
Klimaatakkoord 	 KAE/008122 
10 december29 maart 2018 

VERSLAG 

Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit - Klimaatakkoord 

Datum en tijd: 	 10-12-2018, 09.30-12.40 uur 

Plaats: 	 SER 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (GasUnie), 
 (FME),  

(Shell) (tot 15.30 uur),  (Engie),  
 (RWE),  (NVDE),  
(VEMW),  (UvW) 

(vanaf 9.45u),  (Nuon),  
(TNO),  (Energie-

Nederland),  (NBNL) (vanaf 13.20 
uur),  (Natuur- en milieufederaties), 

 (VNG),  (IPO),  
 (Rijk), (Greenpeace),  

(TenneT),  (KEK),  
 (EZK),  (Eneco),  (ODE) 

Afwezig: 	  (TenneT),  (Gasunie), 
 (Gasunie),  (VEMW),  

 (FME)  (PBL),  
(Posad),  (NBNL),  
(RWE ),  (TU/e),  (IPO), 

 (Greenpeace Nederland),  
(VNG),  (NBNL) 

Secretariaat: 	 ,  

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	(Her)Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 09.34 uur en heet de aanwezigen van harte 
welkom bij de extra ingelaste vergadering. Hij heeft enkele mededelingen. 

•  (VNG),  (IPO),  (GasUnie), 
 (FME) en  (RWE) vervangen hun collega's vandaag. 

• Een heuglijke mededeling:  heeft een dochter gekregen. 
•  is verlaat. 
• Vanmiddag is het smal beraad waar de cross sectorale teksten worden besproken. 

Vrijdag wordt hierover verslag gedaan. 
• Uiterlijk morgen, dinsdag 11 december, voor 13.00 uur graag eventuele 

aanpassingen aan de tekst aanleveren. 
• De opmerkingen worden verwerkt en een nieuwe versie van de tekst in zijn geheel 

wordt toegezonden ter bespreking a.s. vrijdag. 
• A.s. vrijdag wordt aandacht besteed aan de ontwerpverslagen van eerdere 

vergaderingen. 
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2. 	Vervolg behandeling conceptakkoord KA-E 1 hoofdstuk C5 elektriciteit 
versie 7, 6 december 

De voorzitter stelt voor een klein stukje terug te gaan bij de behandeling van de tekst om 
de samenhang te bewaren. 

Pag. 20 
Waterstofprogramma gele tekst: afhankelijk van wat er bij industrie gebeurt rond CCS. 
Evt. volgt een aangepaste tekst over blauwe waterstof die vrijdag ter plekke moet worden 
besproken. 
1e  bullet rood: het secretariaat komt met een aangepaste tekst n.a.v. de vraag van  

of dit feitelijk juist is. 

Pag. 21 
2e  bullet geel: Gasunie komt met tekst. 
7e  bullet rood: tekstvoorstel van GasUnie en Energie Nederland volgt.  
wijst erop dat dit sluitend moet zijn met de condities die bij de prijsontwikkeling worden 
aangegeven.  herkent de stelling dat het altijd baseload moet draaien 
niet. Er is over gesproken, maar het is geen uitgangspunt. De voorzitter herhaalt dat een 
nieuwe tekst wordt geleverd en vrijdag besproken. 
Gele tekst: het voorstel van het Rijk is geaccordeerd door de tafel. 

Pag. 22 
2e  bullet geel: akkoord. 
3e  bullet rood:  ziet de tekst als suggestie voor invulling.  kan niet 
instemmen, 'de energiebedrijven' spannen zich niet daarvoor in, maar om ETS te doen. Er 
zijn wellicht nog andere ontwikkelingen die men moet accepteren.  vraagt 
welke partijen zich hier bij het Rijk willen aansluiten. De voorzitter vraagt welke partijen 
hier niet wensen te worden genoemd.  ziet liever een oplossing in Europees 
verband.  sluit zich aan bij VEMW.  heeft als Vattenfall 
een groepspositie gericht op versterking van ETS.  heeft uit haar 
achterban verschillende geluiden gehoord, dus steunt het voorstel niet expliciet, maar is 
neutraal. Pentalateraal wordt verkozen boven nationaal, maar liefst EU-niveau. Zo lang er 
een nationaal ETS is, wordt alleen de EU-variant gesteund.  licht toe 
dat de positie niet statisch is, maar kan worden bijgesteld.  is voor 
pentalateraal, mocht Europees niet lukken.  zal een afgestemd 
tekstvoorstel doen. De voorzitter wil liefst vanuit een positieve formulering schrijven en 
daarom niet aangeven wie wel en niet steunen. 

Pag. 23 
2e bullet geel: akkoord. 
2e  bullet rood:  legt uit dat niet een op een valt te zeggen dat basisbedragen 
daarop gebaseerd zijn, omdat die van verschillende aspecten afhankelijk zijn. Het zijn 
gemiddelden. Daarnaast zitten netkosten en ozb er niet in. Met toelichting kan de tekst 
gehandhaafd. De voorzitter meent dat die inbreng keurig is verwoord bij hernieuwbaar op 
land. Hier staat letterlijk dat het 'de basis' is.  wijst erop dat de tekst bij 
HOL nog nader wordt verduidelijkt, dan kan het hier op hoofdlijnen blijven. Er wordt 
verwezen naar HOL.  gaat akkoord. De voorzitter stelt vast dat de oorspronkelijke 
tekst wordt gehandhaafd. 
3e bullet geel: akkoord 

SDE+ 
1e  bullet:  stelt voor 'niet zijnde financiële instrumenten' te schrappen, met 
name vanwege de gevolgen voor mogelijke beprijzing. Het is al duidelijk, maar het werkt 
beperkend.  is juist voor. De voorzitter herkent deze eerder gevoerde 
discussie.  benadrukt dat het Rijk hiermee wil uitsluiten dat er nog subsidie 
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o.i.d. komt. Dit is de duidelijkste terminologie. Dit is al eerder besproken. Beprijzing is hier 
niet beoogd. 

 informeert naar de definitie van leveranciersverplichting in dezen.  
 licht toe dat 'de' definitie niet bestaat. Er zijn veel verschillende vormen, daarom 

staat er 'een'. Dit wordt de komende tijd nader onderzocht.  stelt voor: 
'vormen van leveranciersverplichting' op te nemen. De voorzitter stelt vast dat de tekst 
wordt aangepast naar 'waaronder een vorm van leveranciersverplichting' 
3e  bullet e. dit betreft een abusievelijke wijziging en kan worden genegeerd. 

Pag. 24 
le  regel rood: 'van nieuwe installaties'  doet dit voorstel n.a.v. de vraag wat te 
doen met oude installaties die nog niet zijn terugverdiend. Wat betekent het voor mensen 
die net geïnvesteerd hebben? Misschien is dit meer een uitwerkingskwestie.  

 begrijpt het punt, maar wil de liever niet de tekst veranderen. De voorzitter stelt 
vast dat de tekst ongewijzigd blijft, het punt is gemaakt. 
3e  open bullet rood: : voor de volledigheid moet ook btw meegenomen bij 
saldering.  wijst erop dat het Rijk dit nooit eerder zo heeft aangekondigd, 
hij kan dat niet zomaar goedkeuren omdat er geen kabinetsbesluit over is.  meent 
dat op energiebelasting ook btw wordt berekend.  stelt voor dit nader te 
bekijken, er komt een tekstvoorstel van het Rijk. 
Laatste bullet rood:  ziet de toevoeging als compleet maken van de zorgen van 
stakeholders.  bevestigt dat de zorgt leeft. Eerder is besproken een 
alternatief uit te werken voor het voorstel. Aan de tekst kan worden toegevoegd dat begin 
2019 gezamenlijk een alternatieve optie binnen de uitgangspunten wordt uitgewerkt. De 
voorzitter stelt vast dat de aanpassing van  akkoord is. 
Met betrekking tot het punt van  zou een extra bullet moeten worden 
opgenomen.  doet een voorstel: 'Het Rijk onderzoekt hoe de zorgen met 
betrekking tot uitvoering binnen de terugleversubsidie kunnen worden weggenomen en 
blijft daarover ook in gesprek met betrokken stakeholders. Daarnaast spreken partijen af 
om eind eerste kwartaal 2019 een optie voor een alternatief instrument uitgewerkt te 
hebben, inclusief een beoordeling op de uitgangspunten. Daarin wordt ook het effect op 
trajecten van energiecoöperaties meegenomen. De bovenstaande uitgangspunten blijven 
daarbij onverminderd van kracht. De doelstelling is een start van deze nieuwe regeling per 
1 januari 2021.' 
Met betrekking tot de zorgen over het budget: als dat hier breed wordt gedragen, kan dat 
zo worden verwoord. Intern in het Rijk wordt stevig discussie gevoerd met Financiën 
hierover. Het helpt niet echt dat het punt wordt benoemd, maar het is wel feitelijk correct. 

 Stelt daarop voor te 'om de effecten van het plafond op de jaarlijkse 
groei...' te zeggen. Het gaat nadrukkelijk om de effecten, niet om het plafond an sich.  

 kan daarmee instemmen. De voorzitter stelt vast dat de zin wordt ' Deze 
zorgen betreffen met name de uitvoerbaarheid en de effecten van het plafond op de 
jaarlijkse groei van een budget'. 

: in de Kamerbrief werd ook aandacht gevraagd voor een oplossing voor 
bemetering. Dat zou hier ook als zorgpunt moeten worden vermeld.  vindt 
dat ingewikkeld. Kan het niet onder uitvoerbaarheid vallen? verzoekt 
het tussen haakjes op te nemen. De voorzitter stelt vast dat de tekst daarmee wordt: '... 
uitvoerbaarheid (waaronder bemetering)'. Daarnaast stelt hij voor de zin over groei aan te 
passen naar '... en de mogelijke effecten van een budgetplafond op de jaarlijkse uitrol.' 

 stelt 'groei van de markt' voor.  pleit voor 
'marktontwikkeling' De voorzitter stelt vast dat de zin wordt '... en de mogelijke effecten 
van een budgetplafond op de marktontwikkeling'. 
M.b.t. de door het Rijk voorgestelde tekst:  ziet deze zin als iets nieuws, 
een soort notulen uit het overleg dat wordt opgenomen. Zelf is hij aan het kijken naar een 
tekst over natuur om hier toe te voegen. De voorzitter verzoekt daar terughoudend mee te 
zijn, het gaat hier om afspraken. 
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Innovatie instrumentarium 
1e  alinea geel:  kan hiertoe putten uit de I-KIA en zal dat afstemmen. 
Afspraken 
le  bullet rood: akkoord. 
De voorzitter stelt voor de afkortingen hier voor een keer uit te schrijven. 

 doet het voorstel concrete bedragen te noemen. Bij de consultatie van 
EZK zijn voor 2019 bedragen genoemd, ook voor 2020 en een aantal jaar daarna zouden 
die kunnen worden genoemd om het geheel concreet te maken.  gaat 
akkoord en zal bekijken welke getallen worden opgenomen. De voorzitter vraagt of dat niet 
in de brede tekst terugkomt.  checkt dat, het komt of hier terug of in de 
brede tekst. Het Rijk komt met een voorstel. 
2e  bullet: geel: akkoord. 
Rood:  meent dat dit consistent is met eerdere tekst.  stelt voor 
beide aantallen nader te preciseren en in beide teksten goed te noemen.  
deelt mee dat de waterstoftafel € 25 miljoen aan de zeer aan de lage kant vindt. De 
voorzitter wijst erop dat hier eerder uitvoerig over is gesproken.  wil daar 
liever niet op terugkomen, ter geruststelling meldt hij dat iedereen zich tekort voelt 
gedaan uit de klimaatenvelop. 

Pag. 25 
Gele zin: De voorzitter meldt dat er een tekstvoorstel van de taakgroep financiering en 
Invest-NL komt. Dat ligt nu bij EZK. Invest-NL wil onderzoek doen naar financieringsrisico's 
voor hernieuwbaar. De verwijzing wordt later nog opgenomen, op een logische plek. 

Ruimtelijke inpassing 
Geel: er wordt een verwijzing opgenomen naar de cross sectorale tekst ruimte als alle 
teksten gereed zijn. 

 komt terug op haar eerder voorgestelde toevoeging van een tekst over 
natuur zoals in het conceptakkoord stond. Voorgesteld wordt bij ruimtelijke inpassing een 
extra principe toe te voegen 'bij de inpassing van hernieuwbare energie op land wordt zo 
veel mogelijk ingezet op plaatsingslocaties buiten beschermde natuurgebieden. Het 
natuurnetwerk Nederland wordt zo veel mogelijk ontzien'.  heeft er 
moeite mee vanwege de beperking die erin kan worden gezien.  sluit zich 
daarbij aan. In de klimaatenvelop wordt geld gereserveerd voor ruimtelijke inpassing. Dat 
betreft € 10 miljoen voor slim ruimtegebruik, waarbij combinaties van natuur en uitrol aan 
bod komen. Dat zou kunnen worden opgenomen.  vindt dat een mooie 
toevoeging. Er wordt echter ook door haar achterban veel waarde aan gehecht aan het 
natuurnetwerk.  voegt toe dat de voorzitter een voorstel heeft gedaan voor 
een alternatieve tekst. De voorzitter beaamt dat hij per mail aan Natuurmonumenten een 
voorstel heeft gedaan. In de tekst van juli staat een vergelijkbare tekst immers wel 
opgenomen en hiermee kan een richting worden meegegeven, waarbij het feitelijk besluit 
aan decentrale overheden over wordt gelaten. Terughoudend zijn met natuur, met 
productieve landbouw en met gebieden met een hoge landschappelijke waarde is een 
gedeeld uitgangspunt. Daarom kan een zin hierover als gemeenschappelijke zorg wel 
worden toegevoegd, opdat zorgen bij natuurorganisaties worden weggenomen.  

 ziet geen nadeel van opnemen. In RES-processen wordt een dergelijke afweging 
ook gemaakt. Het is goed om goodwill te kweken. De voorzitter stelt vast dat IPO, Rijk en 
natuurorganisaties met een voorstel voor een tekst komen. 
Daarnaast komt een tekstvoorstel van het Rijk omtrent de € 10 miljoen klimaatenvelop. 

 meent dat de indruk wordt gewekt dat de tekst hier alleen geldt voor de 
RES'en. Dit geldt toch ook voor wind op zee? De voorzitter ziet dat gesproken wordt van 
een opgave, zowel op zee als op land. De tekst gaat verder vervolgens alleen over HOL. 
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 vindt het verwarrend.  wijst erop dat bij wind op zee veel 
moeite is gedaan voor een goede tekst met aandacht voor de ruimtelijke inpassing. Hier 
moet geen verwarring worden opgeroepen. Wellicht kan de tekst hier duidelijker gemaakt 
zonder die bij wind op zee aan te passen. De voorzitter stelt voor de titel te wijzigen naar 
'C.5.9 Ruimtelijke inpassing hernieuwbaar op land'.  wijst erop dat onder de 
afspraken bij c. tekst is overgenomen van wind op zee. 
De voorzitter zal een tekstvoorstel doen om helderheid te scheppen. 

Pag. 26 
Afspraken 
c. 2e bullet geel: akkoord. 
d. rood:  wil ook graag 'marktpartijen' o.i.d. benoemen die betrokken 
zijn bij de locatiekeuze om aan te geven dat het een complexer proces is.  

vindt 'marktpartijen en netbeheerders' een relevante toevoeging.  
kan de passage onderschrijven maar het zou beter in punt a. passen.  acht 
nog algemener formuleren verstandig, 'relevante organisaties' zodat elke organisatie zich 
herkent. 

 stelt voor de tekst algemener te maken door te zeggen dat zowel bij wind 
op zee, als hernieuwbaar op land natuur- en milieuorganisaties betrokken zijn. 
De voorzitter zegt toe dat het secretariaat met nieuwe tekst komt voor de hele passage. 

 stelt een nieuw punt e voor: 'Tijdens de ontwikkeling van de RES en de vertaling 
daarvan in de omgevingsplannen, zullen gemeenten en provincies doorgaan met het 
faciliteren van ruimtelijke inpassing en vergunning van de in ontwikkeling zijnde projecten 
op basis van bestaande ruimtelijke ordeningsregels en ter invulling van de ambities van 
het Energieakkoord uit 2013'. De voorzitter begrijpt dat dit inhoudt 'de winkel blijft open'. 
Diverse aanwezigen menen dat iets dergelijks al in de tekst staat.  zou 
liever spreken van 'het omgevingsrecht' in brede zin. doet graag een nieuw 
voorstel. De voorzitter wijst erop dat het hier over de ruimtelijke opgave gaat. Het kan 
beter in het hoofdstuk hernieuwbaar op land. Daar kan het bij een passage over de RES. 

 en  zoeken samen de juiste plek. De tekst op zich wordt 
gesteund. 
c. 3e  bullet:  stelt voor 'soorten en hun biotopen'.  kijkt daar 
nog naar. Er wordt op teruggekomen. 

 vraagt of hij er terecht vanuit gaat dat energiecoöperaties onder 
marktpartijen vallen. De voorzitter bevestigt dat. 

C5.10 
a. 1e  deel rood:  heeft het voorstel gedaan omdat TenneT acht jaar 
nodig heeft om een aansluiting te realiseren. Het Rijk stemt ermee in. De tekst wordt 'voor 
2021'. 
Rood/geel:  vindt 'onder de voorwaarde dat' taaltechnisch gezien 
onduidelijk, wat wordt hiermee bedoeld? De voorzitter stelt voor 'uitbreiding van het net op 
zee zal in stappen van 2GW moeten geschieden'. Dat klopt niet volgens  

. Zij meent dat bedoeld wordt dat besluitvorming in 2020 nodig is om die 2GW te 
bereiken, om het uberhaupt mogelijk te maken.  ziet twee aparte dingen, de 
tijdigheid en plukken van 2 GW. De voorzitter begrijpt  punt. Het zijn inderdaad 
twee onderscheiden punten. Snelle opschaling kan, maar dan wel in klappen van 2GW. Hij 
stelt voor dit als nieuw punt b. op te nemen. 'Opschaling van het net op zee vraagt om 
uitbreiding in stappen van 2 GW.'  acht het verstandig het op te knippen, 
maar dan moet het punt verplaatst naar het tweede rijtje a-c op de volgende pagina. De 
voorzitter is het daarmee eens. Dit wordt een nieuw punt b. in het tweede rijtje. 
c. geel/rood: akkoord. 

Pag. 27 
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e. rood:  verwijst naar de vrijdag besproken formulering van het Rijk 
'Partijen spreken af dat de eventuele opschaling ... gereed zijn'. Het is wellicht nuttig die 
passage hier te herhalen omdat het expliciet gaat over opschaling. De voorzitter stelt vast 
dat de tekst hier wordt toegevoegd. 
a. geel:  stelt voor wind op land toe te voegen 'Ook voor wind op land en 
zon op land zijn er maximale termijnen waarop dit duidelijk moet zijn.' Het Rijk stemt 
daarmee in. De voorzitter vraagt of dan ook het oogmerk is dat in 2021 een weegmoment 
is om op te schalen wat betreft hernieuwbaar op land.  meent dat dat 
volgt uit de eerdere passage.  vindt 'maximale termijnen waarop dit 
duidelijk moet zijn' onduidelijk. Wellicht zou backcasting vanuit 2030 handig zijn zodat het 
juiste jaartal kan worden genoemd.  stelt de toevoeging voor omdat het 
hier specifiek over wind op zee gaat, maar ook over wind op land en zon op land 
duidelijkheid moet komen.  vindt het lastig een termijn te noemen, de 
intentie is heel goed. De voorzitter verzoekt een zo duidelijk mogelijk tekstvoorstel te 
maken. 

 wijst erop dat dit mogelijk wel onder SDE kan vallen, in tegenstelling tot waar 
Timon Verheule vanuit ging. Dat is wel een fundamenteel punt.  weet 
dat een voorstel komt van VNG, IPO en UvW voor een tekst over wat moet gebeuren als 
een intensivering boven 49% moet plaatsvinden. De hier gevoerde discussie is daarmee 
wellicht overbodig. De voorzitter beaamt dat dit gelijktijdig loopt. Hij stelt voor dat Rijk en 
overheden duidelijkheid geven hieromtrent. 

 stelt voor bij punt c. iets op te nemen over termijnen, waar het toch al 
over hernieuwbaar op land gaat. De voorzitter stelt vast dat er mogelijk aanvullende tekst 
komt. 

b. 'het oogpunt van' wordt verwijderd. Ook 'vanuit' wordt verwijderd. 
bullet rood: akkoord. 

c. rood: akkoord. 
Geel: Power to Heat tekst is bij de industrietafel voorgelegd en is hierachter geplakt om 
niet uit het oog te verliezen. Er worden geen substantiële veranderingen meer verwacht. 
Vrijdag wordt voor de zekerheid de laatste versie opgenomen. 

 komt terug op wind op zee en het transitiefonds. Vrijdag is al 
aangegeven dat het voor natuurorganisaties een issue is dat dit voor de kerst onderdeel 
van het akkoord uitmaakt en de kwestie is opgelost. Dat is nog niet helemaal goed in de 
tekst terechtgekomen. Er moet in de tekst goed worden benoemd dat dit een issue is. De 
voorzitter vraagt of een aanvullende afspraak moet worden gemaakt.  wijst 
erop dat het Rijk eraan werkt zo ruim mogelijk voor 21 december overleg met natuur- en 
milieuorganisaties te hebben over het Noordzeetraject. De bedoeling is genoeg comfort te 
bieden voor het accorderen van deze tekst.  zou graag ergens in de tekst 
opnemen dat hier nog meer voor nodig is, in het geval men er samen niet uitkomt. De 
voorzitter stelt voor op het voorblad te melden dat er nog twee openstaande punten zijn, 
te weten de CO2-minimumprijs en dit punt. Allen stemmen daarmee in. 

De voorzitter concludeert dat vrijdag de beoogde finale tekst nog eenmaal doorgelopen 
wordt. De aanpassingen zullen dan ter plekke worden doorgevoerd. Na een pauze 
verwacht hij dat partijen dan akkoord op de tekst kunnen geven. 

5. 	Cross sectorale teksten 
De teksten worden stuk voor stuk behandeld. Aanwezigen wordt verzocht kort hun mening 
te geven over de teksten, opdat de voorzitter de gevoelens van de tafel aan het 
klimaatberaad kan voorleggen. Deze teksten behoren toe aan het KA in brede zin. 

B Een adaptief klimaatakkoord met 5 pijlers KA-E 190 
 heeft een aantal opmerkingen. 
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• De indruk wordt gewekt dat t.b.v. de borging op eenzelfde wijze als nu wordt 
doorgewerkt. Dat lijkt niet het meest efficiënt. 

• Graag onderscheid tussen uitvoering en borging in het toekomstige proces. 
• Cross sectorale borging is afwezig en wordt gemist. 
• Op pag. 2 staat dat de minister uiteindelijk de baas is. Hiermee wordt niet 

ingestemd. Dit is niet wenselijk in het kader van het beoogde partnerschap. 
• Procesmatig: veel andere tafels kennen deze cross sectorale teksten (nog) niet. De 

verspreiding ervan is zeer ontijdig. Er zijn twee opties: of er moet de komende paar 
weken zeer veel over worden gesproken, of ze komen na het 
onderhandelingsakkoord terug. 

• In het algemeen zijn er nog veel zorgen. 

 had deels dezelfde punten en voegt nog enkele toe. 
• Proces: het feit dat andere tafels de stukken niet hebben, maakt overeenstemming 

ingewikkeld. 
• In het algemeen leek de tekst te weinig uit te gaan van een bindend akkoord, maar 

meer van allerlei inspraakopties. 
• Cruciale punten blijven onduidelijk: hoe verhoudt het zich tot klimaatwetten? 
• In de uitgangspunt van governance lijken ngo's te zijn weggeschreven. Het is nog 

vaag hoe die partijen betrokken worden, 'dat is aan de voorzitter van de 
klimaatcommissie'. 

• Tot slot sluit spreekster zich aan bij de opmerking van  over de 
timing en wijze van verdere bespreking. 

 sluit aan bij de opmerkingen van . 
• De KEV-evaluatie zou alleen op de nationale doelstelling moeten slaan en niet over 

de indicatieve sectorale doelstellingen moeten gaan. 

 heeft een aantal opmerkingen. 
• De stap van NEV naar KEV is logisch. 
• Werken met sectorborging is ook logisch. 
• De doelstellingen van het energieakkoord moeten ook expliciet worden 

overgenomen als de borging wordt overgenomen. 
• Het is verstandig t.b.v. het borgingsproces aan de voorkant goede afspraken te 

maken. 

 sluit aan bij veel van de gemaakte opmerkingen. 
• De KWINK groep heeft de borging van het energieakkoord geëvalueerd. Punten uit 

die evaluatie komen niet terug. Dat roept ernstige zorgen op. 
• Borging zou beter gedepolitiseerd kunnen worden om invloed door wisselingen in 

de politiek te beperken. 
• Hoe wordt in het kader van de democratische legitimiteit over onafhankelijk 

voorzitterschap en borgingsoverleggen besloten? 
• Wat is de verhouding van de gremia onderling? 
• Het geheel is niet eenduidig, onderlinge samenhang is niet duidelijk. 
• Betere uitwerking is zeer wenselijk. 

 voegt nog enkele punten toe. 
• Uitwerkingsagenda en monitoring moeten uit elkaar worden getrokken omdat rollen 

en verantwoordelijkheden verschillend zijn. 
• Graag zoveel mogelijk dezelfde terminologie gebruiken. 
• Het kan niet zo zijn dat de minister alleen bepaalt. 

 heeft ook nog een punt. 
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• M.b.t. RES'en op pag 2. wordt gepleit voor een nevenschikte positie voor het 
nationaal programma RES zodat dat niet onder een borgingscommissie valt. 

 voegt toe dat de partijen die meedoen aan de transitie vaak klein zijn en het 
voor hen lastig is in een dergelijk systeem mee te blijven draaien voor langere tijd. 

 ondersteunt de laatste twee punten van . 
• De in het eerste energieakkoord afgesproken borgingscommissie waarin partijen 

samen besluiten over intensivering wordt nu losgelaten. Beter zou zijn deze te 
behouden, en als dat niet lukt, moet die borging tenminste wel voor de 
doelstellingen van het energieakkoord tot 2023 behouden blijven. 

 zou graag m.b.t. de borging van elektrificatie bindende afspraken 
vanuit de borgingscommissie zien worden neergelegd, als uit de monitoring blijkt dat 
plaatsing van meer hernieuwbare elektriciteit nodig is. 

 begrijpt de vragen en opmerkingen, maar wijst erop dat ook goede 
onderdelen zijn opgenomen m.b.t. de elektriciteitstafel, met name op de 
verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat men steeds aanspreekbaar is op acties en 
afspraken, maar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor veranderingen in de 
internationale omgeving. 

• De intentie van het Kabinet is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wijze van 
borging van het energieakkoord. 

• De genoemde zin over de minister betreft een specifieke situatie dat men er 
onderling niet uitkomt. 

 doet de suggestie voor borging en planning een tijdpad in tabelvorm op te 
stellen om borgingsmomenten duidelijk vast te leggen. - 

 vindt het positief dat de leden van de tafel bij borging en uitvoering 
betrokken zijn. De frequentie en indicatoren vergen nog nadere uitwerking, maar duidelijk 
is dat men dit samen moet doen. Dat kost veel tijd, maar dat is de aard van het traject. 

De voorzitter heeft het commentaar goed gehoord en neemt dit mee in de bespreking. Hij 
zal de tafel op de hoogte houden van aanpassingen en vervolgacties. 
Naar verwachting komt van andere tafels ook nog input. Voor de doorrekening is het niet 
noodzakelijk dit tot in de finesses geregeld te hebben, is de verwachting van de voorzitter. 
In het algemeen is het van belang dat de borging functioneel goed moet worden geregeld. 
Daarnaast is het zaak dat er een community ontstaat die met plezier hiermee bezig gaat. 
Daartoe zoekt de voorzitter in de tekst naar kansen om elkaar te versterken, elkaar wat te 
gunnen en samen te werken. Daarbij moet ook aandacht zijn voor het burgerlijk 
perspectief in de tekst, hetgeen nog onvoldoende gebeurt. 
De opmerkingen betreft de structuur zijn begrijpelijk, maar het is niet eenvoudig een 
goede vorm te vinden. Als eerste start is deze tekst niet zo slecht. Het noemen van de 
minister is nodig vanwege de Klimaatwet waar het Kabinet aan gehouden zal zijn. 

Gevraagd naar zijn eigen mening omtrent de afhandeling van de cross sectorale teksten, 
geeft de voorzitter aan dat hij het graag zo snel mogelijk zou afhandelen. Maar de tekst 
moet wel gedragen zijn. Als andere tafels inderdaad de stukken nog niet kennen, wordt dat 
lastig. Hij zal voorstellen aan het klimaatberaad een soort concepttekst op te nemen met 
de opmerking dat die teksten nog nader worden uitgewerkt. Tekstdelen die nog 
zwaarwegende bezwaren oproepen, kunnen daarbij achterwege worden gelaten. 
Idealiter zou bij de presentatie van het ontwerpakkoord wel ook de uitvoering en borging 
moeten worden getoond. 
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 stelt voor een toevoeging op te nemen conform de strekking van de 
woorden van de voorzitter van hierboven. 

 kan zich vinden in de voorgestelde handelwijze. Wellicht kan nog met PBL 
worden afgestemd wat er al dan niet nodig is om bij te voegen. De voorzitter gaat dit na. 

 stelt voor goed te checken of de vijfjaarlijkse evaluatie qua jaartallen wel 
aansluit bij wat nodig is aan deze tafel en daar indien nodig een ander tijdpad aan te 
koppelen. 

Systeemintegratie KA-E 191 
 stelt voor in de 2e  alinea in het kader van verschillende vormen van 

flexibiliteit hybride elektrificatie of fuel switch op te nemen. 

 zou graag de internationale afstemmingsaspecten op verschillende 
onderdelen van de agenda ergens bijeenbrengen. De voorzitter lijkt dat ook nuttig. 

 vraagt n.a.v. het stuk of sommige van de voorgelegde wegen nog verder 
moeten worden uitgewerkt. De voorzitter geeft aan dat concrete suggesties welkom zijn. 
De bedoeling is een flinke ontwikkelingsagenda aan de tekst over systeemintegratie te 
koppelen. 

 stelt voor de expliciete beslissing omtrent wat op een gegeven moment 
nodig is aan modulering om de besluitvorming in de komende jaren te ondersteunen, op te 
nemen. De voorzitter sluit zich van harte aan. Zelf zag hij ook eenduidige taal en data als 
een belangrijk issue. Dat draagt bij aan gedeeld begrip van zaken als kosteneffectiviteit. 
Dit punt wordt in het klimaatberaad benoemd. 

 mist in algemene zin de markt en vraagkant in de hele tekst. Dit moet 
worden toegevoegd. T.a.v. de tabel op pag. 3 waarin voor eind 2020 'besluitvorming 
marktordening collectieve warmtenetten' staat opgenomen, waarschuwt spreekster dat 
hier volop over wordt gediscussieerd aan de gebouwde omgevingstafel. Dat moet even 
worden afgestemd. 

 zou in de zin boven de eerste tabel graag toevoegen ', en regionale netbeheerders 
en marktpartijen'.  merkt op dat de tekst sowieso nog moet aangepast 
op de laatste versie van de elektriciteitstafel. 

 ziet ook te weinig aandacht voor integrale aanpak en plannen met burgers. 
 sluit zich daarbij aan. 

De voorzitter probeert dit mee te nemen 

Arbeidsmarkt KAE 192 
De voorzitter wijst op de motie over 'het kolenfonds' voor werknemers uit krimpsectoren. 
Er is een sterke link met deze tekst. De kans is groot dat de motie wordt aangenomen. 

 verwacht dat het Kabinet ermee aan de slag gaat en dit zijn weerslag 
krijgt in de voorliggende tekst. 

stelt vast dat er kennelijk nog geen arbeidsmarktagenda is. Kan de 
voorzitter navragen hoe het daarmee staat? Daarnaast is de tekst van de afspraken veelal 
vaag verwoord. Dat kan beter. 
De voorzitter steunt de opmerking over de voorzichtige bewoording en zal dit punt 
aantikken. In de aanloop naar deze tekst is er veel sprake geweest van over en weer 
vragen stellen, dat moet doorbroken door dieper aandacht aan zaken te besteden. De tekst 
is naar zijn idee nog lang niet perfect. 

 verwacht dat dit niet genoeg is. Verbanden met andere landen of Europees 
niveau worden niet genoemd, maar die zijn onontbeerlijk. De voorzitter denkt dat dat kan 
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kloppen, maar bij gebrek aan nadere analyse kan daar geen zekerheid over worden 
gegeven. Overigens is de Arbeidsmarkt ook zelf goed in staat dingen te regelen. 

Bevordering draagvlak KAE 193 
 mist een basiscontext en kapstok. Ze heeft een tekst daarover die zij 

aan kan leveren. Eerst moet goed duidelijk gemaakt worden waar het over gaat en welke 
vormen er zijn. Verder lopen doel en middelen door elkaar in dit stuk. Er is geen heldere 
lijn. De voorzitter verzoekt haar de genoemde tekst ook naar het algemene secretariaat te 
sturen 
Met betrekking tot participatieladder: er is een soort harde landelijke afspraak als 
overkoepelende visie nodig, met een eenduidig verhaal dat zowel landelijk, als lokaal wordt 
verteld. Er lopen nu erg veel verschillende vormen van communicatie door elkaar, dat 
moet beter worden gestroomlijnd. 

 stelt voor de tekst van de elektriciteitstafel over omgevingsparticipatie over 
te nemen. Die is beter genuanceerd. 

 sluit zich aan bij het voorstel van . De afspraken over participatie 
zouden ook integraal moeten worden opgenomen i.p.v. apart bij verschillende tafels. De 
voorzitter gaat dat bespreken. 

 stelt voor de tekst bij 'burgerdialoog' anders te verwoorden. Er kan niet 
worden verwacht dat burgers bijdragen aan de uitvoering. Men mag al blij zijn als niemand 
zich verzet, maar 'betrokken worden' gaat een heel stuk verder. 
Het idee dat met een nationale community mensen die moeilijk bereikbaar zijn, zouden.  
worden bereikt, noemt zij wat naïef. Graag een realistischer tekst. 

 sluit zich aan bij opmerkingen van ,  en 
 en de laatste opmerking van . 

 verzoekt niet te spreken van afschaffen van cv-ketels, dat zet kwaad 
bloed bij burgers. 

 voegt toe dat er in het KA een afspraak zou moeten staan om op grote 
lijnen hetzelfde te communiceren. Die mist nog geheel. 
De voorzitter neemt dit punt mee. 

Ruimte KA-E 194 
 licht toe dat de tekst van de werkgroep Ruimte afkomstig is. De tekst is 

nog in overleg. 

 was het niet heel duidelijk wat ze met deze tekst moest. 
legt uit dat het als verbindingstekst tussen deze tafel en alles rond de NOVI 

is bedoeld. 

wijst op de 1e  bullet bij verankering, daar moet 'in 2025' worden aangepast naar 
'1 januari 2025', zoals in de tekst van deze tafel. 

Regionale Energiestrategie KA-E 195 
De voorzitter licht toe dat de afspraak is geweest dat over het 'wat' van de RES bij de 
afzonderlijke tafels afspraken worden gemaakt, en het 'hoe' terugkomt in deze tekst. Dit is 
van uitzonderlijk belang in de uitvoering. 

 ziet de tekst die hij eerder vandaag heeft voorgesteld omtrent 'open houden van 
de winkel' graag hier opgenomen omdat hier de context breder is. Overigens kan de 
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toevoeging in de tafeltekst achterwege worden gelaten omdat het elders goed benoemd 
wordt. Een tekstvoorstel wordt doorgegeven. 
Aan het eind moet wederom de datum '1 januari 2025' worden. 

 heeft een paar punten. 
• De stuurgroep moet zijn eigen onafhankelijk voorzitter aanwijzen, in 

gezamenlijkheid, eventueel op voorstel van overheden. 
• Wat gebeurt er als niet alle gemeenten en provincies in een betrokken regio 

akkoord gaan met de RES? 
• Er wordt te veel uitgegaan van de inzet van warmtenetten. Het gaat om een 

technologieneutrale analyse, waarbij ook andere oplossingen zoals all electric aan 
bod zijn. De tekst moet hierop worden aangepast. 

• Wat wordt bedoeld met de zin 'Vooraf gesteld is het doel van de (nationale en 
regionale) werkstructuur om te voorkomen dat geïntervenieerd moet worden 
toegepast.'? 

 gaat ervan uit dat de tekst van deze tafel leidend is. De RES-tekst moet 
hier en daar nog wel worden aangepast. 
Bij monitoring en herijking staat dat als de doelen omhoog gaan, ook de opgave op land 
moet worden herijkt. Maar dat geldt ook voor extra elektrificatie. 
Het laatste deel over wat gebeurt als de doelen niet worden gehaald, was hem ook niet 
helemaal duidelijk. 

 vult aan op de opmerking van  dat ook hernieuwbaar en gas in de 
gebouwde omgeving van belang zijn. 

 is net als  benieuwd wat er gebeurt er als men er niet 
uitkomt. Dat is nog steeds een groot zorgpunt. 

 heeft een vraag over de zin 'wanneer een regio dit wenst, kunnen ook 
opgaven van andere tafels worden meegenomen...' (1e  alinea) Dit klinkt erg vrijblijvend, 
waarom is dit zo open geformuleerd? 

 sluit zich aan bij de oproep van . Lokale bestuurders 
hebben soms behoefte aan een sterke tekst. 

 vraagt ook aandacht voor de tijdigheid van de te voeren gesprekken. 
Daarnaast is hij benieuwd in hoeverre de tweejaarlijkse monitoring en herijking tot gevolg 
kan hebben dat plannen wijzigen. 

De voorzitter vraagt de tafel naar hun mening over een experticecentrum voor 
hernieuwbare opwek waarvan sprake is in de tekst. Dit biedt een kans om te zorgen dat de 
RES'en goed gefaciliteerd worden om hernieuwbare opwek mogelijk te maken. 

 weet dat er ook een expertisecentrum warmte komt.  
meent dat deze twee worden samengevoegd.  verduidelijkt dat hierover 
nog geen besluit is genomen. Er wordt een spoedig besluit verwacht en dit zal aan de tafel 
worden doorgegeven. 

 geeft aan dat de financiering anders moet worden geregeld, anders zal er 
niets mee worden gedaan. De voorzitter herkent dat punt. 

 vraagt of de eerder bedachte regionale kenniscentra inmiddels uit beeld 
zijn verdwenen. Voor bedrijven is het cruciaal dat zo veel mogelijk landelijk wordt 
vastgelegd.  erkent de behoefte aan uniformiteit in data e.d. Er is veel 
drukte rond de ontwikkelingen, die niet altijd behulpzaam is. Daar moet men alert op zijn. 
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De voorzitter voegt toe dat als geen goede expertisecentra worden ingericht, de 
organisatie en adviesbranche het over zal nemen, tegen veel hogere kosten en alle 
gevolgen van dien. 

 reageert op een aantal opmerkingen namens IPO en VNG. 
• Het punt van  over het open blijven van de winkel is een goede toevoeging. 
• Escalatie is een belangrijk onderwerp. Wanneer de doelstelling niet wordt behaald, 

zal daar een serieus gesprek over worden gevoerd. Het escalatiemechanisme zoals 
dat al bestaat, kan daartoe worden ingezet. Door in de tekst al aan te geven 'wat 
als?' wordt het lastiger om het eigenaarschap op lokaal niveau goed vorm te geven. 
Dit moet een opgave zijn waar de lokale overheden zelf voor gaan, niet omdat ze 
verplicht worden. 

• Het lijkt verstandig dat de overheden besluiten over de voorzitter van de 
stuurgroep, maar niet zonder andere relevante partijen te horen. 

• De zin die  niet begreep is hem ook niet duidelijk. 
 sluit zich aan bij de antwoorden. De RES'en zijn inmiddels ingezet en uit 

eigen ervaring weet zij dat men zich bewust is van de enorme opgave. Het zal even duren 
voor alles goed loopt, maar er is zeker ook aandacht voor de optie dat het niet optelt tot 
voldoende. 

: is het wel duidelijk voor de RES'en wat de opgave per RES is?  
 meent dat er geen opgaven per RES zijn afgesproken, juist om de opgave van 

onderop te realiseren. Voor zover te overzien, is er veel ambitie en gedrevenheid om tot 
een goed aanbod te komen.  vreest dat uiteindelijk bij de optelling de 
bedogde 35TW niet zal worden gehaald en alsnog in moet worden gegrepen.  

 wijst erop dat de regio's eerst nog in kaart moeten brengen wat hun lokale potentie 
is. Dit wordt in de gaten gehouden en als men verwacht dat de 35TWh niet wordt gehaald, 
zal tijdig worden ingegrepen.  zegt dat de provincie die aan tafel zit, oog 
heeft voor de opmerking dat sommige lokale bestuurders behoefte hebben aan sterke 
tekst. 

 zegt tot slot toe dat de tekst zal worden aangepast n.a.v. de opmerking 
omtrent technologie neutraliteit. 

Financiering door de markt KA-E 196 
De voorzitter benadrukt dat deze tekst nog in bewerking is. Bovendien wordt nog een deel 
toegevoegd over onderzoek van Invest NL naar risico's en mogelijkheden van 
hernieuwbaar. 

 meent dat de taakgroep financiering heeft toegezegd breder onderzoek 
te doen naar mogelijkheden bij de financiële sector om de risico's van duurzame 
energieprojecten te helpen opvangen. Dat is met name van belang als geen subsidie meer 
kan worden ingezet als waarborg. De voorzitter zegt dat het onderzoek niet beperkt wordt 
tot instrumenten van Invest NL. De bedoeling is een pakket op te stellen dat tussen nu en 
twee jaar wordt gepresenteerd. 

 mist in het algemeen meer diepgaande teksten over de internationale 
context van financiering en mogelijke impact. 

Uitgangspunten uitwerking SDE++ KA-E 197 
Correctie op de tabel: SDE++ is niet beschikbaar voor gascentrales zoals hier abusievelijk 
is opgenomen. 

: in de 5e  alinea staat dat een indicatieve verdeling is 
overeengekomen. Deze is echter door het Rijk vastgesteld. 
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: stel dat groene waterstof later bijvoorbeeld alsnog kan worden 
toegevoegd voor SDE++ Wat valt daarvoor af te spreken? 

 vraagt hoe groot grootschalig zon uit de tabel is. Dat houdt 
in meer dan 15 KWh. 

: is al meer duidelijkheid over waar de budgetplafonds komen? 
Natuur- en milieuorganisaties vinden het onacceptabel dat waterstof niet in het lijstje is 
opgenomen. 

 weet dat aan sommige tafels over nieuwe heffingen wordt gesproken. 
Waar landen die opbrengsten?  is eveneens benieuwd naar deze potjes 
aangezien de industrie er ook van mee kan profiteren. 

 gaat in op de opmerkingen. Over waterstof en SDE is eerder gezegd dat de 
verwachting niet is dat het de komende jaren kosteneffectief is. Het is niet opgenomen om 
geen valse verwachtingen te wekken. Het is inderdaad mogelijk dat waterstof in de 
toekomst wel kosteneffectiever wordt. Echter, er is ook nog de kwestie van het budget. Er 
is nu € 3,2 miljard waarvan € 1 miljard voor SDE++. € 200 miljoen is indicatief 
beschikbaar voor elektriciteit en € 550 miljoen voor de industrie. Als waterstof daar ook bij 
komt, is er minder geld voor de andere afspraken die daardoor in gevaar zouden kunnen 
komen. Deze afspraken en de kosteneffectiviteit maken het niet logisch om water stof in 
SDE++ op te nemen. 
In het programma waterstof staat in 2020 een evaluatie gepland. Daarna volgt nog zo'n 
moment. Dan kan worden bekeken hoe het erbij staat. 
M.b.t. de plafonds en schotten worden nu nog geen keuzes gemaakt. Dat gebeurt in 2019 
voor de eerste openstelling in 2020. Bij elke openstellingsronde kan worden beslist over 
plaatsing van schotten en plafonds. De afspraken uit het KA zijn van invloed op de keuzes 
hierin. 
De eventuele voeding van de potjes door heffingen is afhankelijk van de afspraken die 
daarover aan de andere tafels worden gemaakt. 

 vindt het niet consistent dat het Rijk in de industrietekst wel zegt zich in 
te spannen om power to heat mee te nemen, maar waterstof geheel niet wil benoemen. 

 legt uit dat power to heat kosteneffectief is voor de industrie en een 
bijdrage levert voor de benodigde megatonnen. 

 merkt dat de keuze tegen waterstof een politieke keuze is. CCS wordt wel 
meegenomen. Natuur en milieuorganisaties hebben liever geen CCS en wel waterstof. 

I-KIA Hoofdlijnen Integrale Kennis- en Innovatieagenda 90% versie 6 december 
2018 

 licht de stand van zaken over de innovatietekst toe. Vandaag is de laatste 
mogelijkheid voor aan- en opmerkingen. Vervolgens wordt de tekst vanaf morgen 
vrijgegeven voor externe consultatie. Indien flagrante fouten worden geconstateerd, 
kunnen die vandaag voor het eind van de dag nog worden verwerkt. 

 vindt het een gemiste kans dat een internationale 
samenwerkingsparagraaf ontbreekt. 

 betreurt het dat aquathermie niet wordt genoemd. 

 neemt de opmerkingen mee. Het punt betreft de internationale context is 
helaas niet aan de orde geweest in de gesprekken. Dit zal nog wel moeten worden 
toegevoegd. 
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Algemene vragen 
 informeert of er nog een tekst over biomassa ergens wordt 

opgenomen. De voorzitter weet dat de presentatie van twee weken geleden nog een 
vervolg in dá vorm van een tekst zou krijgen. Dit is dan de enige cross sectorale tekst die 
nog niet ter beschikking is. Vanmiddag hoort hij wat het vervolg zal brengen. 

 vraagt waar de tekst over beperkende wetgeving terecht komt. 
 herinnert zich dat de afspraak is gemaakt dat elke werkgroep de eerder 

samengestelde tabel zou bekijken op relevante punten. Relevante punten zouden in de 
tekst van de werkgroep worden opgenomen. 

 verzoekt ook het punt dat SDE++ niet voor waterstof en wel voor CCS 
wordt opengesteld als nog openstaand discussiepunt op het voorblad op te nemen. 

 ziet dit meer als punt van de industrietafel. Door het op te nemen, gaat 
het concurreren met hernieuwbaar op land. Als het puur om waterstof i.p.v. CCS gaat, ligt 
dat bij de industrietafel. 

De voorzitter sluit af met enkele punten omtrent de planning voor komende week: 
• aanvullingen op de tekst morgenochtend aan het secretariaat 
• woensdag komt een toelichting op de agenda voor vrijdag, de aangepaste versie 

van de tekst en het voorstel voor hoe de cross sectorale teksten verder worden 
behandeld 

• vrijdag komt ook het lijstje van stukken die als bijlage met het finale akkoord 
kunnen worden uitgebracht aan de orde 

5. 	Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de voortvarende bespreking en sluit de 
bijeenkomst om 12.40 uur. 
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Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit 

Datum en tijd: 	 14 december 2018, 10:00 uur 

Plaats: 	 SER 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (TenneT), 
 (Shell),  (Gasunie), 

 (ENGIE),  (RWE), n 
 (NVDE),Onder Gaas(EZK, van 10.15 - 

10.30),  (VEMW),  
(Nuon),  (TNO),  
(Energie Nederland),  (IPO),  

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

 (Unie van Waterschappen),  (EZK), 
 (Greenpeace),  (KEK), 
 (VNG),  (EZK), 

 (Netbeheer Nederland),  
(Eneco),  (ODE-decentraal),  

 (FME) 

Afwezig: 	  (Nuon) 
 (Vandebron) 
 (FNV) 

Secretariaat: 	 ,  
Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de sectortafel Elektriciteit om 10.01 uur en heet iedereen 
welkom. Vandaag is de een na laatste vergadering van•de sectortafel Elektriciteit. 

