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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30305

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen
van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de
elektriciteitsvoorziening

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 mei 2006 aangenomen
door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en Groep
Nawijn stemden voor.

AANGENOMEN AMENDEMENTEN
Diverse artikelen
9→14 (Hessels en Samsom)
Het belang van een stabiel investeringsklimaat brengt met zich mee dat vooraf aan
marktpartijen voldoende duidelijkheid wordt geboden omtrent de voorwaarden waaronder
subsidie wordt verleend. Deze voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op de criteria
voor verlening van subsidie, de voorwaarden waaronder subsidie wordt verleend, de
verplichtingen van de subsidie-ontvanger en de mogelijkheid ontheffing te krijgen van deze
voorwaarden. Bedoelde voorwaarden moeten dan ook bij algemene maatregel van bestuur en
met inspraak van het parlement worden vastgesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor de
procedure waarbij een milieu-subsidie voor een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld wind op zee,
op basis van een openbare inschrijving («tender») wordt toebedeeld. Bij een tender moeten
procedures en voorwaarden waaronder subsidie wordt verleend nauwkeurig worden
afgestemd op de activiteit waarvoor subsidie zal worden verleend. Om deze reden is bepaald
dat, in afwijking van het tweede lid, de voorwaarden waarbij een subsidie op basis van een
openbare inschrijving wordt toegekend worden vastgesteld bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur. De verlening van MEP-subsidies is een belangrijk instrument om te
komen tot de gewenste duurzame, doelmatige en milieuhygiënische elektriciteitsvoorziening.
Amendementen zijn in de 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.

De mate waarin subsidiëring van bepaalde vormen van elektriciteitsopwekking plaatsvindt
hangt rechtstreeks samen met het gewenste streven naar een duurzame, doelmatige en
milieuhygiënische elektriciteitsvoorziening. De nauwe samenhang tussen politieke
doelstelling (percentage duurzame elektriciteitsopwekking) en instrument (MEP-subsidies)
alsmede de gevolgen van begrotingsplafonds voor de koopkracht van burgers (MEP-heffing)
verlangt parlementaire betrokkenheid bij de vaststelling van begrotingsplafonds en MEPbedragen.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, CDA, ChristenUnie,
SGP, LPF en Groep Nawijn
Diverse artikelen
11→15 (De Krom en Hessels)
Ter voorkoming van misbruik van monopolie door netbeheerders en een redelijke toerekening
van kosten van netten aan afnemers voorziet de Elektriciteitswet 1998 in een stelsel van
gereguleerde nettarieven. De bestaande regeling inzake standaardaansluitingen, d.w.z.
aansluitingen waarbij een bepaalde aansluitcapaciteit is gekoppeld aan een bepaald
spanningsniveau, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten van alle
standaardaansluitingen in dezelfde categorie, is een wezenlijk onderdeel van de gereguleerde
aansluittarieven. Deze regeling dient dan ook, omwille van de bescherming van afnemers,
onverkort te worden gehandhaafd. Het is evenwel niet wenselijk dat exploitanten van grote
windparken van de gereguleerde standaardaansluitingen oneigenlijk gebruik kunnen maken,
door een groot windpark op te knippen in kleinere eenheden, teneinde op deze (oneigenlijke)
wijze kosten voor netinvesteringen af te wentelen op netbeheerders en afnemers. Door te
bepalen dat de windturbines die tot eenzelfde onderneming of instelling behoren en
die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars
onmiddellijke nabijheid zijn gelegen voor de toepassing van de Elektriciteitswet 1998 worden
geacht te beschikken over één aansluiting wordt het «opknippen» van deze windparken
teneinde te profiteren van de regelingen voor aansluitingen tot 10 MVA voorkomen. Het «in
elkaars onmiddellijke nabijheid» moet daarbij worden gezien in relatie tot de omvang van de
individuele windturbine De huidige regeling als neergelegd in artikel 27, tweede lid,
onderdeel d en f, van de Elektriciteitswet 1998, dat mede een uitwerking geeft aan het in
artikel 36, lid 1, onder b, van de Elektriciteitswet 1998 genoemde belang van een duurzame
en milieuhygiënische elektriciteitsvoorziening, blijft onverkort van toepassing op kleine
windparken (tot 10 MVA). Deze vorm van «beleid op het net», waarbij voor kleine
windparken wordt afgeweken van het kostenveroorzakingsprincipe, is wenselijk vanuit een
oogpunt van de stimulering van duurzame productie van elektriciteit. Bij de vaststelling
van tariefstructuren komt deze vorm van beleid op het net vaker voor. In dit verband wordt
verwezen naar het op 0% stellen van het LUP ter bevordering van een gunstig
investeringsklimaat voor grote elektriciteitsproducenten en de regeling inzake aansluitingen
met meerdere verbindingen, welke het vestigingsklimaat voor de energie-intensieve industrie
ten goede komt. Ter voorkoming van het zogeheten «cherry picking» wordt de mogelijkheid
tot het openbaar aanbesteden van aansluitingen (ex artikel 16c E-wet ’98) afgestemd op het
recht van afnemers op een standaardaansluiting. Dit wordt bereikt door de in artikel 16c van
de Elektriciteitswet 1998 opgenomen grens van 1 MVA te verhogen tot 10 MVA. Door de
mogelijkheid van openbaar aanbesteden van aansluitingen te beperken tot grote afnemers kan
de huidige systematiek van gereguleerde aansluittarieven onverkort worden gehandhaafd.
Vanuit een oogpunt van een hoog niveau van bescherming van afnemers is handhaving van
dit systeem gewenst. De aansluittarieven zijn gebaseerd op de grootte van de
aansluitcapaciteit (en de bijbehorende nominale aansluitspanning). Deze systematiek van
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aansluittarieven, die los staan van de feitelijke aansluitsituatie, en daarom ook wel worden
aangeduid als «virtuele aansluittarieven» doet recht aan het uitgangspunt van
niet-discriminerende aansluittarieven en laat de netbeheerder de vrijheid de inrichting van zijn
net zelf te bepalen. Het uitgangspunt dat de grootte van de aansluitcapaciteit bepalend is voor
het aansluittarief betreft een wezenlijk element van de regulering en wordt daarom wettelijk
verankerd.
Aangenomen met algemene stemmen
Diverse artikelen
8→13 (Hessels en Samsom)
Vanuit een oogpunt van energiebesparing, beperking van de uitstoot van broeikasgassen en
een duurzame energievoorziening is het wenselijk dat het nuttig gebruik van (rest)warmte
wordt bevorderd. De voorgestelde regeling maakt het mogelijk, indien de omstandigheden
daartoe aanleiding mogen geven, voor onrendabele warmteprojecten subsidie te verlenen.
Daarmee levert de voorgestelde regeling een belangrijke bijdrage aan het in stand houden en
uitbreiden van warmteprojecten. Onder warmte wordt in dit verband verstaan warmte die
nuttig wordt aangewend, anders dan voor het opwekken van elektriciteit. Warmte gebruikt
voor verwarming van gebouwen of ten behoeve van productieprocessen zijn voorbeelden van
warmte die nuttig wordt aangewend en die voor subsidie in aanmerking kunnen komen.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en groep Lazrak

