. 
-p. 21: : De zin dat de kosten voor de netten uit de tarieven worden betaald, 
omschrijft gewoon de huidige feitelijke situatie; "Het kabinet wil" kan hierbij weg. De laatste 
zin over het voorstel dat ook te doen voor WOZ blijft hetzelfde. 
Met deze wijzigingen en opmerkingen wordt het verslag met dank vastgesteld. 

3- Instrumentatie 
TT Systeem 
De  krijgt eerst het woord over de TT Systeem van dinsdag jl. 

 *Afgelopen week is een nadere analyse gemaakt over de omvang van flex 
met uitdaging aan de systemen (weerdata laatste 35 jaar). Conclusie was dat soms niet 
alleen in Nederland een tekort was t.o.v. de vraag aan energie uit wind en zon, maar dat dit 
breder in Europa gold. Consequenties zijn dat er substantieel langere periodes zijn waarin 
voor het energieaanbod iets anders nodig is, en dat men in zo'n periode niet op het buiten-
land kan leunen. Het materiaal is netjes verwerkt in de voorliggende tekst. *Verder is ge-
probeerd de tabellen bijeen te zetten. In bijlage 5 zit de aanbodkant. Het is goed in de 
bijlages tabellen te hebben met correcte aannames van vraag en aanbod. 
Voorzitter: Het voorstel is om de lange passage over systeem, flex etc. te verdelen tussen 
hoofdtekst (in evenwicht) en bijlagen, waar het laatste materiaal van TT Systeem goed in 
landt. Zijn er reacties? 
-  Er is consistentiecheck nodig in de tekst vanwege het parallelle werk. 
Voorzitter: Naast het secretariaat ligt de controle ook bij de deelnemers. [actie] 
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 Het RWE is het eens met de grote lijnen en heeft wel wat opmerkingen. Hij 
vindt zelf het stuk over systeem niet te lang, het is namelijk essentieel voor de rest. 
Voorzitter: Hij heeft begrip hiervoor. De opmerking is redactioneel: een compacte samen-
vatting als bij ruimte en RES met een bijlage. 
-  Het pakket bij C rondom flex is niet alleen van FME maar van de tafel 
Systeem. Voorzitter: De afzender heeft dus namens meerderen gesproken. 

Instrumentatie 
Er zijn twee belangrijke kwesties, aldus de voorzitter: 
-a. Voorstel NVDE/EZK over de tabel, nu in B2.1 (ambities): s.v.p. een heldere term. 
-b. Tekst over Instrumentatie 

a. Tabel in tweede concept [p. 18] 
Voorzitter: De nieuwe tabel, gemaakt door EZK en NVDE, zit in B 2.1 [p. 18]. De toelichting 
is blijven staan, die wordt straks aan- en ingepast. 
Toelichting  De kernelementen zijn teruggebracht naar kort bestek. As 1: 
Er zijn drie hoofdstromen van duurzame elektriciteit: op zee, op land, CO2-vrij regelbaar 
vermogen, met elk verschillende technische opties. As 2: 12 TWh extra elektrificatie wordt 
door iedereen als hard gezien, daarnaast zijn andere elektrificatieniveaus gezet die worden 
toegewezen als ze hard zijn geworden. Hoger ambitieniveau gaat richting 55%. Gekozen is 
voor rekeneenheid TWh (elektriciteit). 

Opmerkingen 
 Waar is kleinschalig zon op dak gebleven? 

- : Heeft behoefte aan een tekst die voor leken verduidelijking geeft. 
- : Komt er nog onderscheid tussen zon op land en wind op land? 
- : De tabel is werkbaar, maar is er niet een onderscheid nodig tussen wind 
op zee en de rest? Wind op zee is niet nader te bepalen door gemeenten e.d., van de rest 
moet duidelijk zijn wat het wordt. 
-  WOL wordt gerekend met 2950 vollast-uren. Hoe is dat geplaatst? 
- : De tabel moet voor de buitenwacht begrijpelijk worden uitgelegd. 
-  Aan de Systeemtafel is na veel discussies over vollasturen besloten dezelfde 
aannames te hanteren als PBL. Hij kan zich een andere keuze dan deze niet voorstellen, 
maar dit hier lijkt op andere aannames. Het lijkt hem dan onverstandig alles op één hoop te 
vegen voor het overzicht en de impact. Dat biomassa terechtkomt bij regelbaar vermogen is 
tot daaraan toe, maar dit tot PM maken vindt hij vreemd. 

  Kunnen niet zowel productie als capaciteit beide benoemd worden? Verder is 
de problematiek van WOL en WOZ verschillend, dus loont het niet om daar wél splitsing in 
aan te brengen? 

 Bij consistentie en spreken over 2030 kan het handig zijn dat regelbaar ver-
mogen aansluit op wat volgens de Systeemtafel nodig is. 
Voorzitter: Wat is het gevoel voor het lange termijn-scenario, 2050? Verder wil hij bij naar 
buitentreden een gedragen `jip-en-janneke' versie [goed leesbaar, met samenhang en dui-
delijke uitleg], ook om overtrokken cijfers in bepaalde media te voorkomen. 

Beantwoording reacties 
- : *Is het eens met de juiste getallen in de publiciteit. Dit hier zijn stu-
ringsgetallen. De hoofdlijn van denken vonden wij productief, omdat WOZ een apart soort 
projectaanpak is naast elektriciteit op land. Ook lokaal moet met de tabel kunnen werken. 
*Biomassa en regelbaar vermogen worden nog gekoppeld aan de uitkomsten van de Sys-
teemtafel, vandaar de PM. *Op de vollast-uren moet nog een check komen.  De 
PBL kan de vollast-uren zo leveren. *AFSPRAAK: Voortaan de PBL-cijfers hanteren. [actie] 
- : *Zon-op-dak in de bebouwde omgeving zit wel in het basispad. Hier is 
het voor de bondigheid gekoppeld aan SDE, de grotere markt voor zonnesystemen, maar 
het is zeker toe te voegen. [actie] 
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-  Voor het publiek: Onder de tabel staat wel een indicatie van uitersten. Sug-
gestie: Met voorbeelden over ruimte ( ) zijn aanschouwelijke 
plaatjes te maken over windmolens en zonnepanelen. 

: Plaatjes helpen inderdaad. Verder heeft hij behoefte aan uitleg over de stap-
pen van nu naar hetgeen hier staat. : Wil meedenken over de communicatie, 
met ruimte en over verschil tussen windturbines aan kust - binnenland. 
-  Leg in de jip-en-janneke variant ook het Energieakkoord uit. Dit is im-
mers afgesloten voor tien jaar en zo'n uitleg geeft ook politiek en publicitair houvast in wat 
in het Klimaatakkoord extra op het Energieakkoord is. Het kan van de tekst naar toelichting 
bij de tabel. 
-  Een belangrijke tussenstap tot dit plaatje was rekenen met 8 GW extra 
op zee (zie routekaart WOZ), 4 GW extra WOL tot 7.7 GW, en 8 GW extra zon-PV. 

: 7.7 GW WOL is maar 1,7 extra ten opzichte van het oude Energieakkoord. 
: De PBL ziet nu 12 TWh extra als hard, en dit heeft geleid tot deze inde-

ling en deze som. Boven de markt hangt nog veel extra elektrificatie, maar het is verstandig 
nog te valideren hoe hard die is. Dit proces loopt nog, maar alle getallen zullen omhoog 
moeten. Alsnog een onderverdeling aanbrengen is voor extra elektrificatie bovenop de 12 
TWh of de keuze voor een hoger scenario. Als de extra's hard worden, is de ruimte alsnog 
toe te wijzen ook op basis van de vraagsectoren. 

 In tweede helft 2018 is na doorrekenen duidelijker wat de extra elektrificatie 
en het onderscheid wordt. 

: Hij suggereert hierbij te werken met een bandbreedte voor de communicatie? 
 Er zijn momenteel zeker voor WOL enkel kwalitatieve uitspraken te doen. 

: Simplificeren is begrijpelijk, maar de kern van de uitdaging mag niet worden 
vergeten, namelijk de noodzaak om veel nieuwe bronnen aan te boren t.a.v. wind en zon, 
met daarbij een opgesteld vermogen voor de tijden zonder wind of zon (de Dunkelflaute) -
plus het geld dat daarmee is gemoeid. 

 Hij stelt voor een indicatieve tabel in de bijlage te doen. 
: Opties voor de PR zijn: *aangeven van de benodigde 19 TWh (vgl. achter-

grondtabel bijlage); *de bandbreedte nemen van benodigd CO2-vrij regelbaar vermogen, 15 
40 TWh, met de opmerking dat het getal uit de PBL-berekeningen in de zomer zal komen 

en na de zomer wordt gefinetuned. 

Inventarisatie afspraken 
Voorzitter: -Akkoord is een 'jip-en-janneke' versie te maken. Het secretariaat gaat hieraan 
werken en vraagt als het moet de leden om hulp. Dit komt terug. [actie] 
-In de hoofdtekst komt een korte, krachtige tabel, iets uit te breiden. In de bijlage kan er 
meer tekst en uitleg op komen. [actie] 
-Er is nog een afspraak nodig over omgaan met evt. toedeling. Hier ligt bovendien nog een 
vraag voor het PBL en aangeven hoe dit zou kunnen t.b.v. het doorrekenen. Maar er mag 
niet via de achterdeur een niet-technologie-neutrale RES-opgave van komen. Kan het NVDE 
c.s. met deze vragen er nog t.b.v. de volgende vergadering een definitieve tabel van ma-
ken? Dit kan evt. met een uitgebreidere variant met indicatieve, niet-bindende toedelingen 
in de bijlagen en voor de factsheets, misschien met bandbreedtes. In de hoofdtekst komt de 
toedeling dan niet te staan. [actie] 
Op de vraag van  antwoordt  dat meer - drie - varianten 
doorrekenen extra tijd kost. Hij weet niet zeker of dit op tijd kan. 

  Gezien vertegenwoordiging verzoekt zij om een actie van NVDE, EZK en 
Energie Nederland; dit om te voorkomen dat volgende week misverstanden zijn en dingen in 
twijfel worden getrokken. Zo is in de WOZ-brief volgens haar niet sprake van 8 GW maar 7 
GW extra (zelfs 6,1 verzekerd en 0,9 ecologisch een probleem). Dhr. Van der Gaag stelt 
voor ook VNG/IPO bij de tabel te betrekken. 
-Op de vraag van antwoordt  dat PBL de kolom gaat doorreke-
nen over elektrificatie vanuit andere tafels. Dat is de tweede kolom die dan ook uitgesplitst 
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moet worden. 
 De eerste kolom is gebaseerd op de indicatieve tabel zoals gestuurd naar de 

Kamer en gebaseerd op de laatste PBL-doorrekeningen. Dit weten we zeker. Over de tweede 
kolom zijn nog veel vraagtekens; eerst moeten de voorstellen van de tafels bekend zijn. Als 
die niet even goed doorrekenbaar zijn, moet er een gemene deler zijn. 

: PBL gaat een consistent pakket doorrekenen dat van alle tafels komt. Die 
gegevens moeten bij elkaar passen, of doorrekenen lukt kan hij nu nog niet zeggen. (De 12 
TWh extra is een getal uit een aantal indicatieve pakketten.) 

 In ieder geval moet de eerste kolom met de opgaven (ook) goed zijn door-
gerekend, los van wat de andere tafels vragen. Alle tafels werken met een indicatieve opga-
ve, op basis van een set veronderstellingen. Stel dat een andere tafel een grotere 
elektrificatieopgave neerlegt, is dit dan alleen voor de tafel elektriciteit of, wat haar lijkt, een 
gedeelde opgave voor alle tafels?  De verdeling over de tafels is niet aan 
hem. Er ligt uiteindelijk een rekentotaliteit van alle tafels. 

-Voorzitter: De stand van de plannen van alle sectortafels, in onderling contact, telt nu op 
tot 38 TWh, indicatief. De tafels moeten met pakketten komen etc. komen voor die 38 TWh. 
Het PBL gaat het getal en de effectiviteit van de instrumentatie beoordelen. Zonder dit ko-
men de tafels niet aan een opgave. Er zal, opgeteld, een getal ontstaan van de PBL-raming 
van de elektrificatie in 2030 op basis van deze pakketten, te matchen met het aanbod. Na 
de zomer wordt bekeken of dit past met de Systeemtafel. De toedeling van CO2-winst uit 
hoofde van elektrificatie wordt straks toegerekend aan andere tafels en hun opgaven. We 
hoeven nu niet vooruit te lopen als het anders wordt. 

 zij steunt dit, maar heeft zorgen over uitvoeringsproblemen, zoals ar-
beidsmarktproblemen, waardoor het niet lukt de opgave hier te halen. In hoeverre neemt 
PBL onuitvoerbaarheid al mee of komt dit pas in september? 
Voorzitter: Dit is zeer relevant, maar niet alle vraagstukken zijn nu even goed op te lossen. 
Zijn voorwoord geeft dus de stand van vandaag aan wat volgens de Systeemtafel zou kun-
nen. Eerst wordt bekeken of het optelt tot de opgave. Daarna wordt bekeken of dit bijdraagt 
aan doelen van de andere tafels m.b.t. behoeften aan elektrificatie. Het PBL gaat bekijken 
of dat lukt. Er zijn veel vraagstukken - techniek, uitvoerbaarheid, arbeidsmarkt, financiering 
e.d. - waarop wordt ingegaan in bijlage 10 en die vragen om een voortdurend iteratief pro-
ces. De volgende stap is waar de andere tafels op uitkomen en wat alle betrokken in Neder-
land ervan vinden. Deze ingewikkelde puzzel komt aan de orde na de zomer. 
-  De doorrekening door het PBL gaat op twee varianten: *Wat zijn alle ambi-
ties en waar komt realisering dan op uit, ook aan totaalbeeld? *Wat ligt er aan instrumenta-
tie. Dit is vergelijkbaar met de beoordeling van het regeerakkoord. NB Bij de 
Elektriciteitssector denkt PBL ook aan extra buitenland-scenario's, met varianten. 

-  Bij werkelijke instrumentatie kijkt het Rijk naar de 'achterkant': past het of 
niet? Daarvoor is ook de optelling van de tafels nodig, vgl. kolom 1. Belangrijk is daarbij hoe 
dit gebeurt, want een SDE-euro is niet dubbel uit te geven. Voorzitter: Hierover loopt over-
leg; dit is volgens hem oplosbaar. 

 Is het doel alleen 20 ton emissie besparen of ook slechts 12 mln. TWh in 
2030 overhouden? Een of beide? 

 De indicatieve tabel is gericht op de 49% reductie, de 20 mln. ton. Ergens 
gaat spelen dat so wie so CO2-vrij regelbaar vermogen nodig is - de 12 TWh is niet abso-
luut, maar de 49% reductie wel.  Dit is niet los te zien. Als je de besparing 
verkeerd doet, kom je uit op 25 mln. uitstoot uit in 2030 en haal je de 49% niet. Mw. West-
gren: Dit is voor na de zomer. 
Voorzitter: De opgave van 49% betekent volgens de opdrachtbrief van de minister aan hem 
als voorzitter nu de target van 20,2 ton aan deze tafel en bijdrage, indien gewenst, aan 
elektrificatie van andere sectoren. Alle issues over passend, uitvoerbaar e.d. liggen nog op 
tafel om straks beter op te lossen, maar het doel is in dit stadium deze target. Hij wil niet op 
de oplossingen wachten en deze oefening uitstellen. 
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 Is het hiermee eens. Voor het perspectief: De potentie hernieuwbare elektri-
citeit op land is 83 TWh. De elektrificatie van de andere sectoren gebruikt, als de 38 TWh 
ervan komt, de kleine helft van deze potentie voor de vraag die er nog aankomt. 
*AFSPRAAK: NVDE, EZK, Energie Nederland, VNG/IPO en  maken begin vol-
gende week een bijgestelde tabel volgens bovengenoemde aanpak. [actie]. Dit wordt op 
verzoek van de voorzitter 1) een korte, krachtige tabel in de hoofdtekst en 2) een grotere 
tabel met onderverdelingen en indicatieve tekst t.b.v. de doorrekening - geen schijn van 
voorstel - in de bijlage. De vraag aan de PBL over toedeling van WOL betreft voor de werk-
baarheid maximaal twee varianten, of bandbreedte met minimum/maximum. [actie] Dead-
line: dinsdag 13:00 uur a.s. in de mailbox. [actie] 

 NB In de praktijk moet er een soort verdeling zijn tussen vormen van energie 
vanwege grote balanceringskosten. De balanceringskosten hebben een optimum. 
Voorzitter: Dit wordt meegewogen bij de indicatieve toedeling van de doorrekening. [actie] 

b. Tekst over Instrumentatie [nagezonden 22-6, wordt rondgedeeld] 
Voorzitter: Dit stuk bevat een voorstel over SDE+ en een voorstel over omgaan met de 
CO2-minimumprijs. 

Tekst SDE+ (4e-5e  blz.) 
 Ter toelichting: geprobeerd is het belang van kostprijsreductie te onderstre-

pen met een concreet reductiepad. T/m 2025 wordt SDE beschikbaar gesteld voor elektrici-
teit, met als uitgangspunt dat SDE na 2025 concurrerend is. Mocht rond 2020 blijken dat 
toch een vorm van ondersteuning nodig is, wordt gekeken naar alternatieve instrumenten 
dan subsidies en garanties: stimuleren vraag naar elektriciteit, leveranciersverplichting e.d. 
PBL zal ook kijken naar een geïnstrumenteerde variant. In relatie met 20 ton en 12 TWh 
komt dit in 2030 als hoogtepunt op ca. € 200 mln. aan extra kasuitgaven bovenop het Ener-
gieakkoord. Dat betekent ook dat SDE bij de laatste beschikking in 2025 doorloopt tot 
2040. 

Vragen en opmerkingen 
-  *Het verschil tussen 2025 en de beslissingen over na 2025 moet minstens 
vier jaar zijn. Het is nodig de zekerheid voor de markt te scheppen, anders komt er een gat 
in het ontwikkelen. Hij verwacht over de markt, bij de prijsdaling zoals verwacht, dat vanaf 
2021/2023 iedereen bij onhelderheid ophoudt met projecten ontwikkelen. 
*In deze tekst staat alleen dat overwogen wordt de verdere uitbouw te faciliteren. Deze on-
zekerheid zou hij weghalen, want die zorgt ervoor dat men stopt met ontwikkelen. 
-  *De zin over 2023 en alternatief instrumentarium laat onzekerheid boven de 
markt hangen. Iedereen wil dat investeringszekerheid (tweede deel van de zin) blijft be-
staan na 2025. Hij stelt voor om te draaien: indien in 2023 de investeringszekerheid voor 
hernieuwbaar nog onvoldoende is, wordt geborgd te bekijken welk alternatief instrument 
dan wordt ingevoerd, niet zijnde subsidie. *Bij B 2.10.2 staat in de vierde regel nog steeds 
foutief de "marktprijs voor elektriciteit". Dit moet zijn: "de opbrengstprijs van zon en wind 
op de markt". Wind en zon krijgen namelijk de marktprijs niet, er zitten grote oplopende 
kosten onder. 
-  *Het is positief dat t.a.v. de kostprijs de curve naar beneden gaat. Maar er 
wordt te weinig rekening mee gehouden dat ook de elektriciteitsprijs (afslag voor zon en 
wind én de absolute prijs) heel belangrijk is. Dan worden wensen niet gerealiseerd. *Voor 
partijen is bij de afzet van elektriciteit uit wind en zon belangrijk dat ze een redelijk rende-
ment maken. Het gaat dus zowel om afzet als om prijs. *Wat afschaffen van de SDE betreft, 
moet men nu geen enkel instrumentarium bij voorbaat uitsluiten. 
-  *Is het eens met de vorige opmerkingen. *De kasschuif is regelmatig 
aan de orde gekomen, een van de belangrijkste onderbouwingen tot beëindiging van de 
subsidies op enig tijdstip. Maar die kasschuif is nu uit beeld, waar is die gebleven? *Ze mist 
eerdere uitspraken van  dat de vergoeding van de netwerken geen onrenda-
bele-topvergoeding is, maar een investering. De investeringen van TenneT horen dus eigen- 
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lijk niet thuis in SDE+. Het is belangrijk om bij praten over SDE+ te beseffen dat als het niet 
werkelijk wordt opgelost en transparant is, de beschikbare middelen tot 2025 'niet gaan 
vliegen'. Ze stelt voor dat de deelnemers hier alleen kunnen instemmen met de ambities en 
tabellen, als uitgesproken wordt dat uiteindelijk de haalbaarheid daarvan mede bepaald 
wordt door de financiële middelen. Het is daarbij cruciaal of de kosten van het net in de ta-
rieven komen of in de SDE+ blijven. In het laatste geval raak je ca. de helft kwijt van de 
beschikbare financiële middelen. Voorzitter: Bij het begin van B 2.10 wordt bij uitgangspun-
ten [zie 3] iets gezegd over netwerktarieven. 
-  Hoe verhoudt zich de kostprijs techniek zich tot de integrale kostprijs? In het 
buitenland is namelijk vaak een reductie in de prijs voor techniek (turbines e.d.) te zien, 
maar de kosten voor implementatie gaan bij uitrollen van zon en wind (dichter bij de ste-
den) omhoog vanwege toenemende maatschappelijke weerstand. Voorzitter: Op andere 
delen van de tekst staan voorstellen om participatie en draagvlak te adresseren, mede om 
deze kosten laag te houden. 
-  *Er begint in het geheel van de voorstellen, middelen en oplossingen 
een goede balans te komen. Bij de randvoorwaarden hoort ook de regionale energiestrategie 
met pakketten e.d. Het is nu het goede moment om te kijken of de uitruil te maken is tus-
sen een inspanning van de overheid tot extra financiële ruimte creëren, en dat deze tafel 
wat extra's doet om dit binnen de perken te houden. *Aandachtspunt is nog de vraag van 
EZK of WOZ vanaf nu subsidieloos kan en of het pad van kostenreductie een jaar eerder is 
in te zetten. Dit zijn grote vragen. Goed mogelijk is dat dit voor de randvoorwaarden tot 
slagen een stap te veel gevraagd. In het plan voor de regionale energiestrategieën staat nu 
een indicatieve verdeling eind 2019 en 2020 werken naar lokale omgevingsplannen etc. Vol-
gens hem loopt het hier dan een jaar mis, aangezien de plannen al goed in werking moeten 
zijn. Het issue is of zo'n versnelling wel of niet te ambitieus is. 
-  Het voorliggende instrumentarium gaat met name op vraagstuk 2.a van de 
vraagstukken uit de Systeemtafel. Het instrumentarium is eenzijdig op investeringen in 
duurzaam en is daar prima voor. Maar het adresseert nog niet op flex, structureel weer, 
CO2-regelbaar vrij vermogen, opschalen, marktprikkels e.d. 