Tijdens deze vergadering vervangt de  de . De  is 
afwezig wegens ziekte. De  vervangt vandaag . De  

 en de  zijn beiden al een tijdje afwezig. 

Vandaag schuift om 10.15 uur de heer Gaastra aan om de aanwezigen bij te praten over de stand 
van zaken. De laatste tekst 'Biomassa' is van het secretariaat ontvangen. In aanwezigheid van de 
heer Gaastra worden er op- en aanmerkingen op deze tekst opgehaald. 

De  merkt op dat er in de hoofdtekst staat dat het geen cross-sectorale tekst is. Er 
wordt gevraagd wat de bedoeling is van het gesprek tussen de leden van de sectortafel elektriciteit 
en de heer Gaastra. 

De voorzitter merkt op dat er woensdag 12 december jl. een laatste versie van de tekst is verstuurd, 
maar dat er vervolgens nog kleine wijzigingen, voornamelijk redactionele, zijn doorgevoerd. De 
laatste versie van de tekst is voor alle aanwezigen uitgeprint en wordt uitgedeeld. Aan het eind van 
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de vergadering zal de voorzitter vragen of de tekst zoals hij dan voorligt, aanvaard kan worden door 
de sectortafel Elektriciteit. 
Er is een allerlaatste vergadering uitgeschreven voor woensdag 19 december a.s. Bij deze 
vergadering is de minister van Economische Zaken en Klimaat aanwezig. Op 20 december a.s. komt 
het klimaatberaad met de heer Nijpels en alle voorzitters bijeen. Op 21 december a.s. zal het 
onderhandelaarsakkoord worden gepresenteerd. 

 vraagt wat er op 19 december a.s. wordt besproken. 

De voorzitter meldt dat de aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld om met elkaar de stand 
van zaken op te maken. 

 vraagt of er terugkoppeling mogelijk is van gesprekken met voorzitters van 
cross sectorale overleggen. Dit maakt veel uit in hoe er naar de tekst gekeken wordt. 

De voorzitter reageert dat er veel opmerkingen van de leden van de sectortafel Elektriciteit zijn 
gekomen. Deze opmerkingen zijn verwerkt. Er is besloten de tekst over de governance even te laten 
zitten. Richting het definitieve akkoord wordt dit hernomen. 

 merkt op dat er in teksten wordt verwezen naar het voortzetten van de 
sectortafels. De vraag is of dit impliceert dat de tafels blijven voortbestaan. 

De voorzitter antwoordt dat er nog zaken afgehandeld moeten worden, bijvoorbeeld op het punt van 
bijlages, en stelt voor om een moment in januari te plannen om hiernaar te kijken. 

Overleg in aanwezigheid van Sander Gaastra 
Namens de minister is Sander Gaastra aanwezig om de aanwezigen te informeren over het proces 
dat de komende dagen zal plaatsvinden. Het Rijk heeft de ambitie op 21 december a.s. een 
onderhandelaarsakkoord te hebben. Dit zal worden doorgerekend door de planbureaus PBL en CPB. 
De minister heeft op maandag 9 december met verschillende partijen, zoals ngo's, FNV en CNV 
gesproken om ook van hen te horen welk overkoepelend beeld het voor die partijen oplevert. Ook 
zijn door die partijen genoemde opmerkingen, suggesties en wensen meegegeven aan het kabinet. 
Er ligt van de tafel Elektriciteit nog een nadrukkelijk onderwerp op het bord van het kabinet, 
namelijk het vraagstuk van de Col-minimumprijs. 

Meerdere partijen aan de sectortafel Elektriciteit hebben al aangegeven het voorstel van het kabinet 
onacceptabel te vinden. Ook is aangegeven welke oplossingen zouden kunnen helpen. De minister 
heeft aangegeven serieus met de oplossingen aan de slag te gaan. 

De voorzitter staat graag in aanwezigheid van de heer Gaastra stil bij de tekst 'Biomassa'. 

 merkt op het galant te vinden dat de minister naar de sectortafel wil komen. 

 vraagt of de term 'onderhandelaarsakkoord' de juiste benaming is. De doorrekening van 
de plannen is erg belangrijk. De naam `onderhandelaarsakkoord' suggereert dat alles al is 
vastgesteld. Er wordt voorgesteld om de term 'ontwerpakkoord' te gebruiken. 

 geeft aan ook een groot probleem te hebben met de Co2-minimumprijs. De 
voorstellen zijn nu nog onvoldoende om leveringszekerheid te bieden. 

 wil hier als FME graag op aansluiten. 

 merkt op dat vanuit de groene coalitie blijdschap was over het oorspronkelijke 
voorstel van het kabinet. Het is curieus hoe het voorstel er nu uitziet. 



177 

 dankt de heer Gaastra voor zijn aanwezigheid. Het is van belang dat de 
bijeenkomst in aanwezigheid van de minister een bijeenkomst wordt waar een goede sfeer hangt. 
Alle partijen moeten zo veel mogelijk constructief meedenken over oplossingen. 

De voorzitter merkt op dat het secretariaat documenten plaatst op SharePoint. Deze zijn voor 
iedereen aan de sectortafel beschikbaar. 

 geeft aan dat de medeoverheden de voorkeur hebben voor de term 
`onderhandelaarsresultaat'. 

 merkt op het lastig te vinden de andere teksten niet te kennen. Als de term 
`onderhandelaarsakkoord' wordt gebruikt, impliceert dit iets anders. Er kan niet gecheckt worden of 
er zaken in de andere teksten staan waarin de partijen aan de sectortafel Elektriciteit hun 
verantwoording kunnen nemen. De term 'ontwerpakkoord' zou beter zijn. 

De voorzitter reageert dat er geprobeerd is om de sectorale teksten zo spoedig mogelijk bij de leden 
van deze sectortafel te krijgen. De voorzitters hebben constant met elkaar geschakeld om elkaar op 
de hoogte te houden. 

De heer Gaastra neemt het signaal over de term van het document mee naar de minister en 
complimenteert de sectortafel met het gedane werk. 

De voorzitter meldt dat er verschillende partijen zijn die op het geplande tijdstip op woensdag 
19 december a.s. niet aanwezig kunnen zijn en vraagt of er gezocht kan worden naar een ander 
tijdstip. 

De heer Gaastra zorgt ervoor dat er geschakeld wordt met het secretariaat van de minister om na te 
gaan wat mogelijk is. 

De tekst 'Biomassa' die vandaag voorligt is de nieuwste versie. Er is een strakke procedure 
afgesproken over het duurzaamheidskader. Het kader moet duidelijkheid verstrekken over hoe er 
aangekeken wordt tegen duurzaamheid van biomassa op de midden- en langere termijn. Ook moet 
het schetsen hoe het duurzaamheidskader tot stand moet komen. Er wordt voorgesteld om met de 
hulp van experts een dergelijk kader op te stellen. In een setting met stakeholders kan uiteindelijk 
worden gesproken over dat kader. Hierbij kunnen alle stakeholders aangeven wat hun input is voor 
dit duurzaamheidskader. Uiteindelijk is het aan het kabinet om dat kader vast te stellen. Daarbij 
moet ook worden aangegeven hoe, wanneer en op welke wijze dat kader van toepassing wordt op 
biomassa. Het is de wens om dit onderdeel te maken van het klimaatakkoord. Ook in het cross 
sectorale onderdeel zou dit moeten worden opgenomen. 
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Naar aanleiding van de uitleg van de heer Gaastra wordt het volgende commentaar gegeven:  
 merkt op dat de tekst bijzonder laat is verstuurd en vraagt zich af of het onderdeel 

moet zijn van het akkoord. Het is een slecht stuk omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
brandstof en grondstof. Het idee wordt geopperd om grondstof te gaan inzetten alsof het niet al 
massaal gebruikt wordt als grondstof. Wat betreft punt 'E' wordt gesuggereerd om te wachten tot er 
goede duurzaamheidscriteria zijn. Over de term 'fair share' bestaat discussie. Tot'slot wordt 
opgemerkt dat het niet bespreekbaar is om dit stuk op te nemen. 

 merkt op dat er wordt gesproken over het stimuleren van het biomassa-aanbod. Dit 
zal moeilijker gaan als er specifieke Nederlandse criteria opgesteld worden voor een markt die zich 
wereldwijd gaat ontwikkelen. Wat betreft het 'fair share'-principe wordt opgemerkt dat de 
idealistische uitgangspunten daarachter begrepen worden, maar dat het echter een feit is dat de 
wereld op heel veel punten niet eerlijk is. Om fair share alleen op biomassa van toepassing te 
verklaren slaat nergens op. 

 geeft aan positief te zijn over het stuk. Wel is er wat in afgezwakt wat betreft 
groene elektronen en groene moleculen. Het is positief dat de term 'groen gas' ook wordt 
teruggevonden als groene molecuul in de tekst. De genoemde getallen over groen gas kunnen niet 
helemaal getraceerd worden. 

 merkt op dat het goed is dat er een duidelijk pleidooi is voor duurzame 
biomassa. Wel is er enige verbazing over het stuk, met name over de discussie CO2-vrij regelbaar 
vermogen. Daarbij is geconcludeerd dat techniekneutraliteit belangrijk wordt gevonden. Biomassa is 
een optie, maar de opties zouden nog niet ingevuld gaan worden. Uit de tabel blijkt echter iets 
anders. Ook wordt er gevraagd waarom er niks bij de gebouwde omgeving staat. Voor stadswarmte 
is biomassa een belangrijke bron. Dit mist nu in het verhaal. 
Marktprikkels zijn belangrijk voor CO2-vrij regelbaar vermogen. Die bepalen uiteindelijk wat er zou 
moeten komen. Het stuk lijkt hier meer op voor te sorteren. 

 geeft aan het eens te zijn met het punt van de heer  over het 
CO2-vrij regelbaar vermogen. Wat betreft punt C wordt opgemerkt dat het belangrijk is om keuzes 
te maken voor duurzaamheidscriteria. 

 merkt op dat de aanpak voor duurzaamheidscriteria op de goede koers ligt. 
De beschikbaarheid moet worden vergroot. Wel wordt er gevraagd wat de betekenis van de cijfers in 
de tabel is. 

 vult naar aanleiding van de opmerking van de heer  aan dat er niet 
maar naar één techniek moet worden gekeken in de tekst en tabel. 
Ook is afgesproken aan de E-tafel dat het regelbaar vermogen aan de markt moet worden 
overgelaten. Er zal monitoring worden toegepast om te kijken of de markt het inderdaad oplost. 
Mocht dat niet het geval zijn, dan kan nader bekeken worden hoe het opgelost kan worden. 

 merkt op dat biogas wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dit 
blijkt niet uit de tabel. 

 vraagt in welke vorm de sectortafel vanaf januari doorgaat. 

De voorzitter meldt dat hij veel van het commentaar snapt. Dit issue houdt de gemoederen al lang 
bezig. 

De heer Gaastra merkt op dat de meningen verdeeld zijn. Er moet gezocht worden naar de gulden 
middenweg. Wat betreft de tabel wordt opgemerkt dat het gaat om een verwachtte inzet. De cijfers 
die zijn gebruikt zijn via PBL verkregen. Wat betreft het vrij regelbare vermogen is de 
kernboodschap dat er niks wordt uitgesloten. 
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 merkt op dat er naar aanleiding van de opmerkingen gevraagd kan worden of dit 
een signaal is, waaruit blijkt dat de tekst 'Biomassa' wellicht niet opgenomen moet worden. Deze 
vraag moet goed worden gewogen. 

 merkt op de tekst te kunnen accepteren. 

 geeft aan de tekst absoluut niet te kunnen accepteren, omdat deze in strijd is met het 
E-tafel akkoord. 

 merkt op een procesafspraak over de duurzaamheidscriteria belangrijk te 
vinden. 

De voorzitter reageert dat de opmerkingen goed zijn verstaan, het Rijk gaat hiermee aan de slag. 

De heer Gaastra heeft goed verstaan dat er brede steun is om het proces in het klimaatakkoord te 
verankeren. Hoe dit ook voor andere tafels op een goede manier gedaan kan worden, wordt ook 
meegenomen naar de heer Nijpels. 

De voorzitter dankt de heer Gaastra voor zijn aanwezigheid. 

2. 	Notulen 16, 23 en 30 november 

Notulen 16 november 2018 - KA-E 154.  
 merkt op dat zijn naam verkeerd is geschreven. In het gehele verslag wordt  

gewijzigd in ' '. 

Pagina 7. Stand van zaken Hernieuwbaar op land ( ) (KA-E 146): de zin 
"Participatie als in de afgelopen jaren heeft niet geholpen met het aantal procedures en het kost veel 
geld." wordt gewijzigd in "gebrekkige participatieprocessen hebben geleid tot procedures die veel 
maatschappelijke kosten met zich meebrengen." 

Met deze aanpassing worden de notulen vastgesteld. 

Notulen 23 november 2018 - KA-E 201.  

Pagina 8. 4. Werkgroep Waterstof ) (KA-E 160/161). De zin "T.a.v. de 
optie van H2 in elektriciteitscentrales ziet hij vanuit de praktijk geen oplossing." wordt gewijzigd in 
"T.a.v. de optie van H2 in elektriciteitscentrales ziet hij vanuit de praktijk geen probleem." 

Met deze aanpassing worden de notulen vastgesteld. 

Notulen 30 november - KA-E 202  
pagina 4. 8. SDE+-verbreding. De passage " s sluit zich aan bij de opmerking van 

. Biomassa en elektrificatieopties zijn belangrijk. Wat betreft het budget, 
€ 135.000.000 zou 20% van de opgave die er ligt kunnen dekken." is niet gezegd door de  

 maar door de . 

De  ten onrechte niet opgenomen in de lijst met aanwezigen. 

De notulen worden met deze wijzigingen vastgesteld. 

Notulen 7 december 2018 - KA-E 204.  
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Pagina 22. 4. Doorloop tekst conceptakkoord KA-E 1 hoofdstuk C5 elektriciteit versie 7, 6 
december. De  merkt op de passage: "  geeft aan dat nog moet 
toegevoegd: 'en het accommoderen van de groei van de afname'.  verduidelijkt 
dat het punt gaat om netuitbreiding in generieke zin. Het is niet de bedoeling het te verengen tot 
alleen aansluitingen. De toevoeging is niet akkoord. Het ging om de anticiperende uitbreiding." niet 
te herkennen en stelt voor de tekst te schrappen. 
De voorzitter geeft aan de passage even te parkeren. Er wordt contact gezocht met de  
om te overleggen over deze passage. 

Pagina 8. 3. CO2-minimumprijs "  sluit zich met name namens Uniper aan bij de 
zorgen. Zij vinden dit voorstel ook niet aanvaardbaar." wordt gewijzigd in "  sluit 
zich met name mede namens Uniper aan bij de zorgen. Zij vinden dit voorstel ook onacceptabel." 

In het gehele verslag wordt " " gewijzigd in " ". 

De voorzitter schorst om 11.17 uur de vergadering en stelt de aanwezigen in de gelegenheid om de 
nieuwste versie van de tekst door te lezen. 

De voorzitter heropent om 11.30 uur de vergadering. 

3. 	E-tekst versie 8 
De voorzitter merkt op dat er een dag voor de vergadering nog gedragen voorstellen in de tekst zijn 
opgenomen, deze zijn gearceerd. Ook zijn er redactionele wijzigingen doorgevoerd. Ook deze zijn 
herkenbaar gemaakt en worden doorgelopen. 

C5.1 Visie en ambitie  
Op deze paragraaf is geen commentaar. De tekst wordt geaccordeerd. 

C5.2 Opgave 2030  
De PM is een tekstuele verwijzing naar andere hoofdstukken. 

De tekst: "Als onderdeel van het borgingsmechanisme spreken partijen af dat in 2021 wordt 
besloten over de eventuele opschaling van hernieuwbare elektriciteit in verband met aanvullende 
elektriciteitsvraag." wordt geaccordeerd. 
De toevoeging "vanuit de sectoren" wordt geaccordeerd. 

De toevoeging "waaronder investeringszekerheid" wordt verwijderd. 

In de tabel is de toevoeging "120 TWh" gedaan. 
De voorzitter merkt op dat bij de tabel een voetnoot hoort en dat er gepuzzeld moet worden over 
een tweede voetnoot bij deze tabel. 

De  merkt wat betreft de voetnoot op dat er gesproken wordt over vermogen, dit 
moet capaciteit zijn. 

De voetnoot wordt gewijzigd in: "Hierin is inbegrepen de verwachte groei van kleinschalig zon-PV 
naar 7 TWh in 2030. Aan de systeemtafel is de inschatting gemaakt dat in 2030 17 TWh aan CO2-
vrije regelbare productie benodigd is. Bij deze inschatting zijn modelaannames gebruikt waaronder 
de veronderstelling van een restemissie van 12 Mton." en wordt geaccordeerd. 

C5.3 Perspectief richting 2050  
Deze paragraaf wordt, inclusief de wijzigingen, geaccordeerd. 

C5.4 Windenergie op zee - tot 'Randvoorwaarden' 
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Deze paragraaf wordt, inclusief de wijzigingen, geaccordeerd. 

C5.4 Windenergie op zee — Randvoorwaarden 
Het nieuwe punt D wordt geaccordeerd. 

C5.4 Windenergie op zee — Afspraken  
De redactionele wijzigingen worden akkoord bevonden. 
Punt G is nieuw ingevoegd en afkomstig van het Rijk. 

 vraagt waarom de zin "Rijk en windsector - om de zekerheid van realisatie 
van de windparken te vergroten - met ingang van 2019 voorafgaand aan iedere tender gezamenlijk 
zullen onderzoeken wat de risico's voor een rendabele businesscase zijn (waaronder de ontwikkeling 
van de vraag), hoe deze risico's zijn te mitigeren en hoe WOZ optimaal in het energiesysteem kan 
worden ingepast (bv. met koppeling met opslag of vraag).: verwijderd is. 

De  geeft aan dat de passage gevoelig is voor de ACM, daarom is gekozen voor een 
andere formulering. 

 reageert vorige week erg tevreden te zijn over de tekst. De tekst is nu 
minder geworden. 

De  suggereert om "de energieprijs" toe te voegen in de passage. 

 is akkoord met deze suggestie. 

De  suggereert om in dezelfde zin op te nemen: "in samenspraak met de 
netbeheerders". 

De  suggereert om "partijen onderzoeken" op te schrijven in plaats van "rijk en 
windsector". Dit eerste is inclusiever. 
De  merkt op dat het belangrijk is dat het gaat om de koppeling van vraag en 
aanbod in relatie tot de tendersystematiek. 

 laat haar eerdere opmerking vallen. "de energieprijs" wordt weer uit de 
passage gehaald. 

Allen zijn akkoord met de passage. 

Met de wijzigingen in punt I zijn alle aanwezigen akkoord. 

C5.5 Productie uit hernieuwbare bronnen op land  
Alle redactionele wijzigingen worden akkoord bevonden. 

De voorzitter merkt op dat de voetnoot is gecheckt bij PBL. 

De  merkt op het vervelend te vinden dat de bestaande afspraak die in het bestaande 
klimaatakkoord is vastgelegd uit de tekst is gehaald. 

De  reageert dat het lastig is om alle bestaande afspraken in voetnoten vast te leggen. 

De voorzitter geeft aan dat de voetnoot is bedoeld om de inschatting feitelijk correct weer te geven. 

De voetnoot wordt geaccordeerd. 
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 merkt op de opmerking van de , over de bestaande afspraak, te 
kunnen volgen. 

De  merkt ook op dat de opmerking van de  terecht is. 

De  stelt voor de bestaande afspraken niet in de tekst op te nemen. 

De voorzitter merkt op dat er geen overeenstemming is over dit onderwerp. 

De  vult aan dat de bestaande afspraak relevant is voor de hele discussie. Staande 
afspraken uit het energieakkoord moeten worden nageleefd, dat is afgesproken. Het is raar om dit 
nu te negeren. 

De voorzitter antwoordt dat niet noemen niet hetzelfde is als negeren en stelt voor om nader 
hiernaar te kijken na de doorberekening. 

De  geeft aan problemen te hebben met het woord 'klimaatneutraliteit.' Het is goed dat 
waterschappen een prikkel krijgen. Wel is belangrijp dat publieke partijen niet de markt verstoren 
als zij meer produceren dan zij zelf nodig hebben. 

De voorzitter reageert dat hier sprake is van een staande afspraak en wil exact aansluiten bij de 
woorden van die afspraak. 

De  suggereert om bij deze tekst de tweede zin te schrappen. 

De  stelt voor om een zin als "nadere afspraken met partijen maken" op te nemen. Er 
wordt dan ruimte gelaten over hoe dit precies wordt gedaan. 

De voorzitter stelt voor om de tweede zin te verwijderen en de suggestie van de  op 
als volgt te nemen: "hierover zullen met betrokkenheid van partijen nadere afspraken worden 
gemaakt." 

De zin wordt als volgt geformuleerd: "Waterschappen zien een relatie tussen de energieopgave van 
waterschappen en hun watertaken. Hierover zullen met betrokkenheid van partijen afspraken 
worden gemaakt". 

C5.5 Productie uit hernieuwbare bronnen op land — Afspraken  
Onder punt A wordt op verzoek van  "maatschappelijke organisaties" gewijzigd 
in "maatschappelijke en groene organisaties" Allen zijn akkoord. 

De  suggereert om "energiebedrijven" te wijzigingen in "energiesector". 

De  merkt op dat het gaat om nationaal niveau, en ziet dan ook graag de toevoeging 
"op nationaal niveau". 

De passage wordt akkoord bevonden. 

Punt I  
Redactionele wijzigingen worden akkoord bevonden. 

Voetnoot zes  
De  vraagt naar welke bijlage wordt verwezen. 

De voorzitter reageert dat de bijlage achter in de tekst staat, voor nu is deze bijlage 'X' genoemd. 
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De  merkt op dat de verwijzing op deze plek wellicht ongelukkig is. Het is handig om 
de voetnoot te verplaatsen naar het onderdeel Infra. 

De voorzitter resumeert dat voetnoot zes wordt verplaatst. Het secretariaat zoekt de geschikte 
passage. 

Voetnoot zeven  
 merkt op het jammer te vinden dat het een kleine voetnoot is geworden. Het 

staat erg mager in de tekst, terwijl participatie een belangrijk onderdeel is. 

De voorzitter besluit dat de passage onderdeel wordt gemaakt van de tekst, het secretariaat zal dit 
verwerken. Alle aanwezigen zijn akkoord. 

Punt II  
Alle redactionele aanpassingen worden akkoord bevonden. 

Punt III  
Deze passage wordt akkoord bevonden. 

Punt IV 
Deze passage wordt akkoord bevonden. 

Punt V 
Deze passage wordt akkoord bevonden. 

Punt VII  
Deze passage vervalt. Alle aanwezigen zijn akkoord. 

Onderdeel b  
De voorzitter merkt op dat aan het slot een kleine aanpassing naar aanleiding van een opmerking 
van Greenpeace is toegevoegd. 

 verbaast zich over de tekst en geeft aan hier niets van af te weten. 

De  geeft aan dat het een vraag is. 

De voorzitter stelt voor om de volgende aanvulling te plaatsen: "daarbij wordt betrokken of en op 
welke wijze partijen daaraan bijdragen". Alle aanwezigen zijn akkoord. De andere toevoeging gaat 
eruit. 

cii 
Alle aanwezigen zijn akkoord met de tekst. 

cii B  
Alle aanwezigen zijn akkoord met de verwijdering van "lokale initiatiefnemers en markt". 
De passage wordt geaccordeerd. 

dit 
De  vraagt wanneer er antwoord is over het onderzoek voor zonprojecten. 

De  reageert dat het onderzoek al gestart is en geeft aan dat dit in 2019 gereed 
zal komen. 

De voorzitter stelt voor om dit als volgt aan te passen in de tekst: "dit is reeds gestart en zal in 
2019 gereedkomen". 
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Alle aanwezigen zijn akkoord met deze passage. 

civ 
Deze passage is toegevoegd, de passage wordt geaccordeerd. 

d 
Deze passage wordt geaccordeerd. 

e 
De  merkt op dat de passage over mededingingsregelgeving overbodig is. 

De  antwoordt er juist aan te hechten dat dit expliciet wordt vermeld. 

De  snapt de algemene zorg van de  maar suggereert om het niet hier in de 
tekst op te nemen. Op dit punt is geen signaal van ACM gekomen. 

De  deelt de zorg en vindt de zin een goede toevoeging. 

De voorzitter geeft aan dat er op dit onderdeel geen signaal van ACM is ontvangen. De finale tekst 
gaat ook naar ACM en moet helemaal mededingingswetproof zijn. 

De  merkt op dat er helaas wel veel overtredingen zijn geconstateerd. De tekst mag een 
voetnoot worden maar moet in het document staan. 

 geeft aan dat er in een voetnoot kan worden opgenomen dat het voor zich 
spreekt dat het gelijke speelveld niet verstoord wordt. 

De voorzitter stelt de volgende passage voor: "Sommige partijen geven aan dat hierbij het level 
playingfield niet in het geding mag komen." 

 ziet de woorden "sommige partijen" graag gewijzigd in "marktpartijen". 

De voorzitter merkt op de woorden "sommige partijen" te blijven hanteren. De passage wordt 
geaccordeerd. 

9. 
Alle aanwezigen zijn akkoord met de toevoeging onder de tabel. 

g j 
Allen zijn akkoord met de toevoeging "binnen de kaders van de mededingingswet." 

h I 
Deze passage is een breed afgestemde tekst. De slotzin is onder andere met het Rijk afgestemd. 
De passage wordt geaccordeerd. 

h II 
De  geeft aan dat het voorstel nog verstandiger kan worden neergezet. Het 
gaat erom locaties voor wind- of zonderegie aan te wijzen die in de praktijk ook geschikt zijn. Dit 
staat eerder zo benoemd in de tekst. 

De  merkt op dat deze passage specifiek gaat over infra en stelt voor de tekst zo te 
houden. 

De voorzitter suggereert om "expertise van de markt kan hierbij worden benut" toe te voegen. 
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 stelt voor om terug te gaan naar de oorspronkelijke tekst. 

De  merkt op de oude versie ook goed te vinden. 

De voorzitter geeft aan dat de oorspronkelijke tekst wordt gehandhaafd met de toevoeging: 
"expertise van marktpartijen kan hierbij benut worden". 
Alle aanwezigen zijn akkoord. 

h III  
De  suggereert om de volgende tekst toe te voegen: "En vervolgens zullen 
netbeheerders ook volgens dit tijdpad handelen." 
Deze tekst wordt akkoord bevonden. 

h IV 
De  is verbaasd over de tekst en is het er niet mee eens. De wederkerigheid komt 
niet terug in de tekst. Zonneprojecten zijn anders dan windprojecten. Er wordt voorgestel dat 
ingezien wordt dat maatschappelijke kosten vermeden moeten worden. 

De  merkt op dat er veel discussie op dit punt is en dat het een technische kwestie betreft 
is. 

De  suggereert de zin: "om maatschappelijke kosten te vermijden dient het 
kostenverdelingsvraagstuk van de netinfrastructuur voor zonneparken nader onderzocht en 
geoptimaliseerd te worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het bestaande opknipverbod 
voor wind op land en meerdere leveranciers op een aansluiting." 

Alle aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel. 

De  vraagt of ook windparken genoemd kunnen worden. 

De voorzitter suggereert om toe te voegen: "uitkomsten hiervan moeten in de loop van 2019 
beschikbaar komen." 
Deze passage wordt geaccordeerd. 

Wegens het eerder verlaten van de vergadering, brengt  voor de pauze enkele 
opmerkingen naar voren. 

 ziet graag de volgende zinnen toegevoegd op pagina 28: "Dat vraagt een goede 
balans tussen aandacht voor en financiering van laag, midden en hoog te realiseren activiteiten.", 
"en met name voor de lager TRL's", "de innovatieprogramma's van de tki's worden versterkt en 
waar dat nog niet is gebeurd verder in lijn gebracht of geïntegreerd", "voor de periode na 2023 
wordt een opvolging van de HER ontwikkeld met een vergelijkbare omvang die ontkoppeld is van de 
SE+ uitgaven." 

Er wordt graag gezien dat de tabel wordt geschrapt. De verdeling wordt niet begrepen. Het is gek 
dat de kostenreductie zon en wind niet wordt genoemd. 

De voorzitter merkt op dat het raar is dat deze discussie nu nog wordt gevoerd. 

De  merkt op dat er een aantal opmerkingen in de uiteindelijke tekst staan die 
reflecteren wat  zegt. Er moet een goede balans zijn tussen langetermijn-, 
middellangetermijn- en kortetermijnonderzoek. 

De  merkt op dat de genoemde punten geen bekende punten zijn. Dat maakt het 
lastig om de accorderen. 
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 merkt op zich te blijven verbazen. Het kan niet zo zijn dat het dalen van de kosten 
van zon en wind geen prioriteit heeft. 

De  merkt op dat kostenprijsreductie constante aandacht heeft. 

De  onderstreept het belang van kostenreductie en kansen van innovatie. 

De  merkt op de bedragen in de tabel te laag te vinden. 

De  geeft aan dat er inzichtelijk gemaakt is hoe de klimaatenvelop wordt toebedeeld 
op specifieke problemen van de elektriciteitstafel. Als er nog meer wordt opgeknipt, blijft er erg 
weinig over. Er komt extra € 45 tot € 55 miljoen per jaar bij voor deze specifieke thema's. 

 merkt op dat innovatiegelden krimpend zijn. Het is niet genoeg, op deze manier 
gaat het niet lukken. Er wordt steeds minder onderzoek gedaan naar kosten en inpassing ervan. De 
pot is aan het krimpen. 

De voorzitter stelt voor om het gesprek na de pauze te hernemen. Mochten er volgende week nog 
aanpassingen komen op de tekst, zal daar met grote terughoudendheid naar gekeken worden. 

De voorzitter schorst de vergadering om 13.24 uur. 
De voorzitter heropent de vergadering om 13.40 uur. 

De voorzitter geeft aan dat er een extra passage is toegevoegd. 

De  merkt op het een aanwinst voor de tekst te vinden. 

De  steunt de passage ook. 

De passage wordt geaccordeerd. 

C5.6 Elektriciteitssystemen en infrastructuur - tot vierde bullet  
De tekst wordt geaccordeerd. 

Voetnoot negen  
De voetnoot wordt akkoord bevonden. 

C5.6 Elektriciteitssystemen en infrastructuur - bullets  
De toevoeging van het woord "kosten" wordt akkoord bevonden. 

 ziet graag de passage "waardoor ze in meer of mindere mate realistisch zijn 
betreffende de periode tot 2030". toegevoegd. 

 merkt op dit een prima zin te vinden en gunt  deze 
toevoeging. 

C5.6 Elektriciteitssystemen en infrastructuur - afspraken  
b 
De tekst wordt geaccordeerd. 

c 
De  merkt op dat het woord "marktpartijen" hier verwijderd is omdat dit later 
terugkomt in de tekst. 

De  ziet graag "in 2019" toegevoegd. 
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De  wil graag een jaar ruimte. Uiterlijk 2020 gereed zou lucht geven. 

De passage met de toevoeging "medio 2020" wordt akkoord bevonden. 

d 
De tekst wordt geaccordeerd. 

f 
De  merkt op verzaakt te hebben. De woorden "fiscale behandeling van opslag" mogen 
hier dan ook blijven staan. 

9. 
De  vraagt of "marktbenaderingen" gewijzigd kan worden. 

De voorzitter stelt voor om dit te veranderen in "marktprincipes". De passage wordt akkoord 
bevonden. 

h 
De tekst wordt geaccordeerd. 

 ziet graag de worden "aandacht besteed" sterker geformuleerd. 

De  suggereert om dit te veranderen in "ingezet op". 

C5.7 waterstof 
Punt 1  
De tekst wordt geaccordeerd. 

Punt 4  
De voorzitter meldt dat er contact is gezocht met de mobiliteitstafel. De tekst sluit aan op wat daar 
is afgesproken. Er wordt voorgesteld om de tekst te accorderen. 

 geeft aan het onrealistisch te vinden wat de wensen omtrent het 
personenvervoer zijn. 

De voorzitter geeft aan dat de discussie daar plaatsvindt en niet aan deze tafel gevoerd moet 
worden. 

De pasage wordt geaccordeerd. 

Lopende tekst  
De voorzitter stelt voor om de zin "Uitgangspunt hierbij is dat de energiedragers uit hernieuwbare 
bronnen op een techniek neutrale wijze zullen worden gestimuleerd ten behoeve van de gevraagde 
functies." te schrappen. 

Alle aanwezigen zijn akkoord. De passage wordt verwijderd. 

De voorzitter stelt voor om de zin "het besluit over een alternatief voor de SDE+ na 2025 zal hierbij 
mede bepalend zijn." te schrappen. 

Alle aanwezigen zijn akkoord. De passage wordt verwijderd. 
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Waterstofprogramma  
De voorzitter stelt voor om de besprekingen van de industrietafel af te wachten. Naar aanleiding 
hiervan wordt wellicht een zin toegevoegd. Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord. 

Bullet 1  
De  merkt op dat in plaats van "electrolyzers", "electrolyze" opgeschreven moet 
worden. 

De toevoeging "op dit moment" wordt gedaan. 
Met deze wijzigingen wordt de tekst akkoord bevonden. 

Bullet 2  
De  heeft de indruk dat de tekst een herhaling is van 'Wind op zee'. 

De  heeft bezwaar tegen de tweede zin. 

De voorzitter suggereert om de zin te wijzigen in "daarbij is aandacht gewenst voor een zekere 
koppeling tussen de groei van elektrolysecapaciteit en van wind op zee." 

De tekst wordt akkoord bevonden. 

Programma's  
De vierde bullet wordt geaccordeerd. 

De  merkt op dat de taak van de regionale landelijke netbeheerders erg breed is 
gedefinieerd. 

 geeft aan dat het belangrijk is om het infra-perspectief toe te voegen. 

De voorzitter geeft aan dat deze discussie vaker is gevoerd. 

De  merkt op dat er vorige week is gezegd dat de woorden "transport en 
distributie van waterstof' toegevoegd moeten worden. 

De tekst wordt met genoemde aanvulling geaccordeerd. 

De laatste bullet wordt akkoord bevonden. 

De  merkt op, in reactie op de vraag van de , dat er binnen het Rijk is 
gekeken naar wat gedaan kan worden ten aanzien van waterstof. Ten eerste is er geld beschikbaar 
gesteld vanuit de klimaatenvelop voor waterstof. Ook het principiële punt dat waterstof niet mee 
mag doen met SDE++ wordt laten vallen. 
De volgende zin wordt toegevoegd: "Mede op basis van deze informatie zal als onderdeel van de 
vormgeving van de SDE++-regeling de kostprijsontwikkeling van waterstof jaarlijks worden bezien." 

Alle aanwezigen zijn akkoord met deze toevoeging. 

C5.8 Instrumentarium  
De  merkt op dat de zin "met waarborgen voor behoud leveringszekerheid" te 
voorzichtig is geformuleerd. 

De  merkt op dat de zin letterlijk is overgenomen uit de kabinetsreactie. 

De voorzitter stelt voor om toe te voegen: "zoals verwoord in de brief d.d.". 
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 stelt voor om de zin tussen haakjes te zetten. De gesprekken zijn nog volop 
gaande. Er wordt aan de aangeboden om betrokken te zijn bij het proces dat nu 
gaande is. 

De  meldt dat FME niet zomaar in zal stemmen met een CO2-minimumprijs. Er is een 
aantal standpunten dat verdergaat dan leveringszekerheid. 

Afspraken  
 is niet akkoord met bullet drie. De zin wordt gewijzigd in "het rijk en partijen 

die daartoe bereid zijn". 
Alle aanwezigen zijn akkoord met deze wijziging. 

Alternatief SDE+ - Afspraken.  
De aanwezigen accorderen de tekst. 

De  merkt op dat de tekst bij het derde open bolletje, over de btw, nog wordt 
gecheckt. (actie) 

Innovatie-instrumentatrium  
Het voorstel van , de toevoeging van de laatste zin in de eerste alinea, wordt 
overgenomen. 

Innovatie-instrumentatrium - afspraken  
De  is niet akkoord met de toevoeging die  voorstelt bij de eerste 
bul let. 

 merkt op het ongemakkelijk te vinden het voorstel een uur geleden voor het 
eerst te horen hebben gekregen. 

De voorzitter stelt voor om de zin niet te accorderen. 

Alle aanwezigen zijn akkoord met het voorstel van de voorzitter. 

Bij de tweede bullet wordt "€ 15 - 20 miljoen" veranderd in "€ 30 - 40 miljoen". Alle aanwezigen 
zijn akkoord. 

Bij de vijfde bullet wordt de toevoeging van  geaccordeerd. 

De suggestie van  wat betreft de zin "de innovatieprogramma's van de tki's worden 
versterkt en waar dat nog niet is gebeurd verder in lijn gebracht of geïntegreerd met de MMIP's" 
wordt gewijzigd in "de innovatieprogramma's van de tki's worden versterkt door deze in lijn te 
brengen of te integreren met de MMIP's'." 
Alle aanwezigen zijn akkoord met deze toevoeging. 

Tabel  
De  verzoekt om de tabel te laten staan, deze verschaft een helder overzicht. 

De  vraagt of het mogelijk is een overzicht te krijgen van beschikbare gelden, zodat de 
feitelijk situatie neergezet wordt. 

De  suggereert om de woorden "vanuit de klimaatenvelop" toe te voegen boven de 
tabel. 
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De  merkt op dat de gelden die naar waterstof en zon en wind gaan erg uit balans zijn en 
wil pleiten voor een evaluatiemoment om te kijken of er andere technologieën in ogenschouw 
genomen moeten worden. 

De  merkt op dat als waterstof concurrerend is voor SDE++, de innovatie per definitie 
stopt. Dat is een logisch moment om opnieuw naar dat onderdeel te kijken. De  komt 
met een voorstel voor een zin (zonder jaartal) waarin duidelijk wordt gemaakt dat het bezien wordt. 
(actie) 

C5.9 Ruimtelijke inpassing 
Het vijfde principe wordt verwijderd. De tekst wordt geaccordeerd. 

C5.9 Ruimtelijke inpassing — Afspraken  
Punt a wordt geaccordeerd. 
Punt b wordt geaccordeerd. 
Punt c wordt geaccordeerd. 
Punt d, derde bullet, wordt geaccordeerd. 
Punt e wordt geaccordeerd. 

C5.10 hogere ambities voor 2030  
De tweede alinea wordt geaccordeerd. 

C5.10 hogere ambities voor 2030 — Afspraken  
e 
De  geeft aan dat punt e een nieuwe tekst is. Deze is voorgesteld door Nuon en Eneco. 
Het Rijk heeft een extra zin toegevoegd. 

De  merkt op dat er in 2023 of 2024 gemerkt kan worden dat elektrificatie 
toeneemt. Dan kan er besloten worden dat er extra uitgang nodig is. Dit wordt niet voldoende onder 
punt f gezegd. 

De voorzitter merkt op dat dit aan alle tafels speelt. Er komen jaarlijkse voortgangsrapportages. Het 
is zo evident dat dit in generieke passages terugkomt. 
Er wordt besloten om de passage hier te verwijderen. De tekst wordt geaccordeerd. 

f 
De  suggereert om de volgende zin toe te voegen: "De resultaten van deze 
besluitvorming worden verwerkt in de tenders op zee en de ruimtelijke planning op land." 

De  merkt op dit een goede toevoeging te vinden. 

De a geeft aan dat het niet impliceert dat ruimtelijke planning op land nodig is. 

De  stelt voor om het neutraler te maken en de woorden "hernieuwbare opwek" te 
gebruiken". De zin wordt dan als volgt: "De resultaten van deze besluitvorming worden verwerkt in 
de ruimtelijke planning van hernieuwbare opwek". 
Alle aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel. 

a 
De tekst wordt geaccordeerd. 

c 
De  stelt de volgende zin voor: "Indien wordt besloten tot elektrische aansluiting dan 
zal TenneT de netaansluitingen realiseren, waarbij de volgende condities gelden." 
Alle aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel. 
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C3.5.2. Power2heat  
De voorzitter stelt voor om deze tekst zo te laten zoals hij door de industrietafel is besproken. 

De  merkt op dat afspraak a niet helemaal consistent is met de eigen tekst. Er staat 
"1-1-2021" en in de eigen tekst staat "2021". Met deze aanpassing wordt de tekst geaccordeerd. 

Bijlage X  
 geeft aan bezwaren te hebben tegen de tabel en vraagt of de bijlage echt 

nodig is. Er moet zorgvuldiger naar een aantal dingen gekeken worden. 

De  hecht eraan dat de tabel opgenomen wordt. Het is goed om te duiden hoe de 
tabel is opgebouwd. De eerste kolom wordt: erkent een aantal issues. In de tweede kolom staat wat 
het knelpunt is. In kolom drie staan mogelijke suggesties. Het is niet bedoeld als een expliciete 
keuze. In de laatste kolom staat de status. Het is niks anders dan een tabel die aangeeft wat de 
gedachtegangen zijn als de energiewet wordt uitgewerkt. 

 merkt op dat het dan niet bij het akkoord hoeft. Er worden aannames 
gedaan. Het is nu te kort door de bocht.  geeft aan bereid te zijn om hierover 
te willen praten in het kader van het uiteindelijke akkoord, maar hoe de tabel nu is, is het niet goed. 

De  merkt op dat er dubbelingen in de tabel staan, de tabel voegt niet veel 
waarde toe. Het is goed om de aansluiting in de keten goed te regelen maar dat hoeft niet hier. 

De  merkt op niet akkoord te kunnen gaan met de tekst als de tabel er niet in staat. 
Dit is het product van de werkgroep 'randvoorwaarden hernieuwbaar op land'. Hier is maandenlang 
over gesproken. 

De  vraagt of het een optie is om een inleidende tekst voor de tabel te plaatsen, 
met een uitleg hoe de tabel is bedoeld. 

De  merkt op graag de tabel op een of andere manier te willen behouden. Het moet 
niet zwart-wit gepresenteerd worden. Het zijn vooral verduidelijkingen. 

De  merkt op geen problemen te hebben met de kolom waarin knelpunten staan maar 
wel problemen te hebben met een kolom voorgestelde oplossingen door Netbeheer Nederland'. 

 geeft aan dat als er in de tabel zaken staan die ook in de hoofdtekst 
voorkomen, dit betekent dat de tabel niet nodig is. Is een tabel wel de juiste manier om deze zaken 
op te nemen? 

De  vindt de tabel niet acceptabel. 

De  sluit zich hierbij aan, op deze manier krijgt de tabel exclusiviteit boven andere 
problemen. 

De  verbaast zich erover dat er wordt gedaan alsof de tabel voor de eerste keer in 
de tekst staat. In het voorstel van de  kan de  zich vinden. 

De voorzitter merkt op dat het inderdaad belangrijk is dat deze bijlage niet de indruk moet wekken 
belangrijker te zijn dan andere bijlagen. In plaats van een tabel wordt er een tekst opgenomen. Dit 
wordt een actiepunt en moet uiterlijk maandag gereed zijn. De  gaat hiermee aan de 
slag. (actie) 

Conclusie 
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De voorzitter merkt op een bijna complete tekst te hebben. Alle aanwezigen zijn akkoord met de 
tekst, behoudens de drie openstaande punten; CO2-minimumprijs, discussie over transitiefonds voor 
de Noordzee en de passage over infrastructurele agenda in verband met de energiewet 1.0. 
Individuele punten die nu aan bod komen, worden door de voorzitter meegenomen in het bericht 
naar de minister. 
Er wordt voorgesteld om in het nieuwe jaar op onderdelen door te werken. Er is een set bijlagen die 
doorgenomen moet worden. Bijlages moeten ondersteunend zijn aan de hoofdtekst. Het moet niet in 
conflict zijn met de hoofdtekst, dit vraagt precisie. 

 vult aan dat het niet de bedoeling is dat bijlages samenvattingen zijn van 
hoofdteksten. De informatie in bijlages moet verdiepend of technisch zijn. 

De voorzitter is het hiermee eens en stelt voor de bijeenkomst in januari goed voor te bereiden. De 
werkgroepen moeten als opgeheven worden beschouwd. 

De voorzitter merkt op dat de tekst redactioneel nog wordt nagelopen. Maandag 17 december a.s. 
wordt de laatste versie naar alle leden van de sectortafel Elektriciteit verstuurd. 

De  merkt op dat de minister op woensdag van 10.15 - 12.15 en van 13.30 - 14.30 
beschikbaar is. 

De voorzitter besluit om de vergadering te plannen op woensdag 19 december:a.s. tussen 09.30 -
11.00 uur. De openstaande punten worden besproken voordat de minister komt. 

De voorzitter vraagt aan alle aanwezigen of de tekst, zoals deze nu voorligt, wordt aanvaard en door 
kan naar PBL en CPB ter doorrekening.  

 verlaat om 15.21 uur het overleg maar deelt eerst mede hoe zij de afgelopen 
maanden heeft ervaren. 

  merkt op dat er in juli een mooie tekst lag. De tekst zoals hij nu voorligt, is een 
zesje. Vanuit milieuorganisaties is het niet voldoende. Er zijn nog twee grote openstaande punten. 
Wel is er veel waardering. De tekst wordt net aan geaccordeerd. 

De  merkt op de eerste helft van de bijeenkomsten niet te hebben meegemaakt. Het 
proces was soms moeizaam en lastig. Ook vanwege de brede achterban die tevredengesteld moest 
worden. Er wordt akkoord gegaan met de tekst. 

De  stelt erg op prijs hoe er tot het akkoord is gekomen en ondersteunt de tekst. Er 
wordt aangegeven te geloven in de combinatie van meer wind en meer zon. Ook andere 
componenten zijn nodig om zo'n systeem betrouwbaar te maken. In de onderhandelingen is gezien 
dat er soms makkelijk wordt gedacht dat de partijen die het moeten realiseren, het als 'een partijtje' 
zien, terwijl het gaat over miljarden investeringen. Dit roept ook vragen op, over het op een 
realistische manier beschermen van investeringen. Als er wijzigingen komen in beleid, moet er op 
een goede manier omgegaan worden met betrokken partijen. 

De  merkt op dat er van buitenaf kritisch is gekeken naar de gesprekken aan de tafels. 
Soms roepen mensen dat gepolder geen resultaat geeft. De gang van zaken hier bewijst dat die 
mensen ongelijk hebben. Dat dit resultaat er ligt, betekent dat iedereen bereid is een stap te zetten. 
Hij is alle partijen ervoor erkentelijk ruimte te hebben gegeven voor compromis. Het resultaat zal de 

met verve verdedigen. 

 geeft aan dat in het eerste half jaar 80% van het werk is gedaan. De laatste 
20% is altijd moeilijker. Er wordt ingestemd met de tekst, onder voorbehoud dat de nationale CO2-
prijs naar genoegen uiteindelijk wordt vastgesteld. Dat blijft een hele ingewikkelde kwestie. 

 is dankbaar voor het feit dat er door dit proces bij iedereen meer begrip is 
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ontstaan voor hoe complex de zaak is. Het gevoel heerst dat alle partijen elkaar meer zijn gaan 
begrijpen. 

dankt alle partijen en merkt op dat de sfeer aan de tafel goed was, ook dankzij de 
voorzitter. De partijen vonden elkaar altijd weer op de relatie en humor. De tekst wordt 
geaccordeerd, onder voorbehoud van de vormgeving van de CO2-prijs. Er wordt gerealiseerd dat als 
er alleen zon en wind is, het niet goed gaat. Leveringszekerheid is niet iets waar je mee moet 
spelen. Ook de doorberekening is een voorbehoud. Als uit de doorberekening blijkt dat de genomen 
maatregelen niet goed zijn, moet er opnieuw om de tafel gezeten worden. 

