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Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de
implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie,
VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.
Tegen: FVD.

Verworpen amendementen
Beweegreden
Toevoegen onderdeel C aan artikel I
8 (Van Raan) over een zorgplicht voor een afname van de wettelijke voorraden
aardolieproducten en een toename van voorraden duurzame energie
In 2050 is de wereld niet meer ingericht op fossiele brandstoffen en in noodsituaties zijn
olievoorraden dan ook niet meer effectief. Daarom moet het aandeel duurzame energie in
de energievoorraden omhoog, totdat het aandeel 100% is. Het kan zijn dat de voorraden
niet zo groot hoeven te zijn als de huidige wettelijk verplichte olievoorraden, maar dat is
op dit moment nog niet duidelijk. Een deel van onze duurzame energie zal geïmporteerd
moeten worden uit andere landen. Dat is een reden om te zorgen voor strategische
voorraden. Dit amendement regelt dat de Minister zorg draagt dat de Nederlandse
wettelijke voorraden aardolieproducten afnemen in verhouding tot de toename van
voorraden duurzame energie.
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK, de PvdD en Fractie Den Haan

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Diverse artikelen
10 (Van Raan) over isolatie van de tankopslagen vóór 2024
Dit amendement regelt dat de tankopslagen waarin brandstoffen warm gehouden worden,
voor 2024 geïsoleerd worden, om zo de verspilling van grote hoeveelheden energie tegen
te gaan.
Energie besparen past bij de opgave voor Nederland en bedrijven om hun CO2-emissies
fors te reduceren. Terwijl fossiele energie vervangen zal worden door duurzame energie,
kan het onnodig weglekken van energie nu al op deze manier tegengegaan worden.
Momenteel komen er forse CO2-emissies vrij door het warmhouden van olie. Eén tank
zonder dakisolatie gebruikt nu evenveel aardgas als driehonderd huishoudens. Voor één
tank worden honderdduizenden kubieke meters aardgas per jaar verstookt. Dakisolatie
aanbrengen in opslagtanks is vergelijkbaar met 150 huishoudens van het gas af halen, die
vervolgens niet extra elektriciteit nodig hebben. Naar schatting is het aanbrengen van
dakisolatie ook 40 keer effectiever dan huishoudens van het gas af halen.
Het energieverbruik van een tankopslag kan halveren, maar daar zijn investeringen voor
nodig in isolatie. Net zoals het aanhouden van bepaalde voorraden aardolieproducten,
komt ook het isoleren van tankdaken niet vanzelf tot stand. Dit is namelijk niet in het korte
termijnbelang van aandeelhouders.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie
Den Haan en de ChristenUnie
Beweegreden
Toevoegen onderdeel C aan artikel I
9 (Van Raan) over het niet gebruiken van biobrandstoffen ter afdekking van
productverplichtingen
Het IEA en de EU leggen geen separate verplichting op voor het aanhouden van
biobrandstoffen, maar biobrandstoffen mogen onder bepaalde omstandigheden wel tot de
wettelijke voorraad gerekend worden.
Biobrandstoffen zijn echter vaak niet duurzaam, bijvoorbeeld omdat ze juist tot méér CO2uitstoot leiden, omdat er voor de productie ervan ongerepte natuur voor wordt opgeofferd,
wat gepaard gaat met het vrijkomen van CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies, of omdat er
voor de productie land wordt opgeofferd dat nodig is voor de productie van voedsel.
Dit amendement regelt dat biobrandstoffen niet ter afdekking van de productverplichtingen
mogen worden gebruikt.
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK, de PvdD, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga
Beweegreden
Toevoegen onderdeel C aan artikel I
7 (Van Raan) over experimenteerruimte voor het opslaan van duurzame energie
Om in 2050 klimaatneutraal te zijn heeft het kabinet zich eraan gecommitteerd om in 2030
de uitstoot van broeikasgassen te hebben teruggebracht met 55 procent ten opzichte van
1990. Ons land zal steeds minder ingericht zijn op de distributie en verbranding van
fossiele brandstoffen. Uiteindelijk zal het aanhouden van olievoorraden dan ook niet meer
effectief zijn in noodsituaties. In noodsituaties moet er voldoende duurzame energie
voorhanden zijn, waar de wereld nu op wordt ingericht. Het opslaan van energie is echter
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momenteel nog de achilleshiel in de energietransitie. Om in 2050 een volledig duurzame
reserve mogelijk te maken, moet er nu volop geëxperimenteerd kunnen worden. Dit
amendement regelt experimenteerruimte voor het opslaan van duurzame energie.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, BBB en de
PVV

Moties
11 (Van Raan) over het subsidiëren van de ontwikkeling van opslagtechnologie waarbij
bruto geen CO2 vrijkomt
Aangehouden