-  Ze beluistert de wens eerder een afweging te maken voor een ander in-
strument. Er zijn twee opties: *Doorgaan met de SDE tot 2025, met uiterlijk in 2022 kijken 
of, en hoe, i.v.m. leveringszekerheid nog iets anders dan subsidie nodig is. *Stoppen met de 
SDE en voorstellen per 2020 met een ander instrument te komen. 
Wat EZK nu probeert te doen, is de SDE te verlengen t/m 2025 met een uitloop tot 2040. 
Daarmee blijft de systematiek hetzelfde, hetgeen de tijd geeft te bezien hoe de ontwikkelin-
gen gaan. Elders in de tekst zitten trouwens wel teksten over het systeem. Bekeken wordt 
met elkaar wat in de toekomst nodig is: sec een duurzaam uitrolinstrument (leveranciers-
verplichting), iets dat veel meer gaat zien op flexibel regelbaar CO2-vrij vermogen, een ver-
binding daartussen, e.d. EZK vindt het verstandig daar in 2022 naar te kijken. Het 
alternatief is dat niet te doen, en nu al te kijken naar een ander instrument dat structureel 
beter houdbaar is. 
De bedoeling is de subsidie tijdelijk in te zetten voor kostenreductie. De subsidie SDE loopt 
lang voor een subsidie, van 2009 tot 2040. Ook vanuit goed huishouden moet het Rijk over 
andere instrumenten gaan nadenken. Er moet volgens EZK goed gekeken worden naar het 
jaar, nog meer voorwaarden voor WOZ. Maar gezien de ervaring met duurzame uitrol denkt 
EZK dat - in combinatie met en pakket elders in deze stukken (RES, draagvlak creëren voor 
lokale energie) - hier een mooi gebalanceerd pakket ligt. Tot in lengte van dagen de SDE 
gaat het niet worden. 
- : Hij stelt voor om, voor de beste oplossing, de komende jaren te kijken welk 
instrumentarium, geen subsidie, de SDE gaat vervangen, en dat die vervanging uiterlijk 1-1-
2025 plaatsvindt. Het besluit tot vervanging valt als er een goed uitgewerkt instrument is 
gekomen. Dan weet de markt dat er iets komt. 
-  Is het op zich eens met een einde aan het subsidiesysteem. Het is belangrijk een 
onderscheid te maken. Het systeem tot 2025 aanhouden betekent niet automatisch dat men 
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dan subsidie krijgt, bijvoorbeeld bij eerdere kosteneffectiviteit met de marktprijs van wind 
en zon (dan geen onrendabele top meer). Wel zorgt een SDE-systeem tot 2025 voor inves-
teringszekerheid en tijd om bijv. leveranciersverplichting uit te zoeken. 
-  De eis dat subsidie moet leiden tot drastische kostenverlaging e.d. is nooit 
zo expliciet in het EZK-beleid aangegeven, maar hij vindt het een goed en valide criterium. 
Bij WOZ is gekozen voor een subsidieoplossing, niet zozeer vanwege kostenverlaging maar 
in verband met kostenallocatie. In dit voorstel is het logische uitgangspunt dat netkosten, 
inclusief die van WOZ, in de tarieven worden verdisconteerd. Hij waarschuwt wel voor mo-
gelijke effecten en is benieuwd of die effecten in de PBL-doorrekening helder gaan worden. 
Dit lijkt hem nuttige informatie voor met name de Industrietafel in het licht van de optie 
elektrificatie. 

 Ze beseft goed dat de netkosten een enorm bedrag zijn: volgens de Tijdelij-
ke Tafel Systeem zo'n 23 miljard in totaal. De enorme opgave ziet niet alleen op elektriciteit. 
Met de secretarissen van de Klimaattafel heeft zij besproken dat het belangrijk is dat zij daar 
het totale plaatje van infrastructuur neerleggen. Dit laat onverlet dat hier nog niet echt sa-
men besproken is hoe de kosten van de tarieven verder zijn terug te brengen. Een aantal 
elementen zitten wel door het stuk heen, bij de netten staan suggesties. Ze roept op om bij 
de doorrekening, als het in de tarieven zit, samen vragen te formuleren om in de tweede 
helft 2018 te bezien hoe infrastructuurkosten mogelijk verder zijn terug te brengen. 

 Hij steunt dit van harte, en heeft al concrete ideeën voor tekst. [actie]. 

Voorzitter: Hiervan valt ook een uitwerkingsopgave voor najaar 2018 van te maken. [actie] 
 Hier moet zeker een uitzoekvraag van worden gemaakt. Er zit een trade-off 

in - minder net betekent meer curtailment met acute impact op de businesscases van pro-
ductie en kosten aan de vraagkant.  Bedoeld is niet volumematig minder net 
(met OTE is een goed afwegingskader), maar iets dat vergelijkbaar is met het reduceren van 
de kosten van uitrol als al veel draagvlak is gecreëerd via Omgevingsvisie enz. 

: Duidelijk. Het is daarnaast zaak ook ervoor te zorgen dat het precies tot de goede 
voorinvesteringen komt, om geen 'stranded investments' te creëren. Dit betreft met name 
de afstemming met ruimte. 
Voorzitter: Dit punt van het grote bedrag dat gemoeid is, is ook relevant bij straks de be-
handeling van de innovatieopgave. 

Voortgang t.b.v. finale tekst 
Voorzitter: *Hij hoort overeenstemming dat subsidie tijdelijk is en dat onder een bepaalde 
conditionaliteit een datum aan te hangen is. De vraag is hoe dit netjes op te schrijven valt. 
Evenmin wenst niemand een koude stop, gezien de belangen van transitie en leveringsze-
kerheid. In een volgende tekst moet dit allemaal kunnen landen. *Een paar concrete punten 
vragen nog aandacht: De vraag wanneer met elkaar de balans wordt opgemaakt, of er nog 
een alternatief na 2025 nodig is. Het voorstel is gedaan om de 2023 in de tekst naar voren 
te halen. Dit lijkt hem verwerkbaar. 
*T.a.v. de precieze formulering van wat het alternatief kan zijn, is er eenstemmigheid dat 
allerlei opties op tafel liggen; met uitzondering van voortzetting van SDE+. Het pakket moet 
breed zijn, er wordt geen voorkeursalternatief vastgelegd, maar het uitgangspunt dat transi-
tie en leveringszekerheid geborgd moeten zijn. 
*Of investeringszekerheid daarbij hoort, geeft hij mee aan het vervolg. NB Er is een nuance-
ring: ook ervoor zorgen dat men gaat investeren, niet alleen dat men de investering qua 
rendement terugkrijgt. Voor alle verplichtingen die de overheid tot 2025 aangaat, zo die 
verplichtingen er nog zijn, zal met een verhoging van de kostenreductie veel hernieuwbare 
energie mogelijk niet meer tot subsidies leiden. Eerder aangegane verplichtingen lopen door 
tot mogelijk uiterlijk 2040 (geen sudden stop). Het gaat om het aangaan van nieuwe ver-
plichtingen na bijv. 2025. 
*Het terechte punt van het onderscheid tussen beschikbaar zijn van en uitkeren van subsi-
die moet ook worden geadresseerd. 
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*Hij vraagt  en  of het lukt met deze ingrediënten een 
eindtekst te maken. 

-  Voor EZK is het belangrijk te adresseren dat ruimte voor alternatieven, dit 
mechanismen kunnen zijn andere dan subsidie. Ze wil checken of dat instemming krijgt. 
Voorzitter: Hij zal toejuichen dat de datum naar voren wordt gehaald, omdat dan de kans 
groot is dat de minister er zelf over gaat. Hoe eerder hoe beter. Dat is winst voor de hele 
transitie.  zal de minister dit meegeven. [actie] 
-Dhr  Stelt voor nog eenmaal en A4'tje te maken waarin kernachtig geformu-
leerd staat welke randvoorwaarden we zien om maximaal de kosten omlaag te krijgen en 
maximaal toe te werken naar het beoogde subsidievrije tijdperk. Concrete suggesties zijn bij 
hem aan te geven. Verder, nu de hele tekst er ligt, zijn bepaalde paragrafen te markeren als 
zijnde horend bij de randvoorwaarden. 
Voorzitter: Het moet wel behapbaar blijven, en in C staat al redelijk compleet wat nodig is, 
behalve de tendersystematiek. Hij verzoekt suggesties over met name wat nog meer nodig 
is, aan te leveren. [actie] 
-  Ook hier het verzoek om een driehoeksactie van NVDE, EZK en Energie 
Nederland teneinde de teksten te finetunen. 
*AFSPRAAK: Dit is akkoord. [actie] 
Voorzitter: Deadline: dinsdag a.s. 13:00 uur aanleveren. 

Tekstvoorstel CO2-minimumprijs 
Voorzitter: In B 2.10.1 Beprijzing is een aantal varianten opgenomen. 
-  In de tekst staat zowel de resultaten van het Frontier-onderzoek als het 
onderstrepen van het belang van internationale beprijzing. Daarna zijn varianten genoemd 
om posities vanuit de verschillende tafels onder te brengen. Uitgangspunt is wat in het Re-
geerakkoord staat, waarbij kennis is genomen van de Frontier-studie. 

Frontier Economics-studie delen? 
-  De tekst verwijst naar het Frontier Economics-onderzoek, uitgevoerd in op-
dracht van Energie Nederland. Hij verzoekt de onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen 
aan deze tafel, aangezien ze onderdeel uitmaken van de tekst. Er worden conclusies getrok-
ken op basis van informatie uit onderzoek die hier niet bekend is. 

 De Frontier-studie bestudeert twee varianten, waaronder de pentalatera-
le, waarvan Energie Nederland voorstander is. Frontier is gevraagd de twee varianten te 
splitsen. Alles wat buiten de nationale CO2-prijs valt, kan hier vandaag alvast gedeeld wor-
den, zoals de pentalaterale variant, met toelichting van  Naast de varianten 
binnen de nationale CO2-prijs staan ook twee andere varianten uit, die Energie Nederland 
eerst binnen wil hebben alvorens de nationale CO2-prijs-varianten te delen. Ze hoopt dat 
Frontier a.s. maandag een rapport kan aanleveren, zodat Energie Nederland dat rapport 
ordentelijk kan delen. 

Slides over de pentalaterale variant - hoofdconclusies 
Toelichting  *De reference case (RC) is dezelfde als in de EZK-berekeningen 
(geen kolen). Bij regionaal invoeren en sluiten van de kolencentrales zal de verminderde 
kolenproductie in Nederland vervangen worden door gasimport en biomassa. 
*Uit zichzelf, zonder kolenuitstap, zorgt de carbon flow price dat in 2030 de emissies dalen 
met 5 mln. ton, met kolenuitstap wordt dat 19 mln. ton. *Reductie: In 2030 met pentalate-
raal 30 mln. ton, met de kolenuitstap in Nederland erbij komt pentalateraal uit op ca. 40 
mln. ton. *Effect export: Nederland wordt hoogstwaarschijnlijk een exporteur van elektrici-
teit. In de RC zonder kolenuitstap en zonder CO2-minimumprijs is dat een kleine 40 TWh. 
Bij invoering van alleen regionaal zakt naar 32, 33 TWh. Als je beide doet, komt dat uit op 
een goede 20 TWh (geen netto-export). *De regionale carbon flow price heeft geen negatie-
ve effecten op de leveringszekerheid in Nederland. Een nationale carbon flow price heeft wél 
sterk negatieve effecten hierop. *De laatste slide toot dit meer in detail. Bij een nationale 
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carbon flow price gaan er extra gascentrales uit in plaats dat centrales terugkomen voor het 
Nederlandse net. 

Opmerkingen over het tekstvoorstel 
Voorzitter: Het idee is in de tekst een aantal varianten op te nemen van een CO2-
minimumprijs en dat mee te geven in het pakket. Het gesprek hierover wordt hervat met de 
PBL-sommen erbij in het najaar. 

-   Er lijkt in de tekst steeds sprake van een carbon floor price. Om aan te 
scherpen: Praten over een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsproductie. All over heeft heel 
andere effecten en impact. 
Voorzitter: In dit stadium stelt hij voor zich te concentreren op de varianten waarover deze 
tafel gaat, die in de elektriciteitssector aan de orde zouden kunnen zijn, en varianten die 
buiten deze tafel relevant zijn, hierbij niet te betrekken. 
-  *Hij kan er niet in meegaan dat de tafel zich committeert aan het rapport. 
Er zitten te veel aannames over andere landen in om zomaar over te nemen. *Wat varian-
ten betreft, wijst hij op een PBL-rapport vandaag: De milieuschade van de uitstoot in Neder-
land bedraagt € 31 miljard, die grotendeels niet wordt verdisconteerd in de prijs. Er zitten 
varianten in om af te zien van dit verdisconteren, die bij hem "niet populair" zijn. Het op-
schrijven van de varianten maakt veel uit: hij wil niet de suggestie wekken om alvast op een 
van die varianten voor te sorteren. Hij is blij dat de variant die hij vorige week heeft voorge-
dragen, is opgenomen.  Het rapport gaat niet alleen over klimaat, maar over 
de totale milieuschade. 
-  Het is goed dat leveringszekerheid als belangrijk geldt, zelfs als criterium 
van haalbaarheid. Maar leveringszekerheid is, anders dan de tekst kan suggereren, wel de-
gelijk een probleem. Uit monitoring blijkt dat het moeilijker wordt, en het wordt nog erger 
zonder kolencentrales. Naast investeringszekerheid moet ook, zoals besproken bij SDE, le-
veringszekerheid geborgd zijn. Dit moet consistent worden opgelost en hierbij moet alles op 
dit vlak worden geadresseerd. 

: Er wordt een breder instrumentarium behandeld (zo is monitoring heel be-
langrijk) en de vervolgvragen staan in het stuk benoemd. Ze stelt voor blokjes te maken, 
dan wordt meer helder dat dit aanvullende risico's zijn. Het gaat om de delta en we halen 
het naar voren. 
-  Een overzicht met varianten is prima. Over de tabel heeft hij twee vragen: 
*In Variant A wordt verondersteld dat die geen aanvullende budgettaire dekking nodig 
heeft. Dat geldt ook voor variant B. Maar uit de presentatie over Frontier maakt hij op dat 
de inkomsten voor de staat lager worden dan verondersteld in het Regeerakkoord. Kan dit 
worden verduidelijkt? *Bij varianten noemen moet helder zijn wat die varianten inhouden 
om daarmee door te werken. De variant van  begrijpt hij niet. Hoe zou die 
importheffing precies gaan werken? Een groot deel van de elektriciteit in Nederland vindt 
plaats via de zgn. systeem van marktkoppeling. 
-  Ze is het, evenals  oneens met de eerste zin over het op hoofdlijnen on-
derschrijven van het Frontier-rapport. Zij ziet andere zaken dan de conclusies van het Fron-
tier-rapport over leveringszekerheid en de CO2-prijs. Er is wel een hele discussie mogelijk 
zonder aan te geven welke studie we onderschrijven die voor EZK is gemaakt. 
-  *Ze sluit zich graag erbij aan dat de tafel de Frontier-conclusies niet op 
die manier kan onderschrijven. Ze is verbaasd dat het beprijzen gemakkelijk weer vervalt, 
maar hoe gaan we dan onze doelen halen? Alle drie methoden, heeft zij steeds begrepen, 
zijn nodig. Ze mist alle aannames waarop we daar komen. *Welke aannames maakt de 
Frontier-studie over de internationale kant? De EU heeft zojuist een nieuwe Energy Target 
vastgesteld. Overal zal worden beprijsd, genormeerd en gesubsidieerd. Het gaat er bij haar 
niet in dat CO2-beprijzing zo dodelijk zou zijn. 

-  *Eneco is ook voor het principe van CO2-beprijzing (vervuiler betaalt). Maar als 
je in een West-Europese markt alleen nationaal beprijst, krijg je perverse effecten. Dat laat 
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de Frontier-studie ook zien. De echte vervuiler betaalt niet, integendeel, en dat is niet de 
bedoeling van het instrument. Het klimaatprobleem wordt zelfs verslechterd. De vervuilers 
in het buitenland blijken dan meer te produceren, met meer uitstoot dan nu. *Over leve-
ringszekerheid mist hij in de tekst dat er grote risico's zijn: gascentrales uit, volle intercon-
nectie met ook daar minder flex. Als je dit toch doet, betekent dat een 
capaciteitsmechanisme nodig is of een ander instrument bij die leveringszekerheid. Burgers 
gaan dan twee keer betalen: eerst via de CO2-prijs en daarna extra via een capaciteitsme-
chanisme. Het is essentieel dit punt mee te nemen in de overwegingen over de te kiezen 
varianten. *Hij is het ermee eens dat bij de eerste twee varianten wel degelijk een aanvul-
lend budget nodig is. De Eneco-berekeningen laten zien dat je niet eens halverwege komt 
van het beoogde budget in het Regeerakkoord. *Bij variant B van Greenpeace is niet alleen 
een importheffing nodig, maar ook een exportsubsidie. Anders worden binnenlandse bedrij-
ven geschaad met exporteren van hun stroom op de West-Europese markt. De SDE is niet 
die exportsubsidie (ziet niet op gascentrales). 
-  Bij omhoog brengen van de prijs van elektriciteit krijg je een issue met 
elektrificatie in de industrie, door de businesscase te verslechteren. Worden dergelijke twee-
de-orde effecten meegenomen? 
-   *Energie Nederland steunt de pentalaterale variant wel en de nationale 
variant niet. Er is bij een nationale CO2-prijs het risico dat over een aantal jaren een aantal 
Nederlanders geen stroom heeft. Los daarvan is het milieueffect heel laag. Als een partij als 
Frontier dit zegt, is dit scenario in ieder geval een reëel risico. Dan moeten partijen die dit 
niet willen geloven, nu wel communiceren dat zij dit risico nemen. Energie Nederland denkt 
dat het gegarandeerd gaat gebeuren. In ieder geval valt niet te ontkennen dat risico wordt 
gelopen. *Het is behulpzaam voor het hele proces en de uitgangspunten van de Systeemta-
fel om dit probleem zo snel mogelijk duidelijk te krijgen, niet pas in december. Er is een 
reëel risico dat, gezien Frontier, de prognose van de Systeemtafel over de haalbaarheid van 
scenario's niet meer waar is, en dat met invoering van de nationale CO2-prijs het scenario 
van Frontier zich gaat ontwikkelen. 

Verder praten komende week: hoe? 
Voorzitter: Hij verzoekt over het proces om voor vrijdag a.s. zo veel mogelijk tot elkaar te 
komen. Laten we alles waarover we het eens kunnen worden meteen opschrijven en niet 
vooruitduwen. Mocht dat niet lukken, dan wil hij een paar opties op tafel hebben voor het 
PBL; met verschillende appreciaties om te betrekken in de doorrekening, maar geen lege 
paragraaf beprijzing. De voorkeur heeft om alles voor het PBL concreet, precies moet zijn 
met een heldere richting. Het gesprek gaat na de zomer voort. 

