
Aan Z.E. de heer H. Kamp
Minister van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Uw kenmerk: DGETM-ED /15091698
Groningen, 18 augustus 2015

Geachte heer Kamp,

Met deze brief reageren wij op uw brief van  6 juli 2015, uw kenmerk DGETM-ED /
15091698.
Wij willen u vragen om de optie van SDE+ subsidie voor grote PV-centrales in 
Griekenland in overweging te nemen zodra mocht blijken dat extra maatregelen nodig 
zijn om de doelstellingen van het Energieakkoord voor duurzame groei te realiseren.
Tevens verzoeken  wij u om structurele Nederlandse belangstelling te stimuleren voor  de 
ontwikkeling van een zeer belangrijke  energiebron, Concentrating Solar Power (CSP), 
door Nederland als lid aan te melden van SolarPACES, een onderdeel van het 
Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Toen wij u in onze eerdere brief d.d. 8 mei 2015 verzochten om d.m.v. een 
intentieverklaring aan de regering van Griekenland aan te geven dat Nederland in 
principe grootschalige PV aldaar zou willen steunen d.m.v. SDE+ subsidie, hadden wij de 
hoop dat een snelle actie van uw kant een positief effect zou kunnen hebben op het 
Griekse hervormingsprogramma waar Europa op zat te wachten. 

Intussen heeft de Griekse bevolking duidelijk gemaakt dat zij volwaardig EU-lid wil 
blijven inclusief de euro. De noodzaak van modernisering van het belastingstelsel wordt 
in toenemende mate ingezien. Premier Tsipras heeft de meest onverzoenlijke leden van 
zijn kabinet ontslagen. Het is van cruciaal belang voor Griekenland, en dus voor Europa, 
en daarmee ook voor Nederland dat er weer geïnvesteerd wordt in de Griekse economie. 
Ons voorstel is zo'n investering. 
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Het doet ons genoegen van u te vernemen dat u voorbereidingen treft die nodig zijn voor 
de totstandkoming van de samenwerkingsmechanismen voor Nederlandse hernieuwbare 
energieopwekking in een andere EU-lidstaat. Dit achten wij belangrijk, want uit de 
tussentijdse evaluatie van het Energieakkoord in 2016 zou heel goed kunnen blijken dat 
de Nederlandse investering in duurzame energieopwekking elders in de EU alsnog 
noodzakelijk is. Grootschalige zonne-energie in Griekenland, Spanje enz. zou dan weer 
in aanmerking kunnen komen, als goedkoopste oplossing, zie referentie 3 in onze eerdere 
brief aan u, ook onderaan deze brief vermeld. 

Wij zijn het volledig eens met het grote belang van energiebesparing, vooral de besparing 
in de gebouwde omgeving. Een versnelling van het bestaande programma in het kader 
van het Energieakkoord voor duurzame groei zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
in de uitvoering van het vonnis in de zaak URGENDA – Staat, te weten een versnelling 
van de reductie van de CO2-reductie in Nederland met ongeveer 16 miljoen ton CO2 per 
jaar ten opzichte van het huidige beleid.

U stelt dat er in het gehele energiedomein goede redenen zijn om af te wijken van de Wet 
van Ricardo, met o.a.  de wenselijkheid om onze afhankelijkheid van andere landen om 
geopolitieke redenen te beperken.  Wij kunnen u in deze redenering niet volgen. De 
problematiek die wij in onze correspondentie bespreken betreft uitsluitend de 
energieopwekking binnen de Europese Unie. Er is absoluut geen sprake van enig 
geopolitiek gevaar als een beperkt deel van onze elektriciteit in de toekomst wordt 
opgewekt in een andere, per definitie bevriende  EU-lidstaat. Griekenland kan toch 
immers niet vergeleken worden met mogendheden als Rusland of Saoedi-Arabië? 

