Tennet gaat elektriciteitsnetwerk op zee aanleggen en beheren
Aansluiting wind op zee in Nederland
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‘Haast maken met energieakkoord’
Energieakkoord
Een jaar geleden werd de basis
gelegd voor het Energieakkoord.
De uitvoering verloopt niet overal
even soepel, blijkt vandaag uit
een tussenrapportage.
Door onze redacteur
Renée Postma
A M ST E R DA M . Er zijn nog heel wat hordes
te nemen wil Nederland in 2020 14 procent
van zijn energieverbruik uit duurzame
bronnen halen. Neem de uitbreiding van
‘wind op land’. Overal staan burgers op die
geen windmolens in hun achtertuin dulden. Toch moeten provincies plekken aanwijzen, want anders doet minister Kamp
van Economische Zaken (VVD) het zelf.
In zijn eerste rapportage als voorzitter
van de Commissie Borging van het Energieakkoord, roept Ed Nijpels daarom op
om omwonenden nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming, en zo draagvlak
te creëren. Het proces is onomkeerbaar, de
uitvoering „ligt op stoom” maar we zijn er
nog lang niet, is kort samengevat zijn conclusie over de voortgang.
Vorig jaar september kwamen meer dan
40 Nederlandse partijen, waaronder overheid, werkgevers, werknemers en milieuen natuurorganisaties, een ingrijpend pakket maatregelen overeen om de energievoorziening in Nederland ingrijpend duurzamer te maken: van ruim 4 procent duur-

zame energie die nu in Nederland wordt
verbruikt naar 14 procent in 2020 en 16
procent in 2023.
De oud-politicus Ed Nijpels (VVD) ziet er
als voorzitter van de borgingscommissie
op toe dat de betrokken partijen hun beloftes nakomen. Vandaag maakt de commissie, samengesteld uit alle partijen die het
akkoord hebben ondertekend, een eerste
balans op: de basis is gelegd, nu is het zaak
om de benodigde wetgeving op tijd rond te
krijgen. Dat zou op 1 januari 2015 het geval
moeten zijn om het hele proces geen vertraging te laten oplopen.
Windenergie speelt een hoofdrol. Hier

Windenergie heeft
een hoofdrol bij het beleid
voor meer duurzame energie
moet de belangrijkste groei vandaan komen, schrijft Nijpels. Vorig jaar haalde Nederland 1,1 procent van zijn stroom uit
windmolens, in 2023 moet dat ruim vijf
keer zoveel zijn: 5,8 procent.
Hij is positief over het feit dat de locatiekeuze voor nieuwe windmolenparken op
zee grotendeels rond is. Er zijn vier gebieden aangewezen: ‘IJmuiden Ver’, ‘Borssele’, ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van
de Waddeneilanden’. De nadere bepaling
binnen deze gebieden wordt binnenkort
bekendgemaakt. Over de uitbreiding van

windmolens op land, maakt Nijpels zich
dus meer zorgen. Ook de fiscale regeling
die lokale opwekking van duurzame energie stimuleert, moet snel verder worden
uitgewerkt, vindt Nijpels. Er is veel kritiek
op de regeling omdat postcode het selectiecriterium is. Die indeling is vaak arbitrair; zo komt in een wijk het ene huishouden wel en het andere niet voor een regeling in aanmerking.
Het besluit van minister Kamp (Economische Zaken, VVD) om Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet op
land, te belasten met de aanleg en het beheer van eenzelfde net op zee, is volgens
Nijpels een belangrijke stap. In plaats van
losse kabels tussen de windparken en de
kust komt er een netwerk waarop de parken kunnen worden aangesloten.
Kamp heeft zijn plannen voor wind op
zee deze week in een brief aan de Kamer
uiteengezet. Het vermogen op zee wordt
verviervoudigd ten opzichte van wat er nu
staat, of al gepland is. Er komt uiteindelijk
een vermogen van 4450 megawatt (MW) te
staan.
Borssele als eerste
De minister wil de parken samenbrengen
in clusters op bovengenoemde locaties.
Borssele zou het eerste aan de beurt zijn
omdat hier gemakkelijk kan worden aangesloten op het netwerk op land én omdat
hier minder „belangen spelen dan bijvoorbeeld voor de Hollandse Kust”. Van
scheepvaart en visserij dus.
Een aantal ondertekenaars is minder po-
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sitief over de uitvoering van het akkoord.
Marga Hoek, directeur van De Groene
Zaak, waarin een groot aantal duurzame
ondernemingen is verenigd, vindt dat de
uitvoering „krachtig leiderschap” ontbeert. Zij constateert dat de overheid „ouderwets aan het zwabberen” is door onduidelijk te zijn over vergunningen die al in
2009 zijn uitgegeven voor de aanleg van
windmolens op zee. De vraag is of zij aan
de slag kunnen op de al toegewezen locaties of in de nieuwe clusters aan de slag
moeten.
Een woordvoerder van Greenpeace wijst
erop dat minister Kamp mogelijk wil uitwijken naar het buitenland om de duurzaamheidsdoelstelling te halen. Kamp heeft
daartoe al een voorstel ingediend tot wijziging van het subsidiesysteem waardoor
Nederland projecten in het buitenland
mag subsidiëren.
In het voorstel staat dat met deze constructie „de Nederlandse doelstelling in
potentie tegen lagere kosten voor de belastingbetaler [kan] worden gerealiseerd”.
Greenpeace ziet dat als afschuiven van verantwoordelijkheid.
De organisaties maken zich ook zorgen
over afgesproken energiebesparing door
de industrie. In plaats van dat zij concrete
maatregelen nemen om te besparen, staan
de energie-intensieve bedrijven juist „volop op de rem”, aldus Hoek.
In oktober volgen de eerste doorrekeningen van de plannen in het Energieakkoord. Dan is ook duidelijker of Nederland
inderdaad op koers ligt.