VERWORPEN AMENDEMENT
Artikel I, onderdeel B, artikel 72n, derde lid
10 (Samsom)
Voor een stabiel investeringsklimaat zijn duidelijke criteria ten aanzien van het verstrekken
van subsidies van groot belang. Deze criteria dienen over een langere tijd te gelden en
voorkomen moet worden dat deze periodiek wijzigen of dat er onduidelijkheden blijven
bestaan over de langere termijn. De indiener van dit amendement acht het dan ook
onwenselijk dat er via een ministeriële regeling de mogelijkheid wordt geschapen om het
subsidiesysteem compleet te wijzigen, bijvoorbeeld door over te stappen van een vast bedrag
per kWh naar een tenderregeling. Duidelijk moet zijn dat investeerders een vastgesteld bedrag
per kWh krijgen. Dit amendement beoogt deze duidelijkheid voor investeerders te garanderen,
door de mogelijkheid voor tendering uit te sluiten.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie
MOTIES
16 (Samsom en Vendrik) over vaststelling concrete afrekenbare doelstelling duurzame
elektriciteit
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP
17 (Vendrik c.s.) over een systeem rond duurzaamheid van geïmporteerde biomassa
Aangenomen met algemene stemmen
18 (Vendrik) over uitsluiting van palmolie voor toepassing in Nederlandse centrales
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Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en CDA
19 (Van der Ham en Hessels) over terugleververgoedingen zontechnologie
Aangenomen met algemene stemmen
20 (Van der Ham c.s.) over een sluitende aanpak van de palmolieproductie
Aangenomen. Tegen: LPF
21 (Van der Ham) met verzoek om onderzoek naar mogelijkheden voor het stimuleren van
groen aardgas
Aangenomen. Tegen: Groep Wilders
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