De  heeft met groot plezier aan tafel gezeten als invaller en dankt de voorzitter 
voor het warme voorzitterschap en het gehele secretariaat voor het gedane werk. Het is als erg 
prettig ervaren dat er ruimte was voor ieders woord en gedachte. Het voorbehoud voor de CO2-prijs 
staat, ook wordt er aangesloten bij het voorbehoud van de doorrekening. Het is belangrijk om met 
een akkoord te komen dat uitgevoerd kan worden. De intenties gaan de goede kant op. De partij 
staat volledig achter afspraken om andere sectoren te elektrificeren. 

 stemt ook in met de tekst en dankt de secretarissen en de voorzitter voor de 
deskundige leiding van de tafel. Het proces is gestructureerd verlopen. Er wordt opgemerkt dat het 
mooi was geweest als ook de cross sectorale paragrafen onderdeel zouden worden van de 
uiteindelijke concepttekst. 

De  dankt alle partijen aan tafel en sluit zich aan bij de opmerking van mevrouw Van der 
Laan, dat de laatste 20% het moeilijkst zijn. Het is jammer dat de opmerking van de heer Van den 
Heuvel, over het per jaar bekijken wat er gerealiseerd moet worden, niet opgenomen is. Dit roept 
zorgen op. Ook de opmerking over het voorbehoud van de doorrekening wordt gesteund. De tekst 
zal wel verdedigd worden door  

De  dankt allen voor het aangename en excellente gezelschap. Ook de voorzitter 
en het secretariaat hebben goed werk verricht. De lijntjes met het Rijk waren zeer waardevol. Dit is 
een vreedzame manier geweest om een revolutie door te voeren. Er wordt iets spectaculairs 
uitgewerkt. De tekst is op een harmonieuze manier tot stand gekomen. De randvoorwaarden zijn 
ambitieus. De tekst wordt van harte gesteund. Iedereen mag trots en tevreden zijn, toch is het 
belangrijk om in de communicatie uit te stralen dat het niet al in de tas zit. 

De  meldt de tekst te kunnen ondersteunen en is blij deel uitgemaakt te hebben van de 
tafel. Het proces was geweldig en het resultaat mag er wezen. 

De  steunt de tekst en is verheugd over de positieve aandacht die aan waterstof is 
geschonken. Het is ook positief dat er aandacht is voor de leveringszekerheid. 

De  geeft aan de eerste weken hard gewerkt te hebben om in het tempo en proces te 
komen. Het is erg goed dat de industrie hier aan tafel zit. Deze is afhankelijk van de toelevering van 
energie. De afhankelijkheid is ontzettend groot. Er worden complimenten uitgedeeld aan het team. 

De  merkt op dat er een heel evenwichtig deelakkoord ligt dat met volle ondersteuning 
getekend zal worden. Vandaag is een stap voorwaarts gemaakt in de kwestie omtrent 
technologieneutraliteit. Er wordt uitgekeken naar de doorrekening. 

De  dankt de voorzitter en de ondersteuners, inclusief de ondersteuners van de 
achterban. Er is ontzettend veel werk verzet. Het is uniek dat er met zo veel partijen om tafel wordt 
gezeten. Dit geeft veel begrip over en weer. Het onderhandelaarsresultaat wat nu voor ligt is 
verdedigbaar. Wel zullen er nog bestuurlijke hobbels genomen moeten worden. Er moet draagvlak 
gecreëerd worden in de samenleving. 
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De  verliet al eerder het overleg. De voorzitter belt hem voor de zekerheid nog na. 

De  geeft aan het een mooie tekst te vinden en ondersteunt deze. 

De  heeft met veel plezier deelgenomen aan het overleg en wil graag stilstaan bij het 
vele werk dat de ondersteuners in de eigen organisaties hebben verricht. De verdieping van 
leveringszekerheid wordt erg gewaardeerd. Andere landen kunnen een voorbeeld nemen aan de 
gang van zaken hier. Ondanks de complexiteit kunnen partijen elkaar vinden. TenneT aanvaardt de 
tekst en staat met alle medewerkers klaar om de rol uit te voeren. 

De  dankt de voorzitter en de secretarissen voor het afgelopen jaar en is erg 
tevreden met het resultaat. De tekst wordt aanvaard, onder voorwaarde van de openliggende vraag 
rondom de tabel. 

De  geeft aan genoten te hebben van de  als voorzitter. Richting de 
deelnemers is veel respect in de manier waarop iedereen met elkaar is omgegaan. 

De  merkt op dat het een intensieve periode is geweest. De grote vraag was, hoe gaan 
we het concreet doen. Financiële middelen zijn beperkt. Je ontkomt er niet aan om af en toe 'nee' te 
zeggen. Er is geprobeerd om dat zo transparant en integer mogelijk te doen. De voorzitter en de 
secretarissen worden hartelijk bedankt. Ook  wordt bedankt voor haar grote inzet. 
Er wordt gehoopt dat de CO2-prijs tot mooie oplossingen gaat leiden waar iedereen mee uit de 
voeten kan. 

De  merkt op dat het een waar genoegen was om met de  te werken. De 
afgelopen tijd was erg intensief. De mensen van de SER worden ook hartelijk bedankt, zij waren erg 
actief en behulpzaam. 

De  vond het erg leuk om de afgelopen anderhalf maand mee te hebben gewerkt. 
Inhoudelijk is er een goede visie neergelegd. 

De voorzitter dank alle aanwezigen. Het gegeven commentaar wordt als korte samenvatting 
meegestuurd aan de minister. Er is een grote mate van overeenstemming, behoudens twee punten. 
Het was de voorzitter een groot genoegen. 
Het klimaatakkoord is inmiddels ook voor de Zuidas een grote wake up-call. Er wordt grote 
waardering uitgesproken voor alle partijen aan tafel. Er is hard gewerkt bij de achterban. Ook het 
Rijk en  hebben erg veel werk verricht. 

 dankt namens alle aanwezigen de voorzitter en secretarissen voor het 
gedane werk. De voorzitter is onderscheidend in zijn transparante leiderschap. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat iedereen zich veilig voelde. Dat is wellicht wel de kern geweest van het succes van deze 
tafel. 
Er wordt gerealiseerd dat de  en de  ongelofelijk belangrijk zijn in dit soort 
processen. Ditzelfde geldt voor . 

Er worden bloemen en cadeaus overhandigd aan de voorzitter, de  en de . 

4. 	Sluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 16.36 uur. 
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VERSLAG 

Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit 

Datum en tijd: 	 19 december, 09:30 uur 

Plaats: 	 SER 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (Gasunie), 
 (ministerie van EZK),  

(ENGIE),  (Shell), , 
 (NVDE),  (FME), 

 (Unie van 
Waterschappen),  (TNO),  
(POSAD),  (Netbeheer Nederland), 

,  (NERA en TU 
Eindhoven),  (Nuon),  

 (Energie Nederland),  (IPO), 
 (Academie voor Bouwkunst),  

 (ministerie van EZK),  
(Greenpeace),  (TenneT),  
(KEK),  (Eneco),  (ODE-
decentraal) 

Te gast: 	 de minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer 
E. Wiebes 

Secretariaat: 	 , ,  

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit om 09.30 uur en heet de 
aanwezigen welkom. 

2. Werkdocument Klimaatakkoord 
De voorzitter zegt dat voorafgaand aan de vergadering de laatste versie van de tekst van het 
conceptakkoord is verspreid. Deze laatste versie is gebaseerd op de bespreking in de vergadering 
van 14 december jl. Bovendien is daarin nog een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd. Doel 
van de vergadering van vandaag is onder meer om te controleren of alle op 14 december besproken 
wijzigingen op de juiste wijze zijn doorgevoerd. 

Op dit moment zijn er nog enkele openstaande onderwerpen: 
• De CO2-minimumprijs. Dit punt wordt besproken in aanwezigheid van minister Wiebes; 
• Het Transitiefonds Noordzee. Daarover is een nieuwe tekst opgesteld, die ter vergadering 

wordt rondgedeeld. De voorzitter heeft over het onderwerp gesproken met , 
die aangeeft dat de tekst aansluit bij de Noordzeestrategie 2030 en dus ook bij het advies 
dat hij uiteindelijk aan het kabinet zal aanbieden; 

• Biomassa. Hierover is een crosssectorale tekst opgesteld, die voorafgaand aan de 
vergadering is verspreid. 

Transitiefonds Noordzee 
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 zegt dat getracht is om in de tekst recht te doen aan het traject rondom de 
Noordzeestrategie 2030, zonder dat dit de ambities voor wind op zee in de weg staat. De 
voorgestelde tekst wordt geïntegreerd in de passage over wind op zee die start met "Ook voor extra 
wind op zee, ten opzichte van de Routekaart 2030 [...]". In hoofdlijnen wordt in de tekst 
uitgesproken dat partijen medio 2019 tot een akkoord rondom de Noordzee willen komen, inclusief 
de daartoe benodigde instrumenten en middelen. Het woord `transitiefonds' komt bewust niet in de 
tekst voor. Gebleken is namelijk dat het niet lukt om wensen tot het oprichten van fondsen te 
honoreren. Het is niet doenlijk om voor dit onderwerp een uitzondering te maken. 

 merkt op dat in de oorspronkelijke tekst een passage was opgenomen die begint 
met "Om de transitie naar een duurzaam gebruik van de Noordzee te ondersteunen [...]". Hij vraagt 
of deze tekst gehandhaafd blijft.  zegt dat de voorgestelde tekst in principe als 
vervanging van de oorspronkelijke tekst bedoeld is. De nieuwe tekst gaat zijns inziens ook verder 
dan de oorspronkelijke visie.  hecht aan wat in de oorspronkelijke tekst was 
opgenomen over middelen voor onderzoek. Daarom zou hij een expliciete formulering daarover 
willen terugzien.  zegt dat deze middelen in principe geborgd zijn in de nieuwe 
formulering over toereikende en tijdige instrumenten en middelen voor innovatie, transitie en 
mitigatie. Hij zal echter de oude tekst alsnog opnemen, vanaf "Partijen hebben in het kader van het 
Klimaatakkoord reeds uitgesproken [...]". 

 merkt voorts op dat de oorspronkelijke tekst een voetnoot bevatte ("Partijen zullen 
na de doorrekening bezien welke voortgang geboekt wordt in het parallelle Noordzeetraject"), die hij 
eveneens zou willen behouden. In algemene zin vindt hij de nieuwe tekst een verbetering. Toch 
moet hij een voorbehoud maken, omdat de natuurorganisaties op dit moment in diverse gremia zijn 
aangesloten. Pas als afspraken over de Noordzee concreter zijn, kan een definitieve toezegging over 
het conceptakkoord Elektriciteit volgen. 

De voorzitter constateert dat de overige aanwezigen met de nieuwe tekst akkoord gaan. Hij nodigt 
het Rijk en Greenpeace uit om later vandaag tot een definitief tekstvoorstel te komen.  

 zegt toe dat hij het definitieve tekstvoorstel aan het secretariaat zal aanleveren. 

Biomassa 
 licht de nieuwe tekst over biomassa toe. In de vorige vergadering zijn door zowel de 

ngo's als de energiebedrijven zorgen geuit over de tekst die toen nog voorlag. De tabel die was 
opgenomen leidde tot veel discussie. Deze is nu geschrapt. Ook in andere gremia wordt nog over 
biomassa gesproken. Juist daarom is belangrijk dat de Elektriciteitstafel hierover een helder signaal 
afgeeft. 

 onderschrijft het principe van cascadering, maar vindt dat dit geen harde eis mag 
zijn. Aan het PBL wordt de opdracht gegeven om te kijken naar maximale beschikbaarheid op basis 
van het fair share-beginsel. Daarbij moet nadrukkelijk het economische belang van Nederland in 
acht worden genomen. 

 merkt op dat in de tabel ook verwijzingen waren opgenomen naar groen gas. Met 
het schrappen van de tabel vervallen nu ook deze verwijzingen, en daarmee het voorwerk dat in 
werkgroep 9 - die onder de tafel Gebouwde Omgeving valt - ten aanzien van een afwegingskader 
voor groen gas, en afspraken over inspanningen van het PBL in dat kader. Gasunie vindt dat 
zorgelijk. 

 merkt hierbij op dat samen met het Rijk een routekaart voor groen gas wordt opgesteld. 
Dat is opgenomen in de hoofdtekst van de tafel Gebouwde Omgeving. In deze tekst kan daarover 
wellicht een link worden opgenomen. Het is positief dat de tabel geschrapt is, omdat deze veel 
vragen en discussies opriep. 
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 sluit zich bij dat laatste aan. In de tekst ontbreekt nog een aantal elementen, zoals 
het principe van koolstofschuld. Fair share is bovendien onvoldoende uitgewerkt. Greenpeace vindt 
dat fair share gerelateerd moet zijn aan inwonertal. In armere landen zijn mensen afhankelijk van 
biomassa, omdat zij geen toegang hebben tot fossiele brandstoffen. Het is dan oneerlijk als grotere 
economieën biomassa van hen afnemen. Er moet sprake zijn van een eerlijke verdeling over alle 
wereldbewoners. Onder het kopje Voorzorg, onder e, staat dat het kabinet terughoudend zal zijn in 
het afgeven van nieuwe subsidiebeschikkingen zodra partijen op basis van de jaarlijkse monitoring 
knelpunten in de beschikbaarheid van duurzame biomassa voor 2030 verwachten. Greenpeace vindt 
dat er zonder meer geen subsidies moeten worden afgegeven zolang er geen duurzaannheidscriteria 
zijn en er geen zicht is op redelijk aanbod. 

 vindt de tekst suggestief. Het is niet te verwachten dat er een schaarste aan biomassa 
zal zijn. Dat moet dan ook niet in de tekst worden opgenomen. Hij is van mening dat de biomassa 
die naar Nederland wordt gebracht niet de biomassa is die inwoners van arme landen gebruiken. 
Fair share is een wat complex begrip en verdient nadere definiëring. Cascadering moet het streven 
zijn, maar kan geen voorwaarde zijn voor het gebruik van biomassa. 

 vindt het verstandig dat de tabel geschrapt is. Bij de uitwerking van 
duurzaamheidscriteria moet zo veel mogelijk gebruikgemaakt worden van wat tot nu toe door 
onderhandeling tot stand is gekomen. Dat proces is immers intensief en tijdrovend geweest. 
Maximale inzet op cascadering is gewenst, maar 100% cascadering hoeft geen voorwaarde te zijn. 
Tot slot merkt spreker op dat hij graag een nader onderscheid zou zien tussen zeer kleinschalige 
(privé-)installaties en kleinschalige industriële toepassingen. 

 merkt op dat onder het kopje Beschikbaarheid van duurzame biomassa wordt 
gesteld dat de nieuwe routekaart gebaseerd moet zijn op verdubbeling. Die gaat ervan uit dat 
verdubbeling mogelijk is, maar die formulering is te stellig. Nader onderzoek is nodig. 

 is het daarmee eens. Wel is er een plan voor 100.000 ha extra bos. De vergroting 
van het aanbod waar deze hectares toe leiden is weliswaar geen verdubbeling, maar in ieder geval 
zou dat plan omarmd moeten worden. 

 zal de reacties verwerken in de definitieve tekst. In ieder geval blijft de tabel 
geschrapt. De standpunten over fair share blijven verschillend. In de tekst zal daarmee rekening 
worden gehouden. 

De voorzitter zal met de andere tafelvoorzitters over het besprokene praten om te onderzoeken hoe 
te komen tot een finale tekst. Hij zal de tafel op de hoogte houden van de voortgang en de planning. 
Gepoogd zal worden om al het commentaar te verwerken. Dat vraagt echter om inschikkelijkheid 
van alle betrokkenen. 

Conceptakkoord Elektriciteit versie 181218 
 licht de laatste wijzigingen in de tekst toe, in de versie van 18 december. Een 

redacteur heeft naar de tekst gekeken en diverse tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De tekst is op 
punten ook consistent gemaakt met teksten van de andere tafels. 

 benadrukt dat de passage over CO2-beprijzing niet kan blijven staan zolang daar geen 
overeenstemming over is. 

Minister Wiebes voegt zich bij de vergadering. [10.15 uur] 

 merkt op dat het stuk een aantal aannames bevat, zoals het aantal GW dat gemoeid is met 
zon op daken. Belangrijk is dat het PBL hierbij aangeeft of het gaat om bruto- of netto getallen. 
De voorzitter zegt dat het secretariaat dit als aandachtspunt aan het PBL zal meegeven. 
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 merkt onder Afspraken, punt d (regel 215) op dat "financiering" van het net op zee 
moet worden gewijzigd in "kostenverdeling". 
De voorzitter constateert dat de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 

 stelt voor om "multifunctioneel ruimtegebruik" te vervangen door "meervoudig 
ruimtegebruik" (regel 1150). Dat is consistent met andere teksten. 
De voorzitter constateert dat de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 

De voorzitter constateert dat er geen andere opmerkingen zijn over de tekst, zodat dit deel als 
geaccordeerd kan worden beschouwd. 

CO2-minimumprijs 
De voorzitter verwelkomt de minister, die is uitgenodigd om te spreken over de CO2-minimumprijs. 
Gisteravond is de laatste propositie van het Rijk aan de deelnemers toegestuurd. Hij vraagt de 
minister deze tekst kort toe te lichten. 

Minister Wiebes zegt  
 Er zijn uitgebreide onderzoeken naar gedaan, die door het PBL 

zijn samengebracht. In het traject om te komen tot een uiteindelijk verstandig prijspad is het 
uitgangspunt te allen tijde dat de leveringszekerheid van Nederland niet in gevaar komt. 

 is blij om te horen dat het uitgangspunt is dat de leveringszekerheid niet in gevaar 
mag komen. Onderzoeken geven aan dat met het invoeren van een nationale minimumprijs boven 
het ETS problemen kunnen ontstaan. Niet iedereen is overtuigd van de onderzoeken die zijn gedaan 
en er zijn zorgen. De energiesector is bereid zich in te spannen voor verduurzaming en zet zich al in 
voor CO2-beprijzing of het veilen van rechten. De forse duurzaamheidsambitie is voor de 
energiesector echter zeer ingrijpend. Door ongestoorde energievoorziening op dit moment verdient 
de Nederlandse economie € 2 miljard per dag. Dat komt met het huidige voorstel in gevaar. De 
energiesector heeft tot op het laatste moment voorstellen aan het Rijk gedaan. Het PBL wordt nu 
gevraagd om het regeerakkoord door te rekenen, plus een alternatief dat daar zeer nauw bij 
aansluit. Dat is voor Energie Nederland geen oplossing. Energie Nederland kan het akkoord niet 
tekenen als de passage over CO2-beprijzing ongewijzigd blijft. 

 zegt RWE dat het akkoord niet kan tekenen zolang vrijwel zeker is dat het op termijn 
tot grote problemen zal leiden. Hij hoopt dat ook andere partijen die zich hiervan bewust zijn uit 
principe niet zullen tekenen. RWE heeft in de afgelopen periode alles gedaan om zo veel mogelijk 
mee te denken. Dat heeft echter niet tot een acceptabel resultaat geleid. Spreker hoopt dat alsnog 
een oplossing wordt gevonden. 

 zegt dat nog onduidelijk is of andere Europese landen ook overgaan tot CO2-
beprijzing. Zo bestaat het risico dat het concurrentievoordeel van Nederland fors terugloopt. FME wil 
dat minimaal vijf landen ook over de brug komen. Als dat uitblijft, kan FME het akkoord inclusief 
deze passage niet tekenen. 

 heeft geen volledig zicht op het meningsverschil dat nog overbrugd moet worden. 
NVDE is groot fan van CO2-beprijzing, al is dit misschien niet het allermooiste model. Hij zou de 
voorzitter willen vragen om nog één poging te doen om tot een model te komen waar iedereen zich 
in kan vinden. 

 zegt dat voor Nuon het pakket dat voorligt niet acceptabel is. Nuon staat 
achter de ambities van het klimaatakkoord. Tegelijkertijd moet daarbij het systeem overeind kunnen 
blijven. De zorgen die de sector daarover heeft, moeten gehoord worden. Op dit moment kan Nuon 
niet tekenen. 
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 benadrukt dat Eneco sinds 2007 volop investeert in zon en wind. Als er op bepaalde 
momenten geen of te weinig zon en wind is, is er een probleem in de levering. Dat valt niet te 
ontkennen en ook experts bevestigen dat. Eneco is voor CO2-heffingen, maar dan wel internationaal. 
Eneco maakt zich sterk voor internationale afspraken. Spreker suggereert om in te zetten op een 
pentalaterale clausule. Daarnaast merkt hij op dat jaarlijkse monitoring nooit een oplossing kan zijn 
voor leveringszekerheid, zoals nu wel in de tekst gesuggereerd wordt. De revisie van een 
gascentrale kost tientallen miljoenen euro's. Het blijft ook met monitoring onzeker of dat geld kan 
worden terugverdiend. 

 vindt dat de discussie een hoog politiek gehalte heeft gekregen. Greenpeace is 
bereid om over een ander voorstel voor CO2-beprijzing te spreken, maar e.e.a. hangt sterk af van 
wat aan andere tafels wordt afgesproken. Het gaat daarbij met name om de Industrietafel en wat de 
industrie bereid is te betalen voor CO2. 

 zegt dat de VNG voorstander is van beprijzing. Financieel en maatschappelijk 
draagvlak is daarbij echter belangrijk. De heren  en  sluiten zich hier 
namens hun koepels bij aan. 

 ziet er een voordeel in als Nederland een stap zet richting CO2-beprijzing. Andere 
landen zullen dan volgen. Hij is ervan overtuigd dat zij daartoe bereid zijn. 

 is het daarmee eens. Ook voor de innovatiekracht van Nederland is het belangrijk dat 
CO2-beprijzing wordt ingevoerd, zeker met het wegvallen van de SDE. 

Minister Wiebes zegt dat de CO2-beprijzing weliswaar een politiek punt is, maar dat het uiteindelijk 
om de inhoud gaat. Afspraken die politiek gemaakt worden, moeten immers wel realiseerbaar zijn. 
Belangrijk wat betreft de beprijzing van CO2  is dat de uitkomst goed is voor Nederland en de 
Nederlanders en dat deze leidt tot een steeds verder verduurzaamde energievoorziening. De 
minister is ervan overtuigd dat steeds meer sectoren in de economie aan CO2-beprijzing zullen doen. 
Collega's in Europa zijn het daarmee eens en zij kijken met interesse naar hoe Nederland hierin 
acteert. Voor de precieze invulling van de CO2-beprijzing zijn nog verschillende varianten denkbaar. 

De voorzitter stelt vast dat er op dit moment geen gedragen voorstel is voor de tekst over de CO2-
minimumprijs. Tegelijkertijd constateert hij dat alle partijen wel voor een vorm van beprijzing zijn. 
Dit onderdeel vergt nadere bespreking. Het uiteindelijke doel is om aan deze tafel te komen tot een 
akkoord. De makkelijke weg daarnaartoe lijkt om de CO2-beprijzing uit de tekst te laten. Het 
regeerakkoord staat in dat geval echter nog steeds overeind. De variant die in het regeerakkoord 
staat, is al tweemaal door het PBL doorgerekend. De nieuwe variant die nu in de tekst is opgenomen 
is nog niet doorgerekend, maar zal uiteindelijk tot slechts een licht aangepast oordeel leiden. De 
Elektriciteitstafel zal moeten komen met een voorstel dat leidt tot een betekenisvolle opdracht aan 
het PBL, waarmee het vraagstuk van leveringszekerheid wordt opgelost. De voorzitter roept partijen 
op om de tijd die de Elektriciteitstafel nog rest te benutten om: 

- voor vandaag, 19 december 2018, om 18.00 uur met een gedragen voorstel te komen. 
Zodra dat er is, zal hij dat aan de deelnemers doorsturen; 

- morgenochtend om 10.00 uur opnieuw in vergadering bijeen te komen om over dit nieuwe 
voorstel overeenstemming te bereiken. 

Als om 18.00 uur geen gedragen voorstel voorligt, zal de voorzitter vanavond zelf een voorstel 
doen. Dit laatste heeft echter niet zijn voorkeur. 

 stelt dat de energiesector een gesprekspartner nodig heeft die bereid is om over zijn 
schaduw heen te stappen. Hij hoopt dat deze gesprekspartner zich beschikbaar stelt. 

 meent dat er zeker ruimte is om het gesprek aan te gaan. Energie Nederland is 
bereid om nog een nieuwe variant op tafel te leggen. Het is echter lastig als de gespreksruimte 
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beperkt wordt door wat zich in andere gremia afspeelt. Een overleg over een nieuwe variant zou in 
die zin ongeclausuleerd moeten plaatsvinden. 

 vindt dat men als feit zou moeten aanvaarden dat het voorstel dat voorligt 
inhoudelijk problematisch is. Experts vinden dat immers ook. Het gesprek tot aan 18.00 uur zou wat 
hem betreft niet meer over de feiten moeten gaan, maar over de ruimte die partijen nog bereid zijn 
te bieden. 

 dankt de voorzitter voor zijn voorstel. Hij concludeert dat voor een nieuw voorstel 
gesproken moet worden over een aantal variabelen: het prijspad, een mechanisme voor 
leveringszekerheid en beprijzing in de industrie. 

 is zich ervan bewust dat de industrie nu niet aan tafel zit, maar wel het ministerie. 
Via het ministerie kan de connectie met de Industrietafel wellicht toch gemaakt worden. Voor nader 
overleg zal hij met zijn achterban moeten spreken, en dat is op korte termijn mogelijk. 

De voorzitter handhaaft zijn voorstel. Hij roept partijen op elkaar vandaag op te zoeken. De deadline 
van 18.00 uur is strikt. 

Minister Wiebes nodigt partijen uit om namens de Elektriciteitstafel een propositie aan het Rijk te 
doen. Een gedragen voorstel zal hij zeer serieus bekijken en bespreken. Hij dankt de aanwezigen 
voor hun constructieve houding. 

Minister Wiebes verlaat de vergadering. [10.55 uur] 

3. Verslag 10 december 2018 (KAE008116) 
Tekstueel: 

- Pagina 6, punt b: De secretaris zal de passage die geel gemarkeerd is aanpassen; 
- Pagina 9, vijfde paragraaf: "modulering" moet zijn "modellering". 

Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 

4. 	Sluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 11.00 uur. De volgende vergadering vindt plaats op 20 
december 2018 om 10.00 uur. 
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Datum en tijd: 

Plaats: 

Aanwezig: 

Secretariaat: 

Aantekeningen:  

20 december, 09:00 uur 

SER 

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

 (NVDE),  (VEMW),  
 (FME),  (Energie 

Nederland),  (Nuon),  
(IPO),  (ministerie van EZK), 

 (Greenpeace),  (TenneT), 
 (EZK),  (Eneco) 

 

 (Het Notuleercentrum) 

Aan de tafel was al overeenstemming bereikt over het werkdocument, behoudens de passage over 
de CO2-minimumprijs. De voorzitter had daarom over dit onderwerp een compromisvoorstel 
gemaakt. Doel was om met de tafel overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke positie. 

De voorzitter legde de opbouw van het compromisvoorstel uit. Er moet gemotiveerd worden waarom 
er afgeweken wordt van het voorstel uit het regeerakkoord, er moeten afspraken komen over de 
monitoring van leveringszekerheid en er moet wel ruimte zijn voor aanpassingen van het 
vastgestelde prijspad, maar slechts zeer behoedzaam. Voorzitter vraagt de leden om een reactie. 

 (Greenpeace) geeft aan nu niet in te kunnen stemmen met het voorstel van de 
voorzitter. Voor Greenpeace blijft het prijspad van het regeerakkoord leidend. Vintges geeft daarbij 
aan dat de oplossing voor instemming van Greenpeace niet aan de e-tafel moet worden gezocht, 
maar aan de industrietafel. Greenpeace wil dat de uitgangspositie voor subsidies voor waterstof 
verbetert en voert als argumenten aan dat waterstof zich nog in ontwikkelfase bevindt en daarom 
extra steun behoeft. Daarnaast zou meer meegewogen kunnen worden dat infrastructuurkosten 
vermeden worden door benutting van waterstof. 

 (ENED) geeft aan dat er gezocht is -zoals eerder door voorzitter gevraagd- naar 
een compromistekst en dat over die tekst ook al verregaande vorm van overeenstemming is bereikt 
met E-tafelleden. Maar dat dit voorstel toch niet gedeeld is met de voorzitter omdat Greenpeace op 
dat moment bezwaren had tegen de algehele tekst van het Klimaatakkoord. Greenpeace kon wél 
instemmen met de tekst van de E-tafel. Ten aanzien van het voorstel van de voorzitter heeft ENED 
een aantal opmerkingen. Het probleem zit niet in het voorgestelde prijspad, maar in de genoemde 
voorwaarden. ENED kan geen teksten onderschrijven waarin gesteld wordt dat het invoeren van een 
nationale CO2 minimumprijs een goed idee is. Daarnaast moet het belang van leveringszekerheid 
als noodzakelijke conditie zwaarder in de tekst terugkomen. 

 (TenneT) geeft aan dat ze als netbeheerder een andere rol hebben in de discussie 
rond de CO2-minimumprijs en wil zich terughoudend opstellen. Wel geeft TenneT aan het 
voorgestelde prijspad beter te vinden dan het prijspad van het regeerakkoord. Met name doordat in 
het regeerakkoord een snelle stijging zit van het prijspad na 2023, wat niet goed te verklaren valt. 
De geleidelijke stijging uit het compromisvoorstel lijkt logischer. TenneT wijst op het risico van 
marktverstoring door overheidsingrijpen. Het zou een onwenselijke en kostbare situatie zijn als door 
CO2-minimumprijs gascentrales uit de markt vallen, die via een ander instrument weer in de markt 
gebracht zouden moeten worden om leveringszekerheid te borgen. TenneT doet suggestie dat bij 
PBL-doorrekening goed gekeken wordt naar prijspeil en naar de veronderstellingen wat in het 
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buitenland gebeurt.  wijst op de mogelijke effecten van een kolenuitfasering in Duitsland, 
waarbij gas vaker de marginale optie zou worden. 

 (VEMW) heeft vraag over ruimte en wenselijkheid van het bespreken van thema's die 
niet direct aan de e-tafel thuishoren. Voorzitter geeft aan dat aan de verschillende tafels wel 
samenhang kan worden vastgelegd, maar dat het Klimaatberaad dit vaststelt. 

(NVDE) geeft aan een constructieve houding te hebben ten aanzien van de in zijn 
ogen oplosbare problemen. Meer comfort op het terrein van leveringszekerheid moet gegeven 
kunnen worden in de tekst. 

 (IPO) geeft aan t.a.v. dit onderwerp meer aan de zijlijn te staan, maar vindt het 
voorstel van een lager prijspad wel teleurstellend. Het helpt niet bij de evenredige verdeling van de 
lasten van de transitie. Dit voorstel bevordert daarmee het draagvlak niet. 

 (FME) geeft aan achter het principe van CO2-beprijzing te staan. Belangrijk dat 
aangegeven wordt dat er een goede monitoring komt en dat er samenwerking met op pentalateraal 
niveau gezocht wordt. 

 (ENECO) geeft aan dat de monitoringsrandvoorwaarden scherper moeten worden neergezet 
in het voorstel. Daarnaast is in de tekst nog te onduidelijk hoe de prijzen kunnen fluctueren 
(neerwaarts en opwaarts).  vindt opmerking van IPO te vrijblijvend en steunt de opmerking van 
TenneT dat marktverstoring kan leiden tot verdere marktingrijpen. 

 (Rijksoverheid) geeft aan dat dit een voorstel van de voorzitter is en niet afkomstig 
van het Rijk. Dat het voorstel goed aansluit bij de inhoudelijke discussie die gevoerd is over de CO2-
minimumprijs en in zijn opbouw duidelijk in moet gaan waarom er afgeweken zou moeten worden 
van het prijspad van het regeerakkoord. Verder wijst  op het momenturn op tijdig als tafel 
met een voorstel te komen. 

 (ENECO) wijst op de investeringszekerheid en wenst meer duidelijkheid over conditionaliteit 
dat als de ETS-prijs onder de CO2-min prijs zou dalen, het prijspad ook kan worden aangepast. 
Voorzitter geeft aan dat het lagere prijspad t.o.v. regeerakkoord betekent dat er ook een lager risico 
is dat de ETS-prijs zal dalen onder de CO2-min prijs. Tegenover dat lagere risico zal dan ook een 
minder hardere conditionaliteit moeten staan. 

 (NUON) geeft aan dat de conditionaliteiten van het voorstel al minder hard zijn 
dan in het regeerakkoord. NUON wenst ook meer waarborgen voor aanpassingen als ETS-prijzen 
onder de CO2-min prijs zouden komen. 

 (Rijk) en de voorzitter geven aan dat het van belang is dat de tafel zich moet 
realiseren dat de Coalitie overtuigd worden van de aanpassingen (verlaging prijspad). Bij een 
verdere afzwakking van de conditionaliteiten kan coalitie het idee krijgen dat alles wegvalt bij het 
instrument.  geeft daarnaast aan dat de conditionaliteit van leveringszekerheid zwaarder 
aangezet kan worden, maar dat de leveringszekerheid niet enkel afhankelijk is van de CO2-min 
prijs, hetgeen ook  vermeldt. 

geeft aan dat de risico's van neerwaartse ETS-prijsaanpassing te borgen zou zijn met een 
hardere leveringszekerheidsclausule plus heldere monitoring. 

 (RWE) herhaalt de wensen van de andere energiebedrijven dat een meer 
voorwaardelijke tekst nodig is t.a.v. leveringszekerheid. 

Voorzitter schorst de vergadering en er wordt een nieuwe tekst voorgelegd, die recht doet aan de 
discussie aan de e-tafel. 

De leden komen met aantal amendementen op het voorstel. 

De voorzitter vraagt nogmaals of de leden van de tafel kunnen instemmen met de tekst. 

Er wordt gevraagd of het instemmen met het werkdocument aan de e-tafel ook betekent dat men 
instemt met de teksten van de andere tafels en de cross-sectorale onderdelen.  wijst 
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daarbij op teksten rond biomassa.  (ENED) geeft aan dat instemming enkel geldt 
voor de tekst van het werkdocument van de e-tafel en niet voor de teksten van andere tafels of de 
cross-sectorale onderdelen.  geeft aan dat er vanuit ENED nog een check moet 
plaatsvinden bij UNIPER of er overeenstemming is over het voorstel voor een passage over CO2-min 
prijs. (Later deze dag is vastgesteld dat Uniper akkoord is.) De leden die aanwezig zijn aan de e-
tafel hebben geen bezwaar.  wijst nogmaals op de positie van Greenpeace t.a.v. de 
onderhandelingen aan de industrietafel en waterstof in het bijzonder en wil nog met enkele 
voorstellen rond waterstof komen. 

De voorzitter geeft aan dat er geen ruimte meer is om het werkdocument te gaan 
heronderhandelen. Op de agenda stond enkel de CO2-minimumprijs en er was eerder al 
overeenstemming over de andere onderdelen van het werkdocument. Dat wordt niet aan deze tafel 
heropend. Mocht er vanuit uitkomsten van overleggen op andere plekken nieuwe passages over 
waterstof nodig zijn in het werkdocument, dan zal de voorzitter contact opnemen met de leden van 
de e-tafel. 

De voorzitter concludeert dat de leden van de e-tafel een voorbehoud maken op het geheel van de 
teksten van het klimaatakkoord. En voor Greenpeace in het bijzonder een voorbehoud op de 
waterstofteksten van de industrietafel. Dat er nog een toets zal plaatsvinden van enkele leden bij 
hun achterban. Maar dat gegeven deze randvoorwaarden de tafelleden kunnen instemmen met de 
nieuwe toevoeging aan het werkdocument. 
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 (Vandebron),  (Greenpeace) 

Secretariaat: 

Afwezig: 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Belangrijke agendapunten deze 
ochtend zijn: het opnemen van de stand van zaken 
(inhoudelijke reacties van de deelnemers) en het verzamelen van ieders gedachten zijn over het 
vervolg naar het finale Klimaatakkoord (uitvoering, governance). Er is ook materiaal te bespreken: 
de achtergronddocumenten van de werkgroepen die bijeen zijn gezet. 

Mededelingen stand van zaken m.b.t. deelnemers: 
-Aan het eind van de vorige bijeenkomst op 20 december jl. kon de voorzitter vaststellen dat de 
grootst mogelijke meerderheid van de Elektriciteitstafel de voorliggende tekst over een CO2-
minimumprijs kon aanvaarden. De tekst is naar het kabinet gegaan en gesondeerd is dat de 
coalitiefracties en het kabinet de tekst aanvaard hebben. Dit goede nieuws is terug te zien in het 
Ontwerp van het Klimaatakkoord (OKA) en de begeleidende kabinetsbrief d.d. 21 december. 
Daarmee is het regeerakkoord zelfs geamendeerd, waarvoor hij de coalitiefracties heeft bedankt. In 
het OKA is dus een unaniem vastgestelde tekst overgenomen. 
-Op 20/12 's middags hebben natuur- en milieuorganisaties, FNV en MVO Nederland en de Jonge 
Klimaatbeweging verklaard dat het totaal aan teksten van dat moment door hen niet gesteund kon 
worden. Dat ligt niet aan de teksten van de tafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. Wel waren 
er bezwaren tegen Mobiliteit, Landbouw en met name Industrie, en een separaat punt rond het 
verdelingsvraagstuk. In de kabinetsbrief van 21/12 staat een krachtige passage over het 
verdelingsvraagstuk, die dicht tegemoetkomt aan de bezwaren van 20/12. Zo zijn het Kolenfonds en 
het Transitiefonds Noordzee expliciet door het kabinet geaccordeerd. Hij heeft daarom in de 
voorliggende tekst dit kabinetsbesluit in de tekst opgenomen. Daarmee zijn issues van 20/12 
geadresseerd, maar dat geldt nog niet voor het geheel. 
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-Hij heeft de nme-organisaties gevraagd hoe zij het verdere proces voor zich zien. Een mail d.d. 
17/1 van  en  laat weten dat zij hun plaats aan de E-tafel nog niet 
innemen. Of dit verandert, hangt niet af van deze tafel, maar vooral van ruimte rondom teksten met 
name bij de Industrietafel en de uitwerking van het verdelingsvraagstuk. De stoelen van FNV en 
NME-organisaties aan deze tafel blijven beschikbaar en ze blijven stukken krijgen. Hij zal horen hoe 
zij het vervolg alsnog voor zich zien. 
-  (Vandebron) heeft moeite om tijd voor deze tafel vrij te houden. De voorzitter hoort 
binnenkort hoe verder wil (delen of afstaan) en zal dit melden. 
-De FNV heeft op de persconferentie 's middag 20/12 een punt gemaakt van 'cowboypraktijken Wind 
op Zee'. De voorzitter heeft al laten weten dat het correcter en begrijpelijker was geweest dit punt 
intern, aan deze tafel, te bespreken alvorens zoiets naar buiten te brengen. Hier aan tafel zitten 
namelijk marktpartijen van WOZ. Het punt is wel kort aan de orde geweest bij de Taakgroep 
Arbeidsmarkt. Wellicht wordt dit ook een agendapunt voor deze tafel in de komende maanden. 

Dhr. : Wat is de verhouding van de FNV tot partijen en het proces hier aan tafel en 
omgekeerd? De FNV heeft veel kritiek op het VKA - zie hun uitlatingen op 20/12, de Klimaatmars 
e.d. - maar de FNV-vertegenwoordigers zijn aan deze en andere tafels maar een paar keer geweest 
en hebben zich zelden laten horen. Dit vindt hij bevreemdend. 
Voorzitter: Deze boodschap is al aan de FNV gecommuniceerd en blijft in gesprekken met FNV 
terugkomen. Sterke verlangens kun je bespreken aan deze tafel, maar wat niet kan is weinig 
aanwezig zijn en toch grote woorden hebben. Hij zal met Mariëtte Hamer bespreken in hoeverre de 
FNV-kritiek in de Taakgroep Arbeidsmarkt aan de orde is geweest en scherper besproken is. Hij zal 
wel tot de totstandkoming van het KA de samenstelling van deze tafel handhaven, inclusief de FNV. 
Ook dit wordt vervolgd. 

Er volgt een kort voorstelrondje van de nieuw aanwezigen [zie aanwezigen]. 

Voorzitter: Klimaatberaad: In het Klimaatberaad op 15/1 was er eensgezindheid over de komende 
route naar het finale KA. Volgende week komen Gebouwde Omgeving en Landbouw bijeen; voor 
Mobiliteit en Industrie zal binnenkort de stand van zaken worden opgemaakt. Ook is gesproken wat 
te doen qua verdere voorbereiding van het KA. Er zijn veel goede kritieken op het bereikte resultaat. 
Vandaag moet deze tafel praten over de verdere voorbereiding van de uitvoering. Besproken is dat, 
omdat er nog geen finaal KA is, terughoudendheid en politieke sensitiviteit verstandig zijn, in 
afwachting van de finale doorrekeningen. De landing bij politieke partijen is, zoals wel verwacht, 
pittig geweest. Ten slotte lag de voorbereiding niet bij de politiek, en de tafelvoorzitter zullen -
vooral informeel - gesprekken voeren. De laatste doorrekening is voor iedereen een goed moment 
om het hele KA-pakket nog eens te beoordelen en door te lichten. Het tempo zal tot zolang rustiger 
zijn. 

2. 	Notulen 14, 19 en 20 december (KA-E 206/207/208) 
Notulen 14 december 
-Tekst, p. 2:  "Eén van de partijen" heeft het kabinetsvoorstel onacceptabel gevonden, 
maar later in het gesprek zijn daar meerdere partijen bijgekomen. Het wordt: "Meerdere partijen 
hebben aangegeven" [etc.]. 
-Tekst, p. 3 biomassa:  "partijen" is verwarrend, het gesprek was geen breed overleg, 
maar eigenlijk alleen met ngo's, al was het Rijk aanwezig. Aanpassing: De gehele tweede zin wordt 
geschrapt. 
-Tekst, p. 4 : "groene elektroden" wordt 'groene elektronen'. 
-Tekst, p. 15 C5.8, : Op aangeven van  wordt "voorbehoud 
leveringszekerheid" gespatieerd tot 'voor behoud leveringszekerheid'. 
-Tekst, p. 18 : Wordt op aangeven van  aangevuld met: 'maar wel problemen 
te hebben met een kolom voorgestelde oplossingen door Netbeheer Nederland'. 
-Tekst, p. 19 : -  zegt dat 'verbijstering' te sterk is. Het wordt: 'kritische zin'. - 
De voorlaatste zin wordt: 'Hij is alle partijen ervoor erkentelijk ruimte te hebben gegeven voor 
compromis.' 
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Notulen 19 december 
Hierover zijn geen opmerkingen. 

Verslag overleg Elektriciteitstafel 20 december 
- Het kopje wordt: 'Aantekeningen overleg Elektriciteitstafel'. Ze zijn korter en beperkter dan een 
verslag. Er kon geen notulist komen,  heeft aantekeningen gemaakt. 
-Tekst ie  p: De aanwezigheidslijst wordt toegevoegd. 
-Tekst 1e  p., vierde alinea: Na aangeven van  wordt de tekst: omdat Greenpeace 
op dat moment bezwaren had tegen de algehele tekst van het Klimaatakkoord'. Greenpeace kon wél 
instemmen met de tekst van de E-tafel. 
-Tekst ie  p.: De ' moet zijn: ' '. 
-N.a.v. 2e  p., voorbehoud UNIPER:  meldt dat van UNIPER alsnog instemming is 
verkregen. In het verslag van 20/12 wordt aangevuld achter `CO2-minimumprijs: '[Later deze dag is 
vastgesteld dat UNIPER akkoord is.]' 

Met deze opmerkingen en wijzigingen zijn notulen en aantekeningen vastgesteld. 

3. 	Reacties op Ontwerp van het Klimaatakkoord 
: -Merkbaar is dat de verkiezingen eraan komen. Ih de Telegraaf staan negatieve 

artikelen. Dit maakt het niet gemakkelijker. Sentimenten zijn versterkt of het wel kan, of het 
draagvlak er is, en dat bleek ook uit een recente technische sessie bij het IPO. Bij de verdere 
uitwerking is terughoudendheid en politieke sensitiviteit inderdaad verstandig. -In de breedte 
benadert de IPO-achterban de samenhang in het VKA vrij positief. Er zijn wat 'hiccups' over 
betaalbaarheid en haalbaarheid, wat speelt bij provinciale belastingen aan de Mobiliteitstafel. -Lastig 
is het vollopen van netcapaciteit, vooral in het noorden, wat recent in het nieuws was. Dit roept 
weer frustraties op in Staten en gemeenteraden ("je kunt het toch niet kwijt").  is in 
overleg om op korte termijn hierover, naast de RES'en, creatieve plannen te maken om het lopend 
te houden en discussies te kanaliseren. -De opgave van 35 TWh vindt men fors. Het is belangrijk in 
het verdere proces comfort over committeren te bieden aan de Staten over de vraag wie erover gaat 
en dat ze niet ergens ingezogen worden. 
- : Vraagt waarop gebaseerd is dat 35 TWh veel zou zijn. Volgens de berekeningen is met 
het eerste Energieakkoord al 35 TWh te halen. : De houding komt in de politiek niet 
altijd lineair voort uit de ratio. Men heeft gevoelens dat het veel is; als met WOL. Het is aan de 
gecommitteerden aan het VKA om komende maanden aan de Staten uit te leggen hoe men tot deze 
cijfers is gekomen. 

: Er is bij Energie Nederland in de volle breedte draagvlak voor het VKA. De 
reacties in haar sector op het VKA zijn positief, ook bij de achterban die niet direct met de nationale 
CO2-prijs te maken heeft gekregen. Er is tevredenheid dat het overleg over de nationale CO2-prijs 
een uitkomst heeft gekregen met politieke rugdekking. De NME-partijen hebben de laatste paar 
dagen daarin een constructieve rol gespeeld, waarvoor dank, en zij gaven aan dat ze met de 
oplossing aan de E-tafel goed konden leven. Dat heeft geholpen met het politieke draagvlak. In de 
volle breedte zijn leden tevreden over de WOZ-afspraken, met voldoende erkenning van de 
ingewikkeldheden voor de markt om steady te kunnen investeren, met de groeiende ambitie dat te 
doen 
Energie Nederland maakt zich wel zorgen over de driehoek overige sectoren - leveranciers -
infrastructuur, met de democratie op lokaal-regionaal niveau die het nog lastiger maakt. 
Bijvoorbeeld: het totale politieke debat over zonnepanelen gaat niet de goede kant op. Het vergt 
veel voordat men er samen uit is de zekerheden te organiseren - en niet-aansluitbare zonnepanelen 
zijn voor de markt onverkoopbaar. Zij voelt ervoor om gewoon door te gaan. De tijd is immers 
gezien de RES'en e.d. hard nodig en wat de E-tafel doet, moet toch wel gebeuren. Hierbij is 
onderscheid nodig tussen de vragen rondom het borgen van governance en de uitwerking zo lean 
mogelijk organiseren. Voor de uitwerking moet men beginnen tempo te maken met effectieve 
werkvormen en zo compact mogelijk werken. 
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-Voorzitter:  (SER Communicatie) zal over alle tafels heen contact met deelnemers 
opnemen over de communicatieplannen t.a.v. het OKA. Hij doet dit vanwege de behoefte om te 
praten wat er wél in het OKA staat, hetgeen de deelnemers over hun akkoord het beste kunnen. Als 
deelnemers niet gebeld worden maar toch wensen te sonderen, kunnen zij zich bij het secretariaat 
melden [actie]. 

: Is trots dat deze tafel er op alle punten uit gekomen is en als enige tafel zonder 
aanvullende varianten van het kabinet. De minister heeft in het cockpit-beraad zijn toezegging 
gestand gedaan om zich voor een gedragen voorstel over de CO2-prijs vanuit de tafel, in te zetten. 
Politiek is het ingewikkelder komen te liggen van wie het akkoord nu precies is en wat precies het 
commitment van het kabinet is, hetgeen met aankomende verkiezingen onoverkomelijk lijkt. Het is 
belangrijk straks goed stil te staan bij de vraag hoe men met het KA doorgaat, voor en na de 
doorrekening. Qua ambitie is er volgens hem, ook bij het kabinet, niets veranderd. 

