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Den Haag, maandag 24 juni 2019 
 
Vragen bij het verslag 
 
Wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 
Datum verslag 2 juli 14.00 uur 
 
 
In het regeerakkoord werd een CO2 minimumprijs voor elektriciteitsproductie aangekondigd. De 
aanvankelijk voorgestelde hoogte van de CO2 minimumprijs zou de leveringszekerheid van elektriciteit in 
Nederland ernstig in gevaar kunnen brengen. Daarom is als onderdeel van het Klimaatakkoord 
onderhandeld over een aanpassing van de minimumprijs en over de voorwaarden waarop die prijs wordt 
aangepast indien er toch problemen met de leveringszekerheid ontstaan (zie blz 168 van Ontwerp 
Klimaatakkoord). Echter, de voorwaarden waaronder aanpassing plaatsvindt zijn alleen in de Memorie van 
Toelichting en niet in de tekst van het wetsvoorstel zelf opgenomen, waardoor alsnog problemen kunnen 
ontstaan.  
 
Daarom stellen wij de volgende vragen voor: 
 

• Naast het prijspad zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over de monitoring van de 
leveringszekerheid door TenneT en de eventuele bijstelling van het prijspad. Waarom is ervoor 
gekozen deze voorwaarden niet in de wet op te nemen? In hoeverre bent u bereid deze 
voorwaarden alsnog in de wet op te nemen? 

• Op basis van welke indicatoren zal de leveringszekerheid worden gemonitord? Bij welke 
grenswaarden zal de prijs moeten worden aangepast? Op welke termijn vinden deze 
aanpassingen plaats? 

• Indien de leveringszekerheid-monitor signaleert dat er problemen dreigen te ontstaan met de 
leveringszekerheid, binnen welke termijn worden er dan aanpassingen gedaan? Is er op een 
dergelijk moment voldoende tijd om de wet aan te passen en de eventuele problemen te 
voorkomen?  

• In hoeverre is de combinatie van betaalbaarheid en leveringszekerheid meegenomen in dit 
wetsvoorstel? Hoe wordt deze keuze beargumenteerd? 

• In hoeverre wordt investeringszekerheid meegenomen in dit wetsvoorstel? Waarom is de 
beperking om opwaartse aanpassingen minimaal 5 jaar van te voren aan te kondigen niet in de 
wet opgenomen?  

• In hoeverre bent u bereid om de in het Klimaatakkoord gemaakte afspraken op te nemen in het 
wetsvoorstel, zowel voor opwaartse als benedenwaartse bijstelling?  

• Centrales die voor 100% draaien op biomassa zijn via deze wet verplicht een 
elektriciteitsemissieverslag en een elektriciteitsmonitoringplan op te stellen, terwijl de CO2 
emissiefactor per definitie nul is. In hoeverre bent u bereid, in het kader van de verlaging van de 
regeldruk, om voor dergelijke productie-eenheden een uitzondering te maken vergelijkbaar met 
de uitzondering van noodstroomaggregaten? 

 
 


