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Telefoongesprek Van de Sande – Van Voorthuysen
9 september 2015

Ik word begin van de middag gebeld door Van de Sande van het ministerie van EZ, over onze laatste 
brief. Hij legt uit dat pas na de evaluatie van het energieakkoord in 2016 er eventueel gedacht kan 
worden over toepassing van samenwerkingsmechanismen voor hernieuwbare energie in andere 
lidstaten, maar dat er veel politiek verzet hier tegen is, onlangs is hier een kamermotie tegen 
aangenomen. 
Ik zeg dat dit klopt, maar dat mijn partij, D66, hier tegen heeft gestemd. 
VdS: “Klopt, samen met de VVD”. 
Ik zeg dat mijn stichting Kamp steunt bij het toepassen van die samenwerkingsmechanismen. 
Ik zeg ook dat ik begrip heb voor het besluit om voorlopig niets te doen wat betreft ondersteuning van 
het Heliosproject zolang er nog geen evaluatie van het energieakkoord is. 

VdS zegt dat de politiek een sterke voorkeur heeft om alleen hernieuwbare energie van eigen bodem te 
ondersteunen. 
Ik antwoord dat een 100% duurzame economie dan onmogelijk is, tenzij een onrealistische hoeveelheid 
biomassa wordt ingevoerd. 
VdS bestrijdt dit agument niet.

We praten over CSP, VdS zegt herhaalde malen dat CSP in Nederland niet rendabel zal worden.
Ik geef dat toe.
VdS zegt dat die lage rentabiliteit de oorzaak is van de geringe aandacht voor CSP in Nederland. 
Ik bestrijd dit argument met de bekende argumenten. 

Ik breng ons verzoek te berde dat Nederland lid wordt van Solarpaces, met het argument dat dit goed is 
voor het Nederlands bedrijfsleven, hetzelfde argument waarom Duitsland en Zwitserland lid zijn. Ik 
noem de NEM met name. 
VdS belooft om dit ter sprake te brengen bij zijn collega's die zich met het IEA bezig houden. 
Ik zeg dat er een tijd geleden brede steun in de Kamer was voor CSP, en stel hem voor de tekst van de 
motie VdHam hierover toe te sturen, ik vraag en krijg zijn emailadres. Hij staat op het punt om met 
vakantie te gaan, followup pas na september. Het gesprek verliep in een goede sfeer. 

Email van Van Voorthuysen aan Van de Sande
5 oktober 2015

Geachte heer du Marchie van Voorthuysen,

Tijdens het telefoongesprek dat wij hadden op 9 september j.l. liet ik weten nog bij u terug te komen op 
uw vraag over het lidmaatschap door Nederland aan de werkgroep SolarPACES van IEA. 

Enkele collega’s bevestigden mijn gevoel dat deelname aan die werkgroep voor Nederland erg beperkte 
relevantie heeft en dat daarom is besloten om ons te richten op andere werkgroepen. Als gedragslijn 
houden we aan dat we alleen deelnemen aan groepen die thema’s bespreken die relevant zijn in het 



kader van het nationaal beleid, dat is hier niet het geval.

Hoewel we deelname voor de toekomst niet willen uitsluiten, is de relevantie voor Nederland van deze 
werkgroep op dit moment beperkt. Ook is er in Nederland niet een groot cluster van bedrijven die het 
mogelijk wel relevant maakt voor Nederland om deel te nemen.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Martijn van de Sande

M.F. (Martijn) van de Sande

Beleidsmedewerker 
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging

Directie Energiemarkt en Innovatie

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................ 

T +31 6 2960 4940 m.f.vandesande@minez.nl  

Email van Van Voorthuysen aan Van de Sande
6 oktober 2015

Geachte heer Van de Sande,

Dank voor uw email.

In uw mail schrijft u dat de werkgroep SolarPACES van het IEA niet relevant is in het nationaal beleid. 
Ik moet toegeven dat u hier gelijk in heeft. In uw rol als uitvoerend ambtenaar is uw antwoord correct.