: Als reflectie mag men trots zijn. Een grote groep begrijpt hoe groot die uitdaging is 
om de doelstellingen van Parijs te vertalen en te adresseren. Verbetering begint met begrip. -De 
betaalbaarheid gaat een uitdaging worden: er is veel inspanning nodig om de kosten te reduceren, 
draagvlak te verkrijgen en uitleg te geven. In de actualiteit wordt snel uitvergroot wat niet kan. De 
regionale netbeheerders in het noorden tellen op tot 8 GW, te veel voor de netcapaciteit. 'Al worden 
er fouten gemaakt en verkeerde dingen geroepen, er zijn harde knelpunten en dat wordt een 
uitdaging. -Het is enerzijds een déja vu van 2006 met de WKK-hausse, met de bouw van stations 
die deels amper in gebruik zijn; daarmee moet men op voorhand voorzichtig zijn. Anderzijds moet 
dit een stimulans zijn om conceptueel nieuw naar een aantal zaken te kijken. Beleidsmakers kunnen 
regelgeving maken en toesnijden om infrastructuur anders te benutten en daar regie op zetten, 
maar geaccepteerd moet worden dat niet alles kan. Wind en zon moeten op de goede plaatsen in 
een volgorde. Degenen die 'last' krijgen, zoeken de media, en het wordt een grotere uitdaging dat te 
kanaliseren. -Anderzijds is hij ervan overtuigd dat met een gezamenlijke wil om te realiseren en 
flexibiliseren, meer kan gebeuren dan jaren gedaan is. Er zijn veel zaken die netwerkbedrijven 
moeten en kunnen oppakken, met of zonder KA. 

: Heeft van journalisten de vraag gekregen of de NVDE ook zou opstappen. Hij 
vond het wonderlijk dat partijen uitstapten die feitelijk niet waren ingestapt. NVDE heeft afgewogen 
dat je met een KA verder komt dan zonder, en de combinatie milieubeweging/anti-KA-beweging 
vindt hij heel ongemakkelijk. Bij een KA hoort de klimaatbeweging, maar dat vergt pragmatisme en 
gerichtheid op oplossingen in plaats van problemen uitvergroten. -Klimaat en energie zijn nu 
belangrijke onderdelen geworden van het politieke debat en hij denkt dat met dit KA grote stappen 
worden gezet. Zelfs de grootste optimist in zijn sector had nooit gedacht dat qua kosten jaar in jaar 
uit WOZ-parken gebouwd kunnen gaan worden met jaarlijks voor 1,5 miljoen huishoudens schone 
stroom. Op die veranderingen kan men trots zijn en het is zeer de moeite om door te blijven tafelen. 

: Voor de kerst had hij een dubbel gevoel. Alle partijen hier aan tafel hadden de 
bereidheid compromissen te sluiten in de goede traditie van polderen, die bewezen heeft superieur 
te zijn bij complexe maatschappelijke problemen. Met name het neersabelen op de persconferentie 
van 20/12 wierp een smet op wat daaraan voorafging, evenals het logische vervolg door sommige 
politieke partijen met ongenuanceerde, negatieve reacties. Dit is niet alleen jammer maar ook 
zorgwekkend. Samen is hier aan een oplossing gewerkt die een beter alternatief zou zijn dan het 
over te laten aan anderen, politiek of wie dan ook. 
Zorgwekkend is ook dat partijen in het KA, inclusief het Klimaatberaad, niet als één man achter dit 
VKA zijn gaan staan. Hij heeft er begrip voor dat deelnemers niet achter een akkoord kunnen staan 
omdat belangrijke informatie ontbreekt (doorrekenen, consequenties voor groeperingen). Waar hij 
minder begrip voor heeft, is aan tafel zitten en bij onvoldoende je zin menen te krijgen, je volledig 
gaan distantiëren. 
-Verder is vanuit de organisatie zelf onvoldoende duidelijk gemaakt dat dit een unieke, zeer 
vergaande stap is waar weliswaar in een democratie anderen het laatste woord over hebben, maar 
die wel iets is wat niet zomaar terzijde is te schuiven - met de consequenties daarvan moet men 
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altijd rekening houden. -Hij hoopt dan ook, tegen de tijd van de verkiezingen en na de 
doorrekening, op zo duidelijk mogelijke communicatie door zo veel mogelijk partijen aan tafel. Dit 
VKA is geen dictaat, maar het is veel meer dan een samenspel van obscure belangenorganisaties die 
opereren ten koste van de samenleving. Dat laatste zou heel zorgelijk zijn. 

: -Ter nuancering: De groene coalitie is niet opgestapt, maar vindt dat het nog niet 
voldoende is. Dat is, ongelukkig, niet zo genuanceerd in de pers gebracht dan wel opgenomen. -Zijn 
achterban is heel tevreden over de E-tafel, maar in de maatschappij wordt wel gesympathiseerd met 
het verhaal van de kolencrisis. Goed gekeken moet worden hoe daarmee valt om te gaan. -Er komt 
veel op de deelnemers aan de E-tafel af; er moet evenals bij Gebouwde Omgeving veel werk worden 
gedaan. Veel partijen, mensen en kranten maken zich zorgen hoe men dit gaat redden. Maar 
gebeurtenissen als buurtbijeenkomsten bij de komst van wind of zon, met borrel achteraf en 
verdienen aan de energietransitie, maken de energietransitie leuker. Hij heeft veel zin om overal het 
positieve verhaal uit te dragen en is altijd bereid om daarvoor langs te komen. 

: -De netbeheerders zien het VKA als een mooie stap, met drie sleutelwoorden: 
voorspellen, verslimmen en verzwaren. Deze onderwerpen zien zij voldoende terug in het VKA. De 
uitdaging zal sterk liggen in de uitvoering en uitwerking. -Bij STEDIN wordt, wat politiek ook gaat 
gebeuren, hoe dan ook gestart en alles op alles gezet om zeker elektriciteit in gebouwde omgeving 
in gang te zetten. Er is veel belangstelling voor hoeveel opbrengst de doorrekening zal aangeven. -
Wat het capaciteitstekort betreft, is een werkgroep met onder andere netbeheerders aan het 
nadenken over oplossingen om zonne- en windparken op korte termijn goed aan te sluiten. Ook met 
EZK lopen daarover gesprekken. Het VKA benoemt oplossingsrichtingen die daarbij belangrijk zijn, 
zoals anticiperende voorinvesteringen, RES'en e.d. Het is noodzaak om op korte termijn aan de slag 
te gaan, en volgens haar zijn vooral EZK en netbeheerders actiehouders. Met de sector die moet 
gaan bouwen, zijn zij in gesprek. 

: -De FME vertegenwoordigt een brede achterban. Het klopt dat in de zware industrie 
de grote slag moet komen qua energiebelasting en milieu. Het VKA heeft ook daar het nodige in 
beweging gebracht. Technologisch gebeurt er ook veel. Het beeld uit de maatschappij is dat 'de 
burger betaalt voor die grote groepen' en dat daarom niet bewogen wordt. Maar bij de andere tafel, 
de Industrie, wordt de besluitvorming niet altijd genomen in Nederland, maar in de internationale 
HQ's daarbuiten. Daar wordt anders naar gekeken, maar zeker bewogen. FME werkt daar hard aan 
mee. -Van belang is leveringszekerheid voor de industrie. De komende twaalf jaar moet anders 
gekeken worden naar de beprijzing van elektriciteit. De afhankelijkheid van elektriciteit van 
Gronings gas zal veranderen, met H2 als belangrijke speerpunt. Hij hoopt dan ook dat in plaats van 
€ 40 miljoen voor innovatie alsnog € 150 miljoen gaat komen. -Er is nog te weinig ingezet op 
energiebesparing; daar is nog veel winst te behalen. -Hetzelfde geldt voor circulariteit. -Belangrijke 
vraag is ook hoe er de komende tijd genoeg technisch personeel komt om die slag te maken. Dit zijn 
een aantal kenmerken die de FME in de communicatie naar buiten zal brengen. 

: De waterschappen hebben het VKA heel enthousiast ontvangen en zijn hard 
aan de slag om met provincies en gemeenten de RES'en op te stellen. -Hij wijst er op dat de 
verkiezingen van 20/3 ook over de waterschappen gaan. -De reactie vanuit de politiek was 
inderdaad te verwachten. Hij blijft geloven in collectieve oplossingen voor het klimaat. 

: Eneco is blij met het VKA en de toekomstige aandeelhouders zijn dat ongetwijfeld ook. -De 
zorg is wel in hoeverre door het genoemde politieke gekrakeel "de winkel open blijft", met de doelen 
van het eerste Energieakkoord. Dit is een punt om samen uit te dragen. -Hij ondersteunt om vanuit 
de tafel eensgezind achter de inhoud van dit akkoord te staan en dit goed, ook met hulp uit de SER, 
uit te leggen. Zo is bij Gebouwde Omgeving woonlastenneutraliteit een uitgangspunt, wat de media 
niet hebben opgemerkt. -Hij mist voorstellen hoe de betaalbaarheid en de eerlijke verdeling beter 
zijn te organiseren. Binnen dit akkoord bestaat de neiging om voor twee verschillende doelen één 
instrument te kiezen, bijv. een CO2-doel bereiken en tevens een eerlijker inkomensverdeling. Het is 
te overwegen meer via de algemene belastingen te laten lopen omdat zo efficiënter en beter te 
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sturen is op betaalbaarheid. Dit is een suggestie aan de politiek en de overheid. -Wat 
betaalbaarheid betreft wordt het voorts in de SDE++ heel belangrijk wat de kosten en 
kosteneffectiviteit van de verschillende technieken zullen zijn. Dat bepaalt de methodiek en de 
aannames. Hij bepleit om in een deskundigencommissie in joint fact-finding de aanpak te bespreken 
t.b.v. voldoende draagvlak. Temeer omdat in alle werkgroepen nog onvoldoende kostencijfers boven 
tafel zijn gekomen. 

: -KEK houdt zorgen over de borging en realisatie van de afspraken. Volgende week zal 
de mini-NEV meer duidelijk maken over het behalen van de doelen van het Energieakkoord. Hij 
roept op ervoor te zorgen dat het KA de doelen ruimschoots gaat halen. Het is dan ook goed bezig 
te gaan met de eerste slag op de uitvoering. - KEK heeft juist besloten om te blijven, omdat met het 
KA meer te bereiken is dan zonder. KEK zat aan alle sectortafels en heeft gezien dat er hard gewerkt 
is om de doelen te bereiken. KEK heeft een opiniestuk geplaatst in de Volkskrant tegen de negatieve 
publiciteit in om te laten zien waarom zij het VKA wél steunen. -Tegelijk blijft KEK hameren op het 
bereiken van de doelen, omwille van de toekomstige generaties. KEK deelt wel de zorgen op de 
persconferentie van 20/12 daarover, maar vindt dat het allemaal samen moet en dat het belangrijk 
is bij het KA te blijven. KEK is heel benieuwd naar de PBL-doorrekening. 

Voorzitter: -Governance: De komende tijd moet verder worden gesproken over de governance van 
de uitvoering van het KA. Bij een eind-KA op bijvoorbeeld 1 april, is op 2 april een compacte 
uitvoeringsmodule gewenst. In het VKA zijn al aanzetten opgenomen, maar voor de Kerst was 
duidelijk dat hiervoor meer rust en tijd nodig zijn om te bepalen hoe het precies moet. Het primaat 
om met nadere voorstellen te komen, ligt bij dhr. Nijpels en EZK. Aangezien de governance, 
uitvoeringsmodule en organisatie daarvan iedereen aangaat, komt het terug aan de verschillende 
tafels. Waarschijnlijk ligt er per half februari een nader voorstel. 
-Communicatie:  gaat contact opnemen, het staat vrij hem te bellen. Communicatie 
doet ertoe, mede vanwege de politieke ontvangst. Het KA-project is nog niet van iedereen. Aan 
kiezers aan de rechterflank van de politiek is de afgelopen jaren weinig verteld over dit grote 
project. De Telegraaf is in dit gat gesprongen. Het is extra van belang dat vanuit tafels informatie 
komt over woonlasten, de energierekening e.d. Veel daarvan komt niet van het KA, maar van het 
regeerakkoord. Het is ingewikkeld voor de meeste burgers om onderscheid te maken; zij zien dit als 
een lawine op zich afkomen. Ook worden veel onjuistheden verkocht. Het is aan deze en andere 
tafels om op fact-free beelden over vooral huis en auto te reageren. Dat kan al vóór het finale 
akkoord. 
-Verdelingsvraagstuk: Hij betreurt, met de kennis achteraf, dat het niet gelukt is dat vraagstuk 
scherper in het proces aan de orde te hebben. Er waren hier meer stappen te zetten geweest. Dit 
biedt wellicht een haak om de verbinding met de nme-organisaties c.s. geheel te herstellen. Hij zal 
de mail van  en  meesturen met de notulen [actie]. Zij willen graag 
verder met het gesprek over verdeling/industrie. Ze kijken daarbij ook naar het kabinet en de 
Industrietafel. Hij hoopt dat daartoe binnenkort enige ruimte wordt gevonden. 

: Wijst op de partiële MEV-analyse komende week op de 2020-2023-doelen. Het 
zou goed zijn als evt. extra maatregelen zo veel mogelijk bijdragen aan de doelen voor 2030, zeker 
op de aansluiting van projecten dat ook impact voor 2020 heeft. Hij vraagt of voorzien is of een evt. 
aanvullend actiepakket langs klimaattafels gaat, of alleen bij de Borgingscommissie komt. Hij is 
benieuwd hoe de samenhang met het KA is te verzorgen. 
-Voorzitter: Bevestigt dat het PBL komt met een update voor Energieakkoord en Urgenda 2020. Het 
materiaal voor het EA gaat in eerste instantie langs de Borgingscommissie. Voor materiaal voor de 
beoordeling van de Urgenda-uitspraken ligt het primaat bij het kabinet. De samenhang met het KA 
wordt algemeen onderkend. T.a.v. hoe dit vorm krijgt, ligt het primaat eerst bij het kabinet zelf. 
Tafels zijn bereid tot consultatie als het kabinet daartoe een pakket neerlegt. 
- : Het departement wacht gespannen op de uitkomst. Het kabinet is steeds aan het 
inventariseren. Er vinden uiteraard ambtelijk voorbereidingen plaats voor als er meer nodig is. Het 
lijkt voorts logisch om de tafels van het KA daarbij te betrekken, ook m.b.t. zaken bespreken over 



210 

Urgenda. EZK is hierover nog aan het nadenken; het is mede afhankelijk van de uitkomst 
binnenkort van de update. 
-Voorzitter: Zal een voorstel doen voor de datum van de volgende E-tafel, zowel in verband met het 
EA en het mogelijke vervolg op Urgenda [zie agendapunt 6]. 

: Voor de groene coalitie zijn aan de E-tafel geen heikele punten, maar het zou 
raar zijn als ze informeel allerlei zaken aan het onderhandelen zijn zonder aan tafel te zitten. Of je 
zit aan tafel om eruit te komen, of niet. 
-Voorzitter: -Er wordt niet achter de schermen onderhandeld. -Er is contact, ook met de nme-
organisaties, over hoe zij het proces de kokende tijd voor zich zien. Ze zoeken ruimte om met name 
rond de Industrietafel-tekst verder te komen met het verdelingsvraagstuk. Dat gaat deze tafel niet 
aan. Zo'n gesprek heeft enkel zin als van de andere kant ruimte wordt gemaakt; dat ligt bij het 
kabinet en partijen aan de Industrietafel. -Als die verkenning ergens toe leidt, is dat het startpunt 
van de onderhandelingen. Voor het proces is het logisch de voorwaarden te bespreken om met 
elkaar verder te gaan en dit elkaar te vertellen. 

4. 	Toelichting stand van zaken PBL-analyse 
Voorzitter: Het PBL heeft voor de update, net als het CPB, het ontwerp-KA gekregen: een brief van 
het kabinet met twee bijlages. Voor vier tafels, uitgezonderd deze E-tafel, legt het kabinet varianten 
neer bij de planbureaus ter doorrekening. Ook heeft de PvdA een voorstel neergelegd bij de 
planbureaus met het verzoek dit mee te nemen in de doorrekening. Hiermee neemt de werkdruk 
van de planbureaus toe. Volgende week laten zij weten welke publicatiedatum daarbij hoort, dat zal 
in maart zijn. Zij alleen gaan over de datum, ook al is ook de E-tafel heel benieuwd. -Hij heeft bij de 
PBL een eerdere 'oogharensessie' geopperd over het doelbereik en misschien andere varianten met 
bijv. . NB Een factor is de facto-openbaarheid aan deze en andere tafels, dus wellicht 
ligt het verzoek toch ingewikkeld. Het PBL denkt daar nog over na, hij hoort ervan [actie]. 
- : Het PBL heeft één technische inhoudelijke toelichtende vraag gekregen, c.q. over een 
deel van het budget van SDE+, die is beantwoord. 
-Voorzitter: Daarmee kan het PBL met de voorstellen, maatregelen, instrumenten van de E-tafel 
tekst aan de slag. 

 Is ernaar gevraagd dat de PBL, met het oog op de verkiezingen van 20/3, vóór die datum 
de effecten beschikbaar heeft, mede gezien de discussie over betaalbaarheid? Voorzitter: Idealiter 
blijven planbureaus weg van periodes rondom verkiezingen. Na de verkiezingen publiceren is in dit 
geval slechter dan ervoor publiceren - mits met behoud van kwaliteit - en hij heeft aangeraden zo 
snel mogelijk te publiceren. Hij weet niet of het PBL dit kan halen, gezien het vele werk, met de 
PvdA-variant erbij, die de CO2-prijs voor de hele industrie aan de orde stelt. 
- : Het is afwachten. Dit is het proces van PBL en CPB, het Rijk heeft hierbij terecht 
geen rol. In de kabinetsbrief is een aanvullende variant gevraagd en er is de PvdA-variant. Eind 
volgende week is meer bekend over de termijn. 

Voorzitter: Verwacht de datum van de doorrekening ergens in maart. Het lijkt logisch daarna te 
weten hoe het kabinet de uitkomst beoordeelt. Dan, stelt hij voor, dient de E-tafel snel uitleg te 
vragen aan  over elektriciteit, zoals de vorige keer. De E-tafel kan zich dan meteen 
beraden op de consequenties van de analyse voor de tekst en wat daarmee te doen. Dan komt er 
een zo kort mogelijke slotronde. Hij vermoedt dat meer dan één vergadering nodig zal zijn en hij 
verzoekt de vrijdagen in april vrij te laten. Niemand kan momenteel overzien wanneer het 
definitieve akkoord gesloten kan worden: eind april, half mei of later. 
- : Het Kamerdebat over het KA is uitgesteld naar 30/1, met de MP erbij. Het streven is 
vóór het debat helderheid te hebben over het tijdpad van doorrekening en vervolg. Voorzitter: Begin 
februari is dan een nieuwe politieke stand op te maken. 

5. 	Uitvoering en Governance 
Voorzitter: Het kabinet zal een brief schrijven over het verdere proces. Op onderdelen kan, gezien 
de discussie daarjuist, de E-tafel alvast verder met voorbereidingen van de uitvoering van het KA. Er 
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liggen al trajecten waar organisaties zelf mee bezig zijn, zoals infrastructuur. Het akkoord voor de 
Noordzee kan vrij snel starten. 
- : In het algemeen is het handig door te gaan met zaken om te komen tot een 
definitief KA, en afpellen wat dat precies is en welke zaken moeten wachten op politieke 
besluitvorming. -Formeel is dit nog de fase van besluitvorming voor het definitieve KA, dus het is 
ingewikkeld te spreken van uitvoering. Ook de doorrekening ontbreekt nog. Hij waarschuwt voor het 
beeld dat de tafels gewoon doorgaan zonder politieke rugdekking. Dit alles roept op tot 
terughoudendheid. -Er zijn tegelijk zaken die sowieso zijn op te pakken om de ambities te halen. Er 
zijn bepaalde trajecten om zo veel mogelijk op door te gaan, zoals het traject tot een Noordzee-
akkoord, de RES'en en zaken om op te nemen in de Energiewet 1.0. 

: Het pakket dat er ligt, geeft voor IPO en VNG op korte termijn al voldoende bagage 
om zelf al de RES'en in te gaan en met name daar de effort in te stoppen. De regio's zijn ingedeeld 
en de meeste zijn al op weg. Dan komen de knelpunten vanzelf aan bod. 

: -Er ligt veel materiaal dat TenneT nu kan oppakken en aan wil beginnen. -Hij 
begrijpt de gevoeligheid heel goed, maar anderzijds zijn er veel zaken om aan te refereren en 
samen op te pakken: de Routekaart 2030 voor de Noordzee; de aansluiting van ZOL en WOL met de 
inrichtingsvraagstukken van regio's en gemeentes; leveringszekerheid; monitoring. Het is logisch 
daar al mee te starten; dat staat los van het KA. Dat geldt ook voor de monitoring en het 
leveringszekerheidsvraagstuk. Het is de vraag onder welke vlag dit is op te pakken: onder het KA of 
vanuit bestaande inzichten met de richting van het KA in gedachten. Wat governance betreft is het 
wel de vraag hoe zaken straks bij elkaar zijn te brengen en te vermijden uiteen te vallen in losse 
subgroepjes waarbij zaken dubbel gedaan worden en contrair zijn. Het is daarom goed om de 
komende maanden een idee te krijgen over de samenhang. 
-Voorzitter: -Er moet een plaatje komen van de aanpak. Dit onderwerp komt in februari op tafel. -
Voor deze belangrijke discussie is onderscheid te maken tussen enerzijds wat door organisaties en in 
regio's sowieso moet gebeuren - voorbereidende wetgeving, de Innovatieagenda e.d. - en anderzijds 
overleg aan de sectortafels. Hij raadt aan volop aan de gang te gaan met alles wat nodig is en blijft. 
Een andere vraag is of deelnemers de infrastructuur van deze tafel daarvoor willen benutten. Dat 
ligt gevoelig, en het is nodig precies te bespreken wat de onderwerpen voor deze tafel zijn. 
- : Is het eens met . De politieke gevoeligheid is begrijpelijk, maar 
dient niet de agenda te bepalen en praten te belemmeren. Energie Nederland is bezig met een 
inventarisatie, op basis van de huidige E-tafel tekst waaraan weinig zal veranderen, wat er aan 
actiepunten uitstaat. De eerste inventarisatie van vier pagina's wordt nu met de leden bekeken 
waarbij de vraag gesteld wordt wat achterban zelf wil doen wat aan anderen overgelaten kan 
worden. Ze heeft behoefte om aan deze E-tafel een overzicht te hebben van initiatieven en af te 
stemmen wie wat op welke wijze doet. Ze stelt voor nog een vergadering te houden over dit soort 
vragen, als werkagenda n.a.v. de uitkomsten van 15 januari. 
- : Is het eens met het voorstel van . Het is verstandig een 
overzicht te hebben dat acties aan actiehouders koppelt. Een voorbeeld is de nadere uitwerking van 
de opvolging van salderen. 

 ODE-decentraal is bezig met de voorbereiding van input op de RES'en. De RES'en zijn 
al gaande, maar wederom zijn de andere partijen niet uitgenodigd in de stuurgroep. Afgesproken 
was dat Energie Nederland, de netbeheerders en energiecoöperaties zouden aansluiten op de 
landelijke stuurgroep, hetgeen toen niet is gebeurd. Dit is weer afgesproken en weer moet hij 
vragen om een uitnodiging van de stuurgroep. Het is vervelend als in de eerste paar weken al 
afspraken niet worden nagekomen. 

: De consultatie is in de Innovatieagenda voorgelegd. De reacties zijn ontvangen en 
worden binnen twee à drie weken verwerkt tot een finaal stuk. Er is al informeel gecommuniceerd 
over het proces daarna van omzetting naar MMIP's (missiegedreven innovatieprogramma's). Er is 
nog geen consensus, maar hij verwacht dat in twee weken duidelijkheid is over het proces om van 
IKIA naar MMIP te komen. 



212 

- : Heeft over de innovatieparagraaf geen melding te doen. NERA is geconsulteerd voor 
IKIA en er is in de vakantie gewerkt aan een gecoordineerde reactie van de academische partners. 
Universiteiten zijn niet apart benaderd. Namens hen heeft NERA een reactie opgesteld en met TNO 
en NVO afgestemd. -Hoe het verder moet met de IKIA, hoort zij graag van EZK. Wel heeft ze deze 
week officieel bericht gekregen dat IKIA verder vormgegeven wordt door anderen, zodat NERA geen 
rol krijgt in het proces, maar mogelijk wel als adviseur. De gang van zaken rond het KA is bij 
academische partners, de universiteiten, heftig gevallen en het is voor hen de vraag of het nuttig is 
betrokken te blijven in dit overleg. : NB Dit is niet het standpunt van TNO. 
- : Herkent de procesbeschrijving door . Hij stelt voor de volgende 
vergadering te benutten voor een update, evt. ook schriftelijk [actie]. Hij hecht eraan dat mw. 

 en NERA verder betrokken blijven in het KA, en EZK wil graag in gesprek over problemen 
rond inhoud en proces [actie]. 

6. Werkafspraken 
Voorzitter: Doet een voorstel voor de datum van de volgende vergadering. 
Na enige discussie wordt die bepaald op: 

Vrijdagochtend 15/2 10:00-12:00 uur [actie]. 

Onderwerpen zijn met name: -de analyse van de planbureaus met de impact op het EA; -bespreking 
van het politieke Kamerdebat over het KA; de kabinetsbrief met guidance; -een 
voorbereidingsagenda: overzicht van praktische voorbereidingen, om te delen en af te stemmen. 
Hij verzoekt om input van de deelnemers en hun achterbannen op verschillende onderdelen [actie]. 

: Stelt voor dat vijf à zes mensen Netbeheer Nederland, Energie Nederland, IPO/VNG, 
EZK en evt. anderen tevoren samenbrengen welke acties moeten/kunnen worden opgestart en 
welke organisatie daarbij betrokken is. Dat hoeft niet onder de vlag van het KA. -   EZK 
is al vrij ver met een dergelijke lijst. Hij stelt voor dat EZK het initiatief neemt, in samenspraak met 
het secretariaat, ter voorbereiding van 15/2. Aldus wordt afgesproken [actie]. Voorzitter: Het 
overleg met het groepje kan zeer behulpzaam zijn voor zowel de organisaties als de hele tafel. Op 
15/2 komt een handzaam to do lijstje. 

7. Achtergronddocumenten werkgroepen KA-E 210 
Voorzitter: Het bijlagemateriaal was aanzienlijk. Vanuit de tafels Mobiliteit en Gebouwde Omgeving 
was aandrang om zo snel mogelijk zo veel mogelijk materiaal naar buiten te brengen. Dat is daar 
inmiddels ook gebeurd, voor de afsluiting van het finale KA. Er zijn bij deze E-tafel drie routes 
denkbaar: -1) nietsdoen; -2) publiceren van wat er aan materiaal is, dat kan snel op de site; -3) 
even de tijd nemen om te voorkomen dat via de bijlages materiaal gaat zwerven. 

: Is sterk voorstander van optie 2. De achterban van Energie Nederland denkt dat 
optie 2 de beste is, mits duidelijk wordt gemaakt dat het materiaal geen akkoord-achtige status 
heeft. Hiermee wordt transparant gewerkt en geanticipeerd op een eventueel WOB-onderzoek. Ze 
voelt niet voor een nieuwe bespreking van deze bijlagen aan deze tafel, omdat anders de 
onderhandelingen weer opnieuw beginnen. Tegelijkertijd staan er geen geheime zaken in. 
- : Is het hiermee eens. D.w.z. openbaarmaking met een duidelijke disclaimer van 
de status van het materiaal (wat is het stuk wel/niet). Op de H2-tafel is al zo'n tekst gemaakt over 
hoe zo'n stuk is te lezen. 
-  Is voorstander van uiteindelijke openbaarmaking, maar zou er op dit moment 
terughoudend mee zijn. Eind 2018 is besloten om bijlagen bij het OKA niet openbaar te maken, en 
hij pleit daarom voor openbaarmaking bij een eindakkoord. Stukken die in de tussenfase naar buiten 
komen, roepen vragen op. 
-  Raadt aan in de disclaimer op te nemen dat waar discrepantie optreedt tussen bijlage 
en ontwerp-KA, het ontwerpakkoord leidend is. 
- : Is voorstander van snel delen. 
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- : Sluit zich aan bij . In de discussie met de Staten e.d. maakt 
openbaarmaking op dit moment, gezien tegenstrijdigheden met het OKA, discussies eerder 
moeilijker. 

Voorzitter: Constateert dat de bijlagen openbaar worden gemaakt, zij het met een disclaimer over 
de status, zonder als sectortafel de bijlageteksten opnieuw door te spreken. Met publicatie wordt 
gewacht tot aan het eindakkoord [actie]. 
- : Bij voorbereiding in de organisaties is het nuttig om de bijlagen erbij te kunnen 
nemen (Intern openbaar'). 
-Voorzitter: Het secretariaat zorgt ervoor dat de stukken volgende vergadering d.d. 15/2 op 
Sharepoint intern ter beschikking komen. De deelnemers staat het vrij die te delen met de 
achterban. Er staat een duidelijke disclaimer bij [actie]. De bijlagen zijn zo dus niet te 'offensief 
openbaar'. Bij het finale akkoord komen de bijlagen op de site van de SER [actie]. 

8. 	Rondvraag en sluiting 
- : Kondigt een vegetarische lunch aan. Standaardbeleid bij de SER is geworden: 
vegetarisch, tenzij. 
- : Zal voor april vergaderdata prikken. Dat is beter dan op het laatste moment 
besluiten. Voorzitter: In de krokusvakantie tweede helft februari is geen vergadering voorzien. Het is 
verstandig om vanaf maart tot eind april alle vrijdagochtenden vast te leggen voor de E-tafel van 
10-13 uur. Zeker in april verwacht hij dat vergaderingen nodig zijn. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 12:00 uur. 



Klimaatakkoord 	 KA-E/218 

VERSLAG 

Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit 

Datum en tijd: 	 15 februari 2019, 10.00 uur 

Plaats: 	 SER 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter), (TenneT), 
 (Shell),  (Gasunie), 

 (ENGIE),  (Nuon), 
 (NVDE),  (VEMW), 

 (VNG),  
(Unie van Waterschappen), (Eneco),  

 (Energie-Nederland),  
(RWE), NERA en TU Eindhoven), 

 (IPO),  (Vandebron), 
 (ministerie van EZK),  

(TenneT),  (KEK en Netbeheer 
Nederland) 

Afwezig: 	  (FME),  (TNO),  
 (POSAD),  (Netbeheer 

Nederland),  (Natuur- en 
milieufederaties),  (IPO),  
(Academie voor Bouwkunst),  
(Greenpeace),  (VNG),  (Eneco), 

 (ODE-decentraal) 
Secretariaat: 	   

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit om 10.00 uur en heet de 
aanwezigen welkom. 

Stand van zaken met betrekking tot aanwezigen 
Bericht van verhindering is ontvangen van  (POSAD) en  (FME).  
wordt vandaag vervangen door ,  door ,  
door  en Nuon wordt vandaag vertegenwoordigd door .  

 is aanwezig namens KEK en Netbeheer Nederland.  is nog niet aanwezig, maar 
wordt yerwacht voor een update over IKIA. 
Er is ook bericht van verhindering ontvangen van  en  namens 
Greenpeace en de Natuur- en Milieufederaties. Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief, blijft de 
situatie met deze partijen voorlopig nog ongewijzigd. De voorzitter heeft aangegeven dat zij welkom 
zijn en verwacht per vergadering te vernemen of zij zich weer aansluiten bij het overleg. 

Overige mededelingen 
De voorzitter stelt voor om op 15 maart aanstaande, twee dagen na het bekendmaken van de 
doorrekening van het PBL, een volgend overleg van de Elektriciteitstafel te plannen. Aan het eind 
van deze vergadering wordt hierover besloten. 
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Momenteel wordt door de heer Nijpels overleg gevoerd met veel vertegenwoordigers van 
departementen en deelnemers in het veld over nadere voorstellen met betrekking tot de 
governance. Zodra er meer duidelijkheid is over het voorstel aan de minister en het vervolgproces, 
wordt dat ook hier geagendeerd. 

De voorzitter deelt mee dat hij een brief van de minister heeft ontvangen waarin deze de 
deelnemers aan de tafels hartelijk dankt voor de inzet en uiteenzet aan de voorzitters van de tafels 
hoe het vervolgproces na de doorrekening wordt gezien. In afwachting van de uitkomsten en 
oordeelsvorming verwacht de minister dat de tafels zich beperken tot voorbereiding van een 
voortvarende start van maatregelen. Dit is in lijn met wat de deelnemers eerder hebben besproken. 

De voorzitter heeft van Natuurmonumenten vernomen dat zij zich niet kunnen vinden in de staande 
tekst met betrekking tot hernieuwbare opwek op land omdat zij vrezen dat de tekst onvoldoende 
waarborg biedt dat niet naar beschermde natuurgebieden zal worden uitgeweken voor dit doel. De 
terughoudendheid om natuurgebieden in te zetten, waarover wel is gesproken aan deze tafel, komt 
naar hun mening onvoldoende terug in de tekst en zij vertrouwen er niet op dat de tekst afdoende 
bescherming biedt. De voorzitter doet een oproep aan de deelnemers om hierover na te denken en 
in overleg met Natuurmonumenten te bekijken of hier nog een mouw aan valt te passen. Hij heeft 
afgesproken met Natuurmonumenten over een week of zes weer contact op te nemen. 

 deelt mee dat in het kader van de RES'en al over dit onderwerp wordt gesproken 
met de groene sector, waar Natuurmonumenten deel van uitmaakt. 

 deelt mee dat de postcodeloterij gisteren bekend heeft gemaakt € 8,5 miljoen 
beschikbaar te stellen voor natuurontwikkeling bij windparken op zee. 

 meldt dat in de Eerste Kamer een motie is ingediend en daarnaast zijn er twee Wob-
verzoeken ingediend aangaande het verzoek alle verslagen van alle vergaderingen aan alle tafels 
met betrekking tot het KA openbaar te maken. Het verzoek ligt ter behandeling bij EZK en wordt in 
overleg met de SER beoordeeld. De verwachting is dat aan de Wob-verzoeken zal moeten worden 
voldaan. Het betreft in eerste instantie de notulen, maar er wordt ook over relevante e-
mailwisselingen gesproken. Indien openbaarmaking van e-mail aan de orde is, wordt daarover 
vooraf contact opgenomen met betrokkenen. 
De voorzitter constateert dat de deelnemers het beginsel delen dat er geen beletsel is om notulen 
openbaar te maken. Indien individuele deelnemers opmerkingen hierbij hebben, kunnen zij contact 
opnemen met het secretariaat van de SER. 

 verwacht geen problemen, maar zal voor alle zekerheid een check doen alvorens 
in te kunnen stemmen met openbaarmaking van de notulen. 
De voorzitter voegt toe dat alle partijen betrokken bij de openbaar te maken stukken voorafgaand 
daaraan nog geconsulteerd worden. Er is dus nog voldoende tijd om een en ander na te bekijken. 

2. 	Verslag 18 januari 2019 (KA-E 211) 
Tekstueel 

- Pag. 6, 4e  alinea, 'mini-MEV' wordt 'mini-NEV'. 
- Pag. 7, in de tekst van  wordt de 2e  zin 'Naar verwachting is er een gat met de 

CO2-reductie voor 2020.' geschrapt. 
- Pag. 9, in de tekst van  wordt de 4e  zin gewijzigd in: 'Namens hen heeft NERA 

een reactie opgesteld en met TNO en NWO afgestemd'. 

De notulen worden met genoemde wijzigingen vastgesteld. 

3. 	Voortgang proces IKIA naar MMIP's 
De vorige vergadering is geconstateerd dat er behoefte is aan een toelichting op dit punt. Aangezien 

 afwezig is, neemt  deze taak over. 
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De opmerkingen omtrent de inhoud van de IKIA worden op dit moment verwerkt in de nieuwe versie 
van de IKIA. Dit zijn punten die uit de consultatieronde zijn gekomen. 30 januari jl. heeft een kick-
off plaatsgevonden aangaande de uitvoering van de missies. Er is gewerkt aan een gezamenlijke 
effort vanuit de verschillende geledingen. Er wordt gewerkt aan het vormen van een driehoek met 
de universitaire en toegepaste kennisinstellingen, topsectoren en bedrijfsleven en overheid, waarbij 
nadrukkelijk ook de vraagkant aansluit. Op dit moment wordt gestreefd naar een evenwichtiger 
verdeling van het trekkerschap in de driehoek. Sommige missies kennen vooral een lange-termijn-
karakter en hebben een grote onderzoekscomponent terwijl andere meer gaan over toepassingen. 
Per missie wordt bekeken wie de belangrijkste stakeholder en trekker moeten zijn. 

 vult aan dat wordt gewerkt aan de uitwerking van de MMIP's en het zorgen dat de 
juiste personen aan tafel zitten en het proces trekken. Zij hebben opdracht voor 1 juli aanstaande 
de dertien MMIP's uitgewerkt te hebben. 

Aangezien de 90%-versie niet aan de E-tafel is gepresenteerd, stelt  voor een 
presentatie te geven. 
De voorzitter neemt dit aanbod graag aan voor de agenda in de periode na 13 maart aanstaande. 

Op de vraag van de voorzitter naar de relatie tot het KA, zegt  te verwachten dat dit 
in een kabinetsreactie wordt bevestigd als de gewenste richting van het innovatiebeleid. Het streven 
is dit integraal onderdeel te laten zijn van een definitief KA. 

4. 	Toelichting rapport Infrastructure Outlook 2050 
Het rapport Infrastructure Outlook 2050 van Gasunie en TenneT komt vandaag uit en zal aan het 
eind van deze vergadering aan de voorzitter van het klimaatberaad worden uitgereikt. Alle 
aanwezigen ontvangen het rapport. 

 is trots, mede namens Gasunie, dit rapport vandaag te kunnen presenteren. Het 
betreft één van de eerste uitwerkingen van het KA: een gezamenlijke studie naar de rol van de 
gezamenlijke gas- en elektriciteitsinfrastructuur in 2050 voor Nederland en Duitsland. Aan de hand 
van een PowerPointpresentatie wordt een toelichting op het rapport gegeven. [meded. secr.: 
beschikbaar op Sharepoint, vergadering 15-2, KA-E 215] 

Tijdens de presentatie wordt een aantal vragen gesteld: 
: Waarop zijn de aannames voor de bronnen van de elektriciteitsproductie (pag. 7) 

gebaseerd? Deze informatie wordt opgezocht. Overigens richt dit rapport zich vooral op de 
benodigde infrastructuur, niet op de productie. 

: Betreft de 24% waterstof in de vraag van 2050 (pag. 7) nieuwe vraag of is dat 
inclusief de bestaande waterstofvraag? De vraag in 2050 betreft energie en komt dus bovenop de 
bestaande waterstofvraag. 

 ziet het rapport als startpunt voor vervolgstudies. TenneT en Gasunie gaan verder 
met elkaar in gesprek en bekijken hoe deze inzichten kunnen worden meegenomen in de reguliere 
planning. 

 lijkt het handig, in verband met het belang van wat de industriesector doet, een soort 
masterplanning op te stellen. De vraag is echter in hoeverre planning en sturing door de overheid op 
landelijk niveau mogelijk en gewenst zijn. Ook moet een vertaalslag naar de regionale planning 
worden gemaakt waarbij sturing nodig is om het proces betaalbaar en behapbaar te houden. 

 voegt toe dat partijen nu gaan werken aan een vergelijkbaar beeld voor 2030, richting 
2050, dat uiterlijk 2021 gereed moet zijn. Vanwege de lange doorlooptijden van 
infrastructuuraanpassingen op land, is tijdige aanpak nodig om te kunnen voldoen aan het beeld in 
2030. 

 roept de aanwezigen tot slot op suggesties, input of feedback te geven. 

De voorzitter bedankt voor het opstellen van het zeer bruikbare rapport en geeft gelegenheid tot 
een korte reactie van de deelnemers. 
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 heeft uitgerekend dat op basis van het rapport 60 à 69 gigawatt aan offshore wind 
nodig is voor de omzetting in groene waterstof waarvan door efficiencyverlies de helft verloren gaat. 
Dat lijkt een lastig uit te leggen conclusie. 

 zoekt naar verbinding met de regionale netbeheerders. Inmiddels is bekend dat 
lokaal op een aantal plekken de capaciteit van de netten niet voldoet. Wat kan vanuit de RES'en 
hieraan worden gedaan? 
De voorzitter sluit zich aan bij deze vraag in verband met de situatie in de noordoostelijke 
provincies. Dit roept de vraag op hoe de deelnemers als geheel op dit soort nieuws moeten 
reageren. Zoals eerder besproken, is het onmogelijk om voortdurend overal aansluitingen van 
hernieuwbare opwek te faciliteren. Wat dan wel mogelijk is, is nog niet duidelijk. Hoe willen de 
deelnemers het publiek hierover informeren? 

 ziet het rapport als nuttig startpunt. Dit moet kunnen leiden tot een door alle 
partijen gedragen stuk. De roep om regie is duidelijk. Het Rijk is van plan om volgend jaar een visie 
op marktordening bij de transitie van de netten op te leveren. Idealiter zou die visie één-op-één 
verbonden moeten worden aan een toekomstbeeld, gedragen door verschillende partijen. Het Rijk 
pakt deze opgave graag samen op. 

 heeft begrepen dat niet gekeken is naar de Noordzee, maar roept op, gezien de 
vertaling naar 2030 en de verwachtingen voor offshore, dit wel mee te nemen vanwege het grote 
vraagstuk rond elektronen en moleculen. 

 is benieuwd of het genoemde conversieverlies is meegenomen en of het beeld dan 
overeind blijft. 

 vraagt of ook een economische vergelijking tussen scenario's is gemaakt. 
Verder ziet hij graag meer achtergrondinformatie. Wie kan daarvoor worden benaderd? 
Tot slot stelt hij voor het rapport een volgende keer na bestudering opnieuw aan de orde te stellen. 

 ziet de waardenkant als belangrijke overweging, zowel voor de RES'en als de 
bedrijfsklimaatplannen waarvoor de komende zes maanden al voorstellen worden gedaan, inclusief 
locaties voor projecten. Hoe sneller de infrastructurele waarde van een project bekend is, hoe 
gerichter de plannen kunnen worden opgesteld. Vervolgens is de vraag hoe deze waarden worden 
vergeleken en geëvalueerd om tot de collectief beste oplossing te komen. 

 ziet dat het rapport mooi aansluit bij de visie en ambitie van Engie. 
Een vraag is hoe wordt voorkomen dat de vraagkant/consumenten worden overvallen door het 
aanbod. Hoe wordt momentum gecreëerd, zonder dat weer te verliezen? 

 noemt sector coupling één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende 
periode. De Europese Commissie heeft hier veel oog voor en kijkt richting industrie om initiatieven 
te nemen. Hoe zien TenneT en Gasunie de samenwerking met de industrie? Afhankelijk van 
scenario's zullen besluiten worden genomen, hetgeen vraagt om een zorgvuldig proces met goede 
input en voldoende rekening houdend met posities van verschillende partijen. 
Bij de conclusies werd gesteld dat de uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet mede 
afhankelijk is van de locaties van Power to Gas (P2G). Kan nader worden verduidelijkt hoe groot de 
uitbreiding moet zijn en welke invloed de locatiekeuze van P2G kan hebben? 

 mist bij flexibiliteit en P2G vraagsturing of interconnectie. Is dit in de berekening 
meegenomen? 

 verwijst voor de vragen over het kostenaspect naar het onderzoek Net van de 
Toekomst, van CE Delft uit 2017. Daarin zijn totaalkostenstaatjes gemaakt. De totaalkosten blijken 
daarin wel te verschillen afhankelijk van de gemaakte keuzes, maar overall komen de kosten dicht 
bij elkaar. Zo staat tegenover het genoemde conversieverlies het hergebruik van het bestaande 
gasnet, hetgeen ook een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Kosten op het ene aspect kunnen een 
voordelig effect hebben op een ander aspect. Samenhang is inderdaad van groot belang, ook voor 
de beantwoording van dergelijke vragen. 
De voorzitter stelt voor om op 15 maart aanstaande bij de bespreking van de doorrekening ook op 
dit rapport terug te komen. De verwachte update van de nationale kosten, gekoppeld aan de 
doorrekening, houdt verband met dit stuk aangezien die nationale kosten voor circa 50% uit 
infrastructuurkosten bestaan. Het rapport wordt dus wederom geagendeerd en in de tussentijd 



218 

wordt door Gasunie en TenneT een reactie op de gestelde vragen opgesteld en rondgestuurd. (actie 
1) 

 biedt namens Netbeheer Nederland aan een presentatie voor de tafel te geven over 
de activiteiten in het kader van het capaciteitsprobleem in het Noordoosten. Een dergelijke 
toelichting kan vermoedelijk veel vragen die hier leven wegnemen. 

 beantwoordt een aantal vragen: 
- Over conversieverlies gaat zij graag apart met  in gesprek om er tijdens de 

volgende vergadering op terug te komen. Zij wijst in dit verband ook op de kosten die gepaard 
gaan met het moeten afregelen van windparken, die in Duitsland al in de honderden miljoenen 
euro's lopen. 

- Naar aanleiding van het rapport is al afgesproken om met regionale netbeheerders een 
infrastructure outlook 2030/2050 op te stellen die in 2021 gereed moet zijn, in samenhang met 
de RES'en. Het punt van  is daarmee geadresseerd, maar nog niet opgelost. 

- De uitnodiging tot samenwerking met het Rijk om de verschillende visies zoveel mogelijk op 
elkaar te laten aansluiten, wordt graag aangenomen. 

- Het punt betreffende de Noordzee is terecht en vraagt nadere uitwerking. 
- Er is nog niet met een economische bril naar de scenario's gekeken. Natuurlijk is dit van belang 

omdat het gaat om de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Deze vertaalslag moet nog 
worden gemaakt. 

 vult aan dat de waardecomponent een belangrijk onderwerp is, maar er moet ook 
worden gekeken naar het totaal van de systeemkosten. Dit heeft ook verband met het 
conversieverlies. 

 stelt voor met Gasunie op korte termijn een sessie te organiseren waarin in het kader 
van de vragen omtrent conversieverlies nader ingegaan wordt op de getallen en aannames. Ook het 
onderwerp dat  noemde, uitbreiding van de capaciteit in verband met P2G, wordt dan 
geadresseerd. (actie 2) 
De oproep om in overleg te gaan met de industriesector volgt ook als één van de aanbevelingen uit 
de studie. De studie geeft het belang van afstemming duidelijk aan, zowel om de kosten te kunnen 
beperken, als vanwege de noodzaak de infrastructuur tijdig gereed te hebben gezien de 
doorlooptijden van 10 tot 15 jaar. 
Naar aanleiding van de opmerkingen over internationale interconnectie en het Europese kader, wijst 

 erop dat naar meerdere scenario's is gekeken, waaronder ook een internationaal 
scenario op basis van een grote mate van interconnectie, maar bij deze presentatie is ingezoomd op 
het nationale scenario. 
Verder stelt zij voor een volgende vergadering met gerichtere aanbevelingen en voorstellen terug te 
komen, waarbij de experts die worden betrokken bij de in de tussentijd gehouden expertsessie, ook 
aanwezig zijn om toelichting te geven. 