 Het PBL gaat niet vier verschillende prijsvarianten doorrekenen. 

-  Hij wil zeker praten, maar het kan goed zijn dat eens worden niet lukt. 
 Ze stelt voor dat de betrokkenen aan tafel hier die verder willen met de tabel 

dan wel eensluidend voorstel/advies, zich bij haar melden. Hoe verder we kunnen komen, 
hoe beter. Het is aan het kabinet om over dit voorstel een besluit te nemen, maar hoe beter 
het advies, hoe zinvoller boodschap aan het kabinet. 

 *Mochten we er niet uitkomen maar wel in gesprek zijn, dan is het goed 
het aantal varianten waarover we willen praten, te reduceren. Dat helpt met een ingekaderd 
proces en hanteerbaarheid voor het PBL. *Als we de berekeningen van de Systeemtafel op-
nemen, moet er een sterretje bij dat het uitgaat van het niet invoeren van de nationale 
CO2-prijs, anders is het niet geloofwaardig. 

 Qua planning lopen er buiten deze tafel meer dossiers. Hij wil de samenhang van 
planning meegeven aan EZK en aan deze tafel. Er is niet te wachten tot december. Een mi-
nimum CO2-prijs heeft grote impact op restwarmte van gascentrales, waarover deze zomer 
/ vroege najaar investeringsbeslissingen moeten komen. Met dit boven de markt is er een 
groot issue of men de investeringen wel kan nemen. De burgers die betalen, kunnen niet 
ineens over op geothermie, dus zij fors extra betalen. 
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 Wat zijn de bezwaren tegen de Frontier-studie? Die gaat ervan uit dat 
Nederland veel verandert en dat in het buitenland niets gebeurt - dat zelfs het buitenland de 
megatonnen gaat maken die Nederland kan besparen. Zo gaat dat niet in het echt, in die zin 
blijft het een modelstudie. Die relativering vindt hij heel belangrijk. In het FD zet Abel 
Chamberlain [?]daar een heel andere benadering tegenover. 

Afspraken follow-up 
-Voorzitter: Hij belooft dat niet nogmaals de discussie over een CO2-minimumprijs maanden 
wordt opgeschort omdat er een onderzoek loopt. Bij voortzetting van het gesprek in het 
najaar zullen benodigde gegevens en analyses er snel bijkomen. Dit onderwerp is te belang-
rijk om tot december mee te wachten. De voorkeursoptie is dat degenen die willen meeden-
ken zich melden bij  voor een follow-up van deze tekst. Hoe meer 
overeenstemming hoe beter. Hetzelfde geldt voor het aantal varianten dat dan nog op tafel 
is. [actie] 
-Hij stelt voor om uiterlijk dinsdag a.s. om 13:00 uur een tekst aangeleverd te krijgen, an-
ders gaat hij zelf een tekst maken. [actie] 
-De komende week komen de voorzitter en  bij elkaar om te kijken hoe verder 
te gaan. [actie] 

 Gesproken is over de rijen in de tabel en één kolom, leveringszekerheid. Zijn 
er misschien nog aanvullingen of is de tabel zo compleet? 
-  Is EZK het ermee eens geworden dat over de vakjes die ingevuld wor-
den onder budgettair bij 'geen aanvullende dekking nodig', geen instemming is? Dit kunnen 
we niet zomaar met elkaar stellen. 

 Ze begrijpt dat er in alle gevallen een gat zit, omdat veronderstellingen in 
het Regeerakkoord niet blijken te kloppen. Hier is enkel geprobeerd te zeggen: bij geheel 
afzien van een CO2-prijs is daarop geen 'aanvullende' dekking nodig. 
Voorzitter: Hij bevestigt dat het boekhoudkundig zo gelezen moet worden. 
-  Het is handig om in de tabel kosten voor BV Nederland op te nemen. 

 Er zijn al twee andere definities: van subsidiekosten en van nationale kos-
ten. Ze stelt voor een kopje op te nemen: Overige effecten, om dit soort zaken op te ne-
men, en geen nieuwe kostenvariant invoeren.  Eens. 

4- Concepttekst (KA-E 97) 
Concepttekst - algemeen en Leeswijzer: 
Voorzitter: *Hij dringt erop aan te beperken tot de allerbelangrijkste punten. Typo's e.d. zijn 
even te melden. Hij wil vandaag zo ver mogelijk komen tot een tekst die voor het overgrote 
deel klaar is. *Hij verzoekt te melden of eerdere tekstvoorstellen in mails goed geland zijn, 
maar wel beheerst ook na deze vergadering. *Over H2: De aangeleverde tekst is nog niet 
voldoende gedragen. Hij nodigt betrokkenen uit met een afgestemde tekst te komen; uiter-
lijk dinsdag a.s. 13:00 uur. [actie] Power-to-heat en power-to-gas zijn besproken, het 
tekstvoorstel komt. 

-   S.v.p. de afspraken in het stuk zelf visueel duidelijk markeren. Dit komt 
de raadpleegbaarheid zeer ten goede. -> Akkoord [actie] 
-  De leesbaarheid heeft sinds de vorige keer te lijden gehad door ieders 
amendementen met bijvoorbeeld vakjargon en woordkeuze. S.v.p. hiernaar kijken. 
-> De voorzitter laat verwoordingen i.v.m. de inhoud zo veel mogelijk intact. Het PBL was al 
onder de indruk. Verbeteringen op woordniveau kan wel. [actie] 

Concepttekst - paginagewijs 
Inhoudsopgave: 
-Voorzitter: A, B en C worden gehanteerd in overeenstemming met andere sectortafel. 
-  Wat is de status van de bijlages? Voorzitter: Ze worden gezamenlijk gedragen, 
net als de hoofdtekst: factsheets, technische bijlages e.d. 
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Voorwoord: 
p. 6  Bijlage 8 moet bijlage 10 zijn. -> Wordt aangepast. [actie] 
p. 6  S.v.p. "op tijd inzet" vervangen door 'verder doorzet/inslaat' -> 
Wordt aangepast [actie] 
Samenvatting: 
p. 7 Samenvatting volgt, waarschijnlijk wat meer dan één pagina. [actie] Focus blijft op: 
wat gaan we doen? 
De opgave: 
p. 8: Moet een puur feitelijke pagina worden, kort, bondig en beeldend. [actie] 

Deel A - Uitgangspunten van de transitie: 
p. 9  Bij 1.3 S.v.p. `(Mede)overheden' i.p.v. "medeoverheden". -> Wordt aange-
past [actie] 
Bij 1.4 s.v.p. 'decentraal waar het kan, centraal waar het moet'. -> Wordt aangepast [ac-
tie] Bij 1.5 is een woordje weggevallen. 
p. 10  Bij 3.2 begrijpt hij "Dat draagt bij aan energiebesparing" niet. 
->Wordt aangepast tot: 'Dat draagt bij aan CO2-besparing'. [actie] 
Bij 4.1 s.v.p. bij bevorderen van een gelijk speelveld "en lagere toetredingsdrempels" toe-
voegen (vgl. p. 15). -> Wordt aangepast [actie] 
Bij 4.2 Het marktmodel heeft een groter doel dan wat genoemd staat (betrouwbaar, betaal-
baar, CO2-vrij). Wat er staat zijn belangrijke middelen. ->Wordt aangepast [actie] 
p. 10  "Nu nog" (eerste regel 4.2) s.v.p. vervangen door 'nu'. -> Wordt aan-
gepast [actie] 
p. 10  Ze mist in 3 de urgentie van de leveringsvraagstukken. We moeten 
niet de schijn wekken dat een stabiel systeem gemakkelijk is. Ze vraagt in 3.6 om een toe-
voeging dat nu urgent moet worden nagedacht op termijn over hoe een stabiel systeem is te 
handhaven. Het hoeft er niet om te gaan een van de opties uit te lichten. -> De voorzitter 
komt met een voorstel. [actie] 
p. 11 : S.v.p. bij 5.1 aanvullen tot: 'Robuuste en intelligente landelijke en re-
gionale netten zijn noodzakelijk om betrouwbaarheid, de inpassing van opwekking van meer 
hernieuwbare elektriciteit en de toenemende vraag daarnaar op efficiënte wijze mogelijk te 
maken.' -> Wordt aangepast [actie] 
-p. 11 : S.v.p. bij 4.3 de zin met de kwalificatie over beprijzing en norme-
ring als leidend schrappen. De zin ervoor volstaat.  S.v.p. als tafel wel duide-
lijk maken dat subsidiëring wordt beschouwd als tijdelijk. Voorzitter: Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen en uitdragen is vitaal. Deze zin gaat daar deels over, dus graag 
laten staan. -> Op voorstel van  wordt de zin: "Beprijzing, normering en 
marktinrichting zijn leidend, [etc.]'. [actie] 
-p. 11  S.v.p. bij 6.3 een ander woord voor "borgen" van maatschappelij-
ke acceptatie. Die is na te streven, maar niet te borgen in zichzelf. -> Wordt na enige dis-
cussie aangepast tot: 'Tevens moet de verdeling van lusten en lasten worden gerealiseerd 
die op maatschappelijke acceptatie kan rekenen.' [actie] 
p. 11 : Bij 6.2 s.v.p. 'toekomstige' [schade] en '  [klimaatveran-
dering] schrappen. -> Wordt aangepast in het nieuwe 6.1 [actie] 
p. 11  In de notulen van haar groepje waren 6.1 en 6.2 omgedraaid - eerst de 
baten, dan de financiering. -> Wordt aangepast [actie] 
Bij 6.3 slotzin s.v.p. naast lusten, lasten ook 'en baten moet maatschappelijke acceptatie 
genieten' toevoegen. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 11  Bij 7 s.v.p. houden aan de tekst van het Regeerakkoord en de op-
dracht: "bij andere landen van de Europese Unie" vervangen in 'de Europese Unie'. Hetzelf-
de voor de laatste zin van 7.1: 'Dit biedt perspectief om de transitieopgave breder in te 
zetten'. -> Wordt na enige discussie aldus aangepast [actie] 
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p. 12 S.v.p. bij 8.1 "commitment ten aanzien van de" [afspraken] 
schrappen. -> Wordt aangepast [actie] Voorzitter: NB Hij spreekt consequent van deelne-
mers aan het gesprek, en partijen bij het tekenen van het akkoord. 
p. 12  Bij 8.1 s.v.p. het Energie Akkoord de eerste keer voluit noemen als 'het 
SER-Energie Akkoord voor Duurzame Groei'. -> Wordt aangepast [actie] 
Bij 5.5 dezelfde opmerking van zojuist over de 55% en de omringende landen; s.v.p. de 
Regeerakkoordtekst als leidend opnemen. -> Wordt aangepast [actie] 

Deel B - B 1. De belangrijkste bouwstenen voor een CO2-vrij elektriciteitssysteem: 
p. 13 Voorzitter: Het streven is een overzichtelijk en niet al te compleet illustratief plaatje. 

 zoekt hierop door. [actie] 
p. 14 Dhr.  Bij Power-to-heat opwekken s.v.p. 'en door middel van 
aquathermie' toevoegen, met verwijzing naar de Sectortafel Gebouwde Omgeving. -> Wordt 
aangepast [actie] 
p. 14  "Groen gas" slaat toch op de bebouwde omgeving? Ze begrijpt de tekst 
op deze plaats niet. -> Wordt aangepast op dezelfde manier als bij Power-to-heat; aanslui-
tend bij concrete voorstellen tot een grotere tekst over groen gas in Bebouwde Omgeving. 
Deadline: dinsdag 13:00 uur [actie] 
p. 14  Waar staan we met biomassa? Voorzitter: Dit volgt dinsdag ook; de 
taakgroep is bezig met een tekstvoorstel. Een relevante passage daaruit wil hij hier opne-
men, met kruisverwijzing. 
p. 14 : Waarom staat er wel een tekst over groen gas en niet over de rest van 
biomassa? 

 Hij neemt aan dat de eerdere tekst in Bebouwde Omgeving komt. Het kan zijn dat 
meerdere sectoren een beroep op groen gas willen doen. Komt dit in het Klimaatberaad? Hij 
verwacht anders wel meer body hier op groen gas. 

: Het is vreemd een tekst te krijgen van het Klimaatberaad zonder daar een mening 
over te kunnen uitspreken. Het is relevant dat de Klimaattafel de Systeemtafel goed be-
grijpt. 
Voorzitter: *De afspraak is de tekst van de werkgroep over biomassa af te wachten. Hij stelt 
voor hier een kortere passage daarvan op te. nemen. Deze tafel krijgt dat te zien ter beoor-
deling en om de verwijzing te bespreken. [actie] *Voor groen gas geldt hetzelfde: een 
complete groen gas-tekst (met actieplan e.d.) plus de verwijzende tekst in de bijdrage van 
deze tafel, als bij Power-to-heat. [actie] 

 NB Of het op tijd lukt, hebben we niet zelf in de hand. Voorzitter: We doen 
ons uiterste best. 

 Ze steunt de vraag van  en heeft zorg of het goed landt. In wat 
Ed Nijpels gaat opschrijven, is het belangrijk de finesses en gevoeligheden goed onder de 
knie te hebben. Er zou misschien bij moeten dat een tekst als deze niet is voorgelegd aan 
verschillende tafels, en niet voor hun rekening is. Uitleg Voorzitter: Er komt een overkoepe-
lende tekst, bestaande uit samenvattingen die de tafels zelf maken. In de eigen tekst van Ed 
Nijpels zal normaal gesproken geen eigen richting worden gekozen. Deze tafel gaat over een 
van de vijf samenvattingen. Bij brede thema's (financiering, arbeidsmarkt e.d.) zijn dat 
vooral procedurele teksten ter adressering, omdat die groepen na de zomer werk gaan ople-
veren. Over biomassa volgt dinsdag meer duidelijkheid. Het landt waarschijnlijk in de kli-
maatbrede tekst. 

p. 15  B 1.6 marktmodel s.v.p. het stukje bij 4.2 (p. 10) gebruiken, dit was pre-
ciezer. Bovendien is er discrepantie tussen de twee plekken. Voorzitter: Wordt bekeken op 
consistentie. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 15  Het gaat niet alleen om de stabiliteit van het net, maar van het sys-
teem en de leveringszekerheid/betrouwbaarheid.  Wil dit eveneens in-
brengen; het gaat om deze drie zaken. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 15  Bij B 1.5 s.v.p. de laatste regel schrappen (feitelijk onjuist). -> Wordt 
aangepast [actie] 
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p. 15  Bij B 1.5 "als de vraag uit andere sectoren flink toeneemt" s.v.p. toevoegen 
"mogelijk ook gestimuleerd door beleid". Bij het zwaard met twee kanten s.v.p. expliciteren: 
"draagt bij aan de investeringszekerheid van hernieuwbare elektriciteit [en aan verdere ba-
lansvoordelen]" -> Wordt aangepast [actie] 
p. 15 : Bij B 4.1 s.v.p. "nieuwe" eisen vervangen in 'extra' eisen. Bij "duur-
zaam elektriciteitssysteem" s.v.p. toevoegen: 'en duurzame gebruikssectoren'. Voorzitter: 
`systeem' is bedoeld als zowel aanbod als vraag. 
p. 15  S.v.p. 'slim energiemanagement in de wijk' toevoegen. Naast 
grootschaligheid zit er een decentrale kant in de wijk (buurtbatterijen, tussen buren stroom 
uitwisselen e.d.). -> Wordt evt. aangepast in B 2.4 [actie] (Smart grids is nl. een techni-
sche benadering). 
p. 15 : Bij B 1.6 slotzin s.v.p. "richting 2030 en daarna" weghalen. Het probleem 
zal eerder komen dan 2030. -> Wordt aangepast [actie]. Voorzitter: Ook hier gaat het om 
borging van de drie genoemde belangen van stabiliteit van het net, van het systeem en van 
de betrouwbaarheid/leveringszekerheid. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 16 : Bij B 1.6 Marktmodel: Is het passend hier decentrale opwekking op te 
nemen? Er kan dan sprake zijn van een ander model.  S.v.p. dit bij de netten 
bekijken. 

[Er volgt een lunchpauze van 12:30-12:50 uur] 

Voorzitter: Vanwege tijdsgebrek komt er een aanvullende sessie. 
*AFSPRAAK: Die wordt in overleg bepaald op woensdag 27-6 van 9:30-11:30 uur. 
Afwezige deelnemers proberen vervangers te zoeken. 

Deel B - B 2 Onze voorstellen 
p. 17, 18: Hier komt nog het besproken huiswerk op. 
p. 18 : Er zit overlap boven en onder de tabel, s.v.p. voor dinsdag 26 juni 
straktrekken. -> Wordt aangepast [actie] 
-p. 19: Voorzitter: Heeft twee begrippen geïntroduceerd, te weten `Basispakket 49%' en 
'Opschalingspakket'. -> Het laatste wordt, op voorstel van  , aangepast tot 
Versnellingspakket, ook in de Tabel (p. 18) en passim in de tekst. [actie] 
-p. 19  S.v.p. de tweede alinea goed doornemen op wat waarop slaat. "12 TWh in 
2030" is onhelder. -> Wordt aangepast [actie]. p. 19 : De "38 TWh" is 
'maximaal 38 Twh'. -> Wordt aangepast [actie] 
*AFSPRAAK: Op voorstel van de voorzitter nemen  en  
paragraaf B 2 in handen. [actie] 
-p. 19 : Heeft er begrip voor dat het Versnellingspakket zolang blijft liggen. 
Maar voor WOZ zijn er no regret-zaken te doen, die je niet in ruimte en tijd kunt laten lig-
gen, wil je met dat pakket op tijd beginnen, bijvoorbeeld: gebieden aanwijzen. Dat corres-
pondeert ook met de tekst bij Wind op Zee. 
*AFSPRAAK: Dit wordt bij deze paragraaf meegenomen door  en  

 [actie] (Suggestie voorzitter: Bij de bolletjes op p. 19 of in onderdeel C). 

p. 20 Voorzitter: Over waterstof komt nog een ander tekstvoorstel. 
-p. 20   Deze tekst heeft de kennisinstellingen nog niet bereikt; heel jammer. De 
tekst moet 100% aansluiten bij de KIA Industrie, die in de maak is, en die alignement gaat 
in een etmaal niet lukken.  Er is nog geen alignement over de inhoud van dit 
stuk. Daarom is voorgesteld met betrokkenen komende week nogmaals bijeen te komen, 
met de secretarissen van Industrie en Mobiliteit. Ze nodigt uit daarbij aanwezig te zijn. [ac-
tie] 
Voorzitter: S.v.p. bij zo'n tekst concreet aangeven wat je in najaar 2018 verder zou willen 
uitzoeken. De tekst wordt per ommegaande verstuurd. Aan de inhoud van de teksten wordt 
niets veranderd. 
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p. 20  S.v.p. in de tekst niet de suggestie laten ontstaan van een onbalans rond 
c.q. waterstof en elektrificatie. Directe elektrificatie is nog altijd de snelste en meest goed-
kope manier. 
-p. 20  Na onderzoek zijn twee omissies vastgesteld om toe te voegen: 
*Ruimtelijke kwaliteit als een proxy introduceren voor het goed ruimtelijk inpassen. NB Het 
is geen introductie van iets nieuws, maar een bekend RO-begrip. *Bij natuur en landschap 
(p. 21-22) vergt het onderdeel landschap nog een uitwerking met bijv. twee alinea's [actie] 
Voorzitter: Verzoekt de ruimtelijk adviseurs de vraag te beantwoorden om B 2.3.1 weer te 
laten kloppen met de nieuwe tabel. *AFSPRAAK: Na enige discussie wordt besloten 'ruimte-
lijke kwaliteit' op te nemen.  Dit kan bij de eerste zin van B 2.3.1. 
-> Wordt aangepast [actie] 
-p. 20  Wat wordt bedoeld met de laatste zin over verzilveren van WOL-
opties?  Het gaat waarschijnlijk om het verzilveren van opties om de barriè-
res weg te nemen. -> Wordt aangepast [actie] 
-p. 20  S.v.p. aan eerste zin onder B 2.3 toevoegen: [ruimtelijke opga-
ve,] 'zowel onder de grond als boven de grond.' -> Wordt aangepast [actie]. 

-p. 21 : S.v.p. bij 2.3.3 een tekst over landschappelijke kwaliteit toevoegen, 
die hij voorleest.  Het voorstel om wetgeving te introduceren komt erg laat in 
het proces. 
*AFSPRAAK: De tekst gaat op de mail naar ten minste   en  
Ook  krijgt op haar verzoek een toezending. De tekst wordt omgevormd tot 
een uitwerkingsvoorstel in twee à drie zinnen voor het najaar als optie om in beeld te bren-
gen, met deadline dinsdag 13:00 uur. -> Wordt aangepast [actie]. 
-p. 21  Bij extra watergangen (B 2.3.3) wil hij benoemen dat het 
Waterschap daar echt een rol in wil hebben. -> Wordt aangepast [actie] 
-p. 21  B 2.3.3, eerste zin is negatief ingestoken en kan neutraler als 'effect'.  

