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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste  

Commissie voor Economische Zaken 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

28782    Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de bevordering van de   

opwekking van duurzame elektriciteit  

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 oktober 2003 met 

algemene stemmen aangenomen.  

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I 

13 (Hessels) 

De Europese richtlijn biedt de mogelijkheid de aansluiting te laten realiseren door een ander 

dan de netbeheerder op basis van een openbare aanbesteding. De openbare aanbesteding geeft 

alle bedrijven, die over de nodige deskundigheid, ervaring en kunde beschikken de 

mogelijkheid in te schrijven op deze aanbesteding. Ook netbeheerders kunnen inschrijven 

voor deze opdracht. De beste aanbieder krijgt vervolgens van de afnemer de opdracht de 

aansluiting te realiseren. Een openbare aanbestedingsprocedure bevordert een marktconforme 

prijs voor het maken van aansluiting en draagt daarmee bij aan een doelmatige, 

kosteneffectieve energievoorziening. Om de betrouwbaarheid van de netten te garanderen is 

voorzien in het vereiste van instemming van een netbeheerder met het maken van een 

aansluiting en het stellen van eisen met betrekking tot de bedrijven die in aanmerking komen 

voor het maken van aansluitingen. Laatstgenoemde eisen zullen een nadere uitwerking krijgen 

in de door de directeur Dte op voorstel van de netbeheerders vast te stellen technische 

voorwaarden. 

Aangenomen. Voor: PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
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Artikel I, onderdeel B 

1012 (Hessels) 

De Europese richtlijn schrijft voor dat netbeheerders een gedetailleerde en volledige opgave 

moeten geven aan de afnemer met betrekking tot de kosten die zijn gemoeid met het 

realiseren van de aansluiting. Met de voorgestelde wijziging wordt deze omissie hersteld. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

Artikel I 

91114 (Samsom) 

In dit amendement wordt het systeem van verplichte afname van duurzame elektriciteit 

behouden. Tot nu toe is dit systeem niet in werking getreden. Dit is niet nodig geweest omdat 

de vraag naar duurzame elektriciteit de afgelopen jaren voldoende is gestegen om de 

doelstelling met betrekking tot de consumptie van duurzame elektriciteit te halen. Dat was 

mede het gevolg van de gerichte vraagsturing die door de vrijstelling van REB voor duurzame 

energie werd bereikt. Die vraagsturing valt echter in de komende jaren volledig weg. Als 

mocht blijken dat de vraag in de toekomst achterblijft bij de doelstellingen kan de Minister dit 

instrument snel inzetten. Het doorvoeren van een wetswijziging zou in dat geval onnodige 

vertraging met zich mee brengen 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en CDA 

 

Artikelen V en VI 

78 (Hessels) 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een op de Elektriciteitswet 

1998 gebaseerde subsidie voor productieinstallaties die elektriciteit op duurzame wijze of met 

behulp van warmtekrachtkoppeling opwekken is bij wijze van overgangsmaatregel bepaalt dat 

energiebedrijven tot en met 31 december 2003 een terugleververgoeding moeten betalen aan 

beschermde afnemers. De bedoeling van deze overgangsmaatregel is dat kleinverbruikers, de 

in dit artikel bedoelde beschermde afnemers, tot aan de datum van liberalisering van de 

energiemarkt aanspraak kunnen maken op een terugleververgoeding. Aangezien liberalisering 

van de kleinverbruikersmarkt per 1 januari 2004 geen doorgang vindt, wordt vastgelegd dat 

ook na de datum van 31 december 2003 beschermde afnemers aanspraak blijven houden op 

een door het energiebedrijf te betalen terugleververgoeding. De terugleververgoeding blijft 

daarmee gehandhaafd tot het moment waarop de liberalisering van de energiemarkt een feit is. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 