De voorzitter bedankt voor het aanbod een expertsessie te organiseren. Daarnaast stelt hij voor de 
volgende vergadering een follow-up van het rapport te presenteren, in combinatie met het aanbod 
een 'update infrastructuur' te geven van . Verder dient dit rapport ook ter hand te 
worden gesteld aan de industrietafel met de expliciete vraag hoe men daar verwacht hiermee verder 
te kunnen gaan. (actie 3) Op 15 maart aanstaande dient de vraag 'hoe nu verder?' met meer 
precisie te worden behandeld. Daartoe dient ook de uitvoeringsagenda van het departement rond 
infrastructuur, inclusief alle samenhangende punten en de samenwerking met de industrie, te 
worden besproken. 

 merkt nog op dat het ook nuttig is te kijken naar warmte-infrastructuur.  
 ziet dat als punt dat de RES'en moeten adresseren. De voorzitter voegt toe dat het thema 

duurzame warmte is belegd bij de tafel Gebouwde omgeving. Het raakvlak is evident en die tafel zal 
erop worden geattendeerd. (actie 4) 

5. 	Uitvoeringsagenda (KA-E 213) 
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 licht toe dat is getracht de afspraken zo handzaam mogelijk te presenteren, inclusief 
betrokken partijen, wie het voortouw neemt en wanneer het resultaat wordt opgeleverd. Er ligt een 
relatie met de brief van de minister aan de voorzitter. Dit stuk wordt weliswaar uitvoeringsagenda 
genoemd, maar het kabinet gebruikt de term 'uitvoering' nog niet omdat men nog in de fase van 
besluitvorming richting een definitief akkoord zit. Het stuk betreft dus voorbereidende acties op weg 
naar definitief akkoord, waarbij geldt dat het Rijk voor zo goed als alle acties op de voorgestelde 
wijze aan de slag wil gaan om niet onnodig tijd te verliezen. 

De voorzitter stelt voor het hele stuk door te nemen en daarbij vooral stil te staan bij 
voorbereidingen waaraan op dit moment al wordt gewerkt of moet worden gewerkt. 

 dankt voor het opstellen van het stuk, maar mist power to heat. 
 licht toe dat de uitvoeringsagenda primair het hoofdstuk van deze tafel betreft. Aan 

een integraal overzicht van de overkoepelende onderwerpen wordt samen met de andere tafels nog 
gewerkt. De voorzitter verzoekt dat stuk op 15 maart gereed te hebben. (actie 5) 

 ziet graag in de kolom 'wie' ook vermeld met welke partijen wordt 
samengewerkt of overeenstemming moet worden bereikt. Bij een aantal onderwerpen staat nu 
alleen het Rijk genoemd, waar afstemming met relevante partijen in het kader van het KA echt 
noodzakelijk is. Kan nu worden aangegeven waar partijen graag bij betrokken willen worden? 
De voorzitter begrijpt deze vraag maar vindt dit enigszins lastig te beantwoorden omdat nog geen 
finaal voorstel voorligt betreffende de uitvoering van het akkoord. Hij stelt voor dat men aangeeft 
waar expliciet dient te worden opgenomen dat men betrokken wil zijn en dit te zien als een check of 
in de voorbereiding van de uitvoering de juiste dingen worden gedaan. 

 gaat het niet zozeer om de structuur, maar om de intentie van de trekker te 
kennen om afstemming te zoeken met andere partijen.  bevestigt dat waar alleen 
het Rijk staat genoemd, in veel gevallen vanzelfsprekend met stakeholders contact wordt 
opgenomen. Waar wordt verwacht dat een partij niet vanzelfsprekend wordt betrokken, kan dat 
worden aangegeven en genoteerd. 

De voorzitter benoemt de titels van de acties. (Waar geen opmerkingen zijn, gaat men akkoord met 
de omschrijving en wordt de titel in het verslag niet genoemd) 
Onderzoek financiering WOZ - Het secretariaat doet navraag wanneer het onderzoek van Invest-NL 
start. (actie 6) 

 is benieuwd naar de werkwijze van Invest-NL; worden marktpartijen ook 
betrokken? De voorzitter weet dat dat eerder wel is gedaan. Het verzoek om de marktpartijen te 
betrekken teneinde de juiste informatie voor het uitgangspunt te verzamelen wordt onder de 
aandacht gebracht. Dat geldt voor de financiële sector met betrekking tot het 
financieringsvraagstuk, maar ook voor de onderliggende businesscases. 
Inspannen totstandkoming Noordzeestrategie - Het gesprek is enkele weken geleden gestart.  

 geeft aan dat naar verwachting voor of in de zomer tot een akkoord wordt gekomen. 
Hierbij wordt de discussie over het transitiefonds meegenomen. Dat zou integraal onderdeel van een 
akkoord moeten worden. 
Belemmerende regels -  stelt voor de periode aan te passen naar 2019-2030. Het 
Rijk heeft daar geen principiële bezwaren tegen, maar vermoedt dat de genoemde jaartallen zo in 
het akkoord staan. 

 meent dat dit is genoemd vanwege de opmerking in het akkoord dat het in 2025 mogelijk 
moet zijn over 35 terawatt te beschikken. Daartoe zou deze opgave voor dat moment moeten zijn 
afgerond. De voorzitter begrijpt dat het hier genoemd staat in dat kader, maar het thema is 
natuurlijk van alle tijden.  roept op in 2019 te beginnen. 
Inzichtelijk maken projectenpijplijn  -  stelt voor naar analogie met het Kernteam 
wind op land binnen de Borgingscommissie van het Energieakkoord, de dialoog met de sector ook te 
benoemen. Er loopt nu namelijk een dialoog waarin een vruchtbare uitwisseling plaatsvindt met IPO, 
VNG en Rijk. Deze werkwijze kan als format dienen. Deze opmerking is ter inspiratie, maar de 
voorzitter houdt graag vast aan de focus op de regels die voorspoedige uitgifte van vergunningen 
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kunnen belemmeren alsmede op te versoepelen regels om zo spoedig mogelijk nieuwe projecten te 
vergunnen. 

 merkt op dat de UvW wordt toegevoegd als betrokken partij. Er wordt al aan 
gewerkt, maar het geheel zal niet in Q1 2019 gereed zijn. De voorzitter wijst erop dat duidelijkheid 
over de projecten werd gevraagd in het kader van de discussie over de ambitie van 35 terawatt op 
land. Dit onderdeel is wel snel nodig want van belang bij de besprekingen in april om te beoordelen 
of de ambitie voldoende is. Hij verzoekt eind maart een zo volledig mogelijk overzicht te 
presenteren.  steunt de oproep. Dit gaat meer over het Energieakkoord 2013. Als 
het overzicht nog niet bestaat, is het zeker nuttig dit snel op te stellen.  sluit zich 
hierbij aan. 
Kostenafwegingskader t.b.v. RES  -  verwacht dat het onderwerp kan worden 
geagendeerd op 29 maart a.s. De voorzitter verzoekt het vooraf rond te sturen en tijdens die 
vergadering te bespreken. (actie 7) 
Benutting Rijksgronden -  verzoekt dit te versnellen naar 2019 in verband met de 
RES'en.  zegt dit toe. 

 noemt in dit verband de aparte afspraak over tenders op land die niet terugkomt 
in de lijst. Kan deze worden toegevoegd om een proces in te richten conform besproken in de 
werkgroep?  zegt dit toe. 
Handreikingen procesparticipatie - Op verzoek neemt NVDE de rol van trekker op zich, samen met 
Energie-Nederland. Partijen spannen zich in om dit eind april als onderdeel van het finale akkoord 
gereed te hebben. 
Opknipverbod zon-PV -  kan niet nader duiden wanneer dit gereedkomt. 

 merkt op dat de titel te smal is. Het gaat ook over het wettelijk regélen meerdere 
leveranciers op een aansluiting makkelijker mogelijk te maken.  sluit zich hierbij aan. 
Het Rijk stemt in met de voorgestelde aanpassing. 
Wettelijk kader aansluittermijnen - Netbeheer Nederland wordt graag hierbij betrokken. 

 merkt in dit verband op dat n.a.v. de urgente situatie in het Noordoosten 
verschillende gesprekken lopen. NVDE heeft een initiatief genomen en het Rijk is in gesprek met 
onder andere ACM en netbeheerders en wil dit overleg verbreden naar de marktpartijen. Naar 
verwachting leidt dit de komende weken tot resultaat. Het Rijk neemt de trekkersrol graag op zich. 
Op verzoek van de voorzitter wordt toegezegd hier op 15 maart aanstaande nader op in te gaan. 
(actie 8) 
Wensweek aansluiting - Netbeheer Nederland voorziet gereedkoming in maart 2019. Het onderwerp 
wordt meegenomen in het stuk over duurzaam op land. 
Overige wettelijke knelpunten netbeheer  - Netbeheer Nederland wordt graag hierbij betrokken. 

 verwijst naar de eerdere opmerking bij Wettelijk kader aansluittermijnen.  
 stelt voor bij dit punt dezelfde samenstelling van partijen te noemen als bij de vorige twee 

aangezien de onderwerpen een cluster vormen.  sluit zich bij dat voorstel aan en wijst 
op het OTE-rapport over flexibiliteit. Aanpassing van de betrokken partijen is akkoord. 
Kenniscentrum -  geeft aan dat dit bij de RES'en hoort. Hij gaat na hoe het ervoor 
staat. Door het Rijk wordt eraan gewerkt, maar er ligt nog een regievraag binnen de overheid. Op 
verzoek van de voorzitter wordt toegezegd 15 maart aanstaande met nadere informatie te komen. 
(actie 9) 

 herhaalt de oproep de kennis, ideeën en mogelijkheden van de markt hierbij 
optimaal in te zetten. De marktpartijen hebben behoefte actiever en proactiever te worden benaderd 
en worden graag uitgenodigd bij de verschillende overleggen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling 
van adviseringstaken, afwegingskaders, normeringen en dergelijke.  sluit zich aan bij 
de oproep van Energie-Nederland namens de netbeheerders. 
Aanpassen kerntaken - De voorzitter vermoedt dat dit betrokken moet worden bij het onderwerp 
benutting Rijksgronden.  licht toe dat dit iets breder is dan alleen Rijksgronden. Het 
jaartal wordt voor de volgende vergadering toegevoegd. (actie 10) 
Best practices participatie  - De voorzitter denkt dat dit bij de handreiking participatie RES'en hoort. 
NVDE en Energie-Nederland nemen dit mee bij het naar voren te trekken punt Handreikingen 
procesparticipatie. De spoedige inventarisatie van de best practices is wel afhankelijk van de 
ontvangen informatie. De voorzitter wijst erop dat hierbij ook andere partijen staan genoemd.  



221 

 lijkt het goed om bij dit onderwerp en het Kenniscentrum ook andere 
maatschappelijke organisaties te betrekken, zoals natuur- en milieufederaties. 
Plan van aanpak kostpriisreductie  - Dit is gekoppeld aan het onderwerp kostenafwegingskader en 
komt ook 29 maart aanstaande. 
Ondersteuning energiecoöperaties  -  zegt toe de volgende vergadering nadere 
toelichting te geven over waar dit toe kan leiden in 2019. (actie 11) 
Brede visie marktordening en energietransitie  -  herinnert eraan dat voor CO2-vrij 
regelbaar vermogen een definitie zou worden vastgesteld en verzoekt die opdracht mee te nemen. 

 vindt de opmerking van Vandebron terecht, maar weet niet zeker of die discussie 
hierin moet landen. Gezien de benodigde voorbereidingen met een veelvoud aan partijen, komt dit 
onderdeel naar verwachting niet eerder dan Q3 2020 gereed. 

 gaat ervan uit dat alle relevante partijen worden betrokken. 
Monitoring en borging leveringszekerheid -  licht toe dat bij het komende rapport 
meer gedetailleerd wordt weergegeven hoe in de toekomst dit soort zaken in overleg met 
stakeholders en overheid moet worden uitgevoerd. 
Kader leveringszekerheid - Dit is genoemd in relatie tot de minimum CO2-prijs. De huidige prijs zal 
niet tot acute leveringszekerheidsproblemen leiden, maar het Rijk werkt hiertoe met alle 
stakeholders samen.  merkt op dat OTE bezig is met voorbereiding om het Rijk hierbij 
tegemoet te komen..  
Anticiperende investeringen  -  geeft aan dat dit onderdeel uitmaakt van de 
eerdergenoemde netproblematiek en wordt meegenomen bij de behandeling daarvan tijdens de 
volgende vergadering. (actie 12) 
Belemmeringen flexibiliteitsopties  NVDE doet graag mee bij dit onderdeel, net als de twee 
volgende, Standaard voor flexibiliteit apparaten en Congestiemanagement. Hetzelfde geldt voor 
Energie-Nederland. Het Rijk verwacht als einddatum 2020 in te gaan vullen. Overigens geldt waar 
nu geen einddatum staat, wat het Rijk betreft, dat daar zo hard mogelijk aan wordt gewerkt, maar 
de beperkte capaciteit snelle oplevering parten speelt. 
Standaard voor flexibiliteit apparaten  -  verwacht hier een bijdrage aan te kunnen 
leveren. 
Infrastructuurverkenning  -  vraagt wanneer de eerstvolgende bijeenkomst van de 
driehoek, als genoemd in de presentatie, plaatsvindt. Het proces moet spoedig worden opgepakt. 
Eerder was sprake van eind 2020, maar er staat nu geen einddatum. De voorzitter stelt voor dat de 
volgende vergadering bij de bespreking van dit vraagstuk ook de procesplanning wordt besproken. 

 zegt toe hierop terug te komen.  verwacht ook dat het voorafgaand 
aan de oplevering van het eindrapport mogelijk zal zijn wat eerder vast contouren te schetsen. 
[  verlaat de vergadering om 12.00 uur] 
Data  - Het Rijk verwacht oplevering in 2020. 
Inzichtelijk maken effect uitsluiten gronden  -  lijkt het logisch de natuurpartijen 
hierbij te betrekken. De voorzitter steunt dat idee. 

 is niet bekend met de huidige stand van zaken. De voorzitter stelt voor de volgende 
vergadering hierop expliciet terug te komen. (actie 13) 
Ecologische knelpunten  - Over hernieuwbaar op land lopen de reguliere contacten, aldus  

. In overleg moet nog worden vastgesteld wat het op te leveren eindproduct dient te 
worden, met name voor hernieuwbaar op land. De volgende vergadering kan hierop worden 
teruggekomen. De voorzitter vermoedt dat dit raakt aan het punt dat Natuurmonumenten heeft 
gemaakt met betrekking tot de tekst. 
Waterstofprogramma  -  heeft twee opmerkingen. De gecondenseerde weergave in het 
overzicht brengt het risico met zich mee dat dingen van tafel vallen. Er is een aantal concrete 
afspraken gemaakt die nadrukkelijk leidend moeten blijven. De voorzitter reageert dat de 
verwoording in dit stuk als samenvatting van de vastgelegde afspraken moet worden gezien. 
Een ander punt van  is dat in de tekst sprake is van uitvoering van een internationale 
strategie. Dat idee wordt ondersteund, maar daarover staat niets in het KA. Hoe wordt hiermee 
omgegaan?  licht toe dat het Rijk bezig is met de opzet van een waterstofprogramma 
dat primair een nationaal karakter heeft. Er is echter interesse vanuit het buitenland voor Nederland 
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als waterstofland, vandaar de genoemde internationale strategie als onderdeel van het programma. 
Het programma wordt voor de zomer opgestart. 

 stelt voor een onderverdeling van dit onderwerp te maken in meerdere blokjes. 
Op verzoek van de voorzitter zegt het Rijk toe over een aantal weken een nadere invulling van de 
tekst te leveren. (actie 14) 
Jaarlijks monitoren leverinqszekerheid  -  licht toe dat dit inderdaad jaarlijks wordt 
gedaan, maar hier wordt meer specifiek gedoeld op de nadere duiding van de objectieve criteria. 

 voegt toe dat vanaf gereedkoming in Q2 2020 de methode voortaan wordt gebruikt. 
De einddatum Q2 2030 kan vervallen. 
Prijspad CO2-minimumprijs na 2023  - De einddatum moet 2030 zijn in plaats van 2023. 
Opvolging salderingsregelinq - Hieraan wordt hard gewerkt door het Rijk, maar de verwachte 
opleverdatum schuift mogelijk nog wat naar achteren vanwege overleg met stakeholders en politiek. 
Er kan ook politieke samenloop ontstaan met besluitvorming over het definitieve KA. 
[ verlaat de vergadering om 12.07] 
Verbreding DEI  - Eén dezer dagen worden de nieuwe regelingen gepubliceerd in de Staatscourant. 
Verkorten realisatietermijn infrastructuur  - De voorzitter verzoekt betrokken partijen op 
15 maart nadere informatie te verschaffen over hoe men dit ziet. Dit onderwerp is ook gerelateerd 
aan de infrastructuur en heeft dus enige haast. (actie 15) 
55% CO2-reductie in RES  - De voorzitter verzoekt op 15 maart aan te geven hoe dit in de praktijk 
gaat landen. (actie 16) 
Opschalinq hernieuwbare elektriciteit  - De vraag wie hier trekker wordt, houdt verband met de 
governance na ondertekening en komt later aan de orde. 

Op voorstel van de voorzitter wordt het overzicht van de cross-sectorale teksten de volgende keer 
aan de orde gesteld. (actie 17) 
N.a.v. het eerste punt op de cros-sectorale lijst, Concept-RES, zou  graag meer 
inzicht krijgen in de structuur van een RES. De voorzitter stelt voor de Handreiking RES die bij het 
klimaatberaad is uitgedeeld aan alle deelnemers te sturen. (actie 18) Het onderwerp RES wordt 
een apart agendapunt tijdens de volgende vergadering om de verschillende vragen die er leven te 
adresseren. Niels Hanskamp verzorgt een toelichting op het onderwerp. 

6. Achtergronddocumenten werkgroepen (KA-E 210) 
De voorzitter stelt voor dit pakket aan teksten, dat overduidelijk niet afkomstig is van de E-tafel, 
maar ten behoeve van de tafel is opgesteld, zonder meer over te nemen. De analyses komen voor 
rekening van de betrokken werkgroepen, maar maken onderdeel uit van het proces dat aan deze 
tafel is doorlopen. De bijgevoegde disclaimer (die nog ontbrak in de vergaderstukken, maar lopende 
de vergadering is toegevoegd) dient om de status van de teksten duidelijk te maken. De 
documenten kunnen worden gedeeld binnen eigen kring. Met betrekking tot openbaarmaking is 
eerder overeengekomen dat deze stukken worden toegevoegd aan de bijlagen bij het finale KA. 
Voorlopig wordt hieraan vastgehouden. De deelnemers stemmen in met deze werkwijze. 

7. Werkafspraken 
De voorzitter stelt het volgende vergaderregime voor: 
15 maart 10.00- 14.00 met drie grote agendapunten: 

- de doorrekening van PBL waarbij wellicht ook CPB wordt betrokken 
- infrastructuur 
- RES 

29 maart 10.00-13.00 
- reacties van het Rijk en deelnemers op de doorrekening 

Daaropvolgend wordt naar verwachting elke vrijdagochtend in april vergaderd. Uitloop naar de 
middag is een enkele keer mogelijk. 
26 april is de laatste vergadering. 

8. 	Sluiting 
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De voorzitter sluit de bijeenkomst om 12.15 uur. De volgende vergadering vindt plaats op 
15 maart om 10.00 uur. 

[De overhandiging van het rapport Infrastructure Outlook 2050 aan de heer Nijpels vindt enkele 
minuten na afloop van de vergadering plaats.] 
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Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit 

Datum en tijd: 	 15 maart 2019Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., 10:00 uur 

Plaats: 	 SER-gebouw, Den Haag 
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Secretariaat: 	 , ,  
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documenteigenschap. 

Afwezig: 	  (Netbeheer Nederland),  
 (NERA/TUe),  (Vandebron) 

Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom, in het bijzonder opnieuw  

 en  van de groene coalitie. Mededelingen: 
-Er zijn enkele vervangers en afwezigen [zie koptekst boven]. 
-FNV: Spreker, Mariëtte Hamer en Ed Nijpels hebben ruim twee weken geleden gesproken met  

 en een FNV-delegatie over de afgelopen periode. Hij heeft tekst en uitleg gevraagd over 
publieke uitlatingen van de FNV over wat wel/niet geagendeerd kon worden, o.a. aan de E-tafel. 
Bekeken wordt of hijzelf en Mariëtte Hamer kunnen bijdragen aan het gesprek dat de FNV graag ziet 
over m.n. WOZ en arbeidsomstandigheden. De bedoeling is ook leden van de E-tafel en de 
industrietafel uit te nodigen, waarschijnlijk begin april. Mariëtte Hamer zal een voorstel doen 
[actie]. 
-Hij heeft een lovende tweet van  doorgetweet over de doorrekeningen van de 
planbureaus namens de E-tafel: mooi werk, goed op tijd. 
-Het kabinet heeft reeds een korte brief met eerste appreciatie geschreven. Net  als in de 
kabinetsbrief van 21/12 wordt de E-sector helaas genegeerd. 
-Proces: Het is aan de deelnemers om de doorrekening te beoordelen. De bedoeling is dat het 
kabinet snel nader positie inneemt hoe de eindfase van het proces t.b.v. het KA nader gestalte moet 
krijgen. Via  zal deze tafel horen wat het kabinet overweegt aan evt. nadere 
voorstellen over het hoofdstuk elektriciteit voor commentaar van de E-tafel. Het kabinet zal zijn 
positie eind maart/ begin april bepaald willen hebben. Het oorspronkelijke idee van vergaderen op 
29/3 is, gezien dit proces, laat. 
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• Afspraak: Op voorstel van de voorzitter is de volgende vergadering op vrijdag 22/3 van 10-
13 uur: bespreking van consequenties van de doorrekening en meegeven van boodschappen 
aan het Rijk [actie]. 

• Afspraak: De vergadering van 29/3 komt te vervallen. De volgende vergadering wordt 
vrijdag 5/4, als waarschijnlijk meer bekend is vanuit het kabinet. 

De bedoeling blijft de vrijdagen in april vrij te houden. Eind april wil het kabinet één pakket naar de 
Kamer sturen in de Voorjaarsnota (OKA, Urgenda etc.). In mei zou het Kamerdebat volgen en als de 
Kamer in meerderheid akkoord is, mogen het kabinet en de deelnemers aan het KA feestelijk 
tekenen voor het akkoord. 

: Prima, maar gaat het Klimaatberaad nadenken over de wijze van ondertekening? 
Voorzitter: Er komt een voorstel van het Klimaatberaad [actie]. Er zijn als tafel twee opties: 
tekenen voor het hoofdstuk of voor het geheel. 

: Er liggen praktische en juridische vragen om t.a.v. juristen goed over na te 
denken. -Energie Nederland zit aan tafel, terwijl het commitment voor de hele sector geldt. Energie 
Nederland heeft dan de voorkeur dat alleen de vereniging tekent. Het roept vragen op over 
statusverschil van de ondertekening (direct/indirect). -Besproken moet worden wat de status van 
die handtekening is m.b.t. juridisch afdwingbaar e.d.: is het een convenant, een bestuurlijk of 
juridisch commitment? 
Voorzitter: Hoe meer partijen willen ondertekenen, hoe beter. Hij herkent de discussie uit de 
financiële sector, waarin hijzelf niet alleen de branchevereniging,•maar ook de instelling en de ceo's 
graag ziet tekenen. Wat hem betreft heeft het de status van een convenant tekenen. Het 
secretariaat zal zich over deze vraag buigen [actie]. 

Voorzitter: -Hopelijk is begin april een bespreking aan de E-tafel in te plannen van het governance 
advies van dhr. Nijpels aan de minister. 
-Bij EZK ligt een WOB-verzoek en er is een Kamermotie aangenomen met beroep op art. 68 
Grondwet. Gevraagd wordt ook aan de E-tafel stukken openbaar te maken. Wat wordt openbaar? In 
essentie: vastgestelde verslagen van deze vergadering. De gedachte in het Klimaatberaad is dit aan 
het einde van het proces te doen, in één keer van alle tafels. NB Sommige tafels hebben minder 
ruim vastgelegd dan de E-tafel. NB In de verslagen staan ieders persoonsnamen. Hij vraagt om een 
precieze afspraak over de openbaarmaking volgende week, die hij kan meenemen naar het 
Klimaatberaad [actie]. Het WOB-verzoek betreft EZK, dat hij aan hen laat, maar het raakt elkaar 
wel. 

: -Wil de gelegenheid hebben er even naar te kijken. -Geldt de openbaarmaking ook de 
subtafels? Voorzitter: Bij openbaarmaking van de verslagen aan het eind van het KA heeft iedereen 
hier voor de tijd. Hij verzoekt iedereen hierover goed na te denken. -De subtafels hebben - dit is 
om te checken [actie] - een actiepuntenlijst waarvoor in principe eveneens openbaarheid geldt. Er 
is z.i. niets te verbergen, maar het gaat over de uitspraken van de deelnemers en de weergave. 

: Als het Akkoord is ondertekend, wordt gevolg gegeven door in één keer dit soort 
documenten allemaal openbaar te maken. 

: Stelt praktisch dat het secretariaat één PDF van alle verslagen maakt, zodat iedereen 
op naam kan doorzoeken. Dit wordt toegezegd [actie]. 

Voorzitter: -Vorige vergadering is de to-do-lijst doorlopen en aangepast. De update is nu nog niet 
beschikbaar, en hij stelt voor dat die voor de volgende vergadering bekeken kan worden. Dit is 
akkoord [actie]. 

Verslag 15 februari (KA-E 218) 
-Tekst: Geen tekstuele opmerkingen. Hiermee is het verslag met dank vastgesteld. 
-N.a.v.: De voorzitter zal een mail doorsturen van Natuurmonumenten over onderzoek naar de 
beleving van HOL in relatie tot beschermde natuur [actie]. 
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Doorrekening OKA (PBL) 
 houdt een PowerPoint-presentatie, die op Sharepoint is te raadplegen. Informatie 

staat ook in het PBL-achtergronddocument. 

Vragen over de doorrekening 
*Voorzitter: Verzoekt te concentreren op de PBL-analyse, nog niet op de consequenties. Daar is de 
volgende vergadering gelegenheid voor. 
De meeste sprekers geven hun complimenten voor het rapport en het harde werk. 

* : -Voor Tata was de vorige keer 9 Mton aangenomen. PBL geeft aan dat het traject om 
3Mton te realiseren onzeker is. Hoe is de andere 6 Mton samengesteld? 
-Leveringszekerheid: Er zit een groot gat tussen wat nodig is aan opgesteld vermogen en wat er is. 
Er zou zo'n 16 à 17 GW nodig zijn en afhankelijk van het buitenland 3 GW extra. Die staan er 
volgens de PBL-berekeningen niet. Hoe interpreteert PBL het gat? 
-Flex: Het rapport gaat alleen in de inleiding in op flex. Staat daarover meer in het 
achtergronddocument of heeft PBL daar niet naar gekeken? 
-Hij ziet bij het PBL-rapport alleen de gemiddelde prijs. Zit in het achtergronddocument meer info 
over verwachte elektriciteitsprijzen bij verschillenden uren, wanneer het wel en niet waait? Dit heeft 
hij niet kunnen vinden. 
* : -Hoe taxeert het PBL de investeringszekerheid voor WOZ in een situatie 
zonder subsidie? PBL zegt niet dat het niet kan. 
-Hoe taxeert het PBL de afhankelijkheid en relatie met de RES'en voor doorlooptijd? Ook hiervan 
zegt PBL niet dat het niet kan. Hij verzoekt om nadere informatie. 
* : Het rapport lijkt de verwachting uit te spreken dat de sector HOL niet zonder SDE+ 
subsidie kan. Dat is in tegenspraak met de hoop dat het in 2025 wél zonder SDE+ subsidie kan. 
* : Voor WOZ heeft hij alleen de kosten gezien voor het netwerk, ingeschat tussen 
€400 miljoen en €650 miljoen. Wat zijn de nadere effecten voor met name WOZ? 
* : Energie Nederland is blij met het vele donkerblauw, maar vraagt waarom een 
aantal risico's niet is meegenomen t.a.v. de investeringszekerheid. Is dit een keuze of komt dit door 
gebrek aan tijd/capaciteit? Risico's en tegenvallers (zoals democratische ervaringen met het 
Energieakkoord 2013) hebben impact. 
* : -Het is goed dat PBL aangeeft waar het vanwege het harde werk niet aan 
toegekomen is. -Het PBL geeft aan dat er grote omgevingsonzekerheid is. Waarom heeft het PBL die 
onzekerheid uitdrukkelijk niet meegenomen, en geven de data dan niet een vertekend beeld in 
positieve zin? -De RES is bezien als flankerend beleid. Waarom is het niet meegerekend en geeft dit 
dan niet eveneens een vertekend beeld in positieve zin? Het PBL verwacht geen probleem als de 
kosten hoger uitvallen, maar zij verwacht persoonlijk dat in de RES'en de kosten hoger gaan 
uitvallen. Waarom ziet het PBL geen probleem? 
* : -De E-tafel heeft de doorrekening gewonnen en hij geeft de vele felicitaties aan 
hem door. -Over de opvolging van de salderingsregeling: Het PBL presenteert een marge van 8 á 11 
TWh, maar dat is inclusief de EVC-normering. Daarin zit ook nog onzekerheid over de 
prijsontwikkeling. Eerder heeft de E-tafel 7 TWh voor kleinschalig zijn opgeschreven. Hij verzoekt 
om nadere precisering van de marge. 
* : -Vanuit Gebouwde Omgeving valt op dat daar het effect van de RES nogal negatief wordt 
beoordeeld, terwijl het PBL dezelfde RES positief beoordeelt. Hij vraagt of dit consistent is en niet te 
rooskleurig is. Dit heeft gevolgen voor de milestones voor WOL en ZOL. -De extra vraag naar 
elektriciteit van de industrie staat op 5 TWh - is daarin ook de flexvraag/ hybride vraag van de 
industrie verondersteld, of juist niet vanwege wellicht onvoldoende instrumentatie van de industrie? 
Als industrie alsnog aan de orde komt, is dan te verwachten dat met neme die vraag flink gaat 
stijgen? -WOZ is tot 2030 beoordeeld als onrendabel, en hoe consistent is dat met het doel 
bereiken? 
* : -In hoeverre is het effect meegenomen van de onzekerheid bij de 
opbrengstenkant van WOZ (meer WOZ - lagere prijs) specifiek meegenomen, of heeft het PBL 
alleen gekeken naar de gemiddelde kosten? -Ook hij onderstreept dat de ruimtelijke uitrol een punt 
van zorg is. -De emissies voortkomend uit het gebruik van restgassen van Tata Steel zijn 
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momenteel in de praktijk 6 Mton. Hij vraagt om toelichting. Komt de geraamde 9 Mton terecht bij de 
elektriciteitssector? Hij heeft nooit een serieus plan gehoord over groei naar 9 Mton, maar misschien 
doelt het PBL op de gehele emissies van Tata Steel, die in het gunstige geval bij uitvoering van hun 
projecten kan dalen, waardoor bij de elektriciteitssector 3 Mton overblijft. 
* : De nationale kosten zijn aanzienlijk. De subsidie is daar onderdeel van, maar die 
neemt relatief af. Wat betekent dat voor de overige kosten, en wordt er dan meer verwacht van 
investeerders op dat vlak (financiering uit eigen middelen)? 
* : -Het PBL stelt voor kleinschalig DOL mee te nemen in de RES. Komt dat erbij of is dat 
inclusief, en hoe is het onderscheid te maken? -Het PBL heeft aarzelingen bij het tempo van de 
RES'en; wat adviseert het PBL dan als het gaat om het tot stand komen van de RES'en? -Komt de 
extra elektriciteitsvraag uit de industrie bovenop de gemaakte afspraken? Wat is de visie van PBL? 
* : Bij kleinschalig versus de rest bij DOL: heeft dat ook een negatief effect op de 
verwachte opbrengst? 
* : -De tabel industrie-investeringen S2 geeft €3-4 miljard aan, omdat veel niet 
meegenomen vanuit de malusregeling etc. T.o.v. de €15 miljard uit het OKA is dat 
verbazingwekkend laag. Wat gebeurt er als de investeringen alsnog oplopen en wat betekent dat 
voor de vraag voor elektriciteit vanuit de E-tafel? 
* : Voor WOL staan in de sheets de vollast-uren op 4000, terwijl tot dusver met 2500 
gerekend is. Hoe kan dit? 
*Voorzitter: Heeft de lage inschatting van de extra vraag naar elektriciteit, 5 TWh, ermee te maken 
dat elektrificatieprocessen in de industrie in deze doorrekening niet tot stand komen? Dan ontbreekt 
een belangrijke bron van flexibiliteit, zodat de E-tafel extra kosten voor flexibiliteit moet maken. Hij 
vraagt of dit klopt en waar dit terug te zien is in de analyse. Als, andersom, extra elektrificatie in het 
pakket van de Industrietafel binnenkort wél komt, is er daarmee een inverdieneffect. Klopt dit? 

[Er volgt een pauze van ruim vijf minuten] 

Beantwoording vragen over de doorrekening 
 beantwoordt achtereenvolgens de verschillende vragenstellers. 

*Vragen : -Over Tata is in de zomer een marge van 3 Mton gehouden: eerst 9 Mton, nu 
6 Mton. In de PBL-raming groeit het thans naar uitgaan van 9Mton, maar met vraagtekens of die 
raming gerealiseerd gaat worden. Dit heeft ook te maken met al dan niet realisatie van het Hisarna-
projecten bij Tata. De 3 Mton komt terecht in de omgevingsonzekerheid, hetgeen niet te zien is in 
de getallen. Er zijn ook veel andere dingen die kunnen leiden dat de omgevingsonzekerheid juist 
omhooggaat. Wordt het project gerealiseerd, dan wordt het 6 Mton. Het kan lager worden, maar ook 
hoger. 
Voorzitter: Stelt voor om t.b.v. de scherpte dit punt volgende vergadering te bespreken. 

: Vraagt na of de emissie voor het PBL zonder acties bij Tata zou stijgen naar 9 Mton, 
maar dat vanwege het project in de getallen nu nog 6 Mton netto emissies zit. : 
Bevestigt deze weergave. : Verwacht PBL een groei van 3 Mton of is dit een 
potentiële meevaller (van 6 naar 9 en terug naar 6 Mton, of van 6 terug naar 3 Mton?). : 
Stelt voor een tabel met uitleg te maken. Voorzitter: Dat was zijn suggestie [actie]. 

: Het is onmogelijk dat de emissies in Velzen stijgen los van Tata's 
staalproductie en plannen daarvoor. De centrales verbruiken de restgassen van het staalproces. Er 
zijn geen plannen van Tata om te verwachten dat de emissie naar 9 Mton gaat. Als er niets gebeurt 
aan welk project ook, blijven naar zijn verwachting de emissies rond de 6 Mton en kunnen ze 
misschien zelfs 0,5 Mton dalen (meer affakkelen), maar dat laatste blijft hier buiten beschouwing. 
Hij zegt komende week meer helderheid toe over Tata's plannen en mogelijke opbrengst. Kansen 
hieraan toekennen is lastig. [actie] 

: Dit is een van de zaken om snel goed naar te kijken, omdat dit de hele onzekerheid 
in Mton uitmaakt. Hij stelt voor dat EZK, PBL en Tata hierover een gezamenlijk stuk maken over de 
situatie en eventuele handelingsperspectieven. 

: Gezegd wordt, meent zij, dat de E-sector 42 Mton uitstoot. Als gerekend wordt 
met 9 Mton, is de feitelijke uitstoot dan niet 3 Mton lager, 39 Mton? 
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: Er is een onzekerheidsmarge van 3 Mton. Als Tata's emissies niet groeien van 
6 naar 9 Mton, is dan die onzekerheidsmarge verdwenen? 

: Is het eens met . De verwachting van 9 Mton is hoog, 6 Mton is 
veel waarschijnlijker. Centraal is echter afgesproken na de zomer, nu, geen aanpassingen op 
sommige plaatsen te doen aan ramingen van het basispad. De onzekerheid loopt mee in de 
bandbreedte. Zeer waarschijnlijk zullen de facto de emissies 3 Mton lager zijn. Dat geldt niet voor de 
emissies nu, daar zit die groei niet in, en uitgegaan wordt van de 6 Mton. Uiteindelijk zal het 
hoogstwaarschijnlijk 3 Mton lager zijn, maar dat is niet in de cijfers meegenomen. Er zijn namelijk 
andere redenen waarom het in die omgeving hoger kan gaan. 
Voorzitter: Vraagt naar de invloed van het aanvullende project dat leidt tot aanvullende 
emissiereductie. : Uitgaande van de 6 Mton in een aangepast basispad, kan daar 3 
Mton vanaf, maar dat is onzeker. Voorzitter: Bij realisatie van dat project gaat de emissie naar 3 
Mton, zodat de emissiereductie aan de E-tafel oploopt van 21 naar 24 Mton. : Dat 
komt neèr op één meevaller meenemen, en dat is riskant. : Laat ter verduidelijking de 
tabel nogmaals zien. 
Voorzitter: Volgende vergadering wordt dit verder besproken aan de hand van een korte notitie door 
EZK en , gesondeerd met PBL. Dit is akkoord [actie]. 
De  zal een deel van de volgende vergadering bijwonen [actie]. 

* : -Vraag  over flex: PBL besteedt hier inderdaad maar af en toe aandacht 
aan. Uit de andere tafels komt namelijk weinig bevordering van flexibiliteit met instrumentering 
(hooguit slim laden bij E-vervoer). De flexibiliteit zal voor de rest elders vandaan moeten komen. 
Flexibiliteit komt deels uit gascentrales, maar flexopties als H2 ziet het PBL niet materialiseren. Dhr. 

: Heeft PBL gekeken of er voldoende flex is, zeker op korte termijn? : Voor 
intra-D-studies was geen tijd. Met de in principe beschikbare gascentrales verwacht PBL wel dat die 
flex er is. 

: Komt door minder flexibiliteit meer prijsvolabiliteit? : Dit raakt aan de 
vraag van  over alleen de gemiddelde prijs in het hoofdrapport. In het 
achtergrondrapport geeft PBL wél een indruk van prijsvolabiliteit van uur tot uur. Die informatie is 
op aanvraag beschikbaar. De volatiliteit is een goede maatstaf hoe prijzen kunnen fluctueren, en dat 
is nu beduidend meer. 

: RWE gaat ervan uit dat bij veel wind en zon de prijs nul moet naderen, zodat de 
benodigde subsidie voor zon en wind toch weer sterk zal stijgen. Dat ziet hij niet terug in het 
verhaal van PBL. : Er zijn twee tegengestelde effecten. PBL heeft ook geanalyseerd op 
curtailment van wind. Dit komt nu hoger uit dan in de zomer, zie tabel in het achtergronddocument. 
In beide varianten ziet PBL nu een windcurtailment van 2% van de windproductie. Op dat moment 
zal de prijs bij nul zitten, maar in andere uren (zo'n 400-500 uur) is voor een deel te exporteren en 
zijn de prijzen hoger. Het netto-effect is dat de totale benodigde subsidie lager is. 

* : -Vraag dhr. Miesen over leveringszekerheid: Het OKA spreekt van 16 GW 
benodigde capaciteit. PBL komt op een lagere hoeveelheid gascentrales uit, 10-13 GW. Daarmee 
wordt voorzien in de vraag, en er zijn momenten om te importeren. PBL doet analyse met een 
elektriciteitsmarktmodel dat Europa meeneemt. Gegeven de aannames is er de capaciteit om aan de 
vraag te voldoen. In het PBL-model wordt voor 2030 ook geïnvesteerd indien nodig, waar ook in 
Europa. Maar zo'n model is per definitie niet geschikt om zeker te weten of die capaciteit er komt. 

: Is er dan gerekend met een gemiddeld criterium? : PBL rekent 
bijvoorbeeld niet met een dunkelflaute, hetgeen inderdaad nodig is bij scenario's t.a.v. 
leveringszekerheid. Daarvoor ontbrak echter de tijd. 

: Wordt er ook in Nederland geïnvesteerd in bijvoorbeeld gascentrales? Dhr. 
: Er wordt, meent hij, minder gedesinvesteerd. Zie de prijsvarianten. 

* : -Vragen over WOZ-subsidies ( ): In de twee PBL-prijsvarianten 
voor de gemiddelde kostenontwikkeling en prijsontwikkelingen is WOZ in 2030 rendabel. In de 
periode ervoor is misschien nog subsidie nodig. Wel is de totale hoeveelheid subsidie naar WOZ en 
WOL lager is. Maar hier is er een onzekerheidsfactor. 
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* : -Vragen over RES'en: PBL heeft met name gekeken naar benodigde budgetten. 
Vanzelfsprekend is voor realisatie de ruimtelijke inpassing in RES'en belangrijk. De PBL-analyses 
gaan uit van succesvolle RES'en en geslaagde inpassing. Met de gehanteerde 35 TWh heeft PBL zich 
gehouden aan de ambitie van de E-tafel. 

: Is de onzekerheid in het RES-proces en het effect op het doelbereik verschillend geweest 
in de PBL-analyse? : In de RES'en zit een groot stuk onzekerheid t.a.v. bereik, maar 
hij schat in dat het geen groot probleem wordt om de 35 TWh te realiseren zonder budgettaire 
problemen. : De RES'en zijn op regionale schaal, bij GO gaat het om wijkplannen. Er is 
tussen hen onderscheid qua instrumentarium. 

: Bij minder WOL en zon-pv is het niet moeilijk meer WOZ te doen, qua kosten en 
ruimte. Uiteindelijk moet de totale hoeveelheid hernieuwbaar worden gehaald. 

: Volgens PBL zou WOL naar verwachting in 2030 ook zonder subsidie kunnen. Hoe zit 
dat met zon? : Zon komt daar in de varianten daar nog niet op uit, gegeven de 
gemiddelde middenwaarden voor de kostprijzen. Afhankelijk van het prijsscenario kan WOZ en WOL 
uiteindelijk zonder subsidie bij deze aannames, dus het bedrag is in zijn totaliteit te overzien. 

: Bij HOL, liefst 35 TWh, moet één niveau dieper worden gegaan dan de 
RES'en, door de vertaling daarvan in provinciale/gemeentelijke structuurvisies en uiteindelijk in 
concrete projecten, met overleg, en vergunningen. Deze vervolgstappen kosten veel tijd. Dit punt 
moet goed gestructureerd achter elkaar worden gezet. 

* : -Vraag over kosten WOZ: In WOZ zit het overgrote deel van de 
kosten. Dit zijn voor PBL nationale kosten, anders dan kosten voor investeerders. 

*T.a.v. vraag  over ontwikkeling van prijzen en kosten en haalbaarheid: De 
benodigde budgetten voor hernieuwbaar vallen thans ruim binnen de ODE. PBL ging uit van een 
bepaald beschikbaar budget, en daarmee viel het goed te realiseren, ook bij tegenvallers.  

: De markt is waarschijnlijk niet even optimistisch over de prijsontwikkeling als het PBL. -
Vanuit het EA 2013 is het de feitelijke ervaring dat het lastig is om de regionale/lokale processen op 
het voorgenomen tempo te krijgen. Er zijn aandachtspunten om tijdig aanvullende maatregelen op 
te nemen, en het is jammer dat zoiets pas zou gebeuren over twee jaar. 

: Hij verwacht niet dat de KEV over twee jaar een heel ander beeld laat zien. 2030 is 
verder weg dan destijds het EA. Bij tegenvallers bij HOL, is de optie haalbaar om meer op zee te 
realiseren - is gemakkelijk en leidt niet tot hogere kosten. 

: Is de totale beschikbaarheid aan kavels voor extra inspanning met WOZ ook 
aanwezig? Er moet samen zijn voorbereid, met aanwijzen kavels e.d. Staat er een reservepakket in 
het OKA? : De kavels tot 2030 zijn nu aangewezen. Bij een versnelling moeten 
allereerst extra kavels worden aangewezen. : Er is in het OKA voorzien in t/m 11,5 
GW in ieder geval; dit pakket nu blijft eronder. 
Voorzitter: Het Noordzee-proces gaat voortvarend, en daarin zit zoals gehoopt een ruime 
reservering voor WOZ. Hij stelt voor  begin april een update te laten geven [actie]. 

: Pas eind 2025 is duidelijk of uitgeweken moet worden naar WOZ. In 2026 moeten de 
besluiten komen. Hij vraagt zich af of het gezien de doorlooptijd van vier jaar wel zo eenvoudig zal 
zijn. 

* : T.a.v. vraag  over prijsniveau en subsidie: PBL kijkt voor 
ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt naar de uurprijzen in verschillende Europese landen. 
Gegeven de aannames (brandstoffen, CO2 e.d.) wordt dat ongeveer de logische prijs. De 
ontwikkeling kan ook heel anders zijn, met lage gas-/kolenprijzen e.d., maar dan is het profieleffect 
(lagere kosten wind) niet het probleem. 

*T.a.v. vragen : De RES is besproken. -Het PBL ziet niet dat de 
kostenontwikkelingen in de RES leiden tot problemen met het budget. 
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*T.a.v. vragen  over de marge van saldering: Het verschil 8-11 TWh is vooral tussen 
basisvariant en de actuele prijzenvariant en de achtergrondprijzen. 

*T.a.v. vragen : RES'en zijn besproken. -De 4,4 TWh voor de industrie is baseline en bevat 
0,0 flexibiliteit. Zou zich een grotere vraag naar flex alsnog materialiseren, dan heeft dat natuurlijk 
veel effect, maar dat lijkt er bezien vanuit instrumenteringen uit de industrie niet te komen.  

: Gaat PBL ervan uit dat de 5,5 TWh uit het OKA voor industrie, die vanuit SDE+ wel beschikbaar 
is, niet gebruikt wordt om bijv. P2H te benutten? : De analisten van de andere tafels 
redeneerden dat maatregelen genomen moesten worden met een terugverdientijd van vijf jaar. 
Gekeken is of P2H in de twee prijsvarianten eruit kan. In de basisvariant zou de 12 TWh potentiële 
vraag terug te verdienen zijn onder de vijf jaar, maar in de actuele prijzenvariant kwam een 
gemiddelde terugverdientijd van 13 jaar uit. Dan komt P2H niet in de reductieplannen. Of ze recht 
zouden hebben op subsidie, heeft PBL gezegd dat bij stimuleren in SDE+ te veel onduidelijk is om 
nu mee te nemen. Bij aanpassingen kan P2H eventueel wel worden meegenomen, maar dat geldt 
voor veel meer opties. Dat kan uitmaken voor de elektriciteitsvraag. 

*T.a.v. vragen : -Het profieleffect wordt uitdrukkelijk meegenomen; dit is een 
groot effect van zeker meer dan €50 per MWh. -Tata is besproken. 

*T.a.v. vragen  over nationale kosten en wat nodig is voor SDE+: Nationale kosten is 
een manier om eenduidig alle opties in verschillende sectoren in de kaarten. Dat is anders dan de 
kosten voor een projectontwikkelaar, die ook een hoger rendement wil zien dan de maatschappelijke 
discontovoet. Diens kosten zullen hoger zijn dan nationale kosten. Het PBL bekijkt natuurlijk of een 
technologie rendabel wordt bij de aannames voor 2030, op basis van kosten voor de 
projectontwikkelaar. De €1000 miljard van de heer Baudet zijn volgens hem de optelsom van alle 
kosten en investeringen. 

*T.a.v. vragen : -De RES'en zijn besproken. -Kleinschalig zon-pv: Het PBL heeft 
meegenomen, conform het OKA, dat de 35 TWh uit de tabel exclusief is wat kleinschalig gebeurt. De 
10-11 TWh moet er dus nog bij. Bij kleinschalig zon-pv meenemen in de RES'en moet ook beslist 
worden of daar nog wat bijkomt. 

*T.a.v. vraag  over investeringen: Het PBL rekent t.o.v. het OKA met achterblijvende 
investeringen in de industrie, hetgeen overeenkomst met wat uiteindelijk in de industrie wordt 
gerealiseerd. : De achterliggende vraag is of het PBL terecht veel als onzeker buiten 
beschouwing heeft gelaten, en dat als een reparatie plaatsvindt - die volgens hem gaat komen - de 
bedragen alsnog omhooggaan. Op zijn beurt heeft die elektrificatie een groot effect op de 
elektriciteitsvraag. Zonder dit mee te nemen, ontstaat een theoretische werkelijkheid maar geen 
reëel beeld. Voorzitter: De E-tafel zal zich buigen over de 'wat als'-situatie als een sterker pakket 
vanuit de industrie linksom of rechtsom tot stand komt [actie]. 

