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ESSENT-GELDEN SP presenteert na vakantie plan voor een ‘eigen, Limburgs energiebedrijf’

De SP is voorstander van een Limburgs energiebedrijf dat zich vooral richt op de productie van zonne-energie.
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Een luchtkasteel van zonne-energie
De SP in Provinciale Staten
werkt aan een plan voor
een Limburgs energiebedrijf. Het voorstel lijkt even
sympathiek als kansloos.
„De SP verkoopt onzin.”
door Peter Heesen

W

aar veel politici de
komende weken op
vakantie gaan, besteedt de SP de vrije
tijd aan het uitwerken van een opzienbarend voorstel: de oprichting
van een ‘eigen, Limburgs energiebedrijf’.
Thijs Coppus, fractieleider van de
SP in Provinciale Staten, schrijft op
zijn weblog: ‘Onlangs werd duidelijk dat het Russische bedrijf Gazprom Essent gedeeltelijk zal overnemen. In 2009 verkocht Limburg Essent. Twee jaar laten staan we met

lege handen. Voor stroom en gas
wordt Limburg afhankelijk van Poetin en een deel van de opbrengsten
van Essent is geïnvesteerd in
Zuid-Europese staatsobligaties en
dreigt hierdoor te verdampen. De
SP wil dat het roer om gaat. Limburg moet de Essent-gelden van de
beurs halen en investeren in een eigen bedrijf dat alleen maar duurzame energie opwekt en verkoopt.
Denk hierbij aan zonne-energie.’
In een toelichting zegt Coppus dat
„angst een slechte raadgever is”. Belangrijker vindt hij het dat Limburg
werkelijk gaat investeren in duurzame energie. Het plaatsen van windmolens ziet hij niet zitten. Die vervuilen de horizon van een provincie die veel verdient aan toerisme
en recreatie. Zonne-energie acht hij
wel kansrijk. De provincie, zo
meent Coppus, moet een deel van
de Essentgelden gebruiken om zonnepanelen met korting aan te bieden, zodat ze massaal worden geplaatst. Doordat burgers en bedrijven zelf stroom opwekken, bespa-

ren ze op de energiekosten. In het
plan van de SP richt de provincie
een stroombedrijf op, een soort
PLEM dus. Coppus: „Als we over
tien jaar 10 tot 20 procent van de
stroom zelf opwekken, ben ik tevreden.” De rest van de stroom moet
de provincie inkopen en tegen een
zacht prijsje aan de burgers verkopen. „De provincie hoeft immers
geen winst te maken.” Hij verwacht straks onder meer steun van
de VVD voor zijn voorstel.
Fractieleider Erik Koppe van die
partij zal die echter niet verlenen.
„We zien er niets in. We waren
zeer kritisch over de verkoop van
de aandelen Essent, maar we gaan
niet eerst een energiebedrijf verkopen om er later zelf weer een op te
richten. Het produceren en verkopen van energie is geen taak van de
overheid. Dat wil niet zeggen dat
we het prettig vinden dat iemand
in Rusland in Nederland het licht
kan uitdoen. Daarom zijn we ook
voorstander van een nieuwe kerncentrale in Nederland.”

Woordvoerder Jeroen Brouwers
van Essent meent dat de SP en de
VVD onzin verkopen. „De deal tussen RWE en Gazprom, als die doorgaat, is financieel van aard. Gazprom krijgt nooit zeggenschap over
de centrales van Essent.” Het
SP-plan noemt hij een „politieke
luchtballon”. Hij verwijst naar studies die aantonen dat zonne-energie in Nederland een weinig efficiënte bron van duurzame energie
is. „Niet voor niets is de overheid
gestopt met de subsidiëring van
zonnepanelen.” De helft goedkoper, aldus Brouwers, zijn het bijstoken van hout in kolencentrales en
windmolens op land. Verder vergt
de productie van energie enorme
investeringen. Zo kost alleen al de
aanpassing van de Clauscentrale in
Maasbracht een miljard euro. Ten
slotte zal het Limburgs energiebedrijf stroom moeten inkopen op internationale beurzen. Als kleintje
zal het de hoofdprijs betalen. Brouwers: „Dit plan van de SP zal de inwoners alleen geld kosten.”

