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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit 

 

 

 datum 6 december 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34762 

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van 

tarieven voor 2018) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is 5 december 2017 aangenomen de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, 

DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie stemden voor. 

 

Verworpen amendementen 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel I, onderdeel B 

6  8 (Beckerman) over het verdelen van de lasten over huishoudens en bedrijven 

volgens een 20:80-verdeling 

 

In de huidige systematiek voor de opslag van duurzame energie zijn de lasten van deze 

opslag 50:50 verdeeld over huishoudens en bedrijven. Dit terwijl de grootste milieu- en 

klimaatschade door bedrijven wordt veroorzaakt. Huishoudens worden met de huidige 

systematiek dus onevenredig belast. Dit amendement verdeelt de lasten volgens een 

20:80 verdeling meer in lijn met de uitstoot van broeikasgassen die met energieverbruik 

gepaard gaat. Hiermee wordt recht gedaan aan het principe de vervuiler betaalt. 

Tegelijkertijd kan met deze prikkel tot energiebesparing en verduurzaming voor bedrijven 

en de industrie een CO2-reductie worden verwacht. Door voorgestelde verdeelsystematiek 

heeft het amendement geen budgettaire consequenties. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en DENK 



 

 datum 6 december 2017 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel I, onderdeel B 

7 (Van der Lee) over het verdelen van de lasten over huishoudens en bedrijven volgens 

een 40:60-verdeling 

 

Op dit moment worden de lasten van de Opslag Duurzame Energie (ODE) op gelijke basis 

verdeeld onder huishoudens en grootverbruikers (50/50). Dit is onterecht, aangezien 

grootverbruikers verantwoordelijk zijn voor veel meer CO2-uitstoot dan huishoudens. 

Bovendien is het een gegeven dat de lusten van de SDE– en SDE+-regelingen, die gevoed 

worden vanuit de ODE-heffingen, meer bij bedrijven dan burgers belanden. Dit 

amendement regelt dat de lasten voor de ODE voor 60% neerkomen bij grootverbruikers 

en voor 40% bij huishoudens, zodat de verdeling rechtvaardiger is. Ook worden 

grootverbruikers hierdoor gestimuleerd om meer energie te besparen en hun aandeel 

duurzame energie te verhogen, zonder hierbij de concurrentiepositie van bedrijven uit het 

oog te verliezen. Dit draagt ook bij aan de emissiereductiedoelen van Nederland, aangezien 

het potentieel hiervoor groter is bij grootverbruikers. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS 

 

Moties 

 

9 (Beckerman c.s.) over de regeling duurzame energie  

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP  

 

10 (Kops) over het afschaffen van de opslag duurzame energie 

Verworpen. Voor: PVV en FvD  

 

11 (Van der Lee c.s.) over de 50-50-verhouding in de opslag duurzame energie   

Aangehouden 

 

12 (Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder) over energieprijzen voor grootverbruikers bin-nen 

Noordwest-Europa 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 

CDA en de ChristenUnie 

 

13 (Yesilgöz-Zegerius en Jetten) over meer transparantie in de Nationale 

Energieverkenning    

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 

CDA en de ChristenUnie 

 

 

 

 

 