Wij zijn het met u eens dat de werkgelegenheid in Nederland sterk profiteert van 
investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Dit is het gevolg van de 
ondernemingslust van Nederlandse ondernemingen en de arbeidzame mentaliteit van 
Nederlandse werknemers. Hoe meer hernieuwbare investeringen er worden gedaan, hoe 
beter het is voor de Nederlandse werkgelegenheid. Maar ook in het onverhoopte geval dat 
Nederland zou stoppen met de bouw van windparken in het Nederlandse deel van de 
Noordzee zullen Nederlandse off-shore bedrijven geld blijven verdienen op de andere 
delen van de Noordzee. Net zoals Nederlandse producenten hun producten elders in de 
EU verkopen en daar geld mee verdienen. 

Het belang in algemene zin van hernieuwbare energietechnologieën (wind, zonne-
energie, biomassa, hydropower)    naast energiebesparing is evident. Richten wij ons nu 
specifiek op Nederland. Als Nederland zich blijft beperken tot het bestaande pakket aan 
hernieuwbare energieën (wind, PV en zonnecollectoren op daken, grootschalige PV op 
velden, biomassa) zal Nederland nooit ook maar in de buurt komen van de in het
Regeerakkoord afgesproken 100 % duurzame energie in 2050.
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Deze stelling onderbouwen wij met   twee argumenten:

Ten eerste bestaat er nu in het kader van de afspraken binnen het Energieakkoord een 
goed overzicht van alle maatregelen die nodig zijn om het aandeel hernieuwbare energie 
op te voeren van 4% naar 14%, dus met 10 procentpunt tot 2020. Om het Regeerakkoord 
te kunnen uitvoeren tot 2050 moet daar nog 86% procentpunt aan worden toegevoegd.
Dit betekent een vergroting en   aanmerkelijke versterking van alle maatregelen op het 
gebied van hernieuwbare energieopwekking uit het Energieakkoord. Zonder extra 
maatregelen is dit onmogelijk . Ook in het geval dat  energiebesparingsmaatregelen tot 
een halvering van het Nederlandse energieverbruik in 2050 zouden leiden zal het vereiste 
volume aan hernieuwbare energie niet verwezenlijkt kunnen worden zonder toevoeging 
van nieuwe technologieën. 

Ten tweede heeft de Britse geleerde David MacKay overtuigend aangetoond dat het 
Verenigd Koninkrijk onmogelijk 100% duurzaam kan worden met uitsluitend 
hernieuwbare energiebronnen van eigen bodem en eigen kustzeeën. Aangezien de 
geografische en klimatologische omstandigheden weinig verschillen met die van 
Nederland gelden MacKay's conclusies ook voor Nederland, zie  bijvoorbeeld de studie 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) “De Rekening Voorbij”, 
https://www.kivi.nl/media/Techniekpromotie/Thema_sKIVINIRIA/Energie/2014/Energie
boekje_2014_lowress.pdf.   In dit verband kan het verhelderend zijn om kennis te nemen 
van MacKay's  zeer leesbare boek, Sustainable Energy – Without the Hot Air (Duurzame 
energie zonder gebakken lucht), zie ref.1 in onze brief aan u d.d. 8 mei.

Binnen het scala van hernieuwbare energiebronnen (wind, hydropower, biomassa, zonne-
energie) kan Concentrating Solar Power een belangrijke rol vervullen. Het betreft CSP op 
arealen in aride gebieden in de subtropen tussen 20- 40 graden Noorderbreedte en 20-40 
graden Zuiderbreedte die geen agrarische waarde hebben.  

 Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de duurzaamheidsdoelstelling voor 2050 uit 
het Regeerakkoord alleen kan worden bereikt als er extra technologieën  worden 
toegevoegd aan het bestaande pakket van maatregelen binnen het Energieakkoord voor 
duurzame groei. Deze extra technologieën  zullen reeds relevant worden bij een 
voortzetting van het Energieakkoord voor de periode na 2020. Mocht in 2016 blijken dat 
het rapport van de Algemene Rekenkamer (Ref.2 in brief d.d. 8 mei, zie ook onder deze 
brief) het toch bij het juiste eind heeft, dan zou onze beleidssuggestie zijn om die extra 
technologieën op dat moment al in beschouwing te nemen.