 Er zijn wel degelijk negatieve effecten. *AFSPRAAK: Blijft staan. 

p. 22  In de zin over de NMF's s.v.p. "vervullen" veranderen in 'bieden aan 
om'. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 22 : S.v.p. bij 6e-5e  regel van onderen de haakjes om "(en marktpartij-
en)" weghalen. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 22  Bij TT Systeem is geconcludeerd dat de grote uitdaging voor het 
systeem het accommoderen is van weers- en seizoenspatronen. S.v.p. de urgentie en het 
belang daarvan goed verwoorden, misschien met compactere hoofdtekst en uitgebreide bij-
lage. 
*AFSPRAAK: B 2.4 geheel wordt met behoud van de juiste inhoud opgenomen door.  

 en  -> Wordt aangepast [actie] 
p. 22 : S.v.p. ook het slimme energiemanagement in de wijk meenemen 
bij prosumenten aanmoedigen (vooraan laatste alinea). : Kan bij C4 Flexibili-
teit als concreet voorbeeld. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 22  Bij "overheden, netbeheerders en marktpartijen" s.v.p. 'prosumenten' 
toevoegen om actie op te ondernemen. -> Wordt dit aangepast? [actie] 
p. 22 : Bij de alinea over infrastructuur s.v.p. toevoegen: "Proactief in-
vesteren in infrastructuur moet mogelijk zijn." Denk aan de Wet VET. *AFSPRAAK: Tussen 
haakjes 'tijdige' [investeringen] toevoegen. Hoe dat precies gebeurt, komt later terug. -> 
Wordt aangepast [actie] 

p. 23 Op de vraag van  legt de voorzitter uit dat het niet gaat om een inhoude-
lijk nieuwe tekst, maar een herschikking van hoofd- en bijtekst (bijlage). 
p. 23  De toename, die vooral "niet-seizoensgebonden basislast" zou zijn, 
(tweede alinea van onderen) is niet consistent met de getallen. Het staat er met ruim 150 
TWh extreem. Ook elders is het te ongenuanceerd. 
*AFSPRAAK: Na enige discussie wordt besloten de getallen op p. 23 vv. te checken en te 
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nuanceren, met name industrievraag, e-boilers, warmtepompen. -> Wordt aangepast [ac-
tie]. Naar "de toename bij de industrie" wordt nog eens goed gekeken. -> Wordt aangepast 
[actie] 
p. 23  *De 23,5 GW is op basis van de tabellen, die we kennen. Hij verzoekt 
de getallen in de tekst goed te cross checken. -> Wordt aangepast [actie] 
*S.v.p. de slotzin van B 2.4.1 tweede alinea "Met de verdere groei [...]" verwijderen (was 
verplaatst maar is blijven staan). -> Wordt aangepast [actie] 
p. 23  Een Fraunhofer-studie zegt dat het bijna niet voorkomt dat er meer dan een 
dag geen wind op zee is. De Dunkelflaute suggereert dat er tientallen dagen geen WOZ is, 
maar het is nooit bijna nul. -> Wordt aangepast [actie] tot: '[...] waar het meerdere weken 
in beperkte mate waait en in geringe mate de zon schijnt.' Nader wordt bekeken hoeveel dat 
is.  wil graag het rapport controleren. Het rapport wordt aan hem doorgestuurd. 
[actie] 
-p. 23  Over het afschakelen van hernieuwbaar met 5% en bij verdere groei on-
evenredig toenemen van dit percentage: Die 5% gaat volgens Eneco pas later plaatsvinden 
dan hier gesuggereerd. Dit is ook gevaarlijk voor de investeringszekerheid. 

 Deze tekst vindt hij te exclusief - afschakelen is maar een van de opties, er 
valt op zo'n moment ook groene H2 van te maken. S.v.p. toevoegen dat er andere oplossin-
gen zijn dan afschakelen.  Het gaat niet lukken in Nederland voldoende H2-
installaties te bouwen. Curtailment zal ervan komen. Je kunt wel H2-installaties op strategi-
sche plaatsen neerzetten om curtailment te beperken. Het verharmlosen van het probleem 
van curtailment gaat niet helpen, zie de ervaring in Duitsland.  stelt voor eerst alle 
kosteneffectieve opties in te zetten en daarna pas de dure optie van afregelen van zon en 
wind.  stelt voor op te nemen dat het afwegingskader nog wordt opge-
bouwd. 
*AFSPRAAK: Opschrijven zoals het proces gegaan is. Verwijzen naar deze inzichten van dit 
moment, die zijn gerapporteerd uit de Systeemtafel.  zal met de Systeemtafel 
naar de bewoordingen kijken en vóór dinsdag terug rapporteren. [actie] *AFSPRAAK: Het 
gesprek over de consequenties volgt na de zomer. [actie] 

-p. 24  *S.v.p. bij derde bullet over CO2-vrij regelbaar vermogen 'nucleair' 
als optie schrappen. Dit is niet gewenst en de afgelopen maanden hier ook niet besproken. 

 Tot 2030 zit feitelijk een kerncentrale in het portfolio.  De PBL 
heeft extra nucleair beschouwd als op zich goede rekenkundige optie, maar afgewezen om-
dat het niet op tijd af kan zijn e.d. 
-p. 24  S.v.p. bij derde bullet als slotzin toevoegen: 'Uiteraard dient bekeken 
te worden welke opties het meest duurzaam zijn.' Voorzitter: Dit kader is bedoeld als feite-
lijke tekst, niet als beleidstekst. -> Blijft onveranderd. 
-p. 24  S.v.p. eerste zin "In 2030" veranderen in: 'tussen 2020 en 2030' 
(naar voren halen). -> Wordt aangepast tot: 'Op weg naar 2030' [actie] 
p. 24  Bij zin over prosumenten achter "zelfstandig" 's.v.p. 'collectief' invoegen. 
-> Wordt aangepast [actie] 
p. 24  Moet bij de mogelijkheden over CO2-vrij regelbaar vermogen (derde bul-
let) niet waterkracht worden toegevoegd? Er zijn partijen bezig dit te ontwikkelen. Dhr. Mie-
sen: De potentie in Nederland van waterkracht is beperkt. 
*AFSPRAAK: "Voornaamste" schrappen voor opties. "Nucleair" wordt vervangen door `de 
bestaande kerncentrale in Borssele'. `Waterkracht' wordt toegevoegd. Als dit zo toch niet 
kan, aldus de voorzitter, vervalt de hele zin. -> Wordt aangepast. [actie] 

p. 24  Bij derde bullet slotzin achter "Daarnaast kunnen " s.v.p. toevoegen 'in het 
uiterste geval' [zon en wind afregelen]. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 24  S.v.p. aan "robuust, slim en toereikend" [functioneren van de netten] 
ook 'efficiënt' toevoegen (vgl. kosten p. 11). -> Wordt aangepast [actie] 
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p. 25  Bij de zin over onbalans en prijsprikkel gaat het volgens hem over de 
Dunkelflaute en de noodzaak tot flex (zin erv66r), niet over onbalans-veroorzakers. Is hier 
niet op zijn plaats. -> Wordt hier aangepast. [actie]  NB De beprijzing voor de 
veroorzakers moet wel goed zijn; dit geldt inderdaad meer voor kortetermijn-flex dan voor 
langetermijn-flex.  S.v.p. dit stuk tekst over flex toevoegen aan C 4, als het 
daar nog niet staat. -> Wordt aangepast. [actie] 
p. 25  *S.v.p. in het kader de 2-4,5 TWh weghalen (uit context). *De 10 tot 17 
GW regelbaar vermogen is over het benodigde gasvermogen, s.v.p. verduidelijken. 
p. 25  De 35 tot 60 TWh is geen vermogen, maar productie.  Je 
moet ook de vraagkant en alle opties erin houden bij 'vermogen' (breed). 
*AFSPRAAK: -> Wordt voorlopig aangepast tot: "[...] is er regelbaar vermogen nodig ter 
waarde van de productie van ca. 35 tot 60 TWh." [actie] 
-> Getallen worden aangepast in het kader van de getallencheck. [actie] 
-> Er komt een uitleg van de gebruikte termen in de tekst. Met die woordenlijst wordt de 
tekst gecontroleerd op eenduidigheid. [actie] 

p. 25-26  In de zin over sluiting kolencentrales s.v.p. "eind 2029" verande-
ren in 'uiterlijk eind 2029'. *AFSPRAAK: Feitelijk invoegen: 'Gezien het voornemen van het 
kabinet tot [sluiting etc.]' -> Wordt aangepast. [actie] 
p. 26  De slotzin in de alinea van 'Voorts is van belang [...]' gaat over markt-
onzekerheid. Zijn de netbeheerders wel degenen om te monitoren? *AFSPRAAK: Er wordt 
een slotzin toegevoegd: 'Bij de uitwerking in het najaar zal bezien worden hoe het concreet 
belegd wordt.' -> Wordt aangepast. [actie] 
-p. 26  *N.a.v. de slotzin boven kopje Marktmodel stelt hij voor in het najaar 
door te praten op wat deze Tafel hierover de overheid kan adviseren. Ergens moet worden 
opgeschreven wat deze Tafel wil doen dit najaar met regelbaar vrij vermogen en de voor- en 
nadelen van opties bekijken en keuzes maken. *Hij weet niet bij voorbaat of pilots en de-
mo's de goede weg voorwaarts zijn. De meeste opties hebben nauwelijks pilots of onderzoek 
nodig.  Achter deze tekst zit de behoefte vanuit Innovatie om zo veel moge-
lijk slagen te maken, ook grootschalige demo's. Er wordt ruimte gehouden om met verschil-
lende opties ervaring op te doen en niet op voorhand in te vullen. Voorzitter: In B 4.2.3 
staat een hele agenda voor Rijk, medeoverheden e.a. *AFSPRAAK: -> De slotzin wordt aan-
gepast om de suggestie te vermijden dat pilots en demo's de enige weg zouden zijn. [actie] 

p. 27  In eerste zin B 2.4.2 Agenda netbeheerders s.v.p. achter "(tabel 1)" 
toevoegen: 'en elektrificatie van sectoren'. -> Wordt aangepast. [actie] 
p. 27  Bij slotzin onder Conclusies s.v.p. 'na 2030' wijzigen in 'vanaf 2030'. (De 
kolencentrales zijn dan weg). -> Wordt aangepast. [actie] 
-p. 27  Bij 2.4.2 eerste bullet s.v.p. vervangen. Wat hier staat, is namelijk niet 
de rol van de netbeheerders.  Graag uitgaan van de feitelijke taken van net-

 (zoals bij gas en energie), anders heb je ook met andere partijen (bijv. warmte) 
van doen.  Het gaat niet om rol (iets in warmte doen), maar om hoe 
met het systeem om te gaan. -> Wordt aangepast tot: "De systeemintegratie maximaal 
faciliteren". [actie] 
p. 27  Wat betekent de zin over voorstellen voor acties en taken (wie, 
waar e.d.)? Voorzitter: Dit verwijst naar de agenda daarna voor de netbeheerders en voor 
het Rijk. -> Wordt aangepast [actie] 
p. 27  Met de tweede bullet wordt bedoeld dat netbeheerders in eerste in-
stantie flex inkopen en pas in tweede instantie, als het niet anders kan, toepassen. -> Tekst 
kan blijven staan. 
-p. 27  S.v.p. iets zeggen over: Afspraken maken om de netbeheerders 
goed in staat te stellen duurzame-elektriciteitsprojecten snel aan te sluiten. 
p. 27-28  *S.v.p. bovengenoemd punt meenemen in de uitwerking na de zo-
mer: nadenken over een methode waarmee netbeheerders proactief die netten kunnen ver-
groten zonder dat dit leidt tot overinvesteringen. *AFSPRAAK: -> Wordt aangepast. [actie] 
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*S.v.p. na de zomer eveneens nadenken over concrete voorstellen over de mogelijkheden 
voor de netbeheerders tot kostenverlaging via de tariefregulering. Kosten binnen de perken 
houden is zeker nodig bij grote investeringsopgaven van netbeheerders. Tariefregulering is 
een prikkel om tijdig te investeren. *AFSPRAAK: -> Wordt aangepast [actie] 
p. 27  brengt opnieuw het punt naar voren dat netbeheerders een inves-
teringsopgave hebben maar dat dit ook gefinancierd moet worden. *AFSPRAAK: -> Deze 
grote punt wordt meegenomen in het najaar bij de uitwerking. [actie] 

De voorzitter concludeert dat hiermee de tekstuele behandeling t/m B 2.4.2 is afgerond. Het 
overige gedeelte volgt woensdagochtend 27-6. 

5- Vervolgafspraken 
Acties in de Leeswijzer (p. 1) - to do: 
De voorzitter loopt de acties door op Leeswijzer p 1. [Wat loopt of is afgerond, staat hier- 
onder niet weergegeven.] 
B 2.5 Vraag aan  Hoe is de Innovatieagenda in te passen in het Versnellings-
scenario? Het versnellingspakket gaan we niet activeren, maar wel beleggen, bijvoorbeeld 
bij Systeem, RES - en ook wordt de vraag wat dat voor de brede Innovatieagenda gaat be-
tekenen. *AFSPRAAK:  zal de vraag beleggen bij de Innovatieagenda. Er was 
onduidelijkheid over de term 'opschaling'. [actie] 
-  S.v.p. ook graag een tekst over demonstratie en opschaling. 

 In bijlage Instrumentarium zouden, in overleg met EZK, veel instrumenten onder de 
loep moeten; één opnoemen is eenzijdig. Na de zomer willen wij met EZK kijken hoe de 
inclusiviteit van het innovatiesysteem voor de hele keten en de opschaling daarin, goed valt 
mee te nemen in een pakket aan instrumenten om innovatie te versnellen: wat past, wat 
niet meer, waar is uitbreiding nodig? 

 Bij opschaling ligt vooral de opgave bij industrie en bedrijfsleven. Hoe is 
een goede aansluiting te maken met de Innovatieagenda? Hij wil daar graag een paragraaf 
over zien. Hij is bereid daarvoor een voorstel te schrijven om het belang te onderstrepen, 
niet over specifieke instrumenten. Dit kan in het najaar worden uitgewerkt. Mw. Ouillet: 
Afgesproken is tot dusver inclusief per instrument te bekijken wat past en wat niet. Mw. 
Westgren: Meenemen in procedurevoorstel? 
*AFSPRAAK:   en  maken samen een 
tekstvoorstel, een procesvoorstel met evt. een algemene passage benadering bij demonstra-
tie en pilotprojecten. Ook komt er een tekst over uitwerking m.b.t. de Innovatieagenda in 
het najaar. [actie] 

B 2.7 RSE: Klopt de bijlage (= bijlage 8)?  Dit is nog niet de laatste versie; die 
is wel verstuurd. -> Wordt aangepast, niet meer besproken [actie] 

B 2.10  De ODE-leden worden onzeker hierover. Hij stelt voor dat hij samen me 
de NVDE een tekstvoorstel maakt ter wille van duidelijkheid. De teksten liggen klaar, maar 
meerdere malen is vergeefs geprobeerd die bij Bebouwde Omgeving erin te krijgen.  

: stelt voor om die tekstsuggestie nogmaals bij Diederik Samson onder de aan-
dacht te brengen, en hier geen compenserende tekst op te nemen. 
*AFSPRAAK: De voorzitter krijgt de tekst over salderingsregeling etc. toegestuurd van 

 en zal deze opnemen met Diederik Samson. [actie] 

B 2.10  Het is geen goed idee om wet- en regelgeving weg te laten. Juist 
in belemmerde regelgeving zitten veel aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Hij mist 
bijvoorbeeld de dubbele energiebelasting, terwijl de bullets over energiebelasting volgens 
het verslag zouden worden doorgevoerd. Hij wil ze graag terugzien. Voorzitter: Een aantal 
issues rond belemmerende wet- en regelgeving zijn geadresseerd onder Systeem. Er zijn 
een paar punten over, zoals de energiebelasting bij opslag en de afvalstoffenheffing. Hij stelt 
voor deze punten alvast op te nemen voor de agenda het najaar, zonder nu oplossingen aan 
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te geven. Dit geeft ruimte om punten, anders dan hetgeen bij Systeem wordt geadresseerd, 
op de agenda te zetten en te bezien of en hoe ze worden aangepakt. 

 stelt voor de dubbele energiebelasting nu al op doen en uit te voeren in 
het Belastingplan 2019. Dit punt is samen met Energie Nederland geagendeerd en ligt al bij 
de ministeries.  Het kabinet wil een breed voorstel op hoofdlijnen om door te 
rekenen. Het is ongewenst daar met één maatregel op vooruit te lopen. 
*AFSPRAAK: De voorzitter verneemt graag issues, zonder behandelingsvoorstellen, voor 
dinsdag 13:00 uur. Hij maakt dan een korte tekst met de strekking zoals hij hierboven heeft 
voorgesteld. [actie] NB Bij Systeem zitten hier concrete agenda's bij. 

B 2.11 Uitvoering etc. - Wanneer behandelen? *AFSPRAAK: Voor het najaar [actie]. Dit ook 
opnemen in bijlage 10 [actie] 
C4 extra deel flex/regelbaar: In dit voorstel zijn opgenomen: WOZ, hernieuwbaar op land, 
biomassa, en een nieuwe passage over flex en regelbaar vermogen. Staat het daar nu goed? 
-  Hij wil een voorbehoud maken bij "gascentrale met CO2-vrije brandstof 
zoals waterstof." Dit is een groot issue, waar nog niet eerder over is gesproken. 
*AFSPRAAK: De exacte tekst komt woensdag a.s. in de tekstuele behandeling nader aan de 
orde. [actie] 

 NB In de participatie-paragraaf zijn twee zaken uitgevallen: de publieke gron-
den en de ambitie van 50%. Dit is een foutje en deze tekst komt er weer in. [actie] Met de 
publieke gronden is het afstemmen waar dit onder te brengen: in de participatie-paragraaf 
of in de tendersystematiek. *AFSPRAAK: De Leeswijzer wordt bijgesteld op wat nieuw is 
binnengekomen om verrassingen te voorkomen. [actie] 
-  Kleinschalig Zon PV is bijna niet meer terug te zien in de tekst. 
*AFSPRAAK: Hier zullen en  naar kijken, ook bij de ta-
bel. [actie] De tekst wordt ook nagekeken bij Omgeving; hier komt een tekst die daarmee 
moet sporen. [actie] 
-  Hij kan over RES nergens goed vinden hoe ervoor is te zorgen dat de doelen ge-
instrumenteerd en daarbij gehandhaafd worden. Waar staat dit in de hoofdstukken? 
Voorzitter: De RES-tekst B 2.7 zou daar comfort in moeten bieden, samen met bijlage 8. 
Voor bijlage 8 komt een nieuwe tekst. Dit kan woensdag aan de orde komen. [actie] 

• Deadline van de inbrengen: dinsdag 26-6 per e-mail, voor 13:00 uur. 
• Aanvullende sessie paginawijze tekstbehandeling: woensdag 27-6 9:30-11:30 uur. 
• Volgende vergadering: vrijdag 28-6 

6- Sluiting 
De voorzitter sluit met dank aan de aanwezigen de vergadering om 14:15 uur. 
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1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de 11,5' vergadering van de sectortafel Elektriciteit om 9.30 uur. 

Bij wijze van update van het klimaatberaad in kleine samenstelling van een dag eerder, be-
vestigt de voorzitter dat dinsdag 10 juli de bijdragen van alle sectorale tafels en het door het 
klimaatberaad daarbij gelegde stuk als overkoepelende tekst openbaar worden gemaakt. De 
planning is vooralsnog dat dit gebeurt in het SER-gebouw, om 14.00 uur, met de aanbieding 
van het stuk aan de minister van Economische Zaken en Klimaat door Ed Nijpels. Alle sec-
torale voorzitters krijgen bij deze gelegenheid drie minuten tijd om een toelichting te geven 
op de onderdelen. In de loop van middag vindt waarschijnlijk een receptie plaats rond 
16.00 uur waarbij alle deelnemers van alle tafels en subtafels van harte zijn uitgenodigd als 
blijk van dank voor hun inzet en tijd. 
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Met betrekking tot de inhoud van de overkoepelende tekst zegt de voorzitter op verzoek van 
 toe dat wordt opgenomen dat bij mogelijke discrepantie tussen die tekst 

en de tekst van de tafel zelf, de laatste doorslaggevend is. Hij benadrukt dat iedere bijdrage 
van de verschillende tafels reeds een samenvatting bevat. Al deze samenvattingen maken 
rechtstreeks onderdeel uit van het overkoepelende stuk. Het belang van een gedragen over-
koepelende tekst is evident en daar zijn alle leden van het klimaatberaad zich ook van be-
wust. 