: Als vanwege PBL-analyses zaken gaan veranderen, zal een nieuwe analyse andere 
beelden laten zien, maar analyses richting 2030 blijven altijd theoretisch. Het PBL is hierin niet zo 
eens streng als het CPB. : Ook door het werk van het PBL ontstaat het beeld dat het 
bedrijfsleven 'niets doet' en weinig betaalt, met groot effect op het publieke beeld over de 
kostenverdeling tussen bedrijven en burgers. : Het PBL laat zich in zijn analyses niet 
leiden door wat evt. het effect kan zijn, maar probeert zo objectief en nuchter mogelijk in beeld te 
brengen wat effecten zouden kunnen zijn, gegeven het materiaal. De lasten zijn in beeld gebracht 
door het CPB. Voorzitter: Maakt enkele relativerende opmerkingen. 

 Als het industriepakket verbeterd wordt, wat wordt dan het eerste moment voor 
het PBL om van die feiten uit te gaan? Dat zal de eerstvolgende KEV zijn en wanneer komt die, 
gezien de uitvoering en voorbereiding wijzigingspakket? : Dat loopt wat hem betreft 
mee in de KEV; tussentijds zal hoogstwaarschijnlijk geen andere doorrekening plaatsvinden. De KEV 
is gepland in oktober, en standaard wordt concreet genoeg beleid dat ligt per 1 mei, meegenomen in 
voorgenomen beleid. 
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Voorzitter: De eerstvolgende assessment wordt dus de KEV. Mogelijk wordt de komende weken het 
beleidspakket bij industrie aangescherpt, met significante implicaties voor de elektriciteitsvraag en 
de E-tafel. Is er een praktische manier te vinden om de consistentie tussen de verschillende 
hoofdstukken te bewaken, met hulp van PBL? Wellicht kan het PBL een lichte toets doen op de 
implicaties voor de pakket van de E-tafel. : -Bij meer vraag naar elektriciteit vanuit 
industrie e.a. kan dat nu maar uit twee bronnen komen: a) uit het buitenland of b) uit 
gascentrales/WKK. A doet niet zoveel voor emissies in Nederland, b leidt tot extra emissies in 
Nederland. Er is misschien wat ruimte met windcurtailment, maar daar is niet zomaar naar toe te 
werken. Bij meer WOZ moet gekeken worden naar beleid. 

: Het eerste beeld uit de industrietafel is dat extra elektriciteitsvraag niet groot zal 
zijn. Aangezien er vóór de KEV geen tussentijdse doorrekening zal plaatsvinden, is het meest logisch 
naar de afspraken over monitoren te kijken. 

: Hij gaat ervan uit dat de industrietafel deze zes weken nog een poging waagt richting 
doelstelling te komen. Hij stelt voor de beschrijving van SDE+ voor P2H te preciseren in een 
werkgroep van E-tafel, industrietafel en EZK, en de uitkomst voor te leggen aan PBL. Dhr. 

: Stelt voor building blocs te maken van 1 à 5 TWh meer elektriciteit, met de opties daarin, 
met de aannames van de berekeningen tot dusver. : Waarschuwt dat de kans dat PBL 
naast de NEV nog wat extra's gaat doen, uitermate klein is. Het maximum is een kleine vraag van 
een kwartier. 
Voorzitter: Verzoekt deze discussie voor volgende vergadering mee te nemen. 

* : -Vraag van : De tabel gaat inderdaad uit van 4 GWh. In de toekomst 
wordt toename verwacht. : Bij 4 naar 6 GWh opgesteld wind is maar 12 GWh zon 
nodig om de 35 GWh in te vullen. Bij de oude getallen is 22 GWh zon nodig.  weet 
niet precies wat de verdeling is. 

*T.a.v. vraag  over kleinschalig in het totaal: PBL is uitgegaan van 35 GWh plus 
kleinschalig. Als meer kleinschalig meekomt in de RES, is meer nodig om de hoeveelheid te halen. 

*T.a.v. vraag voorzitter over meer vraag vanuit de tafels: Meer vraag is meer productie, dus meer 
winst. Waar de kosten zitten van uitblijven flex: als de flex niet zit in P2H, dan zit flex ergens anders 
(export, gascentrales). De kosten daarvan brengt PBL vrij gedetailleerd in beeld, ze lopen mee. Als 
de flex elders vandaan komt, is daar een reductie in te zien, maar hij verwacht dat de kosten relatief 
klein zijn bij deze omvang. : Op het plaatje met de tien hoogste en tien laagste uren 
staat bij de hoogste uren 10 GW export. Maar de enige landen waarnaar Nederland bij veel wind 
mogelijk kan exporteren zijn België en Noorwegen; niet Duitsland, Denemarken en Engeland. Hij 
bevat niet hoe dan 10 GW de grens over zijn te krijgen. : Dit zijn tien bijzondere uren. 
PBL kijkt met een model op Europese schaal met correlaties met windproductie in andere landen uit 
2015 - reële relaties. Daarin lukt het te exporteren. Hij heeft nu geen uitsplitsing naar welke landen 
het gaat, maar die informatie is er wel bij het PBL. In principe is het dus mogelijk op basis van die 
analyses die elektriciteit vrij te spelen. 

- : Zitten er geen dubbeltellingen in? Voor saldering ziet hij maar 8-11 TWh gerekend, 
en bij gebouwde omgeving afname van het verbruik. Zit daar zon op dak in, of gaat het alleen om 
efficiencyverbetering van warmtepompen? : De zonnepanelen zitten er niet in. Er is 
een forse energiebesparing in de utiliteitsbouw als grootste effect van de maatregelen. 
-Op de vraag van  antwoordt  dat de achtergrondrapportage binnenkort 
online is te vinden. 

[Er volgt een lunchpauze van 12:20-12:40 uur.  verlaat daarna de vergadering] 

Ontwerp RES 
 houdt een presentatie namens IPO, VNG en Unie van Waterschappen over de stand van 

zaken 'Nationaal Programma Regionale Economische Strategieën' (NP RES). 
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-Positionering RES: De focus van RES ligt op elektriciteit, hernieuwbaar en gebouwde omgeving. Er 
zijn tegelijkertijd verbindingen met andere ruimte vragende opgaven (landbouw en landgebruik, 
industrie, mobiliteit). De RES'en zoeken naar verbindingen met andere klimaatopgaven. De 
decentrale overheden maken hun achterban duidelijk dat de realisaties niet zijn opgelegd door het 
Rijk, maar een aanbod zijn van decentrale overheden: het vullen gebeurt van onderop. 
-Uitvoering afspraken op regionaal niveau: De RES is meer dan een visie, maar uiteindelijk een 
product dat een beeld geeft waar in de regio elektriciteit en HOL zijn te positioneren. Er zullen 
zoekgebieden in de RES'en komen waar wind of zon zijn te positioneren. Uitgangspunt is 
grootschalige opwek; kleinschalige opwek wordt meegenomen maar zijn geen onderdeel van de 35 
TWh op land. De 35 TWh is wel inclusief de 6000 MW aan turbines. Dat wordt bijna gehaald, en er 
komt een versnelling om de turbines te realiseren. Vanuit de regio's moet het bod van decentrale 
overheden stoelen op draagvlak bij de inwoners. Dit maakt het tot een grote uitdaging. 
-RES in doorberekening van een jaar, conform PBL: Decentrale overheden gaan nog steeds uit van 
één jaar. Inmiddels zijn al dertig RES'en volop aan de gang. Wanneer het KA wordt ondertekend 
liggen er concept-RES'en, waarna tweede helft 2019 nodig is om tot een definitief bod te komen. 
Het bod uit deze RES'en moet optellen tot 35 TWh. Mocht dat toch niet lukken, dan bekijken IPO en 
VNG waar alsnog extra in te zetten is, zodat medio 2020 de definitieve RES'en voldoen aan de 35 
TWh. Partijen bij de RES'en zijn de gemeenten, provincies, netbeheerders, de natuur- en 
milieuorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen om de RES'en in te vullen. Uitdaging is de 
politieke achterban steeds mee te nemen. Zij gaat ervan uit dat de verkiezingen voor provincies en 
waterschappen op 20/3 geen vertraging opleveren. 
-NP RES in de regio: Het opgestarte Nationaal Programma RES biedt ondersteuning voor 
gemeenten, provincies en alle andere partners. Qua financiën en capaciteit zijn afspraken gemaakt 
over extra geld dat naar de RES'en gaat ter ondersteuning van de taken, met name voor 
gemeentes. Ook provincies stoppen er extra geld in. 
-30 regio's: Over de RES is een Handreiking opgesteld met partijen die er intensief betrokken bij zijn 
geweest. De decentrale overheden en de andere betrokkenen zetten alles op alles om de afspraken 
na te komen. 

Vragen, opmerkingen over RES en beantwoording 
* : Hoe past restwarmte vanuit industrie en eventueel biomassa groen gas in de 
RES'en? : In principe worden alle bronnen zo veel mogelijk in de RES'en meegenomen. 
Elektriciteit zit binnen de RES'en vooral in wind en zon. Biomassa wordt wel meegenomen, ook 
restwarmte vanuit industrie. Het warmtedeel van de RES'en heeft koppeling met warmteplannen van 
de gemeenten. 

* : -Mobiliteit en elektrisch vervoer "kan meegenomen worden". Hij verzoekt om 
verduidelijking. -De mate van dimensionering/ ruimtelijke reservering: in de praktijk zijn er met 
projecten altijd belemmeringen en tegenvallers op allerlei vlak. De tekst in de Handreiking kan 
scherper over de hoeveelheid ruimte om in de opgave te nemen. : -De Handreiking is 
algemeen en moet altijd ruimte bieden voor lokale situaties. -Afwegingen en beperkingen uit 
ruimtelijke plannen en visies worden meegenomen in het ontwerp van een RES. De vraagstukken 
waar het wel/niet kan, liggen komende maanden op tafel. Daarom zitten ook netbeheerders aan 
tafel. Hiervoor is tijd nodig, maar dat is voorzien in het proces. 
Voorzitter: Wordt er in de RES al ruim oppervlakte aangewezen? : Dat verschilt per 
regio. Van ruimtelijke belemmeringen (bijv. radarsystemen) worden druk kaartbeelden gemaakt per 
regio. Er zal tussen regio's een verschil ontstaan in het bereiken van de toebedeelde opgave. Er is 
een hoge ambitie, en die zal overal op een net andere manier worden ingepast, eigen aan een 
democratisch proces. 

* : Elke regio is voortvarend van start gegaan. Op nationaal niveau is voor Netbeheer NL 
de tafel mobiliteit nog een groot vraagstuk. Daar zijn afspraken voor een nationale infrastructuur in 
vijf regio's, die ook de ruimtelijke implicaties meenemen. Hij vraagt blijvend aandacht om de 
verbinding met de RES'en goed tot stand te brengen. : Stelt voor deze discussies uit de 
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praktijk bij de tafel mobiliteit neer te leggen. Voorzitter: Zegt toe dat het secretariaat ( ) 
dit zal opnemen [actie]. 
* : Netbeheer NL denkt dat de RES een langdurige samenwerking is tot 2030, en dat er 
om de twee jaar een bijstuurmogelijkheid moet zijn.  bevestigt dit gezichtspunt. 

* : Veel regio's zijn goed en concreet van start, met veel openheid naar NMF's en 
energiecotiperaties. -Vorige week betwijfelde een wethouder openlijk de rechtmatigheid van de 
RES'en; kennelijk zijn er in de regio nog vragen over de relatie tussen RES als proces en 
rechtmatigheid. Hij heeft de wethouder repliek gegeven. 

* : Vraagt hoe is om te gaan met de positie van Natuurmonumenten naar de 
RES'en en het uitsluiten van locaties. Voor marktpartijen biedt dat problemen of juist kansen.  

: Geprobeerd wordt met Natuurmonumenten na deze vergadering en petit comité te 
spreken en daar aan de E-tafel op 5 april op terug te komen, in de hoop er samen uit te komen 
[actie]. : T.b.v. het draagvlak wil Energie Nederland nadenken over een redelijke 
afgrenzing aan de voorkant. Bij afspraken hierover met Natuurmonumenten is de kans op vlotte 
voltrekking aan de achterkant groter. Vandaar dat Energie Nederland Natuurmonumenten benaderd 
heeft. Voorzitter: Heeft dit signaal namens de E-tafel aan  (Natuurmonumenten) verteld. 
Het is goed een vervolgstap te zetten [actie]. : Is bereid om, als dat helpt, deel te 
nemen aan het gesprek. 

* : Veel marktpartijen hebben veel ervaring met belemmeringen in de praktijk. 
Is nagedacht hoe die kennis van marktpartijen met verstand van zaken in het proces is mee te 
nemen? Die ruimte is er wat Vattenfall betreft zeker. Dit aanbod geldt ook voor bracheorganisaties. 

: Netbeheerders zitten sowieso bij alle RES'en aan tafel en ook andere kennis en ervaring 
worden benut. : Bij het tot stand komen van de Handreiking en het NP is er al 
aansluiting. 

* : Energie Nederland zal gaan kijken hoe binnen de dertig regio's op een goede 
manier de aansluiting met de RES'en is te organiseren. De marktkennis is bij hen anders dan bij de 
netbeheerders, met andere invalshoeken. Het organiseren is ingewikkeld in de competitieve situatie 
van energiemaatschappijen. Ze zal hierop terugkomen [actie]. 

* : -Is verheugd over hoe het met de RES'en gaat, ook met het tijdschema en de 
toegenomen betrokkenheid van partijen. I.v.m. netcapaciteit e.d. is het belangrijk dat 
netbeheerders en marktpartijen aan tafel zitten. -Nagedacht wordt door dhr. Nijpels en het Rijk over 
de governance van het KA. Het is belangrijk de bijsturing van de RES'en en de governance van het 
KA de komende weken logisch tot elkaar te brengen. 

Energie-infrastructuur (KA-E 219/220) 
Presentatie  

g, directeur Assetmanagement bij regionale netbeheerder Enexis en hoogleraar TUe, is 
gast voor dit agendapunt. Hij houdt een PowerPoint-presentatie over inpassing duurzame 
elektriciteitsproductie op land - een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet landelijk en de beheerders van de regionale distributienetten. 
-Impressie krantenartikelen: In veel media komt het onderwerp regelmatig aan de orde. 
-Netinpassing: Onderscheid tussen zonnepanelen op daken vs. zonneweiden/-velden/-parken. 
Enexis voorziet qua aansluitingen ongeveer een derde van Nederland. -Zon op dak: Per maand 
komen daar rimpelloos zo'n 8000 daken van woningen bij door gebruikers zelf. De hoeveelheid 
vermogen aan zon op zo'n dak is namelijk ongeveer gelijk aan de piekafname van die woning. 
Bovendien kan een elektriciteitsnet tweerichtingsverkeer aan zoals bij zon op dak. -Zonneweiden: 
Deze zijn daarentegen niet gemakkelijk inpasbaar. Ze zijn geconcentreerd in gebieden met relatief 
veel groene ruimte en lage grondprijzen (daar stimuleert de SDE ook toe). Het gaat om grote 
vermogens van tientallen MW's, overeenkomend met de piekbelasting van een middelgrote stad. Dit 
is een uitdaging. 
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-Capaciteit: De groei is heel groot en snel, 30% jaarlijks bij zon op woningen, verdubbelingsfactoren 
bij zonneweiden. Dit leidt tot schaarste, voornamelijk in Noordoost-Nederland, dat gezien ruimte en 
grondprijzen aantrekkelijk is voor windparken en zonneweiden. Nettechnisch is de productielocatie 
om het even, de som van zon en wind samen is bepalend. Op deze forse vermogens aan productie is 
vroeger niet gedimensioneerd. Voor zonneweiden wordt weinig regie gevoerd op locatieomvang, 
waardoor netbeheerders in de vier à vijf kwartalen met ook veel discussies weinig kunnen doen; 
anders dan windparken met behoorlijke planologische procedures waardoor netbeheerders min of 
meer gelijke tred kunnen houden. Uiteindelijk leidt dat tot de schaarste aan netcapaciteit. 
-Hoogspanningsstations uitgelicht: Links staan de uitdagingen aan voltages. De knelpunten zitten op 
stations van 110 kV en verbinding met het distributienetwerk. Als voorbeeld zijn vijf stations 
uitgelicht. Te zien zijn drie kolommen: gerealiseerd bij Enexis; partijen in een wachtlijst (offertes, 
potentiële initiatieven); aanvragen die Enexis vrijblijvend hebben benaderd vóór de offertefase - de 
transfer naar offertes gaat momenteel natuurlijk niet zo snel. De maximale netbelasting komt, 
opgeteld aan interesse, op ca. 300 MW terwijl het net van oudsher is aangelegd op 26 MW aan 
piekload. 111 MW is gerealiseerd en in realisatie; gezien de oude piekload een prestatie. Het net is 
namelijk altijd zwaarder uitgelegd dan de piek die zich voordoet; er is overcapaciteit die vol is 
gelopen. Ook zijn er stations uitgebreid (van 2 naar 4 transformatoren) waarmee meer capaciteit is 
gecreëerd. Bij nog hogere netvlakken moeten de maatregelen ingrijpender worden. 

: Is de linkerkolom de allerhoogste belasting die het net aankan, of zit daar nog 
een marge in? : Voor deze stations is alles volgelopen aan bestaande en te realiseren 
projecten. Voor extra aanvraag moet het net worden uitgebreid. Uiteindelijk moeten ook alle 
potentiële aanvragen worden ingepland. 

: Wat is de relatie tussen de maximale belasting en wat op dit moment mogelijk is om 
te realiseren? : De marges in het netwerk zitten erin, en op stations zijn de laatste 
twee à drie jaar uitbreidingen gedaan. : Op de ene locatie kan er meer/gemakkelijker bij 
dan op de andere. 

: De ontwikkeling die het elektriciteitsnet mogelijk zou moeten maken gaan sneller 
dan redelijkerwijs met het net bij te houden is, o.a. vanwege de planologische procedures bij 
serieuze netuitbreiding. -In Oost-Brabant stuit Enexis inmiddels op dezelfde problemen als in 
Noordoost-Nederland: ook veel ruimte met veel initiatieven. -Netbeheerder Liander heeft te maken 
met snel toenemend verbruik in de Bommelerwaard. Tuinders hebben, is de indruk, om financiële 
redenen de WKK-koppeling uitgezet zodat elektriciteit die ze zelf niet meer maken, vanuit het net 
moet komen. -Bij Amsterdam heeft Liander een vergelijkbaar probleem met datacenters die snel 
worden gebouwd en die enkele tientallen MW's gebruiken. 

-Oplossing: Netcapaciteit vergroten: Enexis heeft de laatste twee à drie jaar significante 
netinvesteringen gedaan. -Enexis wacht voortaan niet meer op de opdracht van een klant om te 
beginnen met netaanpassing, maar investeert nu al meer op basis van visies en potentiële 
initiatieven/ te verwachten klantaanbod en bestelt alvast componenten met lange levertijden. Op de 
vraag van  antwoordt  dat dit bij netbeheerders staande praktijk 
is, niet alleen bij Enexis. 
-Oplossing: Parallel werken aan netaansluiting en -uitbreiding: Gestreefd wordt om de 
klantaansluiting en de uitbreiding verstandig te synchroniseren. Ook probeert Enexis de 
planologische processen gelijke tred te laten houden met de netplanning. Wanneer wordt uitgebreid, 
zijn de randvoorwaarden inmiddels vervuld. -Een goed voorbeeld is WOL in provincie Groningen met 
overleg over waar het nu al kan (westen) en waar net nog verzwaard moet worden (oosten), in 
coordinatie met bestemming en vergunningen. In Noord-Brabant zijn er vergelijkbare stappen, met 
name weer voor WOL. 
-Oplossing: Personeelsbezetting: Enexis schaalt de personeelsbezetting en de aannemerijtak flink 
op. Personeel vinden wordt in toenemende mate een uitdaging: overal zijn nieuwe mensen met mts-
en hts-achtergrond nodig; ook werken demografie en geografie niet in het voordeel. 
-Oplossing: Geografische differentiatie: Enexis probeert te werken aan geografisch meer 
gedifferentieerde elektriciteitsmarkten om bij geografische pieken bottlenecks in het net te omzeilen 
met op- of afregelen. 
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-Oplossing: Lange termijn: Voor de lange termijn doet Enexis onderzoeken en pilots over 
elektriciteitsopslag, omzetten in H2, betrekken van flexibiliteit in de belasting om op het moment 
van productie zonne-energie alvast op te souperen. Er zijn oplossingen waarvoor ook anderen nodig 
zijn. Dit zal worden toegelicht door dhr. Voorhorst. 

: -Worden er voor oplossingen zaken benut uit het GOPACS-platform voor 
congestiemanagement, opslagvraagstukken en decentrale opwek en het OTE-rapport 'Verzwaren 
tenzij' (2018)? -Verloopt de inzet en samenwerking met de markt naar tevredenheid op m.n. 
vraagsturing, opslag en decentrale marktvraagstukken? 

: Er is inzet van GOPACS op korte-termijnflex met handelssystemen voor biedingen 
van partijen, om te gebruiken bij congestie. Activeren gebeurt geïntegreerd zowel regionaal en 
landelijk tussen netbeheerders. -Netbeheerders kijken naar de ontwikkelingen op de markt en wat 
te gebruiken is, zoals een nieuwe slotvraag in de markt zetten. Bij zon gaat het eigenlijk om 
`uitsmeren', dan kan het net het veel beter aan - voor afleveren is 's nachts ruimte genoeg. Dhr. 

: Wordt ook gekeken of het mogelijk is t.a.v. batterijen aan te besteden? : Bij 
GOPACS gebeurt de korte-termijnafhandeling. Ook doen netbeheerders proeven wie bereid is op 
bepaalde momenten te upfronten om niet te produceren. 

Presentatie  
 houdt een presentatie door een aantal slides van  te bespreken over de 

situatie in Noord-Nederland en de oplossingen. 
: -Bij korte-termijnoplossingen moet nogal wat gebeuren vanwege de redundantie-eis 

uit de wet. Daar moeten aanpassingen op komen waarbij de ACM en EZK nodig zijn voor een AMvB 
over uitzonderingen op de n-1 reserve. Dit leidt tot veel lastige vragen over de wetgeving voor wie 
en wat het van toepassing is, en over financiële compensatie. 

: De aanpak van deze ingewikkelde materie is complex en tijdrovend. In hoeverre en 
hoe snel is als netbeheerder voor specifieke gevallen gebruik te maken van een snelle 
ontheffingsmogelijkheid bij de toezichthouder? De vraag of goed onderscheid te maken is in n-1 is 
immers met name in zijn achterban van groot belang. Het is ingewikkeld, los van de 
Europeesrechtelijke vraag of onderscheid tussen invoeding en onttrekking is toegestaan.  

: Op alle onderwerpen moet alles uit de kast worden gehaald. De weg tot ontheffing wordt 
bij het ACM zwaar getoetst (blijkt uit een dossier); een AMvB is de koninklijke weg om een wet die 
al gepasseerd is, maximaal uit te nutten. Onderscheid tussen invoeding en onttrekking mag volgens 
netbeheerders: de Europese codes - Requirements for Grid Connection of Generators-verordening -
zijn te gebruiken, maar dat wordt nu verder verkend. Wel vindt hij de aantallen voor de capaciteit 
zorgwekkend: tweemaal weinig is nog steeds weinig. Congestiemanagement is nodig. Formeel mag 
dat momenteel alleen voor congesties die vier jaar duren; misschien zijn daarvoor structureel de 
codes aan te passen. Te overwegen valt een capaciteitstoets op te nemen in een 
subsidieverstrekking bij een vergunning - in ieder geval subsidie verstrekken aan gebieden waar het 
benut kan worden. 

: Hij heeft gehoord dat een toets ontbreekt of iets is aan te vragen. Hij hoort van een 
paar gevallen over partijen die vanwege de RES'en niet meer speculeren op grond, maar op 
beschikbaar stellen van netcapaciteit aan projecten. Is dit herkenbaar? : Kent een zo'n 
geval. Met een bepaalde werkwijze heeft Enexis dit risico van een flink bedrag claimen afgeremd. Bij 
de voorfase (dreigende schaarste) kan iedereen een offerte doen, en valt die na een maand uit de 
wachtrij, behalve bij een opdracht geven. Bij een opdracht betaalt de partij meteen 10% van het 
offertebedrag (1 à 2,5 ton). Als Enexis niet binnen een jaar aan het aanleggen is, valt de partij ook 
uit de wachtrij en gaat de aanbetaling niet terug. 

: Kunnen gewone bedrijven die willen uitbreiden maar van wie dit niet de 
corebusiness is, blijvend uitbreiden met zonnepanelen, ook al zijn ze daar minder oplettend in? Dit 
i.v.m. werkgelegenheid e.d. : Het is afhankelijk van welke richting ze opgaan: meer 
verbruik uit het net of zonnepanelen op daken zetten met invoeding. : Zowel voor 
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bestaande als nieuwe aansluitingen in gebouwd (evt. met zon) komt er in reëel aanwezige schaarste 
(fase 2) geen aanbod uit het net. : Dit heeft effect op verduurzaming van de 
Nederlandse industrie en daar heeft hij moeite mee. : Degene die het over eigen 
verbruik heeft, zou naast zonnepanelen ook in batterijen ernaast moeten investeren en dat gewoon 
doen. Dit heeft hij onlangs ook in de Tweede Kamer aangegeven. Hij vindt dat ook t.a.v. 
salderingsregelingen: als de overheid die verbouwt, dan in de richting dat het net niet wordt 
gebruikt als batterij, maar dat zelfconsumptie echt zelfconsumptie wordt: wat zelf is opgewekt, zelf 
vasthouden en gebruiken als de zon niet schijnt. Dan is het net niet nodig voor terugzetten. Maar 
die uitdaging moet dan worden opgepakt. : Vraag is of dat niet door zo'n zonneweide-
exploitant moet. : Het is goed om na te denken over batterijen bestellen, die als 
ventielfunctie gaan opereren. Dit zijn vragen in verband met netuitbreiding. Voorzitter: Stelt voor de 
interrupties over dit belangwekkende vraagstuk op te sparen in verband met de voortgang. 

: -Op korte termijn gaan netwerkmaatschappijen in Groningen nauw samenwerken 
met decentrale overheden over waar wel/geen ruimte is. Dat kan frustraties voorkomen, en er zijn 
provinciale inpassingsplannen en coördinatieregelingen om dit in vast te leggen. -Op de langere 
termijn: de RES'en zijn besproken. Als netten niet toereikend zijn, dan is het de bedoeling de 
vergunningen tegelijk aan te vragen, zodat niet achteraf gedisputeerd wordt waar in de gemeente 
het moet komen. -Bij regelgeving dient meer gestimuleerd te worden dat eigen opwek niet terug 
gestopt wordt in het net, maar op dat moment wordt benut. -De vergoeding voor anticiperende 
investeringen voor netbeheerders dient verder verbeterd. -Het poolen van wind en zon op één 
aansluiting (kabel) zijn redelijk gecompliceerd als het van twee verschillende eigenaren komt. 
Uitzonderingen zouden extra mogelijkheden kunnen bieden. -Kijken naar structureel en 
fundamenteel netontwerperiteria en aansluiting: bij een zonnepark een stuk van het curtailment 
meenemen in de wijze van de aangeboden maximumcapaciteit op het systeem. -Met 
gedifferentieerde tarieven meer sturing geven. 

Presentatie  (K-E/219) 
 gaat in op oplossingen op de meer korte termijn voor capaciteitsproblemen in het 

netwerk. Dit is mede ingegeven door de agenda's bij het Energieakkoord, die op dezelfde 
onderwerpen uitkomen. Er is snel een nieuwe werkgroep Netaansluitingen in het leven groepen met 
netbeheerders, projectontwikkelaars en energiebedrijven. Met de ACM is informele afstemming 
geweest. Verstuurd is een eerste notitie uit deze NVDE-werkgroep (K-E/219). 
-Inhoudelijk is het hetzelfde als wat hier eerder is besproken: meer zekerheid of meer snelheid? 
Daartussen zit een bepaalde balans. Over de n-1 redundantie zijn betrokkenen het eens dat het 
verstandig is wat te versoepelen; het is een grote investering. Dit roept wel uitwerkingsvragen op, 
maar deze richting is goed. Dit staat zo ook als een van de suggesties in de Voortgangsrapportage 
van de Borgingscommissie van het EA. 
-Het voordeel is dat betrokkenen in die gezamenlijkheid doorgaan met lange-termijnoplossingen. Hij 
is blij dat de netbeheerders hier veel inzicht geven en dat het bewustzijn over hun rol sterk gegroeid 
is. Tegelijk is belangrijk met marktpartijen te kijken naar wat werkt aan beide kanten, in 
samenwerking met de overheid en in informele afstemming met de ACM. De NVDE-werkgroep wil 
voor de langere termijn graag doorgaan met issues die meer over het KA gaan. 
-De focus aan de E-tafel was sterk op WOL, maar in het OKA staan ook afspraken over de 
mogelijkheden onderzoeken van aansluitingen van WOZ-parken. Daarvoor wil de NVDE-werkgroep 
een vergelijkbare aanpak voorstellen. Het idee was te beginnen met een gezamenlijke expertsessie 
van enkele uren om minutieus te bekijken wat de fasen en hun tijdsduur zijn van het tot stand 
komen van aansluiting van WOZ. Vervolgens is gezamenlijk te bekijken welke stappen 
anders/slimmer zouden kunnen, met een goed oog voor (ongewenste) gevolgen qua kosten en 
risico's. 
-Voor land zijn er een paar quick wins binnen handbereik, om de komende maand uit te werken. De 
volgende stap is om vanuit de gezamenlijkheid voor de aansluiting van WOL de oplossingen verder 
te brengen. De derde stap is voor WOZ te beginnen met een goede expertsessie waarin vooral 
TenneT inzicht geeft in alle fasen van dat proces. 
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Voorzitter: Dit is een mooi aanbod. Hij stelt voor om op 12 april een ruimer blok infrastructuur 
opnieuw bekijken op quick wins bij WOL en WOZ en de acties en initiatieven die er lopen. 

: Vindt dit een goed idee. EZK is al uitgebreid in gesprek met netbeheerders en 
regionale overheden om te bekijken wat gezamenlijk staat te doen. In mei gaat een pakket naar de 
Kamer over de wijze om deze problematiek aan te pakken, ook over de AMvB t.a.v. n-1. Ook gaat 
het over de mogelijkheid voor de codes ontheffing te vragen, en zaken in het kader van de 
Energiewet. Daarnaast ook de eisen in de SDE, bijvoorbeeld de locatietoets. Tegen de tijd dat het 
hiermee een stap verder is, wil EZK bestuurlijk overleg alvorens het pakket naar de Kamer te 
sturen. Bij een gesproek op 12 april zal EZK graag de actuele stand van zaken toelichten [actie]. 

: Aanbesteden van batterijen is ook te gebruiken voor elektrolysers. Zit dat ook in het 
pakket of niet? : Er staat veel op de lijst; gekeken wordt naar wat precies wel en niet 
wordt meegenomen. Hij zal deze vraag voorleggen [actie]. 

: Is akkoord met de afspraak. Hij is geïnteresseerd in hoe zo'n product - aanbesteden 
van batterijen - te definiëren en te koppelen is, zodat het én voor de zonneparken interessant blijft 
en partijen het goed kunnen aanbieden. 

Overige aandachtspunten 
De presentatie van  en  over netwerk en energieontwikkeling wordt 
verplaatst naar vergadering op 11 april [actie]. 

 gaat vooraf kort in op een aantal zaken. 
- Een belangrijke actie uit de vorige vergadering was de expertsessie. Deze is inmiddels (woensdag 
13-3) gehouden. -De notulen daarvan worden verspreid onder de E-tafel, ze beantwoorden vragen 
uit deze tafel. -Aan de wijze van follow-up is in de expertsessie al aandacht besteed. Hij stelt voor 
na te denken over de wijze follow-up, met de interactie met de RES'en etc. [actie]. -Over wijze van 
omgaan met de stakeholders, met name de industrietafel, is het rapport verspreid en gaat het 
gesprek nog plaatsvinden. Het is van belang om na te denken. Vanuit Netbeheer Nederland zijn er al 
ideeën ontwikkeld, maar daar wil hij graag met de E-tafel over spreken [actie]. 

: Hoe gaan Gasunie, Netbeheer NL c.s. langjarig/structureel input van verschillende 
stakeholders borgen? Dit heeft hij in de presentaties vorig week niet aangetroffen, maar men moet 
elkaar continu opzoeken, juist om problemen te voorkomen. : Zal er verder over 
nadenken. Dit komt op 12/4 terug [actie]. 

Voorzitter: Hij verzoekt wat de communicatieve kant betreft op 12/4 bij te praten over hoe deze 
kant van het verhaal te vertellen valt. Er zijn veel vreemde berichten over het OKA. Het wordt 
problematisch bij de suggestie dat, als er een keer geen aansluiting is, 'de transitie vastloopt'. Maar: 
het harde werk dat wél gedaan wordt, ziet niemand, en de onterechte suggestie ontstaat dat overal 
een aansluiting is/kan zijn voor welke duurzame energieprojecten dan ook, zoals een extra station 
Stadskanaal. Het is onbetaalbaar op elke plaats in Nederland aan te sluiten. Met Enexis speelt ook 
de vervelende look & feel dat door een commerciële exploitant die het landschap volgooit en 
capaciteitsproblemen opgelopen heeft, de lokale voetbalclub in problemen komt. Bij 
Natuurmonumenten leeft de angst dat de natuur vol wordt gegooid met zonnepanelen; hij oppert 
een soort hiërarchie met een zonneladder. Zo zijn er meer items. Hij is benieuwd hoe vanuit 
Infrastructuur en de E-tafel actiever is terug te praten naar bewoners en burgers. 

: Die uitdaging moet worden opgenomen. Hij zal getallen nasturen van het verhaal 
dat hij vorige week in de Tweede Kamer heeft verteld [actie]. Hij stelt voor actie op te nemen om 
met het voorhanden materiaal actief de media op te zoeken om het verhaal in proporties te zetten 
wat er allemaal wel gebeurt. 

: Suggereert om op langere termijn het gesprek aan te gaan over prioriteringen aan te 
gaan bij aansluitingen. : Waarschuwt dat voor het systeem waar de regels aan 
gehouden zijn, op EU-niveau heel duidelijke spelregels zijn vastgelegd, met name over non- 
discriminatie. Dat is bewust gedaan en van groot belang, ook voor de afnemers.  : Wijst 
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niet naar de E-tafel, maar naar de faseringen van welke projecten het eerst zouden komen en wat 
voor betekenis die hebben. : Het is inderdaad een ruimtelijke-ordeningskwestie. Met de 
bewuste voetbalclub is overigens het windpark Veenkolonie in gesprek om een batterij te plaatsen. 

: Sluit zich aan bij . De minister wil niet tornen aan non-discriminatie, dus 
het initiatief zal niet van het Rijk komen en de ruimt voor netbeheerders om iets te doen is beperkt. 
Terugpraten doet het Rijk ook, weg van het defensieve: de wetgeving is gericht op betrouwbaarheid 
en betaalbaarheid. Hij stelt voor hierover door te praten. : De motie-Mobach om 
onderscheid te maken tussen kleine en grote afnemers heeft het vorige week in de Kamer niet 
gehaald. 

Werkafspraken 
Voorzitter: Op 22/3 wordt de 'to do'-lijst langsgelopen [actie] en komen de onderwerpen die deze 
vergadering zijn besproken weer terug [actie]. Dan is de vergadering van 11/4 goed voorbereid. 

• De volgende vergadering is gepland op vrijdag 22/3, van 10:00-13:00 uur. 

Rondvraag en sluiting 
: Instrumenten: -Het Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie gaat 

volgende week naar de Kamer. -De minimum-0O2-prijs gaat over een paar weken naar de Kamer. -
Voor de verbreding SDE+ wil hij een paar grote keuzes om middelen te verdelen aan de E-tafel 
bespreken. -Dat geldt ook voor de opvolging van de salderingsregeling, teneinde definitieve keuzes 
daarover in het KA op te nemen. -Er zullen vast ook andere zaken bij de E-tafel aan de orde komen. 

Voorzitter: Belangrijk zijn de vragen die de E-tafel op 22/3 wil verbinden aan de PBL-doorrekening, 
als leerpunten en als overwegingen om aan het kabinet mee te geven. Hij wil er echter waken tegen 
heronderhandelen over besluiten die al genomen zijn en over wat niet in de analyses van de 
planbureaus is terug te vinden. 

: Meldt dat in een contract van ODE en ENGIE in Assen nu al met succes in de praktijk 
en in de markt de paragraaf omgevingsmanagement is gehanteerd. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 14:00 uur. 



Klimaatakkoord 	 KAE/222 

VERSLAG 

Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit 

Datum en tijd: 	 22 maart 2019, 10.00 uur 

Plaats: 	 SER 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (TenneT), 
 (FME),  (Shell), 
 (ENGIE),  (Nuon), 

 (NVDE),  (VNG), 
 (NUON)  

 (Unie van Waterschappen),  (Eneco), 
 (POSAD),  (Energie-

Nederland),  (RWE),  
(Netbeheer Nederland),  (Natuur- en 
Milieufederaties),  (Gasunie),  

 (IPO),  (VEMW),  
(Vandebron),  (ministerie van EZK), 

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

Afwezig: 	  (TenneT),  (Gasunie), 
VEMW),  (TNO),  
 (Netbeheer Nederland),  

(NERA en TU Eindhoven),  (IPO),  
 (Academie voor Bouwkunst),  

(VNG),  (KEK en Netbeheer Nederland) 
Secretariaat: 	   

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit om 10.00 uur en heet de 
aanwezigen welkom. De eindtijd wordt vastgesteld op 12.30 uur. 

Stand van zaken met betrekking tot aanwezigen 
 (VEMW) vervangt VEMW),  vervangt  

(Gasunie) en  vervangt  (VNG).  
vertegenwoordigt TenneT.  (KEK en Netbeheer Nederland) en  (NERA 
en TU Eindhoven) hebben zich afgemeld.  (ODE-decentraal) komt wat later. 

Verslag vorige vergadering 
Het verslag van 15 februari 2019 is nog niet gereed en wordt geagendeerd voor de vergadering van 
5 april. 

Debat 
Op 2 april 2019 vindt in Pakhuis de Zwijger een debat plaats over wat een verstandige CO2-heffing 
zou zijn. Hierover gaan financieel-economische experts in debat met het bedrijfsleven. Bezoekers 
dienen zich aan te melden, zie https://dezwijger.nl/programma/co2-belasting.  
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Voorzitterschap elektriciteitstafel 
De voorzitter meldt dat door de uitslag van de Provinciale-Statenverkiezingen de kans groot is dat 
hij een zetel krijgt in de Eerste Kamer. Mocht het kabinet met de oppositie gaan praten, dus ook 
met zijn partij, dan wordt het Klimaatakkoord een belangrijk gespreksthema. Daarom heeft hij in 
overleg met Ed Nijpels en de minister besloten om het voorzitterschap af te maken tot en met april 
en er dan mee te stoppen. Hij vraagt of de tafel dit acceptabel vindt. 

Uit de reacties van de aanwezigen komt naar voren dat men vertrouwt op de integriteit van de 
voorzitter, maar wel risico's ziet voor de beeldvorming.  vraagt wat hij er zelf van 
vindt. De voorzitter antwoordt dat bij hem de alarmbellen gaan rinkelen als hij denkt aan de 
beeldvormingsrisico's. Daarom heeft hij ook zijn andere nevenfuncties neergelegd. Hij blijft bij zijn 
besluit om de voorzittershamer neer te leggen na de laatste vergadering van april. Er gaat 
vanmiddag een persbericht uit namens de SER (actie). 

Artikel De Telegraaf 
De voorzitter meldt dat de SER vorige maand opnieuw is benaderd door De Telegraaf over 
kernenergie. In overleg met Ed Nijpels en de voorlichter van de SER is besloten dat de voorzitter De 
Telegraaf te woord zal staan. De Telegraaf heeft het idee dat de voorzitter er persoonlijk voor heeft 
gezorgd dat kernenergie niet wordt besproken aan de elektriciteitstafel. Dit idee is gebaseerd op de 
weigering van de voorzitter om Nucleair Nederland een stoel aan deze tafel te geven - de tafel kent 
immers geen technologie-specifieke stoelen - en hij sluit niet uit dat De Telegraaf daar flink over 
gaat uitpakken. Het is daarom goed dat de notulen van de elektriciteitstafel binnenkort openbaar 
worden gemaakt.  meldt dat het ministerie ook is benaderd en dezelfde reactie heeft 
gegeven. 

Vragen aan PBL 
De vergadering van vandaag staat in het teken van de doorrekening van PBL.  kon 
helaas niet aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de doorrekening en het 
achtergronddocument. De voorzitter stelt voor om dit mee te nemen in de vergadering van 5 april. 

 zegt behoefte te hebben aan een extra expertsessie; er leven nog veel vragen. De 
aanwezigen stemmen hiermee in. Besloten wordt om een expertsessie te organiseren bij PBL in de 
week van 5 april (actie). 

Vergadering 5 april 2019 
Op de vergadering van 5 april is  van de Vrienden van de Noordzee aanwezig om uit 
te leggen hoe het staat met het procesakkoord. Daarnaast wordt er in april gesproken over een 
voorstel voor de governance voor de uitvoering van het akkoord.  legt uit dat er wat 
betreft de governance twee routes zijn. (1) Het monitoren van de bestaande afspraken, bij voorkeur 
door een onafhankelijke commissie. (2) Een meer politieke variant, voor het geval gaandeweg blijkt 
dat de doelstellingen niet worden gehaald. Bij beide routes wordt de community ten volle benut. Hij 
hoopt op 5 april 2019 een conceptvoorstel te kunnen presenteren (actie). 

Overleg FNV wind op zee 
De voorzitter meldt dat de deelnemers aan de elektriciteitstafel binnenkort via Mariëtte Hamer een 
uitnodiging ontvangen voor een overleg met de Taakgroep Arbeidsmarkt en de deelnemers aan de 
Industrietafel over de zorgen van de FNV over wind op zee. 

Hoorzitting Commissie EZK 
De Commissie EZK van de Tweede Kamer organiseert een vijftal hoorzittingen voor de tafels. De 
zitting met de elektriciteitstafel is gepland op 3 april 2019 van 10.00 tot 14.00 uur. De voorzitter 
roept de aanwezigen op om op de zitting voor zichzelf te spreken en niet voor de tafel als geheel. 
Wie wil dat de voorzitter namens de tafel een bepaald onderwerp inbrengt, kan hem daarover 
bellen. 

2. 	Reacties op de doorrekening van PBL 
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De aanwezigen krijgen ieder twee minuten spreektijd. De voorzitter zorgt ervoor dat de vragen en 
opmerkingen worden doorgeleid naar PBL met het verzoek om een reactie (actie). 

 vindt de maatregelen van de elektriciteitstafel passend, maar vermoedt dat de 
vraag vanuit de Industrietafel nog zal leiden tot de nodige wijzigingen. Hij pleit ervoor daarop te 
anticiperen en na te denken over "building blocks" in de bestaande standaarden. Dus niet nu al 
opschalen, maar voorbereidingen treffen om dat wanneer nodig snel te kunnen doen. Tot slot vraagt 
hij naar aanleiding van het vrij regelbaar vermogen of de KEV op CCS ook geldt voor gascentrales. 

 signaleert verschillen tussen de doorrekening van PBL en wat er in het Klimaatakkoord 
staat. Omdat hij het akkoord beter vindt dan de doorrekening, ziet hij geen aanleiding om het 
akkoord aan te passen. De aannames van PBL met betrekking tot secured supply vindt hij 
onrealistisch en onverantwoord. Hij denkt niet dat men gaat investeren in het bijbouwen van 
gasvermogen in het buitenland als het gasvermogen in eigen land evenredig stijgt. De uitkomsten 
van de Kolencommissie zijn niet verwerkt. Nederland qua secured supply afhankelijk maken van het 
buitenland, vindt hij onverantwoord. De veronderstelde kostendaling bij wind op zee en op land zijn 
ambitieuzer dan in het Klimaatakkoord. De capture price is te hoog gesteld, waardoor het 
percentage aan wind en zon in 2030 lager zal liggen dan verondersteld. 

 ziet nog te veel risico's om een relatieve zekerheid te garanderen op de Europese 
markt. Hij vraagt zich af hoe PBL komt op 4000 vollasturen voor wind op land; in de SDE+ staat die 
op 3450. Ook is hij benieuwd waarom de 5 terawattuur extra elektrificatie bij gebouwde omgeving 
negatief is. 

 vindt de conclusie van PBL dat zon en wind op land na 2025 onrendabel zijn geen reden om 
verontrust te zijn of de afspraken over het stoppen van de SDE eind 2025 open te breken. Het 
verbaast hem dat wind op zee tot 2030 onrendabel zal zijn, want men zou het ook andersom 
kunnen verwachten. Het grootste kritiekpunt is dat PBL de power to heat niet doorrekent, omdat 
PBL het niet eens is met het instrument. Dat is niet de rol van PBL. Ook geeft PBL geen toelichting 
op de voorkeur voor een investeringssubsidie. Tot slot is hij benieuwd of PBL eventuele vertraging 
van de RES'en heeft meegenomen en wat dat betekent voor de subsidie. 

 vindt het jammer dat de bonus-malussystematiek niet is doorgerekend en dat dit 
pas bekend werd op 13 maart jl. Dit heeft helaas veel effect op zowel de discussie over CO2-
belasting als de beeldvorming. De ODE-heffing is niet verwerkt, waardoor de bedragen veel lager 
uitkomen dan in het Klimaatakkoord is afgesproken en de investeringen fors zullen achterblijven. Hij 
verwacht dat bedrijven zullen kiezen voor meer zekerheid, omdat ze worden afgerekend op scope 1-
reductie. Hierdoor zou de vraag naar elektrificatie kunnen stijgen. 

 deelt de zorg over de groei van wind op land; dit zal ruimtelijk en qua draagvlak 
lastig worden. Omgevingsfactoren als het betrekken van de omgeving en de politieke situaties in de 
provincies zijn niet meegenomen. Hij pleit ervoor die alsnog te laten analyseren, bijvoorbeeld bij het 
SCP, om erop te kunnen sturen. 

 denkt dat er bij wind op land en op zee is gerekend met fors meer vollast-uren 
dan men kan verwachten. De krappe doorlooptijden voor de vergunningen van wind op land en de 
onzekere elektriciteitsprijs maken het minder aantrekkelijk voor investeerders. Hij pleit ervoor om 
aan de elektriciteitstafel concrete voorstellen te doen voor hybride elektrificatie en een koppeling te 
maken met het benodigde instrumentarium. De uitkomsten van PBL, vooral die aan de vraagkant, 
vertonen grote verschillen met de doorrekening van 2018. Welke factoren verklaren dat? Hoe gaat 
de elektriciteitstafel om met de onzekerheid over de uitstoot van de gascentrales? 

 deelt de zorg dat het optimisme in de aannames van PBL leidt tot pessimisme en 
tegenvallende uitkomsten, maar ziet voldoende aanknopingspunten in de huidige tekst van het 
Klimaatakkoord om daarop te reageren. Ze stelt voor om het akkoord zonder verdere 
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tekstwijzigingen te tekenen en tot 2020 de tijd te nemen om alle risico's goed in het vizier te 
krijgen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat die tot een goede oplossing komen. Ze zou bij de RES'en 
een zin willen opnemen over tussentijdse consultaties van de marktpartijen en advisering door 
onafhankelijke experts 

 stelt voor om het akkoord te tekenen. De afspraken in het akkoord bieden een 
robuuste basis om met elkaar aan de slag te gaan. Hij pleit er wel voor om al vroeg te beginnen met 
nadenken over de periode na 2030. 

 stelt voor een hoofdstuk te wijden aan de reacties op de doorrekening van PBL. Hij 
hoopt dat de discussie over Tata Steel tot een conclusie komt, want dat zou het verhaal van deze 
tafel nog sterker maken. Daarnaast hoopt hij dat de vragen van het kabinet leiden tot extra vraag 
vanuit de industrietafel en dat de elektriciteitstafel hierop anticipeert, bij voorkeur met elektriciteit 
uit waterstof. Wellicht draagt ook het feit dat verzwaring van het elektriciteitsnet leidt tot heel hoge 
kosten bij aan een positiever beeld van waterstof. Tot slot dringt hij erop aan om de wijzigingen in 
de teksten ook te laten doorrekenen door PBL. 

 ziet nog twee losse draadjes, Tata en de salderingsregeling. In de vijftig 
werkafspraken bij het akkoord is verder alles geadresseerd, dus stelt hij voor om gewoon te 
tekenen. 

 signaleert dat sommige zaken vertragend werken of te rooskleurig zijn 
voorgesteld. Het wordt dus heel belangrijk om goede governance-afspraken te maken, bijvoorbeeld 
over monitoren en bijsturen. Deze afspraken zijn haar nu nog te vaag. 

 is tevreden met de doorrekening van PBL. Ze onderschrijft dat het draagvlak 
essentieel is. Bij de omgevingsfactoren heeft ze zorgen over de netwerkproblematiek. Ze hoopt op 
goede oplossingen, want daar staat of valt de decentrale energietransitie mee. Ze pleit voor het 
aanbrengen van schotten in de SDE+, zodat de andere opties kunnen concurreren met euro-
efficiënte CO2-oplossingen. De SDE+ moet meer gekoppeld worden aan de actuele prijsontwikkeling 
om wind op land rendabel te kunnen maken. Ook is ze benieuwd naar de ontwikkelingen rond Tata 
Steel. 

 zou in de tekst meer aandacht willen besteden aan het creëren van draagvlak bij 
burgers. De centrale vraag zou kunnen zijn: hoe kunnen we burgers meer zekerheid geven dat ze 
kunnen participeren en dat de kleinschalige zon een belangrijk onderdeel wordt van schone 
elektriciteitslevering. 

 ziet in de conclusie van PBL weinig aanleiding tot grote aanpassingen in de tekst. 
In de werkafspraken worden alle bestaande afspraken geadresseerd, maar de feitelijke data in de 
analyse van PBL zijn een punt van discussie. Ze dringt erop aan om dit aspect verder uit te diepen in 
de governance, met name waar het gaat over varianties en onzekerheden. De modellen van PBL 
gaan immers een grote rol spelen. 

 meldt dat men ernaar streeft om de afspraken rond het Ontwikkelfonds voor 
Energiecoöperaties voor eind april concreet te hebben. 

 heeft haar reactie niet afgestemd met , maar wil wel reageren. Ze vindt 
de koppeling met de Industrietafel nog niet concreet genoeg. Ze vindt het ook jammer dat het 
hoofdstuk Industrie niet goed is doorgerekend door PBL. Ook ziet ze nog uitdagingen op het gebied 
van leveringszekerheid en infrastructuur. 

 stelt voor om opnieuw te overwegen om het gebruikte model open source te maken. 
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 ziet dat PBL bij onzekerheden op het gebied van draagvlak en infrastructuur uitgaat 
van een verschuiving naar de Noordzee. Spelen daar niet dezelfde onzekerheden? Hoe gaat men 
daar dan mee om? 

 merkt op dat het bij hybride elektrificatie om een productiepotentieel gaat van 
twee tot drie megaton. Als dat wordt meegenomen in de SDE++, scheelt het een heleboel. FME 
steunt de afspraken van de elektriciteitstafel en is bereid om te tekenen. 

