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Spreektekst  

 

 

Voorzitter, 

 

Het opladen van de smartphone ’s morgens in de trein of in de 

auto naar werk toe, het verwarmen van onze huizen, het lijkt zo 

vanzelfsprekend. De energie die hiervoor nodig is, is er altijd. 

Tegelijk willen we onze energievoorziening verduurzamen om 

klimaatverandering tegen te gaan. Onze kinderen en 

kleinkinderen moeten een warme maaltijd kunnen bereiden en 

van a naar b komen, maar wel op een duurzame manier. 

Daarom hebben meer dan 40 organisaties, dit kabinet en alle 

Nederlanders werk gemaakt van het Energieakkoord. Hiermee 

verduurzamen wij onze samenleving. Dit gaat niet vanzelf maar 

de afgelopen jaren heeft deze Minister grote stappen gezet 

naar de toekomst van onze energievoorziening. Die stappen 

moeten wij blijven zetten. We zijn ambitieus maar we zijn ook 

een land vol innovatiekracht. Deze innovatiekracht moet ons 

brengen naar een energiemarkt die zonder subsidies 

functioneert. 

 

De prijs van duurzame energie neemt af en afbouw van 

subsidie is hierdoor ingezet. De VVD ziet dat stoppen met 

subsidies nu alleen maar onzekerheid brengt maar is van 
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mening dat er wel gesproken moet worden over een einddatum. 

Over ongeveer tien jaar zou de exploitatiesubsidie op energie 

afgelopen moeten zijn.  Graag een reactie van de Minister 

hierop. Kan hij aangeven hoe hij de afbouw van subsidies op 

energie ziet?  

 

Voorzitter, 

 

De Opslag Duurzame Energie waar we vandaag over spreken 

betekent kortgezegd dat de energierekening weer 62 euro per 

huishouden omhoog gaat. Naast het verhogen van de kosten 

van energie zouden we nadrukkelijker moeten inzetten op het 

realiseren van de doelstelling uit het Energieakkoord om het 

energieverbruik te verminderen. Huiseigenaren zouden 

gestimuleerd moeten worden hun huizen te verduurzamen. 

Echter, bijna niemand in Nederland verdiept zich in die 

mogelijkheid. Een tendersysteem voor energiebesparing zou 

een deel van de oplossing kunnen zijn. Huiseigenaren kunnen 

zo voor een bepaald bedrag een pakket afnemen waarmee het 

huis duurzamer wordt. Graag een reactie van de minister op dit 

punt.  

 

Voorzitter, 
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De verduurzaming van onze samenleving heeft gevolgen voor 

ons leven. Windmolens op land en zee, zonnepanelen op 

huizen en een waterturbine in de prachtige Oosterschelde.  

Maar dit zijn wel de innovaties die ervoor zorgen dat onze 

kinderen en kleinkinderen altijd op een duurzame manier hun 

smartphone kunnen opladen, altijd warm kunnen eten en hun 

huizen kunnen verwarmen. De afgelopen jaren hebben wij 

lastige keuzes gemaakt en deze keuzes moeten wij ook blijven 

maken. Zo zorgen wij voor een betaalbare, betrouwbare en 

schone energievoorziening.  

 

Dank u wel 

 

 

 