2. 	Bespreking concepttekst 2.1 Bijdrage Sectortafel Elektriciteit aan het voorstel 
voor hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord 

Leeswijzer 
De voorzitter neemt de leeswijzer door t.b.v. de bespreking van de tekst. 
Wat betreft de zaken die nog uitstonden is inmiddels al het een en ander afgehandeld: 
• B 2.1: Tabel is aangepast en bijbehorende tekst wordt rondgestuurd. 
• Tekst Groen Gas wordt niet hier opgenomen, maar bij Gebouwde Omgeving. De tekst 

wordt ter informatie toegestuurd. N.a.v. dit onderwerp wijst  op het 
ingediende tekstvoorstel over bredere toepassingen van Groen Gas. De voorzitter stelt 
vast dat hier nog even naar wordt gekeken in overleg met  

• B 2.2 Power to gas/waterstof: gisteravond laat is een tekstvoorstel rondgestuurd. Be-
trokkenen hebben tot vanavond 18.00 uur de tijd hierop te reageren. Bij geen reactie, 
gaat de tekst ongewijzigd naar de definitieve tekst. 

• B 2.3 Ruimtelijke kwaliteit: indien een tekstvoorstel hiervoor komt, loopt dat via BZK. 
• B 2.5 Innovatie: een mogelijke inpassing voor het Versnellingscenario is gisteravond 

door  gestuurd. De voorzitter zal deze tekst na afloop van de vergadering 
in de tekst voor concept 3.0 verwerken. 

• B 2.10: een nader tekstvoorstel voor beprijzing, normering en subsidiering is gisteren 
binnengekomen en wordt rondgestuurd. 

• B 2.10: er is nog geen tekstvoorstel voor salderingsregeling en verdeling. Inmiddels is 
wel tekst voor belemmerende wet- en regelgeving opgenomen. Graag commentaar 
hierop. 

• De vraag wordt voorgelegd of Bijlage 5 nuttig en nodig is. 
• Bijlage 6, factsheets, worden vanavond in de tekst opgenomen. 
• Bijlage 9, fiches, betreffen de stukken die naar PBL gaan. Het is nog de vraag of deze in 

het openbare stuk komen. In het klimaatberaad is afgesproken dat de fiches waarmee 
PBL goed zicht krijgt, niet openbaar worden gemaakt, maar de voorzitter wil graag dat 
betrokkenen ze wel hebben gezien ter beoordeling. Getracht wordt deze voor vrijdag 
rond te sturen. 

• Bijlage 10 wordt een samenvatting van de gekaderde werkagenda's waaruit in een oog-
opslag de agenda voor het najaar blijkt. 

De volgende versie zal vanavond worden opgesteld en rondgestuurd. 

Tekst 
Werkwijze 
Voorafgaand aan de bespreking benadrukt de voorzitter dat deze tekst niet moet worden 
beoordeeld alsof het de finale tekst is; het betreft hier een hoofdlijnenakkoord. In het najaar 
zal verder worden gewerkt aan precisering. 
De concepttekst 2.1 wordt in zijn geheel doorgenomen. Vrijdag is dit reeds gebeurd tot aan 
B 2.4.3. Vandaag moet het resterende deel worden behandeld. Indien tijd over is, wordt ver-
volgd met bespreking van het inmiddels aangepaste eerste deel. T.b.v. de onderlinge samen-
hang wordt vandaag begonnen met B 2.4. 
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Voor alle aanpassingen geldt dat ze vandaag voor 18:00 moeten worden ingestuurd om 
meegenomen te worden in de definitieve versie 3.0. 
(N.B. Paragrafen waarover geen opmerkingen zijn gemaakt, worden in het verslag niet ge-
noemd.) 

B 2.4 De opgave voor het elektriciteitssysteem en de netwerken (pag. 21-22) 
Pag. 22:  begrijpt uit de zin 'Dat betekent ook dat overheden en netbeheerders 
dan alvast rekening houden met variatie en mogelijkheid van opschaling in de komende ja-
ren.' (laatste zin voor 2.4.1) dat het versnellingspakket dan niet ook al in de RES meegeno-
men wordt. Vanuit de decentrale overheden wordt uitgegaan van 49% gerelateerd aan 20.2 
Megaton, met een doorkijk naar 55% terwijl het versnellingspakket breder is dan de 55%. 
Daar ligt het knelpunt, zeker als daar nog een extra opgave van andere tafels bijkomt. De 
voorzitter begrijpt de opmerking, maar hier wordt verwezen naar de eerdere hoofdtekst in de 
uitleg bij de tabel. Tot nader order is nu geformuleerd dat het versnellingspakket niet daad-
werkelijk wordt geïnstrumenteerd maar 'in potlood' in tenminste drie agenda's, te weten de 
ruimtelijke agenda, de systeemagenda en de RES wordt meegenomen. 
Conclusie: Het punt komt terug, indien mogelijk vandaag, anders vrijdag. 
Pag. 22:  wijst erop dat 'Als indicator geldt een LOLE (loss of load expecta-
tion) van 4 uur uitval per jaar.' mogelijk geen internationale standaard betreft, aangezien in 
Duitsland 1,5 uur wordt aangehouden.  merkt op dat deze tekst nog niet eer-
der in de Systeemtafel is besproken. Wellicht is het niet handig die hier op te nemen. 
Conclusie: De zin 'Dit is de huidige internationaal gekende grens.' wordt verwijderd. Wat de 
overige tekst betreft is de portee dat huidige afspraken, normen, regels en indicatoren etc. als 
meetinstrument om uitval te kwantificeren, worden gehandhaafd. Het huidige hoge niveau 
van leverings- en voorzieningszekerheid blijft ook in toekomst geborgd. Als indicator wordt 
verwezen naar de huidige norm zonder dat daarbij wordt geïmpliceerd dat dit dus ook de 
toekomstige norm zal zijn. n  buigen zich over de defi-
nitieve tekst en zoeken uit welke norm hierop vandaag de dag van toepassing is. 

B 2.4.1 Ontwikkelingen aanbodzijde (pag. 22-23) 
Pag. 22-23:  wijst erop dat de 2e alinea zou worden aangepast omdat bij de 
standaard trits, interconnectie, buffering etc. hier lijkt te zijn weggevallen. 
Pag. 23:  stelt i.p.v. de zin 'Dit zal deels via export een markt kunnen vin-
den,' voor: 'Dit zal deels via export, vraagsturing of opslag een weg naar de markt kunnen 
vinden'.  meldt dat hierover mailcontact is geweest met Ben. Besloten is 
de term 'binnenlandse vraag' te gebruiken als alomvattend geheel teneinde te tekst bondig te 
houden en niet telkens de trits te noemen. Binnenlandse vraag dekt alle opties behalve ex-
port. 
Conclusie: De tekst wordt nog enigszins aangepast, wellicht door een eenmalige vermelding 
wat onder 'binnenlandse vraag' wordt bedoeld. 
N.a.v. dit stuk vraagt  waar curtailment verder wordt opgepakt. De voorzitter 
verwacht dat het PBL dit meeneemt in de doorrekening. Wanneer de uitkomsten bekend 
zijn, kan worden bezien wat er verder mee wordt gedaan in de agenda voor het najaar. 

Ontwikkeling vraagzijde 
Pag. 23:  stelt voor van de laatste zin '...zeker richting 2030.', '..'.zeker rich- 
ting 2050.' te maken, omdat het wringt met de volgende zin.  meent dat 2030 
is gekozen omdat tot 2030 kolen en gas nog meetellen. 
Conclusie: '...zeker richting 2030.' wordt weggelaten. 
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Flexibiliteit 
Pag. 24, 3e bullet: In de zin '... groen waterstof, en groen gas, waterkracht et cetera.' wordt 'et 
cetera' geschrapt. 
Pag. 24, 3e  bullet:  merkt op dat de tekst '... bestaande nucleaire opwek te 
Borssele,... ' moeilijk ligt. Hebben anderen suggesties voor aanpassing van de tekst? 
Conclusie: De tekst gaat luiden: 'Opties hiervoor zijn onder andere: biomassa... et cetera'. 

B 2.4.2 Agenda voor de netbeheerders (pag. 27-28) 
Pag. 27, 7e  bullet: 'Het ontwikkelen van een periodieke Flexmonitor. Daarin zal inzicht ge-
geven worden in de ontwikkeling van vraag en aanbod van flexibiliteit.'  
denkt dat het zinvoller en makkelijker zou zijn om de behoefte aan flexibiliteit en mogelijke 
knelpunten daarin in kaart te brengen.  denkt dat netbeheerders hun be-
hoefte redelijk kunnen inschatten, maar het aanbod minder goed. 
Conclusie: Eerder genoemde zin wordt vervangen door: 'Daar zal nader inzicht gegeven 
worden in de ontwikkeling van de behoefte aan flexibiliteit.' 
Pag. 28:  stelt voor de tekst 'Gezien de stijgende netwerkkosten...' (eerste 
alinea) te vervangen door 'Er moet worden bezien welke mogelijkheden er zijn tot het be-
perken van congestie en beperking van de netwerkkosten (waaronder het voorkomen van 
overinvesteringen) alsmede hoe door de netbeheerders binnen de reguleringssystematiek 
tijdige en proactieve investeringen gedaan kunnen worden die de energietransitie ondersteu-
nen. Daarom wordt dit najaar onderzocht hoe de netwerkkosten kunnen worden verminderd, 
alsmede hoe bovengenoemde investeringen vormgegeven zouden kunnen worden, onder 
meer door de tariefregulering en financieringseisen voor de netbeheerders te bezien.' De 
laatste zin 'Bij de uitwerking...betrokken.' Wordt dan voor de voorgestelde nieuwe zin ge-
plaatst. 
Conclusie:  overlegt nog met  in verband met zijn zorgen over 
stijgende systeemkosten. Definitieve tekst volgt. 
Pag. 28, 5e bullet:  stelt in plaats van 'Het maken van heldere taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling..."Het werken met een...' voor. Het maken van dergelijke 
afspraken is een overheidstaak. 
Conclusie: De zin wordt aangepast als voorgesteld. 

B 2.4.3, Agenda voor het Rijk en mede-overheden (pag. 28-29) 
Pag. 29, punt 9:  vraagt of met 'overheid' de rijksoverheid wordt bedoeld. 

 kan de huidige tekst niet goedkeuren. Pilots en demo's voor opslag en 
conversie worden ondersteund, maar bijvoorbeeld hybride warmtepompen en andere vor-
men van flex die bij andere tafels zitten, kunnen niet vanuit elektriciteit worden ondersteund. 
Conclusie: Na discussie wordt besloten dat de tekst hier wordt geschrapt, maar scherp gede-
finieerd opgenomen wordt in de werkagenda voor het najaar. 

 mist in het algemeen het punt van flexibiliteitsbelemmeringen. Hij stelt voor in de 
werkagenda op te nemen dat belemmeringen in wet- en regelgeving voor flexibiliteit nader 
worden uitgewerkt. De voorzitter wijst erop dat dit is opgenomen onder Flexibiliteit. In wel-
ke werkagenda dit landt, moet nog worden besloten. 
Pag. 29, punt 8:  stelt voor '... geborgd kan worden.' te wijzigen in 
'...geborgd blijft'. Dit wordt overgenomen. 
Pag. 29, eerste alinea na punt 9:  begrijpt niet goed wat bedoeld wordt 
met '...of netbeheerders de wettelijke taak zouden moeten krijgen om te onderzoek te 
doen....' Zij vermoedt dat wordt bedoeld dat onderzoek moet worden gedaan naar de vraag 
of de netbeheerders een wettelijke taak moeten krijgen voor het gebruik van hernieuwbare 
gassen in bestaande gasnetwerken. 
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Conclusie: De wijziging wordt overgenomen, met dien verstande dat er van 'netwerkbedrij-
ven /netbeheerders' wordt gesproken. Dit wordt ook aangepast in de werkagenda. 

Werkagenda 
Ter vervanging van punt 9 wordt een tekst in de werkagenda opgenomen zoals zojuist is 
besproken. 
Op verzoek van  en  wordt in de werkagenda ook een tekst opge-
nomen over.belemmeringen door wet- en regelgeving voor flexibiliteit. 
N.a.v. de werkagenda merkt  op dat een en ander wat eenzijdig vanuit 
netbeheerders is beschreven. Hij stelt voor toe te voegen: 'Marktpartijen werken een flexibi-
liteitspakket uit dat voorziet in de tijdige uitrol en beschikbaarheid voor voldoende flexibel 
vermogen voor de periode 2020-2030.' Het betreft een samenspel tussen markt en netbe-
heerders. 
Dit wordt overgenomen, met de toevoeging van  de formulering 'richting 
2030' te hanteren.  stelt voor hier van 'marktpartijen en netwerkbedrijven' 
te spreken. 
Conclusie: Er wordt een nader besproken door alle partijen goedgekeurde tekst aangeleverd. 

 mist aandacht voor mogelijkheden tot opbouw van CO2-vrij regelbaar ver-
mogen. 
Conclusie:  stelt een tekst voor aan  die kan worden overge-
nomen als beiden daar meerwaarde in zien. 

 stelt voor ook bij het een na laatste streepje te spreken van 'netbeheerders 
in samenspraak met marktpartijen' i.p.v. 'netbeheerder'. Dit wordt overgenomen, maar ten-
einde geen mogelijke partijen uit te sluiten, wordt gekozen voor 'stakeholders'. 

 wijst erop dat dezelfde tekst ook goed moet aansluiten op 'de eerder 
genoemde aan te passen tekst omtrent stijgende netwerkkosten. (pag. 28) 

B 2.5 Innovatie en demonstratieprojecten (pag. 30) 
De voorzitter neemt de opname expliciete verwijzing naar versnellingsscenario's op zich in 
overleg met  
In de eerste zin 'Een hernieuwbare, betrouwbare en betaalbare...', moet 'hernieuwbare' ver-
vangen door 'CO2-vrije'. 

 doet een suggestie voor de werkagenda omtrent innovatie. Tot 2030 speelt 
vooral procesinnovatie en daarna komt meer techniekinnovatie aan bod.  laat 
hierop weten dat met EZK is afgesproken de werkagenda voor innovatie na de zomer op te 
stellen. Er wordt bezien of voor vrijdag een korte tekst kan worden geleverd. 

B 2.5.1 Innovatieopgave (pag. 31-33) 
 geeft aan dat de verwijzing naar andere KIA's kan worden verwijderd. Daar-

naast wijst zij erop dat de KIA nog niet gereed is. Die komt na de zomer, de dikgedrukte 
tekst moet worden aangepast. 
Pag. 33, 3' alinea:  stelt voor in de 2/3e regel '... instituten en de 
toegepaste kennisinstellingen.' in te voegen '... en bedrijven'. Dit wordt overgenomen. 

B 2.5.2 Demonstratie- en pilotprojecten (pag. 33-34) 
De voorzitter had begrepen dat hier nog tekst over demonstratie- en pilotprojecten zou wor-
den ingevoegd, maar  geeft aan dat de tekst hieromtrent bij instrumentarium 
komt. 
De voorzitter stelt voor één hoofdstuk zonder paragrafen over innovatie op te nemen, 2.5.2 
te schrappen en een verwijzing naar B 2.10 op te nemen. 
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 is van mening dat in de werkagenda op zijn minst moet komen te staan 
dat ruimte en middelen beschikbaar moeten worden gemaakt. 
Conclusie: Het stuk wordt aangepast zoals voorgesteld, een tekst voor de werkagenda wordt 
opgesteld door  en  Vrijdag wordt beoordeeld of deze 
akkoord is. 

B 2.6 Participatie en draagvlak (pag. 34) 
 staat in algemene zin achter de tekst, maar ziet problemen 

met deze aanpak voor de Waterschappen omdat zij strategische gronden in bezit hebben 
waar andere partijen geen besluiten over kunnen nemen. Hij meent dat zij daarin afwijken 
van andere overheden.  ziet de positie van Waterschappen niet als wezenlijk 
anders. 
Conclusie:  en  gaan nader in gesprek over een 
mogelijke tekst die vrijdag kan worden beoordeeld. 

 stelt voor in de 3' alinea, 3' regel '... dat alle overheden samenwerken om 
een gezamenlijk verhaal over de opgave te vertellen.' een toevoeging te doen 'en relevante 
maatschappelijke partners' om duidelijk te maken dat de boodschap breder wordt gedragen 
dan alleen door overheden.  meent dat hier specifiek het belang van een 
gemeenschappelijk verhaal van de gezamenlijke overheden wordt bedoeld.  
ondersteunt deze zienswijze. De voorzitter wijst erop dat in de laatste zin van de alinea ook 
andere partijen worden genoemd. 
Conclusie: De zin wordt niet aangepast. 

 wijst erop dat er nog geen wetenschappelijke vermeldingen van een participa-
tiewaaier zijn, de nog op te nemen verwijzing naar de bron kan derhalve verwijderd worden. 

B 2.6.2 De waaier van procesparticipatie tot financiële en eigendomsparticipatie (pag. 35) 
 stelt n.a.v. eerdere bespreking voor in het eerste rijtje punt 2 te wijzigen 

in: 'belangen in de omgeving, waaronder het natuur en landschappelijk belang (zie ook B 
2.3.3)'. Deze wijziging wordt overgenomen. 

B 2.6.3 Financiële en eigendomsparticipatie en 2.6.4 Monitoring en capaciteitsopbouw 
(pag. 36) 

 mist in de werkagenda dat eigendomsparticipatie wordt bekeken. 
 sluit zich hierbij aan, in de werkagenda zou punt 5. van 2.6.3 moeten worden overge-

nomen. 
Conclusie: Eigendomsparticipatie wordt toegevoegd aan de werkagenda en het punt van 

 wordt overgenomen. 
 verwacht dat punt 4 voor Waterschappen niet haalbaar is. 

 benadrukt dat dit geen projectspecifieke, maar een landelijke ambitie betreft 
die in regio's moet worden ingevuld. Dit kan in de RES worden opgenomen in samenwer-
king met plaatselijke gemeenten. 

 wijst op de term 'doelstelling' waar 'ambitie' moet staan in 2.6.4, 'maatschap-
pelijke doelstelling'. Hij meent dat dit elders ook nog moest worden aangepast. 

B 2.7 Bestuurlijke afspraken Rijk-medeoverheden en de Regionale Energie en Klimaat 
strategieën (RES) (pag. 37-38) 
Pag. 37, le bullet:  wijst erop dat '34-108' moet zijn '82-108'. Dit wordt aange-
past. 
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Pag. 37, le bullet:  heeft moeite met het opnemen van concrete getal in dit 
verband. Conclusie: Kortheidshalve wordt verwezen naar de tabel zonder hier getallen op te 
nemen. 
In het algemeen werpt  de vraag op of met deze paragraaf de governance 
wel voldoende is afgedekt, zodat netbeheerders tijdig betrokken worden bij regionale pro-
jecten. De voorzitter beaamt dat dit punt goed belegd moet zijn in de tekst.  
verwacht dat netbeheerders juist bij regionale projecten betrokken zullen worden en wijst op 
de open deur policy die ook regio overstijgend wordt gevoerd. 
Pag. 37, ie  bullet en pag. 38 laatste bullet:  wijst op de nog vage omschrijving van 
tij digheid van de verwerking in omgevingsbeleid van overheden, waar elders in de tekst in 
een tabel te behalen kostenreducties voor hernieuwbaar op land staan opgenomen. Hij stelt 
voor de tekst van de laatste bullet te wijzigen in 'Verwerking uitkomsten RES in het omge-
vingsbeleid van betreffende overheden zodat de ambities of doelstellingen — waarbij wordt 
verwezen naar genoemde tabel —daadwerkelijk tijdig gerealiseerd kunnen worden'.  

 begrijpt het belang van de RES'en het bekend zijn hoe die eruit gaan zien eind 
2019, maar de kostenreductie is afhankelijk van meerdere aspecten, waaronder ook interna-
tionale ontwikkelingen. De voorzitter stelt voor in het najaar dit punt nader te bezien.  

 benadrukt het belang van tij digheid van ruimtelijke inpassing voor het ontwikkelen van 
tenders, die weer van invloed zijn op het behalen van de kostenreductie.  
houdt moeite met directe koppeling van kostenreductie aan inpassing.  snapt 
het punt maar voorziet problemen aangezien ruimtelijke processen nu eenmaal tijd nodig 
hebben.  stelt voor de discussie te voeren op basis van het nieuwe stuk 
over kostenreducties en instrumentering. De achtergrond van deze discussie vormt de vraag 
of de kostenreducties met een jaar versneld kunnen worden. 
Conclusie: Het voorstel van  wordt overgenomen. Na bespreking van dat stuk wordt 
bezien of op dit punt nog een koppeling naar de RES nodig is in de vorm van toegevoegde 
tekst. 
Pag. 37, planning september 2018:  ziet na '...uniforme uitgangspunted(2e 
regel) graag toegevoegd 'voor de regionale doorvertaling van de totale ambitie'. Wat hem 
betreft is het cruciaal dat dat wordt vastgelegd. Zodoende wordt bijvoorbeeld de discussie 
over de verdeelsleutel op hoofdlijnen belegd in het Klimaatakkoord. Eerder is dit al ter spra-
ke gekomen, maar nooit goed geland.  gaat niet akkoord. Er is in het proces 
van de RES overeengekomen dat niet in het Klimaatakkoord zelf al een verdeling zou wor-
den vastgelegd maar dat de systematiek gezamenlijk wordt bekeken. Het voorstel van  

 komt naar zijn idee terug op eerdere uitgangspunten.  meent 
echter dat voortdurend discussie is geweest over de mate van detaillering in het akkoord. De 
uitgangspunten van de doorvertaling moeten wel in het akkoord in het najaar worden vastge-
legd.  sluit zich aan bij de laatste opmerking en wijst erop dat vandaag in 
het VNG-congres een motie wordt gelanceerd, afgestemd met  waarin na-
drukkelijk staat dat de hier geformuleerde uitgangspunten en andere overeenkomstige doel-
stellingen in de uitgangspunten voor de regionale energiestrategie worden opgenomen, in 
lijn met wat  zegt.  kent die motie niet. Hij meent dat de af-
spraak is geweest dat de decentrale overheden de verdeelsystematiek samen uitwerken en 
die eind 2019 presenteren. 
Conclusie: Op die punt komt men nu niet verder. Indien vandaag geen nieuwe tekst wordt 
ontvangen, wordt vrijdag teruggekomen op dit punt in samenspraak met . 
Pag. 38:  stelt voor op te nemen in de werkagenda: Uitwerken governance 
RES. 
Conclusie: Er wordt een zin van deze strekking toegevoegd opgesteld door  
en  
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Pag. 38:  stelt voor in de werkagenda op te nemen dat wordt gewerkt aan 'Een 
kennisagenda en competentieontwikkeling op zowel nationaal als regionaal niveau voor 
overheden en maatschappelijk partners'(zie pag. 73, eerste regel van 'Minimale randvoor-
waarden' 1.b.) Dit voorstel wordt overgenomen. 