De voorzitter meldt dat een tussentijdse doorrekening door PBL niet mogelijk is. De eerstvolgende 
integrale doorrekening vindt pas plaats bij de KEV in de derde week van oktober. PBL streeft ernaar 
om het model open source te maken. Ook is het de bedoeling om het onderwerp Tata te beleggen 
en een plek te geven in de governance van het Klimaatakkoord. Hij stelt voor om elektrificatie te 
bespreken met de industrietafel. Kennelijk is de uitkomst van de doorrekening dat het niet 
verzilverd wordt. 

 stelt voor om in elk geval aan het kabinet door te geven dat de elektriciteitstafel de 
wens heeft om wijzigingen in de tekst te laten doorrekenen. 

[De vergadering wordt twintig minuten geschorst.] 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan  ter beantwoording 
van de gestelde vragen. 

 verwacht geen tussentijdse doorrekening. Bij de KEV in het najaar volgt een 
integraal nieuw beeld van het basisbeeld en alle nieuwe maatregelen. Ook externe factoren worden 
hierin meegenomen. Hij verwacht ook niet dat PBL, dat gaat voor kwaliteit, "even snel iets wil 
doorrekenen". Om zicht te krijgen op de 49% zal de komende weken moeten worden gewerkt aan 
het versmallen van de bandbreedte, waartoe PBL concrete suggesties doet. 

Een grote onzekerheid is de extra elektriciteitsvraag. Het is de verwachting dat die bij de 
aanscherping van de instrumentatie nog omhoog zal gaan. Het ministerie vindt dit geen reden om 
versneld nieuwe afspraken te maken. Wat betreft onzekerheden en governance: de elektriciteitstafel 
wordt in eerste instantie afgerekend op de afspraken die aan deze tafel worden gemaakt. Als door 
externe omstandigheden de doelstellingen niet worden gehaald, is dat een breder probleem dan 
voor deze tafel alleen en wordt in den brede naar een oplossing gezocht. 

Het CCS is een van de centrale onderwerpen waar het kabinet naar kijkt. Het ligt het meest voor de 
hand om een begrenzing voor CCS af te spreken daar waar de overheid subsidie geeft. Dit speelt 
primair bij de industrie. Er is door PBL geen subsidie toegerekend aan gascentrales in de 
doorrekening. 

De doorrekening werd voor iedereen pas bekend op 13 maart, ook voor het kabinet. PBL heeft niet 
zozeer kritiek op de industrietafel, maar op het instrument, bedacht door alle tafels plus het rijk. Het 
instrument geeft volgens PBL niet voldoende handvatten om effecten aan toe te rekenen, dus wil het 
kabinet dat daar de komende tijd nog eens goed naar wordt gekeken. 

Tata is een primaire manier om megatonnen te realiseren en het rapportcijfer nog hoger te krijgen. 
Over twee weken ontvangt de elektriciteitstafel een voorstel voor het omgaan met Tata binnen 
SDE++.  herkent dit. Dit betreft CCUS, waarbij een deel van de restgassen wordt 
hergebruikt en een deel wordt opgeslagen. Het onderwerp staat op 5 april op de agenda. 

 zegt dat het ministerie in gesprek is met het kabinet over de salderingsregeling. Die 
zal pas in 2021 van start kunnen gaan en wordt daarom niet meegenomen in dit proces van het 
Klimaatakkoord. Het ministerie heeft voorkeur voor een fiscale regeling, omdat een subsidieregeling 
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tot uitvoeringsproblemen kan leiden. Ook is er een budgettair issue, want de regeling is een groter 
succes dan geraamd. Hij hoopt over twee weken ook hiervoor met een voorstel te kunnen komen. 

Over de verbreding van de SDE+ wil  nog geen besluiten nemen aan deze tafel. Dit 
is een nieuwe regeling met een andere methodiek en nieuwe technieken. Het ministerie spreekt op 
dit moment met stakeholders en PBL zal er nog over adviseren. Hij houdt de elektriciteitstafel op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Op 5 april zal hij schetsen welke besluiten er de komende jaren 
moeten worden genomen over dit onderwerp. 

In de Tweede Kamer is een motie van het CDA aangenomen om alvast van start te gaan met het 
Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties als er voor 1 mei zicht is op provincies die minstens vijf 
miljoen willen bijdragen. Het is dus een versnelling. De Kamer wil dat uiteindelijk álle provincies 
meedoen, maar ziet de motie als een aanmoediging. 

 begrijpt dat de salderingsregeling wordt aangepast omdat ze te succesvol is. Hoe 
wordt ervoor gezorgd dat het draagvlak voor kleinschalige zon gehandhaafd blijft? Timon Verheule 
antwoordt dat de aanpassing erop is gericht om de terugverdientijd terug te brengen van zeven jaar 
naar vier jaar.  zegt er zeer aan te hechten dat het draagvlak voor de salderingsregeling 
voor zon blijft bestaan en dat men erop kan vertrouwen tot 2030. Betekent het terugbrengen van de 
terugverdientijd dat er geen budgetrestrictie meer is?  komt hier over twee weken op 
terug. 

 stelt vast dat participatie is terechtgekomen in de subhoofdstukken en niet meer in 
de hoofdtekst staat. Dit geeft wellicht een vertekend beeld. Ze meldt dat checklist Zon en Natuur 
bijna af is. Na de vergadering wordt en petit comité gewerkt aan een door iedereen gedragen 
passage over landschap en natuur. 

 vindt dat men een gevaarlijk pad inslaat met het definiëren van CCS als 
"overgangstechnologie" terwijl internationale instanties aangeven dat CCS grootschalig noodzakelijk 
is om de Parijse doelstellingen te halen. Wellicht sluit men dan een deur die nodig is om de doelen te 
halen.  neemt deze overweging mee. 

 respecteert de zorgvuldigheid van PBL, maar vindt het jammer dat ze niet de 
politieke alertheid hebben gehad om een winstwaarschuwing af te geven. De voorzitter zegt dat PBL 
tot 13 maart de deur om goede redenen potdicht heeft gehouden, ook voor het kabinet. Een 
winstwaarschuwing breekt met dat principe. In de doorrekening zitten bovendien handvatten en 
sleutels die de tafel kan benutten om vragen te stellen aan PBL. 

De voorzitter meldt dat op 5 april de nieuwe voorstellen van het kabinet op de agenda staan. Hij 
hoopt deze uiterlijk 3 april te ontvangen. Tekstuele wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend 
met een concreet amendement, uiterlijk op 2 april te sturen aan  (EZK) en de 
deelnemers aan de tafel. Op 5 april wordt dan besloten over deze amendementen. 

3. 	To-do-lijst 

De voorzitter vraagt of de lijst compleet is. 

 merkt op dat bij het expertcentrum van de RES'en Energie Samen ontbreekt.  
 zegt dat alleen partijen met naam worden genoemd die verantwoordelijkheid dragen voor 

de uitvoering.  vindt dit iets te gemakkelijk.  pleit ervoor de 
decentrale overheden te betrekken bij alternatieven voor de SDE+, juist omdat het om draagvlak 
gaat. 

 doet de suggestie om Nederland toe te voegen bij de brede visie marktordening en 
energietransitie. 
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 mist een afspraak over het monitoren van de ruimte die provincies hebben gemaakt voor 

nieuwe projecten. Ook ontbreken er sector-overschrijdende afspraken; PBL constateert dat daar te 
weinig aandacht voor is.  antwoordt dat dit punt de aandacht heeft. 
 

 meldt dat TenneT aanbiedt om een presentatie te geven over de mogelijkheden 
voor het versnellen van wind op zee.  
 

 vraagt wat de status van de to-do-lijst is. Wordt het een overdrachtsdocument 
voor de governance-organisatie? Waar zit het eigenaarschap?  ziet het document als 
basis voor de governance-afspraken. 
 
5. Werkafspraken 
De voorzitter nodigt iedereen uit om eventuele opmerkingen over de to-do-lijst naar hem te sturen. 
De lijst wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende vergadering. De volgende vergadering vindt 
plaats op 5 april vanaf 10.00 uur. In verband met de volle agenda wordt de eindtijd gesteld op 
14.00 uur. 
 
6. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12.35 uur. 
 



SER. 
Klimaatakkoord 	 KA-E/233 

VERSLAG 

Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit 

Datum en tijd: 	 05 april 2019, 10.00 uur 

Plaats: 	 SER 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (FME), 
 (Vandebron),  

(Shell),  (Gasunie),  (FNV) 
 (ENGIE),  (NVDE), 

 (VEMW),  (VNG), 
 (Unie van 

Waterschappen),  (TNO),  
 (Energie-Nederland),  (RWE), Hans 

 (Netbeheer Nederland),  
(NUON),  (IPO),  
(ministerie van EZK),  (Greenpeace), 

 (TenneT),  (KEK), 
 (ministerie van EZK),  

(Eneco),  (ODE - decentraal),  
 (Noordzee-overleg). 

Afwezig:  (TenneT),  
(TenneT),  (Nuon),  

(Vattenfall),  (Eneco),  
(POSAD),  (Netbeheer Nederland), 

 (NERA en TU Eindhoven),  
(Natuur- en milieufederaties),  

(Gasunie),  (Academie voor Bouwkunst), 
rs (VEMW),  (Vandebron), 

 (VNG). 

Secretariaat: 	   

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit om 10.03 uur en heet de 
aanwezigen welkom. 

Mededelingen 
 vervangt .  wordt vervangen door  

.  en  Ouillet zijn verhinderd. 

Op verzoek van Ed Nijpels is op woensdag 24 april een laatste vergadering ingepland. Na het 
overleg van vandaag vinden er potentieel nog drie vergaderingen plaats, namelijk op 12, 19 april en 
24 april. 
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Begin komende week worden alle verslagen naar de deelnemers verstuurd om deze een laatste keer 
in te zien voordat de verslagen openbaar worden gemaakt. Alle partijen ontvangen een formeel 
verzoek ter controle. 

2. 	Verslagen 15 en 22 maart 
Verslag 15 maart 2019 
Pagina 1, aanwezigen.  was aanwezig namens KEK. 
Pagina 2. In zijn algemeenheid merkt  op dat het verslag in spreektaal is 
geschreven. 
Pagina 2, opening en mededelingen. De zin " : Prima, maar gaat het 
Klimaatberaad nadenken over de wijze van ondertekening?" wordt gewijzigd in: "er wordt gevraagd 
of de raad nog een opvatting heeft over de ondertekening." 
Pagina 2, opening en mededelingen. De zin: "Er liggen praktische en juridische vragen om t.a.v. 
juristen goed over na te denken." wordt aangepast in: "Er liggen praktische en juridische vragen." 
Pagina 3, Doorrekening OKA (PBL). De zin: "De E-tafel heeft de doorrekening gewonnen en hij 
geeft de vele felicitaties aan hem door." wordt gewijzigd in: "Het algemene beeld leeft dat de E-tafel 
de doorrekening heeft gewonnen." 
Pagina 3, Doorrekening OKA (PBL). "EVC-normering" wordt gewijzigd in "EPC-normering". 
Pagina 3, Doorrekening OKA (PBL). De zin: "zoals democratische ervaringen met het 
Energieakkoord 2013" wordt gewijzigd in: "zoals democratische processen bij wind op land gelet op 
ervaringen uit het energieakkoord 2013." 
Pagina 7, Doorrekening OKA (PBL). Na de zin: "De achterliggende vraag is of het PBL terecht 
veel als onzeker buiten beschouwing heeft gelaten, en dat als een reparatie plaatsvindt - die 
volgens hem gaat komen - de bedragen alsnog omhooggaan." wordt de volgende zin toegevoegd: 
"De industrie zal vermoedelijk meer investeren dan is aangenomen, waardoor er een grotere vraag 
zal ontstaan naar duurzame energie." 
Pagina 9, Ontwerp RES. De zin: "Wanneer het KA wordt ondertekend liggen er concept-RES'en, 
waarna tweede helft 2019 nodig is om tot een definitief bod te komen." wordt gewijzigd in: "Zes 
maanden na ondertekening van het klimaatakkoord liggen er concept RES'sen, waarna na twaalf 
maanden na ondertekening van het klimaatakkoord er een RES 1.0 ligt." 
Pagina 16, Overige aandachtspunten. " " wordt gewijzigd in " ". 
Pagina 16, Overige aandachtspunten. "Motie-Mobacb' wordt gewijzigd in "Motie-Moorlag." 

Met deze aanpassingen worden de notulen van 15 maart 2019 vastgesteld. 

Verslag 22 maart 2019 
Pagina 1, aanwezigen.  was aanwezig namens KEK. 
Pagina 3, Reacties op de doorrekening van PBL. "KEV" wordt gewijzigd in "CAP". 
Pagina 3, Reacties op de doorrekening van PBL. De zin: "  deelt de zorg over de 
groei van wind op land; dit zal ruimtelijk en qua draagvlak lastig worden." wordt gewijzigd in: 
"  deelt de zorg van openlijke groei van wind op land met betrekking tot het halen van 
het aantal vollasturen zoals PBL dat voorstaat." 
Pagina 4, Reacties op de doorrekening van PBL. De zin: "  deelt de zorg dat 
het optimisme in de aannames van PBL leidt tot pessimisme en tegenvallende uitkomsten, maar ziet 
voldoende aanknopingspunten in de huidige tekst van het klimaatakkoord om daarop te reageren." 
wordt gewijzigd in: "  deelt de zorg dat het optimisme in de aannames van PBL 
kan leiden tot tegenvallende uitkomsten de komende jaren, maar ziet voldoende aanknopingspunten 
in de huidige tekst van het klimaatakkoord om daarop als dan in te spelen. 
Pagina 4, Reacties op de doorrekening van PBL. De zin: "Daarnaast hoopt hij dat de vragen van 
het kabinet leiden tot extra vraag vanuit de industrietafel en dat de elektriciteitstafel hierop 
anticipeert, bij voorkeur met elektriciteit uit waterstof." wordt gewijzigd in: "Daarnaast hoopt hij dat 
de vragen van het kabinet leiden tot extra vraag vanuit de industrietafel en dat de elektriciteitstafel 
hierop anticipeert, bij voorkeur met elektriciteit en waterstof." 
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Pagina 5, Reacties op de doorrekening van PBL. De zin: "  heeft haar reactie niet 
afgestemd met ." wordt gewijzigd in " heeft haar reactie niet afgestemd 
met ." 
Pagina 6, Reacties op de doorrekening van PBL. De zin: "Die zal pas in 2021 van start kunnen 
gaan en wordt daarom niet meegenomen in dit proces van het klimaatakkoord." is niet gezegd en 
wordt geschrapt. 
Pagina 6, Reacties op de doorrekening van PBL. De zin: "Over de verbreding van de SDE+ wil 

 nog geen besluiten nemen aan deze tafel." wordt gewijzigd in: "Over het opnemen 
van nieuwe technieken in de SDE+ wil  nog geen besluiten nemen aan deze tafel." 
Pagina 6, Reacties op de doorrekening van PBL. De zin: "  antwoordt dat de 
aanpassing erop is gericht om de terugverdientijd terug te brengen van zeven jaar naar vier jaar." 
wordt gewijzigd in: "  antwoordt dat de aanpassing erop is gericht om te voorkomen 
dat de terugverdientijd teruggebracht wordt van zeven naar vier jaar." 
Pagina 7, To-do-lijst. De zin: "  mist een afspraak over het monitoren van de ruimte die 
provincies hebben gemaakt voor nieuwe projecten. Ook ontbreken er sector-overschrijdende 
afspraken; PBL constateert dat daar te weinig aandacht voor is." Deze zin betreft de afspraken van 
de monitoring van de realisatie t.a.v. de doelstelling van 35 
TWh, inclusief de daaraan voorafgaande mijlpalen in 2023, 2024 en 2025. 
Pagina 7, To-do-lijst. De zin: "  ziet het document als basis voor de governance-
afspraken." wordt gewijzigd in: "  wijst erop dat de governance-afspraken het kader 
bieden voor de afspraken van de to-do-lijst. 

Met deze aanpassingen worden de notulen van 22 maart 2019 vastgesteld. 

3. 	Noordzeetraject 2030, terugkoppeling  
De voorzitter heet , vicevoorzitter van het Noordzee-overleg, welkom. 

 licht toe hoe het overleg is ingericht. Er zijn veel belanghebbende partijen die 
meepraten in het overleg, zoals natuurpartijen, de visserij, windenergie en fossiele energie. Op 
8 mei wordt er een open dag gehouden, zodat ook de hiervoor niet genoemde partijen goede 
ingevingen kunnen meegeven die anders worden gemist. 

Het akkoord moet eind juli klaar zijn. Het akkoord wordt opgeleverd met een inhoudelijk advies en 
een advies voor de governance. Er zal een voorstel voor een transitiefonds gedaan worden. Zaken 
waar geen overeenstemming over is, hebben soms te maken met financiering. Het fonds is bedoeld 
om te helpen met een oplossing voor dit soort zaken. De vulling en de voorwaarden van het fonds 
zijn onderdeel van het gesprek. 
De hoofduitdaging is de driehoek energie, natuur en visserij. De vrije doorvaart moet ook 
gerespecteerd worden. Het is goed om op te merken is dat binnen het begrip energie niet alleen het 
winnen of produceren van energie valt, maar ook het vervoeren van energie. 

Voor windparken op zee geldt dat, anders dan op het land, de concessie die wordt uitgegeven aan 
exploitanten betrekking heeft op vierkante meters per molen die echt noodzakelijk zijn plus een 
veiligheidszone. In beginsel mag iedereen daar tussendoor varen. Dit maakt het juridisch 
interessant. 

De KNAW heeft een commissie benoemd die ook is vertegenwoordigd. Zij nemen kennisvragen mee 
als aanvulling op de eigen kennisinstituten van de sectoren, die vaak redeneren vanuit de eigen 
sector. 

De aanwezigen stellen de volgende vragen: 

De voorzitter merkt op dat gezegd is dat de Sectortafel Elektriciteit de gangmaker is achter het 
traject van het Noordzee-overleg. Het Noordzeeproces wordt als succesvol beschouwd als er 
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concreet in de ruimte van de Noordzee perspectief geboden wordt op het behalen van de doelstelling 
van 49 TWh in 2030. Er wordt gevraagd of dit echt gaat gebeuren. 

 begrijpt dat als er in het Noordzeeakkoord een deal wordt gesloten over meer 
natuur, dit vervolgens via de EU aan de buurlanden moet worden voorgelegd. Dit kan problematisch 
worden. Het is de vraag of men hierover heeft gesproken. 

 is benieuwd of het percentage van de Noordzeeoppervlakte voor wind op zee al is 
ingetekend op de kaart. 
Daarnaast wordt gevraagd hoe de discussies over financiering en transitiefonds en de afspraken 
over het financieren van wind op zee met elkaar in verband worden gebracht. 

 vraagt of het percentage van 20% bruto of netto is. 

 geeft de volgende antwoorden: 
De doelstelling van het aantal TWh tot 2030 gaat naar alle waarschijnlijkheid gehaald worden. 
Exploitanten willen zelfs meer. De enige belemmering daarvoor is het leidingennet. Na 2030 zijn 
globaal wel richtingen aangegeven, ook door het beleid. Het vermoeden leeft dat het haalbaar is. 
20% is de optelsom van windparken zoals die worden ingetekend op de kaart. Dit is een bruto 
percentage. 

De voorzitter merkt op dat het de ambitie van de Sectortafel is om 49 TWh in 2030 te bereiken, dit 
is een harde ambitie. Na 2030 is het de ambitie om er zicht op te hebben dat de ruimte zoveel 
mogelijk concreet wordt aangewezen. Het is van belang dat de kaart er komt. 

 antwoordt dat binnenkort een sessie wordt georganiseerd waarin een kaart wordt 
ingevuld. De indruk bestaat dat het aanwijzen van gebieden waar benodigde gigawatts geleverd 
kunnen worden niet het probleem is. De onzekerheid hoe het zich na 2030 zal ontwikkelen zit vooral 
in het aan land brengen van elektriciteit. 

 merkt op dat het kabinet een dezer dagen met een brief komt over de precieze 
routekaart 2030. De oproep van de voorzitter wordt onderschreven. Het akkoord moet worden 
benut om voor rust te zorgen op de Noordzee. 

 geeft aan dat geen van de partijen aan tafel twijfel heeft uitgesproken over de 
haalbaarheid van de energiedoelstelling. 

 merkt op dat het van belang is om duidelijk te hebben wat de prioriteitsvolgorde is. 
Als dat bekend is kan een plan worden ontwikkeld. 

 antwoordt dat gebied dichterbij het land eerder aan bod komt. 
Als antwoord op  merkt  nog op dat er rekening gehouden moet 
worden met EU-beleid. Natuurorganisaties hebben de dringende wens om het aanleggen van molens 
minder gewelddadig uit te voeren: Door het lawaai worden vele diersoorten verjaagd. 

De voorzitter dankt  voor de toelichting en merkt op dat de Sectortafel Elektriciteit 
geïnteresseerd is in het vervolg van het Noordzee-overleg. 

5. 	Terugkoppeling 
Rondetafelgesprek met 2e  kamer 
De voorzitter koppelt terug dat de sfeer tijdens het rondetafelgesprek goed was. Er was veel 
goodwill. De analyses sloten aan bij het gesprek van de Sectortafel. 

 onderschrijft de woorden van de voorzitter. De sfeer was goed en op de inhoud 
gericht. 
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 merkt op dat er een enorme kennistoename heeft plaatsgevonden. Dit is een 
enorme winst. 

Expertsessie PBL 
 merkt op dat het model van PBL een aantal zwakheden heeft. Het model is niet 

transparant. PBL is beperkt in de capaciteit die zij heeft en moet de mogelijkheid krijgen om 
kwalitatief goede uitkomsten te verzorgen. Voor de buitenwereld is het van belang dat de aannames 
van PBL transparant zijn. 

 meldt dat er een brief is verschenen van de Sectortafel Industrie. In de bijlage 
staat als commentaar dat niet gerekend is met actuele prijzen. 

 vraagt in hoeverre alles voor 1 mei a.s. gereed is. 

De voorzitter antwoordt dat het proces niet op losse schroeven staat. Op 26 april a.s. komt het 
kabinet met een compleet beeld van het klimaatakkoord. Vervolgens gaat dit naar het parlement en 
wordt het akkoord ondertekend. De route is niet veranderd. 

 merkt op dat het wenselijk is dat ook de andere sectortafels overleg hebben 
gehad voor 26 april a.s. 

 neemt het graag op voor PBL. Het belang van een onafhankelijke rekenmeester is 
erg groot. PBL durft scherp te zijn. Er zijn gesprekken met PBL gaande over de kwaliteit en 
transparantie van hun modellen. Ook het gesprek over capaciteit en budget wordt gevoerd. 

De voorzitter vult aan dat PBL goed werk verricht, wel ligt er een opgave voor verbetering. Het is de 
ervaring dat doorrekeningen nooit de ultieme wijsheid opleveren. Politieke moed is vereist. 

Arbeidsmarktvraagstukken en Noordzee 
De voorzitter geeft aan dat Mariëtte Hamer de sessie heeft geleid. Zij zal een vervolg initiëren. 

 vult aan dat het noodzakelijk is om de arbeidsmarkt meer in beeld te brengen en 
hoopt op een vervolgsessie. Het is van belang dat verschillende partijen elkaar kunnen vinden. 

 merkt op dat in Nederland een gestructureerd overleg over implementatie van 
offshore wind, arbeidsvoorwaarden en veiligheid ontbreekt. Tijdens de bijeenkomst is voorgesteld 
om zo'n overleg in te stellen. 

 merkt op dat in 2015 en 2016 een high level-overleg 'wind op zee' werd 
georganiseerd. Het thema arbeidsmarkt stond toen niet op de agenda.  steunt 
het voorstel van  en adviseert om uit de ervaringen van 2015-2016 te putten. 

Ook  steunt het voorstel van  en adviseert om het ministerie SZW erbij 
te betrekken. 

 geeft aan dat de windsector al een Arbo-catalogus heeft. Deze wordt op dit 
moment herzien. Het is goed om te kijken wat er op het gebied van veiligheid al geregeld kan 
worden. 

De voorzitter meldt dat de vervolgsessie waarschijnlijk in mei zal plaatsvinden. 

6. 	Nadere voorstellen Rijk 
 licht toe dat er de komende weken binnen het kabinet bijna elke dag overleggen 

plaatsvinden over het klimaatakkoord. Dit betekent dat er tot 26 april veel in beweging is. Het is 
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daarom ook nuttig om op 24 april bij elkaar te komen. Hij vraagt om begrip wanneer een en ander 
op een voorzichtige manier wordt gedeeld. 

Opvolging salderingsregeling 
 geeft aan dat er nog uitgebreide gesprekken plaatsvinden over dit onderwerp. Het 

beeld is nu om via de fiscaliteit de opvolging van de salderingsregeling op te zetten. Het is voor de 
Belastingdienst niet makkelijk om dit goed te kunnen uitvoeren. De enige manier waarop de 
Belastingdienst vertrouwen heeft in deze manier van opvolging is als er voor kleinverbruikers een 
verplichting komt voor het plaatsen van een telmeter die in en uit kan meten. Dit kan een slimme 
meter zijn, maar mag ook een simpele meter zijn. Het is niet goed uitvoerbaar om het salderen voor 
2023 af te bouwen. Vanaf 2023 wordt de regeling verder afgebouwd tot 2030. Dat zal het laatste 
jaar zijn waarin een fiscale stimulans wordt aangeboden. Dit betekent dat de komende jaren de 
terugverdientijd op zeven jaar of lager ligt. Naar verwachting wordt komende week of de week 
daarop een nader geconcretiseerd voorstel voorgelegd aan de Sectortafel Elektriciteit. (actie) 

 reageert vanuit de regionale netbeheerders volop bezig te zijn met het uitrollen 
van de slimme meter. Het nieuwe voorstel heeft hier veel impact op. Bovendien is het een andere 
belofte die aan de kleingebruikers is gedaan. Dit vraagt communicatie en uitleg. Het ministerie moet 
hierin het voortouw nemen. 
Op 1 januari 2021 zal 80 tot 85% van de huishoudens een slimme meter hebben. De laatste 15% is 
de moeilijkste groep. Het is een uitdaging om hier een slimme meter te plaatsen. Er moet goed met 
de marktpartijen uitgewerkt worden hoe de communicatie naar deze groep zal plaatsvinden. 
Er wordt gesproken over een digitaal telwerk. Het plaatsen van een slimme meter heeft de 
voorkeur. Er zijn niet voldoende 'domme meters' om in alle huishoudens geplaatst te worden. 
Tot slot wordt opgemerkt dat handhaving lastig zal worden. 

 merkt op dat op deze manier mensen die zich niet aan de regels houden worden 
beloond. 

 is blij met de hoofdlijn van het voorstel. Wel is de vraag wat dit betekent voor 
mensen die op dit moment zonnepanelen willen nemen. Daarnaast hebben mensen in het verleden 
met andere verwachtingen zonnepanelen aangeschaft. 

 spreekt grote waardering uit voor het voorstel van het Rijk en adviseert om te kijken naar 
het Duits voorbeeld, waar subsidieregelingen zijn voor pakketten van zonnepanelen en batterijen. 

 merkt op dat de zorgen die  en  uiten worden 
herkend. Het aanbieden van slimme meters op vrijwillige basis is een weg die wordt voortgezet. Er 
moet zicht komen op het gehele systeem. Daarom is het noodzakelijk dat de regels voor iedereen 
gelden. 
Over de communicatie wordt opgemerkt dat dat samen moet worden opgepakt. 
De fiscale afbouw geldt voor iedereen. 
Naar het Duitse voorbeeld zal worden gekeken. 
Het is een mogelijkheid dat de postcoderoos wordt doorgezet met gerichte verbeteringen. Voor nu is 
ervoor gekozen om eerst de knoop door te hakken over de opvolging van de salderingsregeling. 
Eind april zal bezien worden hoe het verder moet met de postcoderoos. 

 vraagt wat netbeheerders doen om de zorgen die bij sommige consumenten leven 
over privacy, weg te nemen. 

 antwoordt dat zo transparant mogelijk uitgelegd wordt dat meters alleen 
uitgelezen worden in verband met wettelijke taken. Er ligt ook een rol voor de politiek om zorgen 
weg te nemen. 
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 merkt op samen met EZK bezig te zijn om in de nabije toekomst in de wetgeving 
zaken op te nemen over data governance. 

 is blij met deze opmerking. Data is een groot probleem. Dit geldt ook voor de 
zakelijke gebruiker. Dit moet goed worden geborgd. 

De voorzitter resumeert dat het onderwerp `saldering' volgende week of de week daarop wordt 
geagendeerd. (actie) 

De voorzitter schorst om 11:57 uur de vergadering voor een korte pauze. 
De voorzitter heropent de vergadering om 12:06 uur. 

 heeft een notitie opgesteld met Tata Steel en Nuon. De eerste conclusie van de 
notitie is dat PBL had ingeschat dat door de stijgende productie van staal richting 2030 het aanbod 
aan restgassen in 2030 9 Mton zou zijn. Dit is met 3 Mton naar beneden bijgesteld. 
Er zijn drie scenario's voor het benutten van restgassen. Het tweede scenario (zoals beschreven in 
de notitie) is het meest waarschijnlijk. 

 vult aan dat het doel blijft om de 20,2 Mton te bereiken. De meest logische route is 
om de SDE+ geschikt te maken voor CCS-gassen, zodat een project als dat van Tata Steel kan 
meedingen. 

 is benieuwd naar de indicatie van kosten bij deze oplossing en of dit meetelt voor 
het budget van € 550 miljoen. 

 antwoordt dat er indicaties zijn dat TaTa Steel serieuze plannen heeft. Er wordt 
vastgehouden aan hoe PBL de tonnen toerekent aan de verschillende sectoren. De begrenzing CCS 
kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

 merkt op dat de beperking van CCS geldt voor de hele economie. 

 antwoordt dat als er een beperking komt, het een beperking van subsidie zal 
zijn, dus geen algehele beperking van CCS. Als die in SDE+ komt maakt het niet uit over welke 
sector het gaat. 

 merkt op dat dit onderwerp tijdens een latere vergadering nog terugkomt. Er komt 
een aanvulling op de tekst. Deze tekst wordt komende week of de waar daarop neergelegd bij de 
Sectortafel Elektriciteit. (actie) 

Verbrede SDE+ 
 licht toe dat er een discussie leeft of er plafonds of schotten komen. Het kan ook 

relevant zijn of PBL in de doorrekening met plafonds voor hernieuwbare elektriciteit heeft gewerkt. 
PBL beargumenteert dat als ze dit niet doen, hernieuwbare elektriciteit veel van het budget opslokt 
en andere sectoren vervolgens minder goed bedeeld worden. 
Op dit moment worden gesprekken gevoerd om na te gaan of er een vorm van begrenzing van 
hernieuwbare elektriciteit kan komen. Wel moet het doel worden bereikt. 
Volgende week of de week daarop verschijnt er een korte notitie over SDE++. 

Vos merkt op dat het goed is om in de notitie de link te leggen naar de borgingsnotitie 
en de evaluatiemomenten die daarin zitten. 

 geeft aan dat PBL opmerkt dat het doel van 35 TWh mogelijk overtroffen kan worden. 
Dit is gebaseerd op optimistische aannames. Het is de vraag hoe er begrensd gaat worden. De 
manier van begrenzen kan een grote impact hebben.  adviseert niet op basis van 
budget te begrenzen. Dit heeft als risico dat 35 TWh niet gehaald gaat worden. 
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 antwoordt dat als naar de notitie van PBL gekeken wordt, opgemerkt kan worden 
dat daar veel impliciete plafonds inzitten. Het plafond is op 35 TWh gezet. Ook is er een plafond 
voor CCS en een plafond voor nieuwe industriële toepassingen op budget. Zonder deze plafonds zou 
het resultaat heel anders zijn. PBL heeft begrensd via TWh en niet via budget. Dit lijkt een logische 
route. 
Wat betreft power-to-heat ligt er een vraagstuk voor. Dit gesprek wordt de komende weken en 
maanden gevoerd. 

 vraagt zich af wat het voor de beeldvorming gaat betekenen als er wordt stopgezet 
bij 35 TWh. 

 geeft aan dat er een gesprek wordt gevoerd met Natuurmonumenten om te kijken 
of er meer recht gedaan kan worden aan de zorgen die natuurpartijen hebben. Bij NOVI loopt een 
parallel overleg. 

De voorzitter merkt op dat bij wind op land wordt gewerkt met een handreiking. Voor zonneweides 
zou iets dergelijks ook opgesteld kunnen worden. 

 reageert dat de zonnesector bezig is met een gedragscode voor zon op land. Het 
eindproduct wordt gedeeld met de Sectortafel Elektriciteit. (actie) 

 merkt op dat de belangenafweging in de regio moet plaatsvinden. 

 geeft aan dat er een praktisch vraagstuk ligt over de objectieve informatie die de 
markt kan geven. Er is een voorstel ingebracht dat een lijst met experts aangeboden kan worden. 
Deze experts bieden objectieve informatie. 

7. 	Governance: voorstel op hoofdlijnen 
De voorzitter licht de notitie toe. 

 merkt op dat er twee punten opgelost moeten worden met betrekking tot de 
governance voordat een klimaatakkoord ondertekend kan worden. 
Het moet eenduidig zijn waarvoor getekend wordt en wat hetgeen dat ondertekend wordt betekent. 
Ook moet de governance zodanig ingeregeld worden dat partijen vertrouwen hebben in de afspraken 
die staan en dat die op een goede manier tot uitvoering gebracht kunnen worden. 

 geeft aan het goed te vinden dat uitvoering en borging uit elkaar worden 
getrokken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn wanneer doelen niet worden gehaald 
wanneer de oorzaak hiervan binnen of buiten de beïnvloedingssfeer liggen. Het moet duidelijk zijn 
hoe verantwoording wordt afgelegd. 
Zij begrijpt dat het Rijk met een integraal uitvoeringsprogramma komt, echter de zorg wordt 
uitgesproken dat dit voor vertraging zorgt. Het is wenselijk om tijdens de 'on hold-situatie' tempo te 
behouden. Het tempo kan worden behouden door het voortzetten van de huidige structuur, totdat er 
een nieuwe structuur is ingericht. 
Voor wind op zee en leveringszekerheden moet bestuurlijk gezien iets georganiseerd worden, zoals 
een high level-overleg. 
Tot slot wordt opgemerkt dat de termijn van de leden van het voortgangsberaad erg kort is. De 
wens bestaat om de termijn van twee jaar te verlengen. 

 merkt op dat er vele afspraken worden gemaakt die anderen dan het Rijk moeten 
uitvoeren. Het is verstandig om het gezelschap van de Sectortafel Elektriciteit te blijven gebruiken 
als klankbord. 
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 ziet graag de uitwerking van het mechanisme doelbereik. Het escalatiemechanisme is 
beperkt, terwijl het eerste energieakkoord hier wel duidelijkheid over gaf. 

 mist de connectie tussen de stuurgroep RES en de programmaraad. Het moet 
duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is. 

 merkt op dat altijd is gezegd dit akkoord is van ons en dat PBL de enige 
scheidsrechter is, terwijl in de notitie de voortgangsraad wordt geïntroduceerd. Dit gaat het 
draagvlakprobleem niet oplossen en neemt het probleemoplossend vermogen weg. Transitie is een 
werkwoord. Het gezelschap aan de Sectortafel Elektriciteit zal de transitie moeten realiseren. 

 merkt op dat de samenhang verdere uitwerking vergt. De notitie is niet in lijn met 
de overheidsgedachte zoals in het IBP is afgesproken. 

 merkt op dat een tussentijdse evaluatie, wetgeving die faciliterend werkt en 
handhaving zaken zijn die van essentieel belang zijn. De huidige notitie is een summier voorstel. Dit 
voorstel geeft niet de garantie dat de genoemde doelstelling gehaald wordt. Hij verwijst expliciet 
naar de evaluatie van de kringgroep over het energieakkoord en de lessen die daaruit zijn 
getrokken. Dit voorstel is een beperkte uitwerking van wat er al in het OKA staat en is eigenlijk een 
stap terug. KEK heeft geen vertrouwen in een overkoepelend gremium dat als een soort black box 
opereert. 

 merkt op dat de notitie een grote stap terug is en heeft veel zorgen over het 
voortgangsberaad. 

 merkt op dat er duidelijke structuren nodig zijn voor het bewaken van de uitvoering. 
Met de Sectortafel Elektriciteit moet gewerkt blijven worden. 

De voorzitter neemt de opmerkingen ter harte en gaat ervan uit dat uiterlijk op 24 april a.s. een 
voorstel op tafel ligt waarin antwoord gegeven wordt op de gestelde vragen. 

 antwoordt dat de notitie een niet-uitgewerkt voorstel is. Er wordt over concretere 
plannen gesproken met een gedetailleerdere uitwerking. Het is geen goed teken dat zo'n voorstel er 
nog niet ligt. Het is bemoedigend dat er nu binnen de politiek over concrete voorstellen wordt 
gesproken. 
Wat betreft de benoemingstermijn van twee jaar wordt gezegd dat enige verversing gewenst is. 

Vergaderdata 
Er staan nog drie vergaderingen gepland, namelijk op 12, 19 en 24 april. 

Agenda 12 april 
Infrastructuur - presentatie  en agenda. 
SDE++ salderen, marktpartijen, RES, kwestie hernieuwbaar opwekken natuur, Tata Steel, laatste 
versie to do-lijst. 
De vergadering vindt plaats van 10.00 - 14.00 uur. 

Agenda 19 april 
Tijdens de vergadering van 12 april wordt besloten of deze vergadering doorgaat. 

8. 	Infrastructuur. Presentatie  
Dit agendapunt is omwille van de tijd niet behandeld. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 13.22 uur. 
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Klimaatakkoord 	 KA-E/238 

VERSLAG 

Vergadering: 	 Sectortafel Elektriciteit 

Datum en tijd: 	 12 april 2019, 10.00 uur 

Plaats: 	 SER 

Aanwezig: 	 Kees Vendrik (voorzitter),  (TenneT), 
 (FME),  (Vandebron) 

(vanaf 10.33u),  (Shell),  
(Gasunie),  (ENGIE),  

 (Nuon),  (NVDE),  
(VEMW) (tot 12.15u),  (VNG), 

 (Energie-Nederland),  
 (Netbeheer Nederland) (tot 12.43u),  
 (RWE),  (Natuur-& 

Milieufederaties),  (IPO) (tot 12.53u), 
 (ministerie van EZK),  

(KEK),  (EZK),  (Eneco), 
 (ODE-decentraal) 

Afwezig: 	  (TenneT),  
 (Unie van Waterschappen),  (TNO), 

 (Eneco),  (POSAD),  
 (NERA en TU Eindhoven),  

(Natuur- en milieufederaties),  (IPO), 
 (Academie voor Bouwkunst),  

 (Vandebron),  (Greenpeace),  
 (TenneT),  (VNG), 

Secretariaat: 	  

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. 	Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijeenkomst van de Sectortafel Elektriciteit wat verlaat vanwege OV- 
perikelen en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Stand van zaken met betrekking tot aanwezigen 
•  vervangt vandaag  en . 
•  wordt vervangen door . 
•  komt iets later, maar zal  vervangen. 
•  van het secretariaat is afwezig. 
•  is afwezig. 
•  heeft zich ziekgemeld. 
•  vervangt . 

Agenda 
Op de agenda staan twee oude verslagen van vorig jaar die destijds abusievelijk niet zijn 
vastgesteld. Het is van belang dat ze woorden vastgesteld t.b.v. het 'moederdocument' waar druk 
aan wordt gewerkt om de informatie via de WOB-procedure openbaar te kunnen maken. 
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Verder staat een presentatie over infrastructuur op de agenda en de bespreking van de notitie die 
door het Rijk is toegestuurd. De laatste versie, die licht is geamendeerd, is gisteren beschikbaar 
gekomen. 

Voortgang proces 
Vorige week vrijdagmiddag heeft de minister-president bekend gemaakt dat het opstellen van het 
KA enkele weken vertraging heeft opgelopen. Na enige consultatie, is het de voorzitter gebleken dat 
dit uitstel geen betrekking heeft op deze tafel. Daarom stelt hij voor dat de sectortafel elektriciteit 
zich houdt aan de vorige week vastgelegde planning voor de komende weken. 24 april geldt daarbij 
als einddatum voor: 

- de tekst voor het hoofdstuk Elektriciteit in het KA 
- de bijlagen, zoals eerder afgesproken 
- instemming met de verslagen t.b.v. de WOB-procedure 

In de periode daarna is van de kant van het Kabinet mogelijk behoefte de tafel nog eens nader te 
consulteren. De mogelijkheid daartoe is reeds geregeld. De heer Vendrik zal echter na 24 april a.s. 
geen tafelvoorzitter meer zijn. 

 bevestigt de voorgestelde gang van zaken. Eind april of begin mei worden mogelijk 
1 à 2 vergaderingen belegd onder tijdelijk voorzitterschap in de periode tot het moment van 
ondertekening. Waarschijnlijk is volgende week de naam van de beoogde tijdelijk voorzitter bekend. 

De voorzitter vervolgt dat nog niet vaststaat dat 24 april alle voorstellen ten aanzien van de 
governance beschikbaar zijn. De gevoelens over de governance zoals die aan deze tafel leven, zijn 
middels een notitie meegegeven met het verzoek hier rekening mee te houden. Indien daar later op 
terug moet worden gekomen, kan hij zich voorstellen dat de tafel nog eens met elkaar daarover wil 
spreken. 

 herinnert aan de afspraak dat de bijlagen geen onderdeel van het akkoord uitmaken 
maar zuiver ter informatie worden geopenbaard. 
De voorzitter bevestigt dat de bijlagen worden aangeboden als ondersteunend materiaal voor het 
Klimaatakkoord. 

Op verzoek wordt de presentatie van  als eerste agendapunt behandeld. 

2. Verslagen 27 en 29 juni 2018 KA-E 106a en 106 
(dit agendapunt komt aan het eind van de vergadering ter sprake, zie pag. 15) 

3. Infrastructuur: presentatie Hans Coenen en mondelinge toelichting voortgang Rijk 
( ) 

Presentatie  
 herinnert aan de presentatie van TenneT en Gasunie 'Infrastructure outlook 2050'. 

Enige tijd terug werden daarin de uitkomsten van de studie naar hoe het energiesysteem er in het 
jaar 2050 uit zou kunnen zien, aan de tafel is gepresenteerd. Naar aanleiding van die studie is al 
veel gebeurd. Inmiddels is al met diverse belangrijke stakeholders gesproken, maar dit is nog 
slechts het begin van het traject. Zoals toegezegd, wordt er voortvarend aan het traject voor de 
jaren 2030-2050 gewerkt. De presentatie betreft een toelichting op de beoogde aanpak. 
(De tijdens de presentatie gestelde vragen zijn in het verslag per slide opgenomen) 

- Fase 1 
 vraagt of naast de afstemming met Europese scenario's ook het verplaatsen van 

waterstof vanuit gebieden buiten Europa, zoals dat wellicht op termijn tot 2050 zal gebeuren, is 
meegenomen. 
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 bevestigt dat dat er ook onder valt. Het betreft eigenlijk de doorvertaling in Europese 
infrastructuur van een mogelijk mondiale markt. 

- Communicatie met key-stakeholders 

 begrijpt dat dit de voorbereidingen voor de periode 2030-2050 betreffen. Zij 
heeft niet scherp wat de gevolgen voor de infrastructuur zouden zijn wanneer sprake is van extra 
elektrificatie. 

 legt uit dat wordt gewerkt met scenario's, dus extra elektrificatie is niet expliciet 
opgenomen. Het OKA is de leidraad voor investeringsplannen van de netbeheerders op basis van 
wat zij moeten opleveren voor 2030. Indien aanvullende kennis daarover beschikbaar komt, moeten 
met name de investeringsplannen worden aangepast. 

 kan zich voorstellen dat verschillende scenario's al in de periode 2020-2030 
impact kunnen hebben en ontwikkelingen sneller kunnen gaan dan verwacht, zie bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van waterstof. Waar snijdt de aanpassing in de afspraken in het OKA? Wordt het geheel 
flexibel genoeg om de eerstkomende jaren al gevolgen van veranderde ontwikkelingen te kunnen 
incorporeren in langetermijnplannen? 

 worstelt zelf ook nog met die vragen. Hij benadrukt dat dit nog maar scenario's zijn 
die mogelijke toekomstbeelden schetsen. Investeringsplannen van de netbeheerders daarentegen 
zijn hard. 

 denkt dat het onderscheid tussen zekerheid en onzekerheid steeds kleiner zal worden 
naarmate de tijd vordert. Zodra het KA vastgesteld is, worden plannen daaruit uitgevoerd, inclusief 
infrastructuur. Dat geeft ook de infrastructuurbedrijven zekerheid over wat hen tot 2030 te doen 
staat. Daarna wordt het spannender omdat er dan geen akkoord als richtlijn ligt en veel meer 
onzekerheid bestaat. Daar moet aan worden gewerkt voordat die periode ingaat. 

 sluit zich aan bij de zienswijze van . 