Ik wil u nu echter aanspreken in uw rol als beleidsmedewerker. Wij vinden, samen met vele anderen, 
dat het nationaal beleid tekort schiet bij de verwezenlijking van de tweegradendoelstelling. 

Ik wil dit als volgt nader toelichten.

Gisteren (5 oktober 2015) werd in Utrecht op een bijeenkomst die werd georganiseerd door de VVM, 
het netwerk van milieuprofessionals, de stand van zaken gerapporteerd in de voorbereiding van de 
aanstaande klimaatconferentie in Parijs, COP21. 146 landen hebben voor de sluitdatum van 1 oktober 
2015 hun CO2-reductieplannen voor 2030 ingediend, de 28 EU-lidstaten gezamenlijk: 40% reductie in 
2030 t.o.v. 1990. De technische naam voor deze plannen is¨Intended Nationally Determined 
Contributions¨ (INDC´s). De INDC van de EU is in redelijke mate voldoende voor het behalen van de 
tweegradendoelstelling. Maar de INDC´s die zijn ingediend door grote, snelgroeiende landen zoals 
China en India zijn ten enenmale onvoldoende.
De bekende Nederlandse IPCC-expert Bert Metz, die de VVM-bijeenkomst voorzat, vatte de situatie 
als volgt samen:

¨Als de wereld geen klimaatpolitiek meer gaat uitvoeren, dus bij Bussiness As Usual (BAU), zal de 
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gemiddelde wereldtemperatuur stijgen met 4 graden, en als we alle ingediende INDC´s bij elkaar 
optellen zal de gemiddelde wereldtemperatuur stijgen met 3 graden.¨

We moeten helaas concluderen dat ook als Parijs een succes wordt, d.w.z. als alle landen hun INDC´s 
handhaven en uitvoeren, de wereld de tweegradendoelstelling niet zal halen. In de VVM-bijeenkomst 
heerste dan ook een gedrukte sfeer.

Het is evident dat er vooral in de snel groeiende landen veel meer moet gebeuren. Het verbruik van 
fossiele brandstoffen stijgt in die landen nog steeds  in een hoog tempo. Een snelle vervanging door 
duurzame energiebronnen is juist in die landen een absolute noodzaak. Dit is in het belang van 
Nederland, want van alle landen is Nederland het meest kwetsbaar als de zeespiegelstijging substantieel 
wordt door het afsmelten van de ijskappen in Groenland en Antartica.

De meesten van de snel groeiende landen hebben een goed klimaat voor de toepassing van CSP. Met 
CSP+warmteopslag kan de elektriciteitsvoorziening in die landen volledig door zonne-energie worden 
bediend. Er zijn 90 landen waarin dit mogelijk is, en 90% van de wereldbevolking woont in die landen. 

Door de massale inzet van CSP+warmteopslag, samen met PV en zonnecollectoren, kan de 
energievoorziening in die landen binnen enkele decennia volledig duurzaam worden. Dit in het belang 
van de gehele wereld, inclusief dat van Nederland.

CSP-centrales zijn al actief en in aanbouw in tal van landen, voor een overzicht zie o.a. 
http://www.nrel.gov/csp/solarpaces/. Een nationaal beleid dat willens en wetens niets te maken wil 
hebben met deze hoopvolle en noodzakelijke ontwikkeling staat in volkomen tegenstelling met de open 
visie van Nederland op andere dossiers. 
Ik verzoek u dan ook om de ontwikkeling van alle vormen van zonne-energie te blijven volgen.
Ik verzoek u tevens om, binnen en buiten het ministerie, bij te dragen aan de noodzakelijke verbetering 
van het beleid op het gebied van de duurzame ontwikkeling. 

Met vriendelijke groet,

Evert van Voorthuysen

Dr. E.H. du Marchie van Voorthuysen
Directeur van de Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (GEZEN)
www.gezen.nl
Nieuwe Kerkhof 30a
9712PW Groningen
Tel. 06-51635345
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