
 

 

  
 

Aan de leden van de Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 

Datum  7 mei 2019 
Ons kenmerk 2019/JN/jvo/024 
Onderwerp AO Energie & Klimaat (16 mei 2019)  
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, 
 
Op 16 mei 2019 spreekt uw commissie met de minister van Economische Zaken en Klimaat over diverse 
onderwerpen op het gebied van energie en klimaat. FME, die ruim 2.200 bedrijven vertegenwoordigt in de 
technologische industrie, brengt u graag onderstaande punten onder de aandacht en vraagt u om deze 
punten mee te nemen in uw voorbereidingen op het debat.  
 
1. Verduurzaming industrie: voldoende duurzame elektriciteit noodzakelijk   
FME is ervan overtuigd dat het aanbod van duurzame elektriciteit een belangrijke factor gaat worden in de 
verduurzaming van de industrie. De sector kan hierin een bijdrage leveren door de implementatie van 
zonnepanelen bij eigen bedrijfspanden en locaties, maar kan niet haar gehele elektriciteitsvraag afdekken. 
Hierdoor is de sector afhankelijk van duurzame elektriciteit die elders is opgewekt. Ook zal de toepassing 
energieopslag en voldoende flexibel regelvermogen van belang zijn om de leveringszekerheid van 
duurzame energie te garanderen. Naast duurzame elektriciteitsproductie is een goede en tijdige aansluiting 
op het elektriciteitsnet een belangrijke voorwaarde. Om op tijd klaar te zijn moeten vergunningen door 
provincies en of gemeenten zo snel mogelijk verleend worden. Dit alles vraagt om een strakke planning en 
goede regie door het ministerie van EZK in afstemming met het bedrijfsleven en de andere stakeholders.  
 
FME vraagt om een Crisis en herstelwet-achtige benadering om te garanderen dat de 
elektriciteitsproductie plus het transportnetwerk tijdig gereed zijn voor de verduurzaming van de 
industrie  
 
2. CO2-beprijzing: richting een verstandige CO2-beprijzing 
FME is een voorstander van CO2-beprijzing op voorwaarde dat deze maatregel wordt ingevoerd op 
Europees niveau. FME deelt namelijk de conclusie uit het recentelijk verschenen PWC-rapport ‘De 
effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie’, uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin wordt gesteld dat een platte nationale CO2-
heffing weglekeffecten veroorzaakt. Deze vorm van CO2-beprijzing leidt tot hogere kosten voor 
uitsluitend bedrijven gevestigd in Nederland. Hierdoor gaan bedrijven afwegen of het voordelig is om 
de productie te verplaatsen, waardoor mogelijk duizenden Nederlandse banen dreigen te 
verdwijnen. Ook ontstaan onvoldoende prikkels om te investeren in emissiearme technologie.  
 
FME pleit voor een verstandige CO2-beprijzing aan de hand van twee voorwaarden: (1) een CO2-
heffing dient op Europees niveau te worden vormgegeven zodat carbon leakage wordt voorkomen en 
(2) de kosten van de CO2-heffing dienen naar de industrie te worden teruggesluisd voor de 
verduurzaming van de eigen sector.   
 



 

3. Salderingssysteem zon-pv: ook stimulering voor decentrale energieopslag  
FME is blij dat er middels een Kamerbrief duidelijkheid is gegeven met betrekking tot het salderen.  
Wij voorzien echter grote problemen door de snelle groei van de hoeveelheid zon-pv op Nederlandse 
daken. De zon-pv installaties leveren vaak elektriciteit op het moment dat er weinig verbruik is. Deze 
elektriciteit gaat het elektriciteitsnet in en zorgt voor een hoge netbelasting. Hierdoor ontstaat op 
zonnige dagen ‘file’ (congestie) in het elektriciteitsnet.  
 
Decentrale energieopslag kan ingezet worden om deze congestie op te lossen. Deze vorm van 
energieopslag maakt het mogelijk om lokaal energie op te slaan in bijvoorbeeld thuisbatterijen. In 
diverse landen om ons heen (zoals bijv. in Zweden, Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Tsjechië) wordt 
naast duurzame opwek ook lokale opslag door bewoners of in buurten gestimuleerd. Hiermee wordt 
netcongestie, en onnodige netverzwaring voorkomen en kunnen eigenaren van zon-pv installaties 
hun zelf opgewekte zonnestroom ook grotendeels zelf gebruiken in plaats van op het net te plaatsen 
(eigen verbruik van zonne-energie is gemiddeld minder dan 30%). De business case voor decentrale  
energieopslagsystemen is echter op dit moment nog moeilijk rond te krijgen, omdat de huidige 
salderingsregeling onvoldoende prikkels geeft om te investeren in lokale opslag en daardoor 
stimulerend beleid ontbreekt. Alleen duurzame opwek wordt gestimuleerd, maar er is geen 
oplossing voor het probleem (overbelasting van het net) dat duurzame opwekking creëert. Daarom 
pleiten wij ervoor om decentrale energieopslagsystemen, zoals bijvoorbeeld voor thuisbatterijen, te 
stimuleren via de ISDE-regeling. 
 
Voor de businesscase van energieopslag is het verder noodzakelijk dat de dubbele heffing op 
energieopslag verdwijnt. In de motie Van der Lee/Yesilgöz-Zegerius/Sienot (kamerstuk 35000, -XIII, 
nr. 27) wordt het kabinet gevraagd om mogelijke oplossingen hiervoor in kaart te brengen. Het 
ministerie van Financiën heeft aangegeven om hier in april 2019 duidelijkheid over te geven. Echter, 
is de uitkomst van het onderzoek nog steeds niet gepubliceerd. 
 
FME pleit ervoor om de aanschaf van decentrale energieopslagsystemen, zoals bijv. voor 
thuisbatterijen, via de ISDE-regeling te stimuleren. Ook verzoeken wij u om de minister te bevragen 
over de uitvoering van de motie Van der Lee/Yesilgöz-Zegerius/Sienot.  
 
Afsluitend  
FME werkt momenteel samen met adviesbureau Berenschot aan het opstellen van een Klimaatroutekaart, 
waarin wordt onderzocht op welke manier onze bedrijven kunnen voldoen aan de 49% CO2-
reductiedoelstelling in 2030. De Klimaatroutekaart wordt op 3 juni gepubliceerd. Wij gaan graag na de 
lancering met u in gesprek over de resultaten van dit onderzoek. Hiervoor wordt binnenkort contact met u 
gezocht. Daarnaast zijn we uiteraard graag bereid om voorliggende brief mondeling of schriftelijk nader toe 
te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met onze PA-Adviseur, Jeroen Neefs (jeroen.neefs@fme.nl / 
+31 6 53158493). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink 
Voorzitter 