Welke technologieën zijn relevant voor een wereldeconomie die nagenoeg volledig 
duurzaam is geworden? Voor  energiedeskundigen is het van algemene bekendheid dat 
zonne-energie in al zijn uitvoeringsvormen onontbeerlijk is. Er komt op termijn meer 
exajoule per jaar uit zonne-energie beschikbaar dan alle andere duurzame en fossiele 
energiebronnen bij elkaar. Gezien de blijvende beschikbaarheid op wereldschaal van 
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zonne-energie, is er een overvloed aan voor de mensheid benutbare zonne-energie 
beschikbaar binnen de eerder in deze brief geformuleerde arealen.
 
Zonne-energie bestaat in twee varianten, decentraal en grootschalig (utility-scale). Wij 
beperken ons in deze brief  verder tot de grootschalige variant omdat de decentrale 
variant al  in voldoende mate aan bod komt in het Energieakkoord.

Er bestaan in hoofdzaak twee technologieën: fotovoltaïsche zonne-energie (PV) en 
zonthermische krachtcentrales (CSP = Concentrating Solar Power). Voor beide 
technologieën geldt het economische principe van Ricardo. Alle CSP-centrales bevinden 
zich dan ook in aride gebieden in landen met een zeer groot aantal zonne-uren, ruwweg 
tussen de 20e en 40e breedtegraad.  Het klimaat in het  Caribische deel van ons Koninkrijk 
is eveneens  zeer geschikt voor CSP. 

Op weg naar duurzaamheid tekent zich een transitie af van fossiele brandstoffen naar 
duurzame vormen van energieconversie, waarin de benutting van zonne-energie een 
prominente plaats inneemt.

De Stichting GEZEN is 10 jaar geleden opgericht om de aandacht van de beleidsmakers 
te vestigen op CSP, dat toen een in vergetelheid geraakte technologie was. Samen met 
anderen, waaronder de Desertec Foundation, http://www.desertec.org, pleit GEZEN voor 
de bouw en de exploitatie van zonthermische krachtcentrales in Zuid-Europa en Noord-
Afrika, en de aanleg van hoogspannings-gelijkstroomleidingen (HVDC, High-Voltage 
Direct Current) om de opgewekte zonnestroom te transporteren naar Centraal-Europa, 
waaronder Nederland. 
Gedurende de laatste jaren zijn er vooral in Spanje en de VS, maar ook in andere landen, 
zonthermische krachtcentrales gebouwd met een totaal piekvermogen van 4 GW. 
Marokko voert een ambitieus programma uit voor de bouw van 2 GW aan CSP- 
centrales. De eerste centrale komt eind van dit jaar in bedrijf, zie Ref.4.  Een bondig (4 
pagina's) overzicht van de technische, economische en politieke aspecten van CSP is te 
vinden via onderstaande link:
http://www.gezen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-CSP-Nederlands-
5.pdf
Trogspiegelcentrales en zonnetorens met warmteopslag zijn een bewezen technologie. 
Het is de enige vorm van zonne-energie die net als een fossiele centrale of een 
kerncentrale elektriciteit op afroep kan leveren. In Zuid-Spanje komt ook na 
zonsondergang authentieke zonnestroom uit het stopcontact. In Griekenland is naast PV 
vooral de zonnetoren relevant.

Ondanks het feit dat CSP nooit rendabel zal zijn op Nederlands grondgebied (wel op de 
Antillen), is deze technologie toch relevant te achten voor de Nederlandse economie. 
Nederlandse bedrijven leveren onderdelen aan de Duitse CSP-industrie. Een groot 
Nederlands bedrijf heeft belangrijke onderdelen geleverd aan een CSP-centrale in Egypte 
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en heeft een complete zonnetorencentrale in de aanbieding. Amerikaans protectionisme 
heeft de levering van een dergelijke centrale aan de VS helaas tegengewerkt. 