B 2.8 Mensenwerk, werk voor mensen (pag. 38-39) 
De voorzitter merkt in dit verband op dat de Taakgroep Arbeidsmarkt werkt aan de vragen 
met betrekking tot het arbeidsmarkt en het scholingsvraagstuk die door de diverse sectorta-
fels zijn gesteld. In het overkoepelend beeld wordt een korte rapportage vanuit de taakgroep 
opgenomen. Aangezien daar uitgebreider wordt ingegaan op sommige thema's, is de tekst 
hier beperkt. 

 zou graag tekst opnemen over hoe universiteiten in staat gesteld worden om 
te participeren. 
Conclusie: Deze zin kan worden opgenomen in vragende vorm, net als de rest van de tekst. 

B 2.9 De internationale omgeving (pag. 39) 
In de een na laatste alinea, 5e regel, staat dat de pentalaterale variant een goede optie zou 
zijn.  stelt voor van een 'mogelijke optie' te spreken. 
Conclusie: Er wordt slechts van 'optie' gesproken. 
Een na laatste alinea, 1e  regel:  stelt voor in de zin 'Het Rijk zoekt...' te 
spreken van 'participanten' of 'partijen' i.p.v. het Rijk. De voorzitter meent dat dit eerder is 
besproken met als uitkomst: het kabinet zoekt steun en partijen ondersteunen dat.  

 heeft het idee dat de tekst zo teveel de bal bij het rijk legt. 
Conclusie: Er wordt een voorstel gedaan voor een aangepaste tekst. 

 heeft al eerder gevraagd de tekst van het regeerakkoord aan te houden voor 
de duidelijkheid. De voorzitter wijst erop dat deze tekst stamt uit de brief van de minister 
van 23 januari, met de toevoeging 'wij ondersteunen dat'.  kan voorlopig niet 
verder gaan dan 'ondersteunen'. Daarop stelt  voor in de werkagenda op te 
nemen dat mede op basis van doorrekening en realisatie van de eigen plannen, uiteindelijk 
wordt vormgegeven hoe gezamenlijk richting Brussel kan worden opgetrokken. 
Conclusie: Het voorstel van  wordt overgenomen. 

 mist bij de landen waarmee de Nederlandse energiemarkt is verbonden (1 e  ali-
nea) de Noordwest-Europese markt, Scandinavië en Groot-Brittannië. Deze wijziging wordt 
overgenomen. 

B 2.10. Instrumenten, maatregelen, kosteneffectiviteit en verdeling (pag 40) 
Hoewel B 2.10.1 en B 2.10.2 nog moeten worden aangeleverd wordt de openingstekst wel 
beoordeeld. 

 wijst in verband met punt 5 van de eerste rij en punt 2 van het tweede 
rijtje op de eerdere waarschuwing dat moet worden gewaakt voor het scheppen van de in-
druk dat elektriciteit de oplossing voor alle problemen is. Zij stelt voor het punt 2 te laten 
staan en punt 5 te schrappen omdat het geen doel op zich is, maar een middel. 
Conclusie: Punt 2 van de eerste rij wordt uitgebreid: 'Sturing vindt plaats op basis van 
marktprikkels (gelijk speelveld, CO2-beprijzing en normering en stimulering van vraag in-
dien nodig)', punt 5 van deze rij vervalt. 

 stelt een vierde punt voor de tweede rij voor met als strekking 'de kostenre-
ductie ten aanzien van netbeheer door een verbetering van regulering van het netwerk ge-
richt op een verlaging van kosten' 
Conclusie: Een korte zin met verwijzing naar eerdere tekst wordt opgenomen analoog met 
de punten 1 en 2. 
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B 2.10.3 Marktfinanciering (pag. 41) 
Op basis van de laatste tekst uit de Taakgroep Financiering heeft de voorzitter een korte 
wrap-up gemaakt. Hierover komt ook een klimaatbrede grotere tekst die ruimer verslag doet 
van de werkzaamheden van de taakgroep. Gezien het belang van het onderwerp voor elek-
triciteit, is hier een verkorte versie opgenomen. 

B 2.10.4 Verdeling van lasten (pag. 41) 
Aangezien geen van de aanwezigen een tekstvoorstel heeft over het thema verdeling van 
lasten, wordt de paragraaf geschrapt. Bovendien betreft dit bij uitstek een tafeldoorsnijdend 
thema. 

B 2.10.5 Tendersystematiek (pag. 41-42) 
Pag. 41:  deelt mee in verband met de zin 'Overweeg hierbij koppeling met 
langjarige PPA's met overheden' (1e bullet, 2e  subbullet, le  punt) dat de overheid stroom 
duurzaam inkoopt, maar dit niet koppelt aan PPA's.  merkt op dat daarmee wel 
prijsgaranties zouden kunnen worden gegeven.  meent dat dit alleen eigen 
inkoop van de overheid betreft en dus maar een klein deel betreft. 
Conclusie: Het punt wordt er voorlopig uit gehaald. 
Pag. 42, laatste regel:  stelt voor deze te schrappen. 
Conclusie: Het onderwerp wordt opgenomen in de werkagenda bij dit hoofdstuk onder 
'Marktfinanciering' door de toevoeging van de tekst 'daarbij zal de taakgroep ook worden 
gevraagd nog eens te kijken naar voor- en nadelen van verlenging van subsidietermijn.' De 
zin 'In de uitwerking... subsidietermijn' wordt geschrapt, evenals de tweede zin bij Instru-
ment tender in de werkagenda. 
Pag. 42, 2e  subbullet:  stelt voor de zin aan te passen naar 'Kies bij voorkeur 
voor tender met gedeeld eigendom van de omgeving'.  wijst erop dat in 
de tekst over de participatieparagraaf een aantal compromissen is gesloten, waaronder het 
punt van de ambitie van 50% eigendom. De voorgestelde zin komt neer op een 100%-
voorkeur uitspraak. Dat gaat te ver. 
Conclusie:  en  bespreken dit punt. Een tekstvoorstel volgt. 
Siward komt op zijn woorden terug, hij meende dat het hier over publieke gronden ging. 

B 2.10.6 Salderingsregeling/postcoderoos (pag. 42) 
 stelt in het algemeen de vraag of 2.10.6 en 2.10.7 wel moeten worden 

opgenomen. Gehoord eerdere discussies, oordeelt de voorzitter dat behoefte is aan opnemen. 
 denkt dat alleen procesmatig hierop kan worden ingegaan gezien de 

meerdere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden, waaronder het gesprek over ver-
schuiving in de energiebelasting.  meent dat met het oog op communicatie 
het onderwerp wel moet worden behandeld. Op zijn minst moet worden beschreven wat in 
de brief van de minister staat.  sluit zich aan bij de laatste opmerking en 
voegt toe dat zon op daken als onderdeel van de mix goed zichtbaar moet blijven. 
De voorzitter constateert dat het onderwerp moet worden benoemd, niet zozeer de instru-
menten, maar wel als het belang van kleinschalige zon. Tenminste twee ontwikkelingen zijn 
relevant, de opvolging van de salderingsregeling/brief van de minister en mogelijke verande-
ringen in tariefstelling EB. Allebei kunnen, zeker in combinatie, effecten hebben op de busi-
nesscase voor Zon BV. Dit valt goed te onderzoeken in najaar. 

 lijkt het verstandig te benoemen wat op het vlak van kleinschalige zonpro-
jecten wordt gedaan. Zij stelt voor goed te checken wat de tafel Gebouwde Omgeving zegt 
in relatie tot de brief van de minister, opdat een en ander met elkaar klopt, en op te nemen 
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dat dit in overleg gebeurt.  weet dat EZK ook met een tekst zou komen op dit 
vlak bij Gebouwde Omgeving. Daar kan naar worden verwezen. 
Conclusie: Er komt een tekstvoorstel waarin staat dat met het zicht op het najaar hier nader 
naar wordt gekeken. 

B 2.10.7. Belemmerende wet- en regelgeving (pag. 42) 
 stelt voor op te nemen dat de verbreding van de afvalstoffenheffing wordt bezien in 

het najaar.  komt voor vrijdag op dit voorstel terug. 
 stelt voor de tekst wat serieuzer aan te zetten en de urgentie goed duide-

lijk te maken. Uit de tekst moet duidelijk spreken dat de intentie is dit aan te pakken. In de 
bijlage kan een overzicht van de reeds geïnventariseerde belemmerede wet- en regelgeving 
worden opgenomen, om in de werkagenda te onderzoeken of wetgeving kan en zal worden 
aangepast. De voorzitter wijst erop dat het eerder gemaakte lijstje al bij het departement is 
uitgezet. Het overgrote deel zit al in 2.4. Het gaat hier slechts procedureel over mogelijke 
onderwerpen waarnaar in het najaar verder wordt gekeken en die dan worden beoordeeld. 

 hecht aan het noemen van de afvalstoffenheffing. 
 mist de dubbele heffing van energiebelasting voor opslag en sluit zich voor 

het overige aan bij   stelt voor de oude tabel te schonen 
van de onderwerpen die al elders opgepakt zijn. Destijds is ook al een lijstje naar Financiën 
gegaan, nagekeken wordt of het punt van  daar al bij stond. met betrekking tot 
de afvalstoffenheffing wordt ook gecheckt hoe dit valt bij het departement, indien dit in het 
'rode bakje' valt, wordt dat door  ook gemeld. 
Conclusie: Er wordt een korte tekst opgenomen met het resultaat van de opgeschoonde lijst. 

B 2.10.8 Van aanbodstimulering naar vraagontwikkeling (pag. 42-43) 
Pag. 42 1e alinea:  vraagt n.a.v. de omschrijving of het nodig is dat wordt 
gestimuleerd als al meer wordt gedaan dan waar vraag naar is. Hoe moet dit worden geduid? 
Als vraagontwikkeling gesteund moet worden, is dat aan de andere tafels en dient het ver-
zoek van hun kant te komen. De voorzitter stelt voor de laatste zin te schrappen. -

 meent dat het algemeen idee van elektrificatie als een van de werkpaarden van het 
akkoord verwatert door dit op verschillende plaatsen uit de tekst te schrappen.  sluit 
zich daarbij aan. Hoewel de industrie het grootste werkpaard is in dit opzicht, is het passend 
ten minste iets op te nemen over 'eventuele stimulering indien nodig'.  
roept in reactie op de opmerking van op het onderwerp elektrificatie aan de andere ta-
fels goed te laten landen.  wijst erop dat net is besloten 'stimulering elektrifi-
catievraag' bij B 2.10 toe te voegen. Het punt wordt dus al geadresseerd. Uit het stuk moet 
duidelijk spreken dat verdere verduurzaming van het elektriciteitssysteem baat heeft bij een 
groeiende vraag naar groene stroom. 
Conclusie: De laatste zin 'Dan is ook... passend is.' wordt geschrapt, vrijdag komt in het 
algemeen aan de orde of het punt voldoende is geadresseerd. Wellicht moet de titel van deze 
paragraaf worden aangepast. 
Op de werkagenda wordt vrijdag teruggekomen, wanneer de nieuwe tekst gereed is. 

C 1. Wind op Zee (WOZ) 
C 1.1 De ambitie (pag. 44-45) 
De voorzitter stelt voor het deel WOZ van tabel 1 hier op te nemen. 
Pag. 44 2e alinea, 5e regel:  vraagt waarom hier wordt verwezen naar re- 
gelbaar CO2-vrij vermogen. 
Conclusie: De zin 'Daarbovenop is er... kan worden opgewekt' wordt geschrapt. 
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C 1.3 Systeemvraagstuk en opgave voor de netten (pag. 45-46) 
Pag. 45 2' alinea:  stelt voor toe te voegen dat het niet alleen om de be-
lasting van het hoogspanningsnet gaat, maar ook om het laagspanningsnet en dat de aanpak 
daar ter voorkoming van netto investeringskosten is met de tekst 'niet alleen onnodige belas-
ting, maar ook onnodige verzwaring van de netten te voorkomen'. Graag ziet hij ook een 
toevoeging over de ombouw van bestaande gasinfrastructuur omdat daarmee overbodige 
investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur kunnen worden voorkomen wanneer een wa-
terstofstructuur wordt gebouwd. 
Conclusie: Na beoordeling van de tekst van de voorzitter over waterstof, wordt dit punt vrij-
dag nader beoordeeld. 

C 1.4 Kostendaling Wind op Zee productie (pag. 45-46) 
Pag. 46 2e  bullet:  ziet de PPA's als mogelijk probleem. Met de laatste bul-
let kan zij instemmen.  stelt dat bij de r bullet de rol van grote inkopers 
wordt bedoeld, hetzij bedrijven, hetzij overheden. Of hierbij PPA's aan de orde zijn of niet, 
is hier niet het punt. 
Conclusie: Het 5e punt wordt goedgekeurd en neemt de plaats van het 2e  dat geschrapt 
wordt. 

C 1.5 Wind op zee pakket (pag. 46-47) 
Pag. 46 3' bullet:  wijst erop dat '>14 GW' (4' regel) '>10 GW' moet zijn. 
Bij >10 GW moet worden nagedacht over andere energiedragers. De voorzitter verzoekt 
deze bullet met name goed te checken op correcte weergave aangezien dit lastig valt samen 
te vatten. 
Conclusie: Dit stuk wordt nagekeken, eventuele aanpassing volgt. 
Pag. 46 1 e  bullet:  merkt op dat deze moet kloppen met de nieuwe tekst. 
Dit wordt nagekeken. 
Pag. 46 5e bullet:  denkt dat met '... van grootschalige elektrolyse, conversie 
en transport van duurzaam geproduceerde waterstof,...' wordt bedoeld: '... van grootschali-
ge elektrolyse en hiermee geproduceerde waterstof,...', o.i.d. De conversie van waterstof op 
zee zonder CO2 op zee ziet zij niet uit scheikundig oogpunt. 
Conclusie: De discussie over waterstof wordt vrijdag gevoerd als de tekst daarover is beoor-
deeld. 

 vraagt of DC-voorzieningen bewust zijn weggelaten. 
 stelt vanuit zijn achterban voor toe te voegen 'bestaande natuurtrajecten 

zoals de KRM en Natura2000 worden geïmplementeerd en niet verder vertraagd'. 
Conclusie:  bespreekt dit nader met  

 geeft aan dat de als alternatief aangemerkte tekst haar voorkeur heeft 
omdat meer tijd moet worden genomen om een en ander in de volle breedte te beoordelen. 

 stelt voor bij de alternatieve tekst een link op te nemen naar het om-
bouwen van waterstofnetwerken en daarbij in het algemeen naar 'de netbeheerders' te ver-
wijzen.  sluit zich aan, maar denkt dat de laatste zin een voorschot neemt 
op de nog te voeren discussie.  maakt het voorbehoud dat elektrolyse en 
conversie productiewijzen betreffen. de overheid beziet dit binnen het kader dat productie en 
levering een taak van marktpartijen is. Dat wordt niet bedoeld met 'onderzoeken of er een 
taak ligt voor de netbeheerders'. 
Conclusie: Vrijdag wordt dit punt verder besproken. De werkagenda komt dan ook aan de 
orde. 

C 2.3 Systeemvraagstuk en opgave voor de netten (pag. 48-49) 
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 mist in de werkagenda omtrent systemische opgaven het gegeven dat 
ook opregelbaar vermogen nodig is naast afregelbaar vermogen. 
Conclusie: Er wordt gesproken van 'regelbaar vermogen'. 
Pag. 49 laatste alinea:  stelt voor op te nemen dat in het najaar wordt 
onderzocht hoe de leveringszekerheid het best gediend kan worden en welke aanvullende 
eisen en mogelijkheden daarbij optimaal zijn. De voorzitter wijst erop dat dit in de werk-
agenda bij 2.4 staat. 

C 2.4 Kostendaling Hernieuwbaar op Land (pag. 49) 
Er is een kleine aanvullende tekst aangeleverd oor  over kleinschalig zon. 
De tekst wordt onder dit punt opgenomen. 

C 2.5 Hernieuwbaar op Land pakket (pag. 50) 
 stelt bij de 5e bullet de tekst voor: 'We committeren ons aan een proces 

om net als bij wind op zee de ecologische en ruimtelijke knelpunten op te lossen.' 
Conclusie: De zin wordt conform voorstel aangepast. 
Bij de werkagenda wordt verwezen naar de tekst bij 'Systeem'. 

C 3 Biomassa (pag. 51) 
 wijst erop dat hoewel er in het algemeen voor biomassa nog geen duur-

zaamheidscriteria bestaan, die er uitgerekend voor de biomassa gebruikt in de elektriciteits-
sector echter wel zijn vastgesteld na intensieve onderhandelingen. Daarom zouden deze 
moeten worden opgenomen als uitgangspunt. De voorzitter wijst erop dat wat betreft bio-
massa alle tafels de tekst hebben neergelegd bij de desbetreffende werkgroep. De voorge-
legde tekst sluit daarbij aan. Afwijken van die tekst van de werkgroep in bijzondere gevallen 
die niet worden genoemd in die tekst, is op dit moment niet handig. De voorzitter stelt voor 
de tekst van de werkgroep nogmaals te verspreiden en hier te volstaan met een korte samen-
vatting van die tekst.  vindt het niet noemen van de behaalde afspraken over 
criteria een kolossale stap terug in het proces.  wil nagaan wat mogelijk 
is qua aanpassing van de tekst. 
Conclusie: Er wordt contact gelegd met de secretaris van de betreffende werkgroep en er 
wordt op teruggekomen. 

C 4 (niet opgenomen) 
Het was de bedoeling het oordeel van aanwezigen te horen op de vraag: Is flexibiliteit vol-
doende belegd, in met name B 2.4, of is er behoefte aan een aparte C 4 rond flexibiliteit? Per 
abuis is de tekst van C 4 echter niet opgenomen in de laatste versie. 

 meldt dat in overleg met  de conclusie is getrokken dat 
alle onderdelen in B 2.4 zijn opgenomen en een aparte tekst C 4 derhalve niet meer nodig 
was. 
Conclusie: De oorspronkelijke tekst wordt alsnog opgenomen en vrijdag beoordeeld op al 
dan niet overbodig zijn. 

Bijlages 
Bijlage 5  

 komt nog met input hiervoor uit de laatste NEV. Vrijdag kan dit worden be- 
sproken. 

Bijlage 6  
De tekst komt vanavond. 
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Bijlage 7  
Aan de tekst behorend bij B 2.4 wordt nog gewerkt. 

 stelt als titel 'Systeemintegratie' voor. 

