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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z03743
Vragen van de leden Kops en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat over stijgende energielasten door
warmtepompen en laadpalen (ingezonden 24 februari 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Energienota hoger door warmtepomp en
laadpaal»?1
Vraag 2
Bent u ervan op de hoogte dat het Nederlandse elektriciteitsnetwerk de
massale komst van energieslurpende warmtepompen en laadpalen voor
elektrische auto’s helemaal niet aankan?
Vraag 3
Wat vindt u ervan dat netbeheerders daarom tientallen miljarden euro’s
moeten investeren in uitbreiding – volgens Liander zelfs een verdubbeling –
van het netwerk? Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat daardoor de
energierekening van huishouders verder zal stijgen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Bent u ervan op de hoogte dat één Tesla Model 3 net zoveel elektriciteit slurpt
als tien huishoudens en één warmtepomp net zoveel als een handvol
wasdrogers? Deelt u de mening dat het te schandalig voor woorden is dat de
energierekening van huishoudens verder zal stijgen om de Teslarijdende
grachtengordelelite van D66 en de warmtepompfanatiekelingen van
GroenLinks van genoeg elektriciteit te kunnen voorzien? Zo nee, waarom
niet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat er zonder alle duurzaamheids- en klimaatwaanzin –
zoals elektrische auto’s, warmtepompen, windturbines en zonneparken –
helemaal geen capaciteitsprobleem op het Nederlandse elektriciteitsnet zou
zijn? Zo nee, waarom niet?
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Algemeen Dagblad, 21 februari 2020: https://www.ad.nl/binnenland/energienota-hoger-doorwarmtepomp-en-laadpaal~a32dfb44/
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Vraag 6
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de energierekening van huishoudens niet
verder omhoog, maar juist fors omlaag gaat?
Vraag 7
Bent u ertoe bereid onmiddellijk te stoppen met uw duurzaamheids- en
klimaatbeleid, het Klimaatakkoord van Nijpels cum suis door de shredder te
trekken, uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen en de elektriciteitsslurpende groene hippies van D66 en GroenLinks mede te delen dat zij naar de
maan kunnen lopen? Zo nee, waarom niet?
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