Na afloop van de presentatie worden de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 

 vond de presentatie zeer interessant. De koppeling die gemaakt wordt met de 
RES'en is mooi, maar hoe kan er vanuit de RES'en goed aangehaakt worden op dit traject en de 
ontwikkeling? Zou dat via het IPO moeten worden gedaan? Hoe kunnen de RES'en een goede rol 
hierin vervullen? 

De voorzitter sluit zich aan bij de vorige vraag. Toevallig heeft hij bij de Metropoolregio Eindhoven 
waar met de betrokken wethouders aan een RES wordt gewerkt een presentatie van  
van Enexis gezien waarmee zeer goed contact werd gezocht met de bestuurders in de regio. Een 
vergelijkbare aanpak met een soort roadshow die in RES-land wordt uitgerold, lijkt de voorzitter 
zeer nuttig. 

 spreekt grote waardering uit voor de voortgang die is gemaakt met het onderwerp. 
Hij sluit zich aan bij het voorstel van de voorzitter om een soort roadshow op te tuigen. Bij diverse 
presentaties in verschillende gremia is wel gebleken dat het onderwerp veel vragen oproept die ook 
kunnen dienen ter aanscherping. 
In het belang van zowel netbeheerders als eventuele andere partijen die willen investeren en andere 
stakeholders, dient op enig moment over een soort borging naar beide kanten te worden nagedacht. 
Voor de infrastructuurbedrijven is van belang dat allerlei wensen kunnen worden neergelegd, maar 
niet bekend is of daaraan tegemoet kan worden gekomen. De inbreng van stakeholders zou groter 
moeten zijn dan die is in een bijeenkomst zoals die hier in het kader van het KA plaatsvindt. 
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 is vereerd dat NVDE als key-stakeholder wordt genoemd en werkt graag mee aan 
het mooie voorstel. De samenhang van alle onderdelen is inderdaad vrij complex en de lange 
doorlooptijd van veel infrastructuurprojecten vergroot de noodzaak snel actie te ondernemen. 

 merkt op dat 'betrokken worden' van key-stakeholders voor meerdere uitleg 
vatbaar is. In hoeverre wordt er daadwerkelijk in cocreatie met hen gewerkt? Nadere informatie 
over de vorm, fase en tijdigheid waarin de meedenkcapaciteit wordt ingezet is gewenst. Overigens is 
zij zeer verheugd over de rol die ook voor Energie-Nederland is weggelegd. 

 bedankt voor het mooie overzicht. Is naast warmte, methaan, waterstof en 
elektriciteit ook naar CCS gekeken? 

 gaat in op de vragen en opmerkingen. 
- De koppeling met de RES'en zal naar verwachting tweerichtingsverkeer worden. Netbeheerders 

zitten ook bij alle RES-regio's aan tafel en kunnen daar input ophalen. IPO en VNG worden ook 
gezien als (key-)stakeholders die zelf rechtstreeks input kunnen leveren. In welke vorm de 
wisselwerking wordt gegoten, komt aan bod bij het communicatieplan. 

- Het idee van een roadshow wordt gedeeltelijk al uitgevoerd, zij het niet bij de RES'en maar wel 
bij verschillende stakeholdergroepen. De aansporing om in de verschillende RES-regio's iets 
dergelijks te organiseren, wordt meegenomen. 

- Aandacht voor de borging naar beide kanten is een goed punt want het mag niet vrijblijvend zijn. 
Voor de netbeheerders is het echter al wel vrij duidelijk, zij zullen dit soort zaken doorvertalen in 
de infrastructuurplannen. Meer borging voor de marktpartijen en industrie bieden geldt als 
expliciet doel. Hoe dit zal gebeuren, moeten de partijen samen nader verkennen. 

- Wat betreft de mate van cocreatie, sluit de tekst aan op de bewoording in het 
Elektriciteitsakkoord. Het gaat om infrastructuurontwikkeling, daarom is gezegd dat de 
netbedrijven het 'oppakken samen met'. Energie-Nederland is ook uitgenodigd in de 
klankbordgroep vertegenwoordigd te zijn waar het nadrukkelijk gaat om input ophalen en 
sparren. Dus echt om cocreatie. 

- CCS staat op dit moment inderdaad niet opgenomen in het lijstje. 

De voorzitter wijst erop dat plannen voor publieke infrastructuur op een bepaald moment door een 
openbaar bestuur moeten worden goedgekeurd. Het is dan ook verstandig ook qua governance goed 
uit te zoeken hoe de volgende stappen worden gemaakt. Het betreft hier immers een grote 
kostenpost. Alle additionele kosten van het KA landen voornamelijk aan deze tafel. Dat is een extra 
reden heel precies te zijn in het vastleggen van de procesgang voor de komende jaren en hoe dit 
met maximale betrokkenheid van marktpartijen en maatschappelijke organisaties wordt gedaan. Het 
is van uitermate groot publiek belang om dit onderdeel van het KA tot een goed einde te brengen. 

Update ontwikkelingen infrastructuur Rijk 
- Marktordening verschillende technieken 

De presentatie van  geeft een mooi overzicht van alle investeringsplannen die de 
komende jaren door de verschillende partijen moeten worden gedaan. Dat gaat om elektriciteit en 
gas, waar het kleinere aanpassingen betreft, maar primair om duidelijkheid over de ordening ten 
aanzien van nieuwere technieken. Op dit moment wordt al uitgebreid gesproken over de ordening op 
de warmtemarkt. Met name ten aanzien van waterstof en CCS ligt dit nog grotendeels open. 
In 2020 zal het Rijk, conform afspraak in het OKA, een visie opleveren waarin wordt ingegaan op die 
vijf technieken en op de bijbehorende rol voor netbeheerders en marktpartijen. Deze visie wordt 
opgesteld in cocreatie en met betrokkenheid van de deelnemers van de Elektriciteitstafel, primair 
met de netbeheerders, maar ook met marktpartijen en decentrale overheden. Rond de zomer komt 
het Rijk met een uitgewerkt plan van aanpak om medio/eind 2020 de visie op te leveren. Overigens 
is al wetgeving in voorbereiding voor elektriciteit en gas, maar ook over de warmtemarkt wordt 
uitgebreid gesproken. Deze ontwikkelingen wachten niet op de visie maar lopen gewoon door. Het is 
wel bedoeling een gebundeld verhaal op te leveren over alle technieken tezamen. 

- Acute problemen netcapaciteit Noordoost Nederland 
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De Tweede Kamer is toegezegd eind mei middels een brief te informeren over de maatregelen die 
het Rijk wil nemen om de problemen te verminderen. Mogelijke maatregelen worden momenteel 
uitgebreid gesproken met diverse partijen, waaronder de provincies Drenthe en Groningen, IPO, 
ACM, Enexis en TenneT terwijl de NVDE zelf een werkgroep ingericht heeft voor dit onderwerp. 
Enerzijds betreft dit aanpassing van wet- en regelgeving, hetgeen wat meer tijd kost, maar voor een 
structurele oplossing moet zorgen. Daarnaast zijn er sneller werkende aanpassingen mogelijk, 
bijvoorbeeld in de codes. Ten derde ligt er een rol voor decentrale overheden die zelf ook kunnen 
bijdragen, maar kunnen ook de netbeheerders en het Rijk bijdragen, bijvoorbeeld middels de 
gestelde voorwaarden in SDE+. Dit alles levert een breed pakket maatregelen voor korte en lange 
termijn dat naar verwachting eind mei aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd. De besprekingen 
vinden nu primair plaats met de betrokken partijen, maar indien gewenst, kan een en ander ook aan 
deze tafel nader worden toegelicht. De beste optie daarvoor is tijdens de vergadering op 
24 april a.s. omdat men dan zo ver mogelijk gevorderd is. 

De toelichting van het Rijk geeft aanleiding tot de volgende vragen en opmerkingen: 
Marktordening verschillende technieken 

-  ziet het belang van een duidelijke visie, maar vindt het een beetje vreemd dat het 
Rijk voor de marktordening 'natuurlijk in eerste instantie met netbeheerders' gaat praten. 

-  vult de opmerking van  aan; er moet bij de samenwerking vanuit 
het Rijk ook in het oog worden gehouden wie de kosten betaalt. Bij elektriciteit zijn dat de 
gebruikers/afnemers en bij gas zijn het de netgebruikers, zowel de leveranciers als betrekkers. 
Het is van groot belang voor het draagvlak hen te betrekken. 

Acute problemen netcapaciteit Noordoost Nederland 
-  vraagt vanwege het noemen van SDE+ of er toch een koppeling komt tussen 

netconnectiemogelijkheden en subsidies. 
-  juicht het overleg toe. Namens Netbeheer Nederland licht hij de 

verwachting toe. De optelsom najaar 2018 SDE, plus de voorjaarsronde 2019 die nu open is en 
de najaarsronde van 2019 die nog komt, zal vermoedelijk 8 á 9 GW zon opleveren. Dit is 
evenveel als de helft van de Nederlandse piek. Komend jaar wordt die hoeveelheid dus 
toegevoegd aan de totale problematiek die reeds bestaat in Noordoost Nederland. De 
problematiek zal zich vermoedelijk verspreiden over heel Nederland en verder toenemen. Een 
voordeel van de ontwikkelingen is dat met deze aantallen in 2025 al gerealiseerd zal zijn wat 
voor 2030 als doel is opgenomen. De snelheid van de ontwikkelingen geven de noodzaak van 
snelle aanpak weer. 

-  houdt zijn hart vast bij het horen van dergelijke hoeveelheden. Het is hem 
bekend dat in veel gevallen waar zonnepanelen worden aangelegd, geen participatie is 
toegepast. Hopelijk komt er een manier om goede ruimtelijke ordening te regelen en 
participatie in te zetten want aanleg van dergelijke hoeveelheden zonder die randvoorwaarden 
zal tot veel weerstand leiden. Het is de taak van het bevoegd gezag hierop te sturen. 

 nuanceert het geschetste beeld. De meeste zonprojecten van de komende 
batch komen op daken te liggen, conclusies over gebrek aan participatie zijn dan ook voorbarig. 

os wijst in het kader van de verwachte toename van zonprojecten op het pleidooi 
van KEK voor gebruik van zogenaamde dubbeldoelkavels. 
Verder weet hij dat aanpassingen aan de code, een van de snelle opties die werd genoemd, ca. 
9 maanden in beslag nemen. Kortetermijnoplossingen kunnen dus tot ongeveer een jaar duren. 

 biedt voor de vergadering van 24 april a.s. aan input te leveren over de 
netcapaciteitsproblematiek uit de werkgroep van NVDE. 
NVDE ziet twee ontwikkelingen die tegemoetkomen aan de zorgen over de hoeveelheid 
zonprojecten. Ten eerste wordt de motie Dik-Faber over de inpassing van zonneparken 
uitgevoerd waarbij alle betrokken partijen het eens zijn over de werkwijze. Daarnaast is de 
zonnesector zelf een gedragscode aan het ontwikkelen die zowel op ruimtelijke inpassing als 
participatie toeziet. 

 geeft antwoord op de vragen, geclusterd naar onderwerp. 
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Over het belang van goede ruimtelijke inpassing zijn in het OKA al goede afspraken gemaakt. 
Het Rijk schaart zich achter de nuanceringen gedaan uit naam van Nuon en NVDE. Natuurlijk is 
aandacht voor participatie noodzakelijk. 
De primaire insteek is te komen tot een betere matching van hernieuwbaar aanbod met 
transport. Hierbij wordt gewerkt met instrumenten waarbij in het verleden geen koppeling is 
gemaakt, hetgeen de aanpak wat bemoeilijkt. Met SDE wordt gestuurd op zo goedkoop 
mogelijke aanleg, maar dat wijst doorgaans naar gebieden waar veel ruimte is en het net niet is 
ingericht op zware belasting. Die matching moet worden verbeterd. De RES'en bieden een optie 
daarvoor op wat langere termijn. Omdat er echter sprake is van een bestaand probleem terwijl 
er nog veel beschikkingen bij komen, wordt ook naar SDE+ gekeken. In het OKA staat in die 
context bijvoorbeeld een locatietoets genoemd. 

- Input van NVDE ziet EZK graag tegemoet, voorafgaand aan de vergadering van 24 april a.s. 
zodat het kan worden verwerkt. 

- Wat betreft de marktordening, dat is natuurlijk een samenspel van netbeheerders en 
marktpartijen. 

De voorzitter bedankt  voor de presentatie en toelichting. 
Op 24 april a.s. zal de laatste stand van zaken worden toegelicht door EZK. De voorzitter verzoekt 
zowel het Rijk als NVDE de tafel een korte notitie hieromtrent tijdig, voorafgaand aan de 
vergadering te doen toekomen. 
(op verzoek wordt een korte pauze ingelast) 

4. 	Wijzigingsvoorstellen Rijk (salderen, SDE, CC[U]S) KA-E 230 
 licht de laatste versie van de wijzigingsvoorstellen toe. 

EZK heeft wijzigingsvoorstellen op drie thema's opgesteld. De redenen voor de wijzingen zijn al 
eerder toegelicht. De afgelopen dagen is met diverse partijen nog informeel contact geweest voor 
nadere afstemming op deze thema's. Deze drie maatregelen moeten ervoor zorgen dat de 
Elektriciteitstafel aan de gestelde opgave gaat voldoen. Afstemming hierover is dan ook essentieel. 

1. Vormgeving Opvolging salderingsregeling 2021 
In hoofdlijnen betreft het voorstel het substantieel langer voortzetten van salderen tot en met 2022, 
drie jaar langer dan in het regeerakkoord was voorzien. Daarna volgt stapsgewijze fiscale afbouw 
naar nul in 2030. 
Bij de vorige bijeenkomst zijn met name door de netbeheerders zorgen geuit over wisselwerking 
met de invoering van de slimme meter. Er werd ook voorgesteld om de invoering van de verplichte 
dubbele meter aan te grijpen om de uitrol van de slimme meter te bespoedigen. Tijdens uitgebreid 
overleg met de netbeheerders is de hier voorliggende tekst besproken die mede beoogt aan hun 
zorgen tegemoet te komen. Het belang van de goede uitrol van de slimme meter staat nadrukkelijk 
voorop, ook in de communicatie en promotie hieromtrent. Enkel in gevallen waar dat niet succesvol 
verloopt, is het voor de uitvoering van de regeling van belang dat er in ieder geval een dubbele 
telmeter aanwezig is. Dit is nodig om de belastingdienst voldoende comfort te bieden bij de afbouw 
van de salderingsregeling. Als dat niet lukt, staat de voorgestane aanpak in zijn geheel opnieuw ter 
discussie, hetgeen ongewenst is. 

De voorzitter stelt voor eerst in te gaan op het nadere voorstel van het Rijk en daarna op de 
voorgestelde tekstwijzigingen. 

-  is zeer te spreken over het voorstel. Het biedt ruimte voor groei van de 
zonmarkt en houdt de consumenten tevreden. De laatste versie van de tekst was duidelijker 
dan de voorlaatste. NVDE heeft nog wel een aantal opmerkingen over de uitwerking: 
- Bij de uitwerking van het fiscale voordeel liggen nog veel opties open; gebaseerd op 

Kilowatturen of euro's, uitgedrukt in procenten of centen? 
- Specifiek aandachtspunt vormt meenemen van de markt van scholen en Mkb'ers in de 

nieuwe regeling. 



261 

- Voor 11 jaar vooruit de markt voorspellen is lastig, daarom zou jaarlijks de 
marktontwikkeling moeten worden bekeken. De tarieven moeten ook jaarlijks worden 
verwerkt in het belastingplan, hetgeen bijsturing mogelijk maakt. 

 heeft begrip voor de positie van Rijk, maar vraagt aandacht voor de 
systeemkant van de energietransitie. Voor echte innovatieve kleinschalige flexibiliteit is een 
slimme meter een van de steunpilaren. Flexibiliteit gaat steeds meer richting realtime, inzage in 
load en productie op alle niveaus is daarbij fundamenteel. De voorgestelde grenswaarde van 
80% is begrijpelijk, maar daarmee mist 20% aan kennis, data en innovatiekracht. De landelijke 
netbeheerders vrezen dat dit de flexibiliteit vertraagt. Een concreet voorstel om hieraan 
tegemoet te komen, is de invoering van een slimme meter t.b.v. datacollectie die een optie 
heeft om niet te kunnen worden uitgelezen, ter bescherming van de privacy. 

 denkt dat een incentive om een slimme meter te nemen het probleem van 
de netbeheerders op zou lossen. Er is goed overleg met EZK over dit onderwerp. Hij heeft 
vertrouwen dat men er uiteindelijk samen wel uitkomt. 
Er zijn nu twee soorten meters, de 'domme' meter en de slimme meter waarvan de 
communicatiemodule aan en uit kan worden gezet. Het voordeel van de slimme meter voor de 
netbeheerder is dat deze op afstand kan warden uitgelezen. Nu wordt mogelijk een nieuwe 
categorie geïntroduceerd, de zogenaamde digitale meter. Deze optie kan veel extra kosten met 
zich meebrengen wanneer klanten daar (tijdelijk) voor kiezen. Er bestaat een groot gevaar dat 
consumenten van een slimme meter terug zullen willen naar een digitale meter. Daarmee kan 
zelfs het doel van 80% slimme meters in het geding komen. De voorkeur gaat uit naar 
verplichte overstap op de slimme meter zonder een extra ander type meter in te voeren. 

 is blij met de aanpassing in de tekst. Stel dat de kostendaling niet verloopt 
zoals verwacht, zodat een langere terugverdientijd nodig is, moet dan niet opnieuw naar het 
tempo van de afbouw van saldering worden gekeken? 

 is heel blij met het voorstel. Hij heeft nog 2 aandachtspunten: 
- Belangrijk is bij de uitvoering na 2023 ook de administratieve lasten voor energieleveranciers 

in de gaten te houden. Per uitvoeringsvariant kunnen die nogal verschillen. 
- In Duitsland is de combinatie zon-PV en batterijen al zeer succesvol, terwijl die toepassing in 

Nederland nog nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen. Dit kan een bijdrage bieden 
leveren aan de netcongestie-issue in de wijken. Dit onderwerp wordt niet genoemd, maar 
het is verstandig hier wel iets over op te nemen. 

 is zeer te spreken met het voorstel. 
 ziet in de praktijk dat op lokaal niveau initiatieven van de grond komen om als 

collectief flexibiliteit te organiseren. ODE is bereid mee te werken aan een 
communicatiestrategie of projecten om de invoering van de slimme meter te bevorderen met 
het argument dat men als producent van energie onderdeel uitmaakt van het energiesysteem, 
met de bijbehorende verantwoordelijkheid. 

 vindt het een goed voorstel. Met betrekking tot de systeemkosten en 
administratieve kosten die worden veroorzaakt doordat consumenten domme meters houden, is 
het wellicht een idee die kosten te laten betalen door degenen die de domme meter behouden? 

-  lijkt de beste optie om de slimme meter verplicht te stellen. Maar als dat politiek 
gezien op te veel weerstand stuit, is het voorstel van  een goed idee. Eventuele 
kosten verbinden aan behoud van een domme meter levert immers een incentive om over te 
gaan naar een slimme meter. 
Deze sterk naar de digitale meter verwijzende tekst kan beter niet zo in het OKA worden 
opgenomen, maar enigszins afgezwakt tot 'het moet een slimme meter zijn'. De huidige tekst 
over de digitale meter zal tot veel reacties leiden. 

- De voorzitter is tot slot benieuwd wanneer het Kabinet komt met meer informatie omtrent 
saldering voor de buitenwereld. 

 beantwoordt de laatste vraag als eerste. Wat hier besproken wordt, loopt mee in de 
bredere communicatie van het OKA. Op dit moment is voorzien dat dit eind mei wordt 
gepresenteerd, nadat in april hopelijk de politieke besluitvorming afgerond is. 
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 onderscheidt twee discussies: enerzijds speelt de vraag of er voldoende stimulans 
blijft voor consumenten om zonnepanelen op hun dak te leggen. De voortzetting van de 
salderingsregeling wordt daarbij gezien als positief. Daarnaast is er discussie over de slimme meter 
en het al dan niet verplichten daarvan. Het Rijk wil deze discussie niet opnieuw voeren. Een 
verplichting in algemene zin wordt politiek volstrekt kansloos geacht. 
Het gezamenlijke primaire doel is de uitrol van de slimme meter maximaal voortgang te laten 
boeken. Dat was en blijft de inzet. De aangeboden bijdrage aan de communicatie om dit te 
bevorderen, is van harte welkom. Het overtuigen is met name van belang bij de groep die de 
slimme meter niet krijgt. Het streven is richting 100% slimme meter- gebruik te komen. Het nieuwe 
voorstel is om voor het resterende deel van de huishoudens een alternatieve meter te verplichten 
zodat wel zicht is op de energiestromen. Het is niet de bedoeling de consument een gelijkwaardige 
keuze tussen slimme en digitale meter aan te bieden. De standaardaanpak zal zijn de slimme meter 
aan te bieden en de voordelen daarvan en het belang toe te lichten. Het Rijk wil graag samen een 
aanpak ontwikkelen om te zorgen dat de acceptatiegraad van de slimme meter zo hoog mogelijk is. 
De genoemde optie om mensen (financieel) te prikkelen bij de keuze voor een slimme meter wordt 
momenteel ook al overwogen. Het belang van een positieve insteek wordt echter ook erkend. Eerder 
is al besproken dat geen sprake mag zijn van een verplichting tot een slimme meter, omdat dat juist 
weerstand oproept, ook al is er een optie om de communicatiefunctie uit te zetten. Daarom wordt 
liever gewerkt met randvoorwaardelijke acties. 
De tekst laat nog enigszins ruimte om als Rijk en betrokken partijen samen nader te bekijken naar 
de beste optie.  hecht eraan deze optie in de tekst open te houden. Het is ook nog 
niet nodig om nu met precieze voorschriften te komen. De tekst geeft de belastingdienst in ieder 
geval voldoende comfort. 
De technische punten wat betreft de uitwerking komen in de volgende fase aan bod. Er zijn 
inderdaad verschillende opties met bijbehorende voor- en nadelen. Het Rijk gaat graag nader in 
overleg over de verdere uitwerking. 

De voorzitter vraagt de aanwezigen hun commentaar op het tekstvoorstel, opdat dit kan worden 
verwerkt en volgende week een aangepast tekstvoorstel wordt voorgelegd. 

 hoort graag• suggesties, maar gezien het feit dat parallel ook met het Kabinet en 
fracties wordt gesproken, is het niet verstandig hier nu aanpassingen aan de tekst te doen. Alle 
input wordt meegenomen en waar mogelijk verwerkt. Al te grote aanpassingen kunnen 
waarschijnlijk niet meer worden doorgevoerd. 
-  pleit ervoor niet naar de digitale meter te verwijzen in deze tekst. Er kan worden 

gezegd dat de oude meters in de toekomst moeten worden vervangen zonder expliciet te 
vermelden waarmee. 

-  ziet graag een passage over de positieve insteek op de overgang naar de 
slimme meter toegevoegd. Daarnaast is het verstandig uit te sluiten dat mensen van een 
slimme meter terug kunnen naar een digitale meter. 

-  verwijst naar haar suggestie over de terugverdientijd. 

2. Verbreding SDE+ - 35 TWh hernieuwbaar op land 
 heeft vorige week al aangekondigd dat momenteel in het Kabinet wordt gesproken 

over de indicatieve tabel met de verdeling van het geld over de sectoren die mee kunnen dingen 
naar SDE++. PBL heeft in de doorrekening verschillende plafonds verondersteld voor verschillende 
sectoren, waaronder 35 TWh voor elektriciteit, een plafond voor CCS voor de industrie en € 550 
miljoen die beschikbaar is voor nieuwe industriële toepassingen. Deze plafonds zijn ingegeven door 
het beperkte budget. Hoofdzaak is dat het instrument zodanig wordt ingericht dat alle sectoren de 
gestelde doelen kunnen behalen. Uit de doorrekening van PBL blijkt namelijk dat wanneer geen 
plafonds worden aangebracht, het beschikbare budget opgaat aan de sectoren industrie en 
elektriciteit. 
Het uitgangspunt is zoveel mogelijk vast te houden aan SDE als constructief instrument waarbij 
concurrentie plaatsvindt en de goedkoopste aanbieder wint. Enige limitering hieraan ligt wel voor de 
hand. Deze discussie wordt primair aan de Industrietafel gevoerd waar het met name gaat over CCS 
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en € 550 miljoen. Voor de Elektriciteitstafel betreft het een plafond van 35 TWh. De voorgestelde 
tekst maakt duidelijk dat op 35 TWh wordt gestuurd, conform afspraken uit het OKA. Het huidige 
beeld is dat daarvoor meer dan voldoende middelen beschikbaar zijn. Uit de doorrekening van PBL 
blijkt een ruimte van € 200 miljoen die kan worden ingezet voor het project bij Tata Steel, waarover 
later meer. 
De hoofdzaak is dat het geld is bedoeld om 35 TWh te halen, waarbij opgemerkt wordt dat in 2021 
opnieuw zal worden bezien of het getal 35 iets naar boven moet worden bijgesteld, afhankelijk van 
de elektriciteitsvraag. 
Ter nuancering bij de indicatieve tabel: in 2030 gaat € 2,5 miljard van het totaalbedrag van € 3,2 
naar hernieuwbare energie. 

De voorzitter licht toe dat de voorliggende tekst verwijst naar Hoofdstuk 9 uit de ontwerptekst. 
Strikt genomen is dit niet de tekst van de Elektriciteitstafel. Vervolgens vraagt hij de aanwezigen 
naar hun reactie. 

 meent dat het OKA staat dat 'tenminste 35 TWh' is afgesproken, niet precies 35. De 
achterliggende overweging om te zorgen dat alle sectoren hun doelen kunnen behalen is 
duidelijk. 
De opmerking betreft het grote aandeel hernieuwbare energie valt niet helemaal goed. Bij het 
verdelingsvraagstuk zou namelijk ook de fiscale behandeling van de industrie moeten worden 
betrokken. Het is beter het doel voor ogen te houden dat alle sectoren hun doelen moeten 
kunnen halen. 
Voorkomen moet worden dat een bepaalde sector noodgedwongen tot stilstand komt door het 
instellen van een plafond. In dit verband heeft hij 2 opmerkingen: 

- Als in 2021 wordt vastgesteld dat er extra elektriciteitsvraag is, leidt dit mogelijk tot extra 
subsidiebehoefte. In de tekst zou dit explicieter naar voren moeten komen. 

- Stel dat er, gegeven de vraag en de 35 TWh, toch behoefte is aan door ontwikkelen, waarbij 
sprake is van een kleine onrendabele top, zou in dat geval het alternatieve instrument voor 
na 2025 naar voren worden gehaald om te voorkomen dat de sector stilvalt? 

-  benoemt de lastige opgave goed duidelijk te maken dat zon en wind in 
termen van SDE zo kosteneffectief zijn dat het in termen van nationale kosten niet 
kosteneffectief is ze alle ruimte te geven. Dit moet begrijpelijk worden verwoord, zonder dat het 
eerlijke competitie in de weg staat. 
Een tweede punt is de vraag hoe dit complexe proces, met betrekking op verschillende 
technologieën en regio's, lopend over een periode van 11 jaar, zodanig valt te sturen dat de 
uitkomst precies 35TWh zal zijn. Hoe kan worden voorkomen dat het doel noopt tot sub ideale 
keuzes in de uitvoering, teneinde niet boven de 35 TWh uit te komen? 
NVDE heeft niet de indruk dat de RES'en tot vele TWh extra zullen leiden indien geen plafond 
wordt aangegeven, maar dat het halen van de 35 nog een behoorlijke opgave is. Hoe groot is 
het probleem als uiteindelijk 1 à 2 extra TWh wordt geproduceerd? Zou dit eventuele probleem 
niet beter in 2021 kunnen worden getackeld bij de herijking van de vraag? 

-  sluit zich aan bij de laatste opmerking: wat is erop tegen het voorstel tot 
begrenzing uit te stellen tot de evaluatie van 2021? 
In de tekst zou 'op land' moeten worden toegevoegd voor 'hernieuwbare elektriciteit', omdat 
anders de mogelijkheid terug te komen op subsidie bij wind op zee, zoals toegezegd door 
minister Wiebes, wordt uitgesloten. 

-  ziet de 35 TWh als uitvloeisel van een percentage van de doelstelling, niet als 
absoluut gegeven. De inzet is de doelstelling te halen, niet de 35 TWh. 

-  sluit zich aan bij eerdere opmerkingen. In de tekst staat dat wanneer 
stijging van de elektriciteitsvraag wordt geconstateerd, evaluatie daarvan plaatsvindt. Eerder is 
al afgesproken dat stijgende vraag tot stijging van de productie hernieuwbaar op land zal 
leiden. De formulering van de tekst geeft de urgentie van de noodzaak om wellicht over de 35 
TWh heen te gaan niet goed weer. Het beeld dat tot 35 TWh wordt begrensd, zonder de 
mogelijkheid naar boven bij te stellen, kan bij de RES'en aanleiding zijn om het getal als plafond 
te hanteren in plaats van de mogelijkheid te zien om zelf meer te doen. 

- De voorzitter wijst in dit verband op voetnoot 76. 
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 gaat in op de vragen en opmerkingen. 
- Het Rijk kijkt met de invalshoek dat het behalen van de doelen voor alle sectoren centraal staat 

naar het geheel. Alleen inzet van het kosteneffectieve instrument SDE biedt daarvoor echter 
onvoldoende comfort. Dat is inderdaad lastig uit te leggen. Enerzijds heeft dit te maken met het 
vasthouden aan afspraken waarmee ook andere sectoren hun doelen kunnen halen. Verder 
geldt dat wat op korte termijn kosteneffectief is, dat vaak niet is op de lange termijn. 
Bijvoorbeeld de aanpak van de gebouwde omgeving is in aanvang een dure maatregel, maar de 
dure aanloopperiode is nodig om op termijn kosteneffectief te kunnen zijn. 

- Teneinde het slim aan te pakken moet investeringszekerheid centraal staan. Dat is de reden dat 
de teksten zo zacht mogelijk zijn opgeschreven. 35 TWh is inderdaad geen maximum, het 
doelbereik staat centraal. 

- Een koppeling met de evaluatie in 2021 is goed mogelijk. 
- In de tekst is het steeds zo geformuleerd dat extra vraag kan worden gematcht met extra 

aanbod, maar gerelateerd aan het doelbereik; is het nodig voor de 49% of de opgave van de 
sectortafel? 

- Uit de doorrekening van PBL blijkt dat extra geld beschikbaar zal zijn voor een eerste stap om 
tegemoet te komen aan extra vraag. Dat geldt ook voor wind op zee. 

- In 2021 zal heel nauwkeurig moeten worden beoordeeld hoe de vraag zich ontwikkelt. Tot die 
tijd wordt geen plafond aangegeven, maar wel voldoende comfort aan de andere tafels geboden 
dat niet al het geld naar elektriciteit zal gaan. 

 begrijpt dat extra vraag niet automatisch tot extra facilitering van zon en wind met SDE 
leidt, maar met het oog op de overall doelstelling misschien slechts gedeeltelijk. Dit zou hij graag 
ook zo in de OKA-tekst teruglezen. 

De voorzitter wijst op het sterretje onder de tabel in de tekst op pag. 150. Het lijkt verstandig dit 
punt ook in dat deel van het Elektriciteitshoofdstuk goed te laten landen. 

 vraagt of deze redenering inhoudt dat bij een hogere elektriciteitsvraag wordt 
geaccepteerd dat extra gascentrales in de vraag voorzien. 

 ziet bij extra elektriciteitsvraag als meest direct relevant mechanisme het effect op 
de doelstelling. Wanneer dit leidt tot meer inzet van gascentrales, betekent dat een probleem voor 
de doelstelling in megatonnen. Dat leidt vervolgens tot de overweging of meer hernieuwbaar niet te 
verkiezen valt. Volgens die lijn kan het effect dus wel verhoging van de productie van hernieuwbare 
elektriciteit zijn, maar is er geen rechtstreeks verband tussen vraag en aanbod. 

 heeft de indruk dat ten opzichte van de vorige tekst weinig is veranderd. De PBL-
doorrekening met commentaar wordt niet echt verwerkt. Bovendien komt er naar verwachting extra 
vraag van de Industrietafel, meer dan waar PBL mee heeft gerekend. Wat is nu het uitgangspunt; 
het OKA of de doorrekening van PBL die zowel voor de industrie als elektriciteit leidt tot 
heroverwegingen? 

De voorzitter meent dat de aanwezigen zelf kunnen beoordelen welke conclusies ze aan de 
doorrekening van PBL verbinden. Eventuele consequenties daarvan worden nu besproken. 

 wijst in het kader van de koppeling van vraag en aanbod op de samenhang met de 
vormgeving van de SDE++. Het gesprek daarover loopt momenteel. Aangezien bepaalde opties in 
de industrie zoals P2H niet per saldo tot CO2-reductie leiden, maar eerder tot extra uitstoot, indien 
wordt uitgegaan van de landelijke mix. Daarom moet in de SDE++ een koppeling met hernieuwbare 
bronnen worden gelegd. De juiste vormgeving kan een deel van het voorliggende probleem 
tackelen. 
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 komt terug op de voetnoot die luidt 'na de doorrekening van het ontwerp KA door 
PBL zal besloten worden of extra aanbod wordt opgenomen t.b.v. doelbereik van 49% 
emissiereductie'. De doorrekening heeft een lagere elektriciteitsvraag opgeleverd dan verwacht en is 
zodoende geen reden om meer hernieuwbar aanbod te bieden. Ondertussen is ook duidelijk dat de 
vraag van de industrie nog omhoog zal gaan. De vorige keer is echter al aangegeven dat niet nog 
een tussenstap wordt ingebouwd richting 2021. De afspraak voor herijking in 2021 stond immers al 
in het OKA. Conform de voetnoot, wordt dit gerelateerd aan het doel van 49%. 
Terecht noemde  de vorm van SDE++. De hamvraag is met welke emissiefactor wordt 
gerekend, met name bij elektricificering van de industrie. Hierover lopen de gesprekken nog. 

 wijst erop dat de zin bij het sterretje onder de tabel betrekking heeft op 
besluiten na doorrekening van het OKA. De fase dat dit van toepassing was, is nu voorbij en dit 
moet dus uit de tekst verwijderd. De indruk wordt gewekt dat dit ook zou gelden in de 
besluitvormingsfase van 2021. Dat staat hier echter niet. 

De voorzitter beaamt dat het sterretje over de situatie nu gaat, maar voetnoot 76 gaat over 2021. 
De voorzitter acht het verstandig de tekstsuggestie van het Rijk over de toekomst van SDE+ nog 
eens naast bestaande tekst te leggen en volgende week hierop door te gaan. 

 meent dat de 49% in de gaten wordt gehouden met de hoeveelheid beschikbaar 
gestelde SDE om te zorgen dat er geen overshoot is. Waarom wordt er nu een ding uitgepikt en 
gemaximeerd? 
Verder is hem niet duidelijk waarom niet gekozen wordt voor schotten tussen verschillende 
budgetten in plaats van maximering. Maximering lijkt hem onverstandig bij deze technologieën 
waarvan men juist hoopt dat ze heel groot worden. 

 legt uit dat plafonds en schotten, hoewel niet hetzelfde uitgangspunt, vaak wel 
hetzelfde effect hebben. Een schot bij gebouwde omgeving levert impliciet een plafond voor andere 
sectoren. Hij wil dit punt graag koppelen aan de bespreking van volgende week. De tekst zal nog 
worden gecheckt in relatie met de afspraken over 2021. Volgende week kan dan een integraler 
beeld van SDE worden besproken, waarbij ingegaan wordt op de zorgen en vragen over 35 TWh, 
gerelateerd aan de andere tafels. Gezien de onderlinge dynamiek tussen de tafels zal afzwakken van 
de tekst over elektriciteit leiden tot eenzelfde beweging bij andere tafels, met name industrie. 

 acht het verstandig niet meteen een hard plafond aan te geven. Dat draagt bij 
aan het openhouden van mogelijkheden. 

 vraagt of de zin 'wordt gestuurd op de realisatie van 35 TWh', zo moet worden 
gelezen dat eigenlijk geen plafond is geformuleerd. Wat is de afweging achter de woordkeus? 

 wijst erop dat het Kabinet zo weinig mogelijk schotten en plafonds wenst om zoveel 
mogelijk ruimte te bieden aan kosteneffectief werken en concurrentie. Tegelijkertijd is bij bepaalde 
sectoren, zoals gebouwde omgeving, een gegarandeerd bedrag nodig. Door bij sommige sectoren 
wel en bij andere niet een begrenzing aan te geven, ontstaat mogelijk een minder kostenefficiënte 
benadering. 

 ziet dat probleem ook. De insteek ten opzichte van plafonds is dan ook 'nee, tenzij'. 
Soms nopen politieke of maatschappelijke redenen daar toch toe. 
De achterliggende gedachte bij de tekst is dat het woord 'plafond' niet wordt genoemd, waarmee 
bewust wordt aangegeven dat dat hier niet wordt toegepast. Ook houdt het Rijk graag vast aan het 
haakje naar 2021 waarop volgende week nader wordt ingegaan. 

De voorzitter stelt vast dat volgende week op dit punt wordt teruggekomen, wellicht met een 
aangepaste tekstsuggestie voor het hoofdstuk SDE. Ook kijkt het Rijk nog naar bestaande tekst van 
het Elektriciteitshoofdstuk. 
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 is niet van zins de oude tekst te wijzigen, maar te zorgen dat men met elkaar het 
verband tussen de oude en nieuwe tekst goed begrijpt. 
(er wordt een korte pauze ingelast) 

3. CC(U)S restgassen staalproductie 
De vorige twee besproken instrumenten zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren van een reductie 
van ruim 18 Mton. De opdracht voor de tafel is echter 20,2 Mton. Een mogelijkheid om dit doel te 
bereiken, vormt de casus Tata Steel-Vattenfall, waar vermindering van inzet van restgassen van 
Tata Steel voor elektriciteitsopwek leidt tot minder CO2-uitstoot voor rekening van de sector 
elektriciteit. Het Rijk ziet facilitering van dit project als goede optie. 
Om dit mogelijk te maken, moet in de tekst worden opgenomen dat het project wel met andere 
opties moet concurreren, maar in ieder geval een kans krijgt om subsidie te verkrijgen. Daartoe 
moet SDE+ geschikt worden gemaakt voor CC(U)S-projecten in het kader van restgassen. 
Er zijn twee kanttekeningen. Het betreft een gecombineerd CCU/CCS-project hetgeen inhoudt dat 
dit onderdeel uitmaakt van de begrenzing t.a.v. CCS die nog nader wordt overeengekomen. Een 
ander punt is dat de subsidie hiervoor geen deel uitmaakt van de € 550 miljoen voor nieuwe 
industriële toepassingen. Daarbij komt het goed van pas dat de doorrekening van PBL aangeeft dat 
er nog ruimte in het budget zit. 
Het tekstvoorstel faciliteert de werkwijze. 

-  vindt het eigenlijk vreemd dat een regeling voor stimulering van duurzame 
energie wordt opengesteld voor CO2-opslag. Hij begrijpt dat de restgassen, die blijkbaar nog 
voldoende energie bevatten om elektriciteit mee op te wekken, nu niet meer worden gebruikt, 
maar ondergronds opgeslagen. Tata Steel heeft echter ook een behoorlijke CO2-uitstoot. Het 
lijkt dus logischer de CO2-gassen op te slaan in plaats van de restgassen. 

-  is van mening dat het project bij Tata Steel ligt en dus bij de Industrietafel 
thuishoort. Vattenfall heeft er weinig invloed op. 

-  is benieuwd waarom alleen CCS voor restgas wordt voorgesteld. 
-  begrijpt dat in de tekst wordt uitgegaan van sturing op exact 35 TWh. Hij is benieuwd 

of er een garantie is voor het geval de subsidie toch niet afdoende blijkt te zijn. 
Verder is hij benieuwd of dit project gaat concurreren met zon en wind of van een apart 
plafond, dan wel schot wordt voorzien. Als wel sprake is van concurrentie, is de vraag op welke 
kostenbasis de vergelijking wordt gemaakt. 

-  begrijpt de redenering achter de toerekening van reductie en subsidie. Zij 
vindt het moeilijk te beoordelen of faciliteren van dit grote project zonder meer past binnen het 
budget. Graag ziet zij komende week nadere informatie waarmee wordt aangetoond dat dit 
geen impact zal hebben op de andere belangen van de elektriciteitstafel. 

 licht de voorgestelde werkwijze van Tata Steel nader toe. De koolmonoxide uit 
de restgassen zal worden gecombineerd met groene waterstof voor de productie van bionafta, als 
grondstof voor de chemie. De nuttige delen worden dus wel onttrokken, maar de CO2  wordt 
opgeslagen. In potentie kan daar in totaal 6 Mton reductie mee worden gerealiseerd. 

 gaat in op de andere vragen. 
De vraag van  zal komende week nader worden geadresseerd. 
Het sturen op exact 35 TWh kan nadelen kan hebben, zoals reeds besproken, maar ook 
voordelen omdat in een tegenvallende situatie met SDE-middelen daarop kan worden gestuurd. 
Er is geen sprake van extra schotten of plafonds voor dit project. 
Overigens moet men scherp houden dat de beschikbare SDE-gelden primair bedoeld zijn om de 
49% te halen, niet specifiek voor de sector elektriciteit om de 35 TWh te halen. Dat is reden dat 
dit naar mening van het Rijk goed kan worden ingezet voor het genoemde project. 
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-  ziet een inconsistentie in het feit dat het project van Tata Steel naast 3 Mton 
voor deze tafel, ook 2 à 3 Mton voor de industrie oplevert, terwijl het subsidiebudget in zijn 
geheel onder de sector elektriciteit valt. 

-  herhaalt dat het project buiten de invloedsfeer van deze tafel ligt. 
- it vraagt of de werkwijze inhoudt dat de subsidie ook aan een ander bedrijf kan worden 

verstrekt indien dat een goedkopere optie dan Tata biedt. 
-  denkt eveneens dat het onderwerp bij de nog lopende discussie aan de 

Industrietafel moet worden betrokken. 
Het is hem nog niet duidelijk of de infrastructuur wordt meegerekend bij de kostenbasis voor 
CCS. 

De voorzitter herinnert eraan dat eerder discussie is gevoerd over de tafel waar dit project onder 
valt. Hij heeft daarbij gepleit voor een realistische benadering. De emissie wordt nu eenmaal deels 
aan deze tafel toegeschreven. Daarom is het verstandig er in ieder geval ook over te spreken. Dat 
laat onverlet dat ook aan de Industrietafel erover kan worden gesproken. Hopelijk kunnen partijen 
elkaar in deze pragmatische aanpak vinden. 

 zou met de voorzitter kunnen instemmen, als ook sprake zou zijn van de 
mogelijkheid om CCS toe te passen binnen de elektriciteitssector. 
Verder is zij benieuwd hoe eventuele subsidie die nog niet is gekwantificeerd in het akkoord, maar 
waar mogelijkerwijs nog ruimte voor is, zich verhoudt tot het budget voor CCU waarop aanspraak 
kan worden gemaakt binnen de elektriciteitssector. 

 wijst erop dat 3 miljoen ton reductie niet hetzelfde is als opslag van dezelfde 
hoeveelheid met CCS omdat een deel van de koolstof elders wordt gebruikt. 
Houdt dit overigens in dat CCS een optie wordt voor de hele elektriciteitssector? 

 herinnert eraan dat al meermalen is besproken aan welke tafel dit zou moeten 
landen. Het ongemak is begrijpelijk, maar zoals eerder is besloten, wordt vastgehouden aan de 
indeling van PBL. Het project is primair van belang voor deze sector met 3 Mton reductie hier en 1 
Mton bij industrie. Het is dan ook fijn hier de lead op te hebben. Natuurlijk moet het ook bij de 
Industrietafel landen en daar op zijn minst bekend zijn. Daarom is in de tekst ook opgenomen dat 
het integraal onderdeel uitmaakt van gesprekken over CCS en de begrenzing daarvan. 
Dat het bedrag aan subsidie niet uit de € 550 miljoen komt, betekent dat het uit het overige deel 
komt, niet uit een apart eigen potje. Daarbij geldt dat binnen dat overige budget hernieuwbare 
elektriciteit een van de goedkoopste opties is. Ook als er nog extra geld ter beschikking zou komen, 
maakt hernieuwbare elektriciteit zodoende de beste kans om aanspraak te maken op het budget. 
Het voorstel geldt voor CCS bij restgassen, niet breder voor de elektriciteitssector. Dit is in lijn met 
het OKA. 
Wat betreft de vraag welke kosten wel en niet worden meegenomen, ligt de bal in eerste instantie 
bij PBL. 

 vraagt nadere verduidelijking op een punt. Aan de ene kant wordt gesteld dat het 
project van Tata Steel essentieel is om de doelstelling van de tafel te halen, maar anderzijds zou dit 
project het bij onderlinge concurrentie om SDE verliezen van hernieuwbare elektriciteit. Hieruit volgt 
toch dat beschikbare SDE opgaat aan meer hernieuwbare elektriciteit? Hoe kan het project dan een 
oplossing bieden om de doelstelling te halen? 

 heeft geprobeerd nog geen uitspraak te doen of het project wel of niet concurrerend 
is met hernieuwbare elektriciteit. Dat valt nog te bezien. PBL moet daar nog een basisbedrag voor 
berekenen. Naar aanleiding van die berekeningen zal blijken hoeveel kans het maakt op realisatie. 
De tafel kan op basis van dit voorstel wel stellen dat er zicht is op het behalen van de doelstelling. 
Zekerheid is er niet, dat is inderdaad afhankelijk van de kosten. Het is ook niet de bedoeling om 
meer zekerheden of garanties voor een specifiek project te regelen. 
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De voorzitter stelt voor volgende week aan de hand van nieuwe input van het Rijk ook op dit thema 
terug te komen. Hij verzoekt het Rijk de tafel dan ook te informeren over de stand van zaken bij de 
Industrietafel . 

 zegt toe volgende week terugkoppeling te geven over het integrale beeld van de 
SDE, de begrenzingen voor CCS en wellicht bredere begrenzing voor de industrie. Ook de gevoelens 
over dit project aan de Industrietafel komen dan aan bod. 

De voorzitter constateert dat op het punt 4. Zorgvuldige inpassing hernieuwbaar op land geen 
tekstwijziging wordt voorgesteld. Voor punt 5. Betrokkenheid marktpartijen bij de RES doet het Rijk 
wel een voorstel. Vanwege gebrek aan tijd komen deze onderwerpen volgende week aan de orde. 

	

5. 	Wat verder ter tafel komt, waaronder check verslagen, to do list, WOB-procedure 
Verslagen 27 en 29 juni 2018 KA-E 106a en 106 
De voorzitter vraagt of de eerder genoemde verslagen kunnen worden vastgesteld. 

 maakt enig voorbehoud hierbij omdat hij van , die destijds 
aanwezig was namens het Rijk, nog geen reactie heeft gehad. 

De voorzitter constateert dat de verslagen onder dat voorbehoud zijn goedgekeurd. 
Het totaaldocument dat wordt samengesteld t.b.v. de WOB-procedure verschijnt naar verwachting 
begin volgende week. 

De agenda voor volgende week bestaat uit: 
- wijzigingsvoorstellen met bijkomende extra informatie 
- to do list, inclusief to do's uit overspannende werkgroepen 
- guidance betreft WOB-verzoek door EZK 

Desgevraagd zegt de voorzitter geen nieuwe tekst voor governance te verwachten voor 24 april a.s. 

 schaart zich namens het Rijk achter deze uitspraak. 

	

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

De volgende vergadering vindt plaats op 19 april om 10.00 uur. 
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