Bijlage 8  
De tekst betreft de juiste versie van de 8 juni jl. geagendeerde notitie, behorend bij B 2.7. De 
vraag ligt voor of men deze bijlage wenst op te nemen. 

 maakt een praktisch voorbehoud, het stuk ligt nog bij de minister. Zij 
komt er vrijdag op terug. 
Conclusie: Opnemen van de bijlage is gewenst. 

Wat de inhoud van bijlage 8 betreft merkt  op dat hij zich niet in alle opzich-
ten kan vinden in de tekst en het lastig vindt zich eraan te committeren. Als wordt opgeno-
men dat in het najaar op de governance wordt teruggekomen, kan hij ermee leven. De 
voorzitter wijst erop dat bij de werkagenda is toegevoegd dat de governance wordt bekeken. 
Wellicht kan in de bijlage worden opgenomen dat de teksten afkomstig zijn van verschillen-
de partijen en dat de tekst omtrent de RES afkomstig is van de mede-overheden.  

 vindt dat een goed voorstel, maar geeft vrijdag zijn definitieve oordeel na overleg. 

Bijlage 10 
Na gereedkomen van alle werkagenda's komt hier een overzicht voor het vervolg in het na- 
jaar. 

3. 	Werkafspraken en sluiting 
Vanavond wordt de definitieve versie rondgestuurd, een tijd kan niet gegarandeerd worden. 
Vrijdag wordt nog teruggekomen op eventuele punten in het eerste deel aangezien voor be-
handeling vandaag geen tijd meer is. Verder uitstel is dan niet mogelijk, de tekst moet het 
weekend bij het ministerie worden aangeleverd. Derhalve moeten vrijdag alle resterende 
punten worden besproken. 

In overleg wordt besloten aanstaande vrijdag, 29 juni, om 09.30 uur te beginnen en als eind-
tijd 13.00 uur aan te houden. 

De vergadering gepland voor volgende week vrijdag vervalt. 

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

Vergadering: 	 Sectortafel ElektriciteitFout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Datum en tijd: 	 Vrijdag 29 juni van 9.30 uur tot 15.40 uurFout! Onbe- 
kende naam voor documenteigenschap.Fout! On-
bekende naam voor documenteigenschap. 

Plaats: 	 SER-gebouw. Den HaagFout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (FNV, ver-
vanger   (Shell), 

 (Gasunie, vervanger   
 (Engie),  (NVDE),  

 (VEMW),  (Unie van 
Waterschappen),  (Energie Neder-
land),  (RWE),  (ODE, plv. 

  (NERA),  
 (Natuur- en Milieufederaties),  (Nuon), 

 (FME),  (VNG/IPO), 
 (Academie van de Bouwkunst Amster-

dam),  (Vandebron),  
(TenneT),  (Netbeheer Nederland, 
vervanger van ),  (Eneco), 

 (Greenpeace) 
Waarnemers: 	  (beiden KEK) 

Ministeriële vertegenwoordigers: 	  (EZK/Rijksoverheid) 

Deskundigen/adviseurs: 	  (PBL),  (Posad) 

Secretariaat: 	  (SER),  On- 
bekende naam voor documenteigenschap. (EZK), 

 (notulist, SER) 
Afwezig met bericht van verhindering: 	  (FNV),  (Gasunie),  

 (TenneT),  (Netbeheer Ne-
derland),  VNG),  (ODE) 

1. 	Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de (13e) vergadering met een woord van welkom. 
De verhinderde deelnemers en hun vervangers zijn in de aanhef van het verslag ver- 
meld. 

Omdat de vergadering vandaag langer heeft geduurd dan 14.00 uur verlaten een aantal 
deelnemers de vergadering na dat tijdstip in verband met verplichtingen elders. Het 
betreft hier onder meer: de   en  

De voorzitter wijst erop dat vandaag het derde en finale concept van de Bijdrage van de 
Sectortafel ter vaststelling voorligt (Sharepointregistratie KA-E101). De voorzitter stelt 
vast dat de deelnemers, ondanks de late toezending, goed kennis hebben kunnen ne- 



155 

men van de concepttekst. Beoogd resultaat is een volledig afgestemde en door alle 
deelnemers van de Sectortafel gedragen tekst (zie hiervoor de aanbiedingsbrief KA-E 
99). De Bijdrage maakt samen met de Bijdragen van andere tafels onderdeel uit van het 
Voorstel voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord. 

Factsheets van Posad/Generation.Energy (KA-E/102): 
Omdat deze factsheets nog verder verbeterd en aangevuld moeten worden, zullen deze 
niet als bijlage bij de Bijdrage worden gevoegd, maar in september a.s. als ruimtelijk 
advies van Posad/Generation.Energy uitgebracht. 
Waar nu in de hoofdtekst naar de eerder beoogde bijlage wordt verwezen, zal de publi-
catie van het ruimtelijk advies in het vooruitzicht worden gesteld. 

De   licht toe dat de zomerperiode zal worden benut voor het verwerken van 
aanvullingen, met name de tabel kosten, en het redigeren van de tekst. Er moet een 
check plaatsvinden op de definitieve tekst van de Bijdrage van de Sectortafel Elektrici-
teit en wellicht zelfs met ruimtelijke aspecten van andere tafels. De leden van de Tijde-
lijke Tafel Elektriciteit wordt gevraagd tot september a.s. mee te denken en mee te 
doen. 
Ook de conceptteksten van de menukaarten voor opslag en buffering moeten nog ge-
reed worden gemaakt en daarvoor zal mogelijk nog afstemming plaatsvinden met de 
voorzitter van de Tijdelijke Tafel Systeem, de   

Expertsessie: 
De voorzitter deelt verder mee dat voorzitter en secretariaat in overleg met Po-
sad/Generation.Energy nog zullen bekijken of half september een expertsessie kan wor-
den georganiseerd, waarin de factsheets als ruimtelijk advies zullen worden 
gepresenteerd. Deze timing houdt verband met de dan verwachte doorrekening van CPB 
en PBL van het voorstel voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord, inclusief een ap-
preciatie van het kabinet. 

Conceptverslagen van de vergaderingen van afgelopen woensdag en vandaag: 
Deze conceptverslagen zullen voor eventueel commentaar aan de deelnemers worden 
voorgelegd. Dat commentaar zal dan zo goed mogelijk worden verwerkt in de concept-
verslagen, waarna de voorzitter de verslagen namens de Sectortafel vaststelt. Hoewel 
de voorzitter dit zal proberen te vermijden, zal hij indien noodzakelijk hierover telefo-
nisch contact met de indiener(s) van het commentaar opnemen. 

Onderzoek Frontier Economics in opdracht van Energie Nederland: 
Een deel van dit onderzoek over de CO2 minimumprijs (pentalaterale variant, een ander 
doorgerekend alternatief wordt niet gedeeld) is conform eerdere toezegging door Ener-
gie Nederland aan het secretariaat aangeleverd en is inmiddels op Sharepoint geplaatst. 

2. 	Vaststelling verslag van de vergadering van 22 juni (KA-E/100) 

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende verbeteringen: 
Pagina 1, stuknummer: Nummeren als KA-E/100. 
Pagina 5, 7e  regel van onder (inbreng   "potentie hernieuwbare energie op 

land" moet zijn "potentie hernieuwbare elektriciteit op land". 
Pagina 8 (inbreng   Betrokkene verwijst hier naar de hoge netkos-

ten "zo'n, 23 miljard totaal". Die zinsnede moet luiden: "volgens de Tijdelijke Tafel 
Systeem zo'n 23 miljard in totaal". 

Pagina 9, 2e  gedachtestreepje van onder (inbreng  ): De inbreng moet 
als volgt worden gelezen: "Er lijkt in de tekst steeds sprake van een carbon floor 
prijs. Om aan te scherpen: praten over een minimum CO2-prijs bij elektriciteits-
productie. All over heeft heel andere effecten en impact." 
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Pagina 13, ad Deel B -B1, n.a.v. pagina 14 (inbreng   De woor-
den "bijlage Sectortafel Industrie en" wordt geschrapt. 

Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: 
Op pagina 11 bepleit de voorzitter enkele opties/varianten voor een nationale minimum 
CO2-prijs door PBL door te laten rekenen. Afgesproken is dat gewerkt zal worden aan 
een acceptabele tekst, inclusief de door te rekenen varianten. 

  wijst erop dat een doorrekening door Frontier Economics heeft 
plaatsgevonden. Verder voert Frontier nog een aantal doorrekeningen uit op verzoek 
van een aantal partijen. Omdat er al meerdere varianten beschikbaar zijn/komen, ziet 
spreekster niet de noodzaak van een doorrekening door PBL. 

De   herhaalt zijn in de vorige vergadering gemaakte opmerking dat PBL 
niet vier verschillende varianten gaat doorrekenen. Nu staan er vier varianten in de con-
cepttekst. Dat is lastig. Hij wil nog nadenken over de vraag hoe daarmee moet worden 
omgegaan. 

De   voorziet weinig problemen voor de doorrekening. PBL kan in ieder geval 
twee varianten doorrekenen: de afspraken uit het Regeerakkoord met betrekking tot de 
nationale minimum CO2-prijs en het niet invoeren daarvan. Dan is er ook een beeld 
voor de twee andere varianten uit de concepttekst van de Bijdrage die zich daartussen 
bevinden. 

De   merkt op dat de ruimte om allerlei varianten door te rekenen zeer 
beperkt is voor PBL, ook al omdat nu gewacht moet worden op de (extra) elektrificatie-
vraag vanuit andere tafels. Afhankelijk van de beschikbare tijd zouden misschien inder-
daad varianten met en zonder een nationale minimum CO2-prijs kunnen worden 
doorgerekend. 

  wijst erop dat wanneer maar één variant wordt doorgerekend en 
dit de verkeerde blijkt te zijn de doorrekening geen waarde heeft. In die situatie is er 
maar 50 procent kans dat de doorrekening bruikbaar is. 
Spreekster sluit zich bij de  aan dat in ieder geval twee varianten moeten 
worden doorgerekend, namelijk de minimum CO2-prijs uit het Regeerakkoord en het 
niet invoeren daarvan. 
Spreekster maakt daarom het voorbehoud dat het bezwaarlijk is vandaag een ja-woord 
te geven op de concepttekst, terwijl nog niet duidelijk is welke variant(en) wordt/worden 
doorgerekend. 

De   zegt toe dat PBL hard zijn best zal doen om in ieder geval de twee 
gesuggereerde varianten door te rekenen, zij het dat dit wellicht niet voor alle scenario's 
het geval zal (kunnen) zijn. 

De voorzitter stelt voor dit onderwerp te parkeren en nader te bespreken bij de tekst op 
pagina 54, uitgaande van de toezegging van de   

Verder geeft het verslag geen aanleiding tot opmerkingen. 

3. 	Vaststelling derde en finale concept van de Bijdrage van de Sectortafel 
KA-E 101) 

Zoals hiervoor al door de voorzitter is aangeven, ligt vandaag het derde en finale con-
cept van de Bijdrage van de Sectortafel ter vaststelling voor (KA-E101). 
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De voorzitter stelt vast dat de deelnemers, ondanks de onverhoopt latere toezending, 
goed kennis hebben kunnen nemen van de concepttekst. 
Beoogd resultaat is een volledig afgestemde en door alle deelnemers van de Sectortafel 
gedragen tekst (zie hiervoor de aanbiedingsbrief KA-E 99). De Bijdrage maakt samen 
met de Bijdragen van andere tafels onderdeel uit van het voorstel voor de hoofdlijnen 
voor een Klimaatakkoord. 

3.1 	Inleiding op manifest KEK: 
Alvorens de concepttekst te bespreken, nodigt de voorzitter ter inspiratie de waarne-
mers van de zijde van de Klimaat- en Energiekoepel (KEK) uit een toelichting te geven 
op hun bevindingen. 

De KEK bestaat uit meer dan 300 jonge energie- en klimaatexperts, die de generatie 
vertegenwoordigt die het Klimaatakkoord tot 2030 uitvoert. Ook het Kernteam Elektrici-
teit heeft aan een akkoord/manifest gewerkt. De leden zijn werkzaam in de energiesec-
tor, wetenschap, industrie, overheid en consultancy. 
Dit manifest wordt ter vergadering uitgereikt en zal tevens op Sharepoint worden ge-
plaatst. 

De   wijst erop dat de achtergrond van de leden van het Kernteam Elektrici-
teit in hoge mate overeenkomst met die van de Sectortafel, met uitzondering van de 
natuur- en milieuorganisaties. Toch komen de op slechts vier pagina's samengevatte 
bevindingen inhoudelijk goed overeen met die van de Sectortafel, al toont KEK meer 
ambitie en lef. De   roept de Sectortafel voor de tweede helft van de onder-
handelingen (tot een meer uitgewerkt Klimaatakkoord) ook meer lef te tonen, meer uit 
te gaan van omdenken en meer digitalisering toe te passen. 

In het Manifest zijn voor de onderdelen van de waardeketen, namelijk opwek, transmis- 
sie, opslag en verbruik, speerpunten op een rij gezet voor: 
de eerste helft/kostenefficiënt naar 25 Mton CO2-reductie in 2030 en 
de tweede helft/het kopwerk voor betaalbare nul-uitstoot in 2050. 
Vervolgens is er aandacht voor de governance en digitalisering, onmisbare succesvoor- 
waarden. 

De    noemt vier specifieke speerpunten: 
1.2030, opwek: Net zoals de Sectortafel pleit KEK voor zon op dak en dubbeldoelka-

vels. Durf zon op dak te verplichten en pas meervoudig ruimtegebruik toe, bij-
voorbeeld een combinatie van wind en zon, combinaties van nieuwe opwek en 
natuur en een combinatie van parkeerplaatsen met zonnepanelen. 

2.2030, transmissie: Netbeheerders hebben een investeringshorizon tot 2070 en het 
is belangrijk dat ze ruimte krijgen en pakken om ervoor te zorgen dat het sys-
teem klaar is voor 2050. 

3.2050, opslag: Voor aardolie geldt een strategische reserve van, naar de  
 meent, drie maanden. Dat moeten we in de toekomst misschien ook doen 

voor waterstofgas. Behoort die taak tot de markt of tot de overheid? KEK doet 
hierover geen uitspraak, maar benadrukt wel dat hierover tijdig moet worden 
nagedacht. 

4.2050, verbruik: De energie-intensieve industrie is voor Nederland een groot goed, 
maar we moeten ervoor zorgen dat het ook een groen goed voor Nederland 
wordt. We moeten met zijn allen onze schouders eronder zetten om de industrie 
hier te houden, te verduurzamen en hierin top of the world te laten worden. 

Voor governance is system of systems heel belangrijk. Keuzes op details hebben invloed 
op het gehele energiesysteem. Heeft het sluiten van kolencentrales zin wanneer de vrij-
gevallen ETS-rechten niet worden vernietigd/worden opgekocht? 



158 

Ook moet er nu al vooruit worden gekeken naar digitalisering. Facebookdata zijn heilig, 
aan een elektronisch patiëntendossier zijn ook tal van beschermende maatregelen ver-
bonden, maar wat doen we met energiedata? Energieleveranciers en netbeheerders 
hebben verbruiksdata nodig en er moet voor worden gezorgd dat de privacy van burgers 
is gewaarborgd. Ook een onderwerp waarover nagedacht moet worden. 
De   besluit zijn toelichting met de oproep om enige aandacht te besteden 
aan de genoemde speerpunten en onderwerpen in de tweede helft van de werkzaamhe-
den. 

De deelnemers geven met applaus blijk van hun waardering. 

3.2 	Nog te verrichten werkzaamheden (zie leeswijzer uit KA-E/101, pagina 
1): 

Bij het hoofdstuk De opgave (pagina 11) moeten nog twee figuren worden ingevoegd uit 
pagina 16 en 17 van de PBL-notitie Kosten, Energie- en Klimaattransitie in 2030 - 
Update 2018. 

Bijlage 8 (Agenda voor uitwerking, najaar 2018) wordt ingevuld nadat een volledige 
afgestemde hoofdtekst gereed is. Het gaat hier om een integrale opname van alle 
werkagenda's. 

Bijlage 9 (factsheets) komt te vervallen. 

3.3 	Inventarisatie en bespreking discussiepunten uit de concepttekst 
KA-E 101: 

Vier punten ingebracht door de voorzitter: 
1.Tekstvoorstel paragraaf C 4: In de versie 2.1 was deze tekst abusievelijk verwij-

derd. Is er nog wel behoefte aan deze paragraaf. Naar de mening van het secre-
tariaat komen alle relevante punten terug in de systeemparagrafen B 1.4 en B 
2.4 en bijlage 5 (De systeemopgave). 

De gemaakte opmerkingen: 
• De   deelt de mening van het secretariaat. 
• De   sluit zich hierbij aan. In de bewoording zijn er echter 

kleine verschillen en hij geeft de voorkeur aan de redactie van de hoofd-
tekst. 

• De   kan zich vinden in het schrappen van paragraaf C 4. Komt 
elders wel de notie aan de orde dat de verhoudingen tussen de verschil-
lende flexopties kan en zal bij voorkeur door de markt bepaald worden, 
rekening houdende met de kaders, normeringen en sturingsinstrumenten 
van de overheid (pagina 62, derde alinea van onder, eerste zin). 

• De   stelt het op prijs wanneer de boodschap van monito-
ring van de onzekerheid uit paragraaf C 4 (pagina 62, voorlaatste alinea) 
een plaats krijgt elders in de hoofdtekst. 

• De   pleit voor overname van het gestelde de slotzin op 
pagina 62 (Indien het net ontoereikende capaciteit heeft, zullen de net-
beheerders gezamenlijk zorg moeten dragen voor een afgestemde inzet 
waarbij de flexeigenaar in principe aan de hoogst biedende kan leveren. 

• De afkorting RES wordt nu in twee verschillende betekenissen gebruikt. 
In het kader van de Regionale Energiestrategie en in het kader van het 
systeem, zo merkt   op. 

Afspraken: 
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Paragraaf C 4 wordt geschrapt. De punten van de   en 
 zullen op voorstel van de voorzitter worden gecheckt bij de be-

spreking van paragraaf B 2.4. 
Het secretariaat neemt de kanttekening van   mee. 

2.De tekst van bijlage 6 is al enige tijd aangeleverd door de medeoverheden. Zoals 
dit afgelopen woensdag is besproken, wordt voorgesteld om deze bijlage als bij-
drage van de medeoverheden zal worden gepresenteerd. De bijlage hoeft dan 
niet de steun van alle deelnemers te hebben. Deze bijlage heeft betrekking op 
paragraaf B 2.7 uit de hoofdtekst, die wel door alle deelnemers moet worden ge-
dragen. 

3.Mede op basis van de vergadering van afgelopen woensdag heeft de voorzitter 
conform afspraak een tekst voor paragraaf B 2.2 (waterstof, pagina 23 en 24) 
opgesteld. Wordt deze tekst gedeeld? Redactionele opmerkingen kunnen bij de 
paginagewijze/paragraafsgewijze behandeling aan de orde komen. 

Opmerkingen: 
• De   vindt het een prima tekst. De redactie van het eerste 

bolletje op pagina 23 loopt echter niet. 
Deze kanttekening wordt meegenomen in de paginagewij-
ze/paragraafsgewijze behandeling. 

• De    stelt voor in het vierde bolletje op pagina 23 de zin-
snede 
"vragen marktpartijen" te wijzigen in "vraagt een aantal partijen". Zijn 
organisatie deelt dit voorstel voor meerjarige tenders voor blauwe water-
stof namelijk niet. 
Ook deze kanttekening wordt meegenomen in de paginagewij-
ze/paragraafsgewijze bespreking. 

• De   vraagt zich af hoe het pleidooi voor (grootschalige) opscha-
ling en een programmatische aanpak zich verhoudt tot de latere notie dat 
onderzoek moet uitwijzen hoe snel het uberhaupt moet gaan en wordt 
gesuggereerd dat het op dit moment om innovatie en demo's gaat. Is het 
een innovatieprogramma of uitrolprogramma? 

De voorzitter licht toe dat er overeenstemming is over het feit dat water-
stof een potentieel belangrijke kandidaat kan zijn voor het energiesys-
teem van de toekomst. Er is verschil van mening over tempo en snelheid 
op de korte termijn. 
In de tekst is tot uitdrukking gebracht dat er overeenstemming is om in 
ieder geval/ten minste te werken met een programmatische aanpak, die 
voorziet in pilot- en demonstratieprojecten. Over de vraag of en op welke 
wijze opschaling/uitrol moet plaatsvinden, doen we nu geen concrete uit-
spraken. Mogelijk wordt dit in het najaar vervolgd, wanneer er meer zicht 
komt op de vraagkant, waarop de drie beschreven acties (PBL, Gasunie 
en joint factfinding met de industrie) ook zijn gericht. 