CSP is tot op een zekere hoogte te vergelijken met de olie-industrie. Nederland 
produceert  zelf nauwelijks aardolie, maar ondanks deze handicap speelt Nederland een 
vooraanstaande rol met een enorme capaciteit aan olieraffinaderijen en chemische 
industrie, en als zetel van een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. In onze 
optiek gaat het erom, dat een regering vooruit kijkt, leert van de successen uit het 
verleden (olie) en de lessen toepast op de toekomst (CSP). 

Samenvattend willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Bent u in principe bereid om, in het geval dat uit de evaluatie van het Energieakkoord 
voor duurzame groei in 2016 blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, te overwegen om 
vanuit Nederland zonnecentrales te laten  bouwen in Zuid-Europa, in het bijzonder PV-
centrales in Griekenland, en de exploitatie van deze centrales te ondersteunen met SDE+ 
subsidie?
2. Bent u bereid om een actievere rol te gaan spelen op het gebied van een van de 
belangrijkste energiebronnen van de toekomst, CSP, bv. door het lidmaatschap voor 
Nederland aan te vragen van SolarPACES, het Implementing Agreement betreffende CSP 
van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) te Parijs? De directeur van het IEA, 
Maria van der Hoeven, is warm voorstander van CSP en zal zeker bereid zijn in deze als 
kenniscentrum te fungeren. 

Onze brief d.d. 8 mei hebben wij, zoals in die brief vermeld, gepubliceerd op onze 
website. Wij zouden het op prijs stellen om  de verdere correspondentie, bestaande uit uw 
antwoord d.d. 6 juli 2015 en de huidige brief ook op dezelfde wijze te publiceren.  Wij 
hopen dat u hier geen bezwaar tegen heeft.

Hoogachtend,

(Dr. E.H. du Marchie van Voorthuysen, directeur GEZEN)

(Dr. Ir. R.E. Waterman, www.ronaldwaterman.nl )

(Mr. Ir. H.P Bienfait, uitvoerend secretaris GEZEN). 
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Ref.1: David J.C. Mackay, Sustainable Energy - Without the Hot Air, vrij beschikbaar op: 
http://www.withouthotair.com  

Ref.2.  Algemene Rekenkamer, Rapport: Stimulering van duurzame energieproductie 
(SDE+) 16 april 2015, http://www.rekenkamer.nl/dsresource? 
objectid=21812&type=org 

Ref.3.  Francesco Dalla Longa et al. ECN, Cost-Efficient and Sustainable Deployment of 
Renewable Energy Sources towards the 20% Target by 2020, and beyond, 
Summary of case studies for cooperation mechanisms, September 2012, 
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2013/013015.pdf 

Ref. 4.  Focus, Marokko bouwt zonnecollectoren, De Ingenieur, nr.8, augustus 2015, 
blz.12. 

Doelstellingen van de Stichting GEZEN  (Statuten, art.2)

1 De stichting heeft ten doel: Het op ruime schaal bekendheid geven aan de grote voordelen van

  zonthermische krachtcentrales voor de oplossing van het mondiale energieschaarsteprobleem, het    drinkwaterprobleem 

in de droge landen en het verzachten van de gevolgen van het antropogeen broeikaseffect.

2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende methodieken toe te passen:

1.       voorlichting door middel van gedrukte  en elektronische media

2.       voorlichting op scholen, universiteiten, tentoonstellingen en andere instanties

3.       de uitgave van brochures en het bedrijven van een website

4.       de organisatie van conferenties en seminaria

5.       gerichte beïnvloeding van regeringen, overheden, politici en (internationale) organisaties

6.       voorlichting aan bedrijven

3 De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

6

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2013/013015.pdf
http://www.withouthotair.com/

