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Reactie op uw brief over zonne-centrale in Griekenland

Geachte heer du Marchie van Voorthuysen,

Hartelijkè bedankt voor uw brief en uw betrokkenheid bij de energietransitie in
Nederland en in de Europese Unie (EU). Mijn oprechte excuses dat een reactie
van de kant van mijn ministerie zo lang op zich heeft laten wachten.

--De*o-oodzaak van de lransitjqdieu benoemt-aaar een-energievoorziening 4ie
gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen onderschrijf ik volledig. Dat is ook
de reden dat in het Regeerakkoord ambitieuze afspraken zijn gemaakt over de
transitie richting een volledig duurzame energievoorziening in 2050, met
duidelijke tussendoelen in 2020. Het Energieakkoord voor duurzame groei dat we
in 2013 hebben afgesloten met bijna 50 partijen is het primaire middel om tot
realisatie van die doelen te komen.

In uw brief haalt u de Wet van Ricardo aan over comparatieve kostenvoordelen.
Als liberaal ben ik het zeer met u eens dat deze economische wetmatigheid van
groot belang is voor onze welvaart, maar tegelijkertijd zie ik dat het energieterrein
niet alleen als puur economische sector beschouwd kan worden. U geeft aan dat
er goede redenen ziin waarom voor wind op land keuzes worden gemaakt die niet
puur op basis van de Wet van Ricardo te rechtvaardigen zijn. In dat kader ben ik
van mening dat er voor het gehele energiedomein dergelijke goede redenen zijn,
onder andere dat we met het energiebeleid willen bijdragen aan werkgelegenheid
in Nederland, dat we innovatie in Nederland willen stimuleren en dat we onze
afhankelijkheid van andere landen om geopolitieke redenen willen beperken. Bij
het bepalen van het energiebeleid moeten al deze publieke belangen gewogen en
meegenomen worden.

In uw brief geeft u aan dat werkgelegenheid in Nederland naar uw mening
nauwelijks relevant is voor investeringen in hernieuwbare energieprojecten
vanwege Europese aanbestedingen, maar dat ben ik sterk met u oneens. Veel
investeringen in hernieuwbare energie worden gedaan door Nederlandse partijen
en leveren banen op voor mensen in Nederland. Belangrijk om te realiseren in dat
kader is ook dat het Energieakkoord voor duurzame groei niet alleen doelen stelt
voor hernieuwbare energie, maar ook voor energiebesparing. Door te investeren
in energiebesparing kunnen we onze doelstelling voor hernieuwbare energie
efficiënter halen, want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet te produceren.
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