De   vindt dit een bevredigend antwoord. Het is niet zo dat hij de-
ze aanpak niet deelt, maar dat we realistisch naar de buitenwereld zijn 
omdat de kosten van waterstof enorm hoog zijn. Dan moet niet worden 
gesuggereerd dat hieraan veel subsidie wordt besteed, terwijl er voor de 
eerste vijf tot acht jaar meer kosteneffectieve oplossingen zijn. 

De voorzitter merkt op dat de drie beschreven acties om meer feiten bo-
ven tafel te krijgen ook de reële verwachtingen met betrekking tot aan-
names rond kostenreductie zijn. Dit is ook weer relevant voor de mate 
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waarin het potentieel van waterstof later tot ontwikkeling gebracht zou 
moeten worden. Die vraag wordt in het najaar onder ogen gezien op ba-
sis van de terugkoppeling van de drie acties. 

Ook de   vindt de tekst te optimistisch vanuit het oogpunt van 
de kosten. Vraagtekens zet hij bij de notie in het laatste deel van de laat-
ste zin van de eerste alinea van deze paragraaf, namelijk dat waterstof 
kan voorzien in de behoefte aan flexibiliteit. Bovendien moet dit in het 
najaar worden bekeken. Hij stelt concreet voor om hier in ieder te spre-
ken over "mogelijk voorzien". 

• De   bevestigt dat hierover een debat mogelijk is. Daarom 
kan hij zich goed vinden in de samenvatting door de voorzitter van de 
verdere aanpak. 
Hij bedankt de voorzitter voor deze tekstbijdrage. Het proces van de tot-
standkoming van deze paragraaf vindt zijn organisatie betreurenswaar-
dig. Er is een inhoudelijk debat gevoerd tussen allerlei partijen over 
hardheid, concreetheid en toekomstvisie en hij vindt de voorliggende 
tekst daarvan een goede reflectie. Eén punt echter ligt meer principieel, 
namelijk het onderwerp van de marktordening en de rolverdeling. Hier-
over zijn in de afgelopen weken vele discussies tussen partijen gevoerd. 
Zijn voorstel is om dit onderwerp niet zo sterk in de tekst te betrekken 
zoals nu het geval is. Meer concreet is het voorstel om de twee marktver-
delingselementen uit de werkagenda op pagina 24 te schrappen. In plaats 
daarvan kan worden aangegeven dat de netbeheerders, Energie Neder-
land en EZK in de tweede helft hierover tot afspraken kunnen komen. 

Voor zover dit voorstel wordt gevolgd, vindt de voorzitter dat ook andere 
partijen mee moeten kunnen denken. 

De   bevestigt dat meer partijen aan dat gesprek moeten 
kunnen deelnemen. 

  vraagt de   of hij doelt op het gestelde 
in het tweede en vierde gedachtestreepje van de werkagenda op pagina 
24. 

De voorzitter merkt op dat in de tekst de potentiële ambitie van waterstof 
wordt beschreven, maar dat een grootschalige uitrol zich nog zal moeten 
bewijzen. Daarop zijn dan in het najaar drie acties voorzien. 
Spreker suggereert eerst hierover het gesprek met elkaar te voeren in 
het najaar en daarna de marktordening te bespreken. 

 kan zich in deze lijn vinden. Het verdere gesprek 
kan in het najaar worden gevoerd en daarvoor moet dan een haakje in de 
tekst worden opgenomen, die naar ieders tevredenheid is. 

De   sluit zich erbij aan om het onderwerp marktordening en 
de rolverdeling in het najaar op te pakken. 
Concreet stelt hij voor om het tweede gedachtestreepje van de werk-
agenda op pagina 24 te wijzigen in: "Hierbij wordt bezien welke rol 
marktpartijen, netbeheerders en netwerkbedrijven mogelijk kunnen spe-
len.". 
In het vierde gedachtestreepje zou de zinsnede "de marktpartijen" moe-
ten worden geschrapt. 
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  kan zich in het eerste tekstvoorstel vinden. 
Ook in relatie tot de vraag van de   ter zake van opschaling stelt 
spreekster dat het Rijk zich wil inspannen voor pilots en dat opschaling en 
SDE nu niet aan de orde zijn. Bij de notie dat electrolyzers op land wor-
den opgeschaald (bij voorkeur in de buurt van grootschalig waterstof 
verbruik en/of opslagcavernes voor waterstof) zou spreekster dan moeten 
aantekenen dat op dit moment hiervoor geen overheidsmiddelen zijn 
voorzien. 

Op zich heeft de   geen moeite met die toevoeging. 

De voorzitter stelt vast dat de (door hem eerder verwoorde) hoofdlijn van 
de tekst wordt gedeeld. De gedane tekstsuggesties zullen worden betrok-
ken in de paginagewijze/paragraafsgewijze bespreking. 

• De   steunt de tekst van paragraaf B 2.2 in grote lijn. Bij 
de paginagewijze behandeling zal hij twee suggesties inbrengen om de 
regionale netbeheerders toe te voegen aan nog voorziene samenwerking 
(pagina 23, laatste alinea) en de marktordening (pagina 24, werkagenda, 
2e  gedachtestreepje). 

•   deelt de teleurstelling van de   over de tot-
standkoming van deze tekst. Gisteravond laat heeft zij nog een flink aan-
tal tekstvoorstellen aan   doorgegeven. Een aantal wil 
zij hier noemen. 
In de tekst verschuift de aandacht van vraag naar aanbod en weer terug 
naar vraag. Het tendervoorstel laat in het midden of dit naar de vraag of 
naar het aanbod gebeurt. Nederland is op dit moment de tweede grootste 
producent van waterstof in Europa. Er is geen probleem als het gaat om 
de vraag naar waterstof. Wanneer er genoeg windenergie is voor de pro-
ductie van waterstof om aan de huidige vraag van de industrie te kunnen 
voldoen, is er een echt een slag gemaakt in Nederland. Zij maakt zich 
dus zorgen over het aanbod, niet over de vraag. 
Vervolgens is weinig tekst gewijd aan het bouwen van een sluitende in-
novatieketen. Wanneer aan de slag moet worden gegaan met grootscha-
lige demo's zou het iedereen sieren wetenschappers hierin mee te 
nemen, omdat er nog fundamentele problemen zijn in de huidige elektro-
lysetechnologie. 
In de laatste alinea op pagina 23, overlopend naar pagina 24, wordt Gas-
unie de taak gegeven om in samenwerking met de industrie het potenti-
eel en de vraag naar waterstof(infrastructuur) in kaart te brengen. 
Tevens worden wetenschappelijke experts in dit verband genoemd. NERA 
hoopt ook als organisatie te worden geconsulteerd en dat niet alleen één 
of twee door de Gasunie gekozen wetenschapper(s) worden geconsul-
teerd. Er moet een inclusieve aanpak worden gekozen, waarbij alle ex-
perts in elektrolyse worden betrokken. 
Een wijziging die in ieder geval noodzakelijk is. In de eerste alinea van de 
paragraaf moet de zin "Inzet van waterstof kan in de toekomst breed 
zijn." worden gewijzigd in "Inzet van waterstof en andere (brand)stoffen 
gemaakt uit waterstof kan in de toekomst breed zijn.". 

De laatste zin zal worden betrokken in de paginagewij- 
ze/paragraafsgewijze bespreking. 
De voorzitter stelt vast dat het proces niet gegaan is zoals dat had moe-
ten gaan. Dit moeten we achter ons laten. Aan de orde is nu de voorlig-
gende tekst. In reactie op de voorlaatste opmerking van   
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wijst spreker erop dat de strekking van joint fact finding is dat deze door 
het secretariaat wordt georganiseerd en dat uiteraard als eerste aan me-
vrouw  en de   en de collega's met wie zij in verbin-
ding staan, wordt gedacht. 

4. Een vierde discussiepunt betreft aldus de voorzitter het onderwerp biomassa, dat 
aan de orde komt in paragraaf B 1.1 op pagina 17 en paragraaf C 3 op pagina 
61. De tekst is teruggebracht tot een procedurele passage. Het overleg in deze 
taakgroep met een aantal betrokkenen uit de verschillende tafels heeft nog niet 
geleid tot een eensluidend, concreet standpunt. Met andere woorden, ook dit ge-
sprek wordt in het najaar vervolgd. De tekst van de werkagenda beoogt dit te 
benoemen. 
In de werkagenda wordt verwezen naar het verslag van de Taakgroep Biomassa, 
dat in de overkoepelende tekst van het voorstel voor de hoofdlijnen voor een 
Klimaatakkoord zal worden opgenomen. Spreker gaat ervan uit dat die tekst zal 
worden afgestemd met de Taakgroep. 

De gemaakte opmerkingen: 
• De   kan zich hierin vinden en gaat er voor dit moment ook vanuit 

dat de tekst van het overkoepelend document wordt afgestemd met de 
Taakgroep. Tot nu toe heeft hij echter nog geen activiteiten naar de Taak-
groep gezien. 

• De   sluit zich daarbij aan. Ook spreker kan leven met de op-
gestelde tekst. Hij heeft nog een kleine suggestie bij paragraaf B 1.1, die hij 
bij de paginagewijze behandeling zal inbrengen. 

De voorzitter stelt vast dat de deelnemers zich kunnen vinden in de beschreven 
richting. Concrete tekstsuggesties komen bij de paginagewijze/paragraafsgewijze 
bespreking aan de orde. 

Overige (belangrijke) discussiepunten: 
De   merkt bij tabel 1 van paragraaf B 2.1 (pagina 21) op dat nu gesproken 

wordt over overige hernieuwbare opties, waar eerst over biomassa en vervolgens 
CO2-vrije regelbaar vermogen werd gesproken. In de vergadering van 22 juni jl. 
heeft spreker voorgesteld om of 19 TWh biomassa op te nemen of 15 tot 40 TWh 
CO2-vrije regelbaar vermogen. De term overige hernieuwbare opties dekt echter 
niet het begrip CO2 vrij regelbaar vermogen. Bovendien moet de PM ook in de 
twee andere pakketten van de tabel worden genoemd. 

Dit laatste was ook bedoeld; het was een opmaakfout. 

De   heeft een voorkeur voor de categorie CO2- vrij regelbaar 
vermogen. 

Of overige CO2 vrije opties, suggereert   

De   stelt verder voor in een voetnoot op te nemen dat het CO2-vrije 
regelbare vermogen in 2030 15-40 TWh kan bedragen. In reactie op een kantte-
kening van  kan daaraan worden toegevoegd dat dit nog nader 
zal worden onderzocht en in het naar nader zal worden bekeken. 

  en de   bepleiten dan wel te vermelden dat dit een 
inschatting van de Tijdelijke Tafel Systeem. 
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De voorzitter stelt vast dat dit belangrijke punt redactioneel kan worden opgelost 
en stelt voor het verder te bespreken in de paginagewijze/paragraafsgewijze be-
spreking. Dat geldt ook voor de suggesties rond de voetnoot. 

De   vraagt of uitgangspunt is het basispakket bij 12 TWh extra vraag. De 
redactie in de samenvatting op dit punt is duidelijker dan de tabel in paragraaf B 
2.1. 

De voorzitter bevestigt dit. Of er extra elektrificatie plaatsvindt (basispakket plus 
extra elektrificatie bij 38 TWh extra vraag) moet in het najaar blijken. De conse-
quenties daarvan voor het basispakket zullen dan worden bezien. 

De   merkt op dat in de tekst lijkt te worden gesuggereerd dat WOZ pas vanaf 
2023 wordt opgeschaald. Wil WOZ operationeel zijn in 2030, dan moet al worden 
begonnen in 2020 met tenders. De laatste drie jaar vindt de bouw plaats. Bij het 
EA is de laatste tender in 2019, zodat in 2023 deze inzet operationeel is. Spreker 
meldt dit punt als aandachtspunt voor de verdere bespreking. 

De voorzitter stelt vast dat ook dit punt precies zal worden bekeken bij de pagina-
gewijze/paragraafsgewijze bespreking. 

  constateert dat op pagina 47 en 48 van paragraaf B 2.10.1 Be-
prijzing een aantal varianten ten aanzien van de CO2-minimumprijs wordt ge-
noemd. Energie Nederland heeft bezwaren tegen de redactie, met name stuiten 
verschillende elementen bij variant D op bezwaren. De aanloop luidt dat "we ten 
aanzien van de CO2-minimumprijs de volgende varianten zien". Dit suggereert dat 
die varianten worden gedeeld en dat is niet het geval voor haar organisatie. Beter 
ware hier te spreken over "varianten die op tafel zijn gelegd". 

De voorzitter zou in een toelichting aan de pers ten aanzien van de CO2-
minimumprijs zeggen dat dit voornemen in het Regeerakkoord is opgenomen, dat 
de Sectortafel vier varianten beziet en geen keuze maakt. 

  sluit zich hierbij aan. Omdat haar organisatie er voorstan-
der van zou zijn om het nadere gesprek erover zo spoedig mogelijk aan te gaan, 
moet in de werkagenda ook niet worden aangegeven dat het nadere gesprek in 
het najaar plaatsvindt. 
Energie Nederland en andere deelnemers plaatsen ook een voorbehoud bij de re-
dactie van variant D. Met name is bezwaar tegen punt 1 van deze variant, waarin 
wordt gesteld dat indien Frankrijk en Duitsland een minimum CO2-prijs voor elek-
triciteitsproductie invoeren, er vanaf het jaar 2020 parallel aan invoering in Frank-
rijk en Duitsland een nationale minimum CO2-prijs in Nederland zal worden 
ingevoerd. Die uitbreiding van de variant 'ja, mits' gaat op dit moment voor haar 
organisatie te ver: 

• Waarom zou Nederland een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsproductie 
invoeren in 2020 wanneer Frankrijk en Duitsland dit in 2023 doen? Dan is 
het probleem nog steeds niet opgelost. 

• Op dit moment is het een boude en publicitair gevaarlijke notie, omdat het 
suggereert dat partijen hiermee in de 'ja, mits'-variant akkoord zijn. 

In ieder geval zal die desbetreffende passage moeten worden geschrapt. 

De voorzitter stelt voor dit onderdeel van de tekst en de gedane tekstsuggestie 
preciezer te bekijken bij de paginagewijze/paragraafsgewijze bespreking. 

Afronding bespreking (grotere) discussiepunten: 
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De voorzitter stelt vast dat er verder geen (grotere) discussiepunten leven. 
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3.4 	Paragraafs- en paginagewijze behandeling van de concepttekst 
KA-E 101 met als laatste de samenvatting: 

Vanaf ca. 10:30 uur wordt de concepttekst paginagewijs besproken door de Sectortafel. 
Op een groot scherm is de tekst zichtbaar en alle afgesproken aanpassingen worden ter 
plekke door het secretariaat met wijzigingen bijhouden in de concepttekst verwerkt 
(aanvankelijk worden de wijzigingen ook geaccepteerd, later blijft de oorspronkelijke 
tekst zichtbaar). 
Achtereenvolgens worden het titelblad (pagina 2, de inhoudsopgave, de hoofdstukken 
en (deel)paragrafen van de onderdelen A. B en C besproken. Daarna komen de samen-
vatting en ten slotte de bijlagen aan de orde. 
Om ca. 11.45 uur wordt een korte lunchpauze ingelast, waarna de bespreking wordt 
voortgezet. Om ca. 14.00 uur wordt wederom een korte pauze ingelast en verlaat een 
aantal deelnemers de vergadering wegens verplichtingen elders, waarna de concepttekst 
paragraafsgewijs wordt besproken. 

Zoals gezegd, zijn alle afgesproken aanpassingen ter plekke verwerkt. Ook op de reste-
rende discussiepunten van de algemene ronde worden voor iedereen bevredigende 
tekstaanpassingen gevonden. 

Naar aanleiding van de afgesproken tekst gemaakte opmerkingen: 
Tijdens de bespreking is van de zijde van NERA een kanttekening gemaakt bij het ge-

stelde op pagina 51 en 52 onder het kopje Instrumentering, innovatie, demonstra-
tie- en pilotprojecten en eerste opschaling (paragraaf B 2.10.2).   
laat weten dat, hoewel nu geen bezwaren tegen de huidige redactie zijn/worden 
gemaakt, het bestuur van NERA de heer Nijpels per brief zal voorhouden dat NERA 
het herijken van de ontwerpen binnen de Topsector Energie niet de goede manier 
vindt om een missiegedreven aanpak te bereiken. 

In paragraaf B 2.10.4 (tendersystematiek) wordt gepleit voor tenderrijpe 'kant-en-klaar 
pakketten'.   tekent hierbij aan de overheid en medeoverheden 
niet in private grondposities kunnen treden. Daarom zal zoveel mogelijk naar 
'kant-en-klaar pakketten' worden gestreefd. Voor WOZ kan het wel omdat het om 
Rijksgronden gaat. 

3.5 	Vaststelling Bijdrage Sectortafel Elektriciteit, verdere voortgang: 

Nu alle afgesproken aanpassingen in de concepttekst zijn verwerkt en sprake is van een 
door alle deelnemers gedragen, dus unanieme, tekst, is de Bijdrage van de Sectortafel 
vastgesteld, zo concludeert de voorzitter. 

Met applaus onderstrepen de deelnemers dit. 

De voorzitter wijst erop dat het secretariaat de lay-out nog zal bekijken en zoals gebrui-
kelijk een laatste check op de tekst zal uitvoeren. De definitieve tekst zal tijdig aan de 
deelnemers worden toegezonden. 

10 juli a.s. zal de Bijdrage als onderdeel van het voorstel voor de hoofdlijnen voor een 
Klimaatakkoord openbaar worden gemaakt. Op die dag zal de voorzitter, de heer Nij-
pels, het voorstel aan de minister van EZK aanbieden en zal een persconferentie plaats-
vinden. 
Diezelfde dag is er ook een borrel voor alle deelnemers van alle tafels. De deelnemers 
van de Sectortafel Elektriciteit hebben daarvoor al een uitnodiging ontvangen. 
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Zodra hierover meer bekend is, zullen de deelnemers van de Sectortafel worden geïn-
formeerd over de inrichting van het verdere overleg in de tweede helft. 
Over het voorstel voor de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord zal ongetwijfeld discussie 
ontstaan. Er zullen misinterpretaties zijn. De voorzitter roept alle deelnemers op om aan 
het maatschappelijk debat mee te doen en het verhaal te vertellen, ieder in zijn/haar 
eigen bewoordingen. Dit is niet alleen nodig voor een juist beeld van de voorstellen, 
maar vooral ook om mensen mee te krijgen in de transitie. "Wees hard en fair op de 
hier besproken inhoud en wees een beetje zacht voor elkaar." 

Ten slotte dankt de voorzitter alle deelnemers voor hun inzet voor deze sectortafel. Een 
bijzonder woord van dank richt hij tot: 
De   en zijn team van Posad. 
De betrokken notulisten, omdat verslagen een goede bijdrage aan het proces leveren. 
Overige medewerkers van het secretariaat voor hun gastvrijheid. 
De   voorzitter van de Tijdelijke Tafel Systeem, en uiteraard de deelne- 

mers die aan deze tijdelijke tafel hebben meegedaan. 
 , een topambtenaar, die een fijne combinatie heeft gemaakt van het 

geven van ruimte aan deze tafel en de restricties vanuit het overheidsbeleid. 
De secretarissen, de   en  die keihard hebben gewerkt. Dit 

wordt met applaus ondersteund. 
Als kleine materiële blijk van zijn dank en waardering krijgen alle aanwezigen een 
kweekzak met een plant. 

De deelnemers geven met applaus blijk van hun waardering. 

Mede namens de overige deelnemers dankt   op haart beurt de 
  voor zijn gewaardeerde voorzitterschap. De   was zeer resul-

taatgericht, maar gaf ook ruimte om er samen uit te komen. De oplossingsbereidheid 
aan deze tafel is hierdoor enorm gestimuleerd. Er is ook in een ongelofelijk tempo ge-
werkt, zonder dat spreekster zichzelf overigens opgejaagd heeft gevoeld. 
Zij bedankt tevens de twee secretarissen voor hun noeste arbeid. Naar haar mening 
liggen er nu mooie teksten, waaraan de secretarissen uiteraard in belangrijke mate heb-
ben bijgedragen. 

  hoopt dat alle deelnemers met een positieve uitstraling naar bui-
ten achter deze Bijdrage staan. Hoewel de pauze niet ongelegen komt, gaat spreekster 
ervan uit dat partijen, in welke vorm of samenstelling dan ook, vanaf het najaar werken 
aan het echte Klimaatakkoord dat eind 2018 is voorzien. 
Ook spreekster heeft een kleine materiële blijk van waardering voor de voorzitter en de 
secretarissen: een bloemetje. 

De deelnemers vallen  met applaus bij. 

4. 	Sluiting 

De vergadering wordt om 15.40 uur beëindigd. 

5-7-2018/pd 


