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Aan de Koning
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Nader rapport inzake de amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34 627)
=========================================================
Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 28 maart 2017, nr. 2017000541,
machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake de
amendementen bij het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.
Dit advies, gedateerd 10 juli 2017, nr. W15.17.0088/IV, bied ik U hierbij aan.
Het advies gaat over twee amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (voortgang energietransitie) (Kamerstukken II 2016/17, 34
627, nrs. 9 en 10). De twee amendementen beogen de sluiting te realiseren van twee
respectievelijk vijf kolencentrales in Nederland door middel van het aanscherpen van de
rendementseisen.
In de adviesaanvraag is verzocht specifiek aandacht te schenken aan de verhouding van de
amendementen tot de Richtlijn industriële emissies en tot artikel 1, Eerste Protocol, van het
Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (artikel 1 EP).
Ten aanzien van de verhouding tot de Richtlijn industriële emissies concludeert de Afdeling dat er
ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de beoogde sluiting van kolencentrales door
middel van het voorschrijven van onhaalbare rendementseisen niet is toegestaan. De Afdeling wijst
er op dat een sluitingswet als juridische vorm meer voor de hand ligt, waarbij de verhouding tot
het Europese recht op het punt van vrij verkeer en het systeem van verhandelbare
broeikasgasemissierechten nog nader onderzoek vraagt. Ten aanzien van de verhouding tot artikel
1 EP concludeert de afdeling dat dit artikel niet per definitie vereist dat voor sluiting van de
kolencentrales in financiële compensatie hoeft te worden voorzien, mits de overgangsperioden niet
arbitrair zijn maar een adequate mogelijkheid bieden om de schade te beperken. De Afdeling
adviseert de amendementen te ontraden.
Ik deel de analyse van de Afdeling. In mijn reactie op de amendementen (Kamerstukken II
2016/17, 34 627, nr. 11) heb ik aangegeven een aantal juridische risico’s bij deze amendementen
te zien. Het advies van de Afdeling bevestigt dat deze juridische risico’s inderdaad aanwezig zijn.
Om deze reden neem ik het advies van de Afdeling over en ontraad ik beide amendementen.
Ik moge U verzoeken mij te machtigen de adviesaanvraag, het advies van de Afdeling advisering
van de Raad van State en het nader rapport aan te bieden aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal.

De Minister van Economische Zaken,

