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Utrecht, 17 november 2016
Betreft: GvOs voor grijze stroom, AO energie 24 november
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Contactpersoon: Talitha Koek tel: 06 3163 9201

Geachte dames en heren,
Op 24 november a.s. spreekt u tijdens het Algemeen Overleg Energie verder over de uitvoering van
de motie Vos en Van Tongeren over de invoering van een systeem voor garanties van oorsprong op
grijze stroom. Mede namens Consumentenbond, Pawex, Pure Energie, Eneco, Greenchoice, WISE
en Greenpeace wil Natuur & Milieu u het volgende in overweging geven.
Wij zijn blij dat de minister uitvoering heeft gegeven aan de motie en herkennen veel punten en
conclusies uit de rapportage. De motie vraagt specifiek te kijken naar kosten en uitvoeringsvraagstukken bij de invoering van Full Disclosure.
Uit de rapportage kan in ieder geval opgemaakt worden dat de kosten voor invoering van Full
Disclosure beperkt zijn en de uitvoering door CertiQ niet veel problemen zal opleveren. Daarnaast
komen er diverse baten naar voren zoals een eerlijkere, want meer gelijke behandeling van groene
en grijze stroom, en meer transparantie voor de consument. De coalitie van ondertekenaars van
deze brief heeft dit eerder bepleit1 en is tevreden dat er nog meer onderbouwing is voor dit
standpunt.
Wij zijn daarom ook onaangenaam verrast dat de Minister concludeert dat tot 2021 invoering van
Full Disclosure niet opportuun zal zijn.
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https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/90-van-alle-stroom-niet-transparant/

Het grootste bezwaar dat naar voren wordt gebracht is dat het systeem op nationaal niveau niet
sluitend kan worden gemaakt en kolenstroom kan worden ‘vergroend’ met gas-GvOs.
Dit kan kloppen, maar het huidige systeem is natuurlijk nog veel minder sluitend: kolenstroom
wordt nu vergroend met duurzame GvO’s uit het buitenland.
Om het probleem van een niet sluitend nationaal systeem te ondervangen, zou de Minister er in dit
kader voor kunnen kiezen om alleen die GvO's toe te staan voor import uit landen die een gelijk
systeem kennen als die van Nederland. In het begin van de duurzame GvO markt is men ook zo
begonnen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volwassen markt zoals wij die nu kennen. Hiermee
kan Nederland wel een voorloper zijn en haar expertise gebruiken om voor een systeem binnen de
EU te pleiten dat zoveel mogelijk aansluit.
We komen daarom tot de conclusie dat er geen overtuigende reden is om niet nu al over te gaan op
Full Disclosure, hoe dan ook is het certificeren van grijze stroom eerlijker voor alle partijen.
Uiteraard is het een goed idee om vooruitlopend op een Europees systeem aan te sluiten bij
bijvoorbeeld het Oostenrijkse GvO-systeem. Technisch is het mogelijk een goed werkbaar nationaal
systeem op te zetten. Het is daarnaast nog maar afwachten of inderdaad over vijf jaar een Europees
GvO systeem een feit is.
Minister Kamp stelt twee oplossingen voor de korte termijn voor:
1. De voorgestelde wijziging voor wat betreft Reliable Disclosure (RE-DISS) is een stap in de
goede richting, het is goed om in heel Europa op dezelfde wijze de grijze stroommix te
berekenen.
2. Bij de tweede wijziging hebben wij echter meer twijfels:
Daarnaast wil ik het gebruik van gvo’s voor fossiele en nucleaire stroom bevorderen door de
regels voor de totstandkoming van het stroometiket voor alle energiebronnen gelijk te
trekken. Dat betekent dat elke stroomlevering die afwijkt van de handelsmix moet worden
onderbouwd met gvo’s. Dit maakt het gebruik van gvo’s meer eenduidig en daardoor beter te
begrijpen voor de consument. Om dit te bereiken ga ik hier met de sector afspraken over
maken. De effecten van deze wijziging zullen op de stroometiketten over 2018 te zien zijn.
Deze maatregel zou producenten van minder grijze stroom (met name gascentrales) kunnen
benadelen. Deze producenten kunnen nu hun eigen gasproductie zonder GvOs voor eigen
stroometiket gebruiken, wat de rest van de handelsmix grijzer maakt, wat klopt. Het voorstel
van Kamp leidt ertoe dat alle fossiele productie in de handelsmix gaat (inclusief gas), die dan
dus licht ‘vergroent’. Het stroometiket van kolenproductie wordt hiermee dus minder grijs, dit
is het tegenovergestelde van transparantie.
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Wij vragen de Kamerleden daarom om aan minister Kamp te vragen waarom hij deze suboptimale
oplossing kiest, terwijl de betere oplossing, blijkens zijn eigen rapport, voorhanden is: nationale
invoering van Full Disclosure. De nieuwe wet Voortgang Energie Transitie biedt in onze ogen een
kans om dit eenvoudig juridisch te regelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha Koek, t.koek@natuurenmilieu.nl of
telefonisch: 06 3163 9201
Met vriendelijke groet,
Natuur & Milieu

Tjerk Wagenaar
directeur
Mede namens:

