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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35579 
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de 
vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 november 2020  aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. 
Tegen: SP, FVD, PvdD, Van Kooten-Arissen, SGP, PVV en Van Haga. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I, onderdelen A en B 
7  9 (Beckerman en Alkaya) over een eerlijke verdeling van de ODE-tarieven 
 
Met dit amendement wijzigen de indieners de ODE-tarieven van de hoogste schijf zodanig 
dat 50% van de opbrengsten van de ODE-regeling wordt opgebracht door de zware 
industrie. Als gevolg hiervan kunnen de tarieven van de laagste twee schijven naar 
beneden worden bijgesteld. Met de huidige verdeling betalen huishoudens, mkb-bedrijven 
en zelfs scholen en ziekenhuizen procentueel méér dan de zwaarste industrie. Dit terwijl de 
regeling ooit in het leven is geroepen om door financiële prikkels tot verduurzaming te 
komen. De tarieven in de schijf waar de grootverbruikers onder vallen zijn echter zodanig 
laag, dat juist de grootste uitstoters het minst worden belast. Binnen de sector bedrijven 
zijn de kleinere mkb-bedrijven verantwoordelijk voor 80% van de opbrengsten, de 
zwaarste industrie slechts voor 20%. De indieners willen met dit amendement bereiken dat 
de grootste uitstoters hun eerlijke deel betalen, in lijn met de motie Beckerman cs (32 
813-351) die verzoekt huishoudens en het mkb niet op te laten draaien voor de kosten van 
de transitie in de industrie. 
Verworpen. Voor: SP, Krol, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en PVV. 
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Artikel I, onderdeel B, derde lid 
8 (Stoffer) over ongedaan maken van de lastenverhoging voor afnemers van elektriciteit 

 
Dit amendement zorgt voor een tariefverlaging in 2021 en 2022 van de derde schijf in de 
opslag duurzame energie (ODE-heffing) van 2,25 cent/KWh respectievelijk 2,29 cent/KWh 
naar 1,00 cent/KWh. Daarmee wordt de lastenverhoging in de opslag duurzame energie 
voor afnemers van elektriciteit van 2021 en 2022 geheel en van 2020 ten dele ongedaan 
gemaakt. Als het oorspronkelijke plan doorgaat, zorgt dit voor een enorme, nog verdere 
stijging van de ODE-heffing in de derde schijf. En dus ook voor een nog grotere stijging 
van energiekosten voor bedrijven, nadat deze kosten in 2020 al explosief zijn gestegen. 
Met name bij glastuinbouwbedrijven hebben de verhogingen van de lasten met 
tienduizenden euro’s grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Vorig jaar is de motie Heerma 
c.s. (Kamerstuk II, 32 813, nr. 360) aangenomen. Deze motie wijst ook op de cumulatie 
van (klimaat)regelen en de gevolgen hiervan voor bedrijven. De indiener van het 
amendement acht het, in lijn met de aangenomen motie, verstandig om de geplande 
tariefverhoging in de derde schijf te beperken. Vorig jaar was er ook al discussie over de 
enorme stijging van de heffing. Mede op basis daarvan is er een compensatie aangeboden 
van twee keer 25 miljoen. Volgens de indiener doet dit geen recht aan de lastenverzwaring 
voor de gewenste elektrificatie. De insteek van het Klimaatakkoord is dat bedrijven 
overstappen van gas naar stroom (elektrificatie). In het Klimaatakkoord zijn hier ook 
afspraken over gemaakt, onder meer met de glastuinbouw. Door de beoogde stijging in de 
derde schijf van de ODE-heffing wordt deze ontwikkeling geremd, en worden bedrijven die 
al in hoge mate overgegaan zijn op het gebruik van stroom in plaats van gas gestraft. De 
derving als gevolg van deze maatregel bedraagt € 428 miljoen in 2021 en € 437 miljoen in 
2022. Deze derving komt ten laste van de Begrotingsreserve Duurzame Energie.  
Verworpen. Voor: Krol, DENK, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga. 
 


