EnergieTransitie vereist expliciete aandacht in het regeerakkoord
Het zevenpuntenplan van het Regieorgaan EnergieTransitie
Het Regieorgaan EnergieTransitie pleit voor het krachtig inzetten op de transitie naar een duurzame
energievoorziening in Nederland. Dat pakt in de transitieperiode tot 2050 voor Nederland beter uit dan
doorgaan met de huidige fossiele energievoorziening. Verduurzaming is niet alleen een onvermijdelijke
opgave, het is de meest kansrijke maatschappelijke ontwikkeling.
De energietransitie heeft de afgelopen jaren laten zien dat een gebundelde inzet van verantwoordelijke
departementen in samenwerking met krachtige maatschappelijke actoren, concrete en bruikbare
voorstellen oplevert voor het aanjagen van efficiency, voor duurzame energieproductie, en voor het
verlagen van de uitstoot van CO2. Een deel van die voorstellen zijn of worden gerealiseerd, waarbij het
unieke samenwerkingsverband van overheid en maatschappelijke actoren in de transitie platforms een
succesvolle formule is gebleken.
Het werk is echter nog lang niet af. Het tempo van de verduurzaming ligt nog te laag omdat aan een
aantal randvoorwaarden niet is voldaan. Juist ook vanwege het economische belang voor Nederland
verdient de energietransitie meer prioriteit.
Het Regieorgaan EnergieTransitie vindt daarom dat een aantal elementen van de transitie een expliciete
plek in het regeerakkoord voor de komende kabinetsperiode moet krijgen:
1) Zorg dat de energietransitie gerealiseerd wordt
a) Zet in op het versterken van een Europees energiebeleid met als doel om in 2050 minimaal 80% van
de CO2 -emissie te reduceren. Dring daarbij aan op een aanscherping van het ETS;
b) Economie, energie, innovatie en industriebeleid hangen samen. Er zijn veel departementen
betrokken (EZ, VROM, VenW, LNV, OCW en BuZa). Zorg voor synergie van beleid en veranker de
verantwoordelijkheid, bij voorkeur bij de Minister President;
c) Marktpartijen hebben de kennis, innovatiekracht, flexibiliteit en het kapitaal om energietransitie tot
stand te brengen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het inderdaad
gebeurt en heeft regelgevingsmacht. Maak als overheid afspraken met het bedrijfsleven over tempo
en manier van energietransitie en garandeer een gelijk speelveld. Als marktpartijen afspraken niet
nakomen, dwing het dan af met regelgeving.
2) Geef als overheid het goede voorbeeld
Maak de duurzaamheidprestatie onderdeel van het inkoopbeleid van alle overheidsorganen:
a) Verbeter de energieprestatie van alle overheidsgebouwen tot minimaal
B–niveau;
b) Wees launching customer bij innovaties. Neem energietransitie mee bij aanbesteding, zoals
bijvoorbeeld ProRail al doet.
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3) Koppel energie, innovatie- en industriebeleid
Maak Nederland aantrekkelijk voor vestiging van duurzaam opererende bedrijven, onder andere door:
a) Samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen met inzet van FES
gelden banengroei in de cleantechsector te bewerkstelligen;
b) Vervolg te geven aan de interdepartementale Innovatieagenda Energie (komende kabinetsperiode:
0,5 miljard overheid en 4 -5 miljard private middelen).
4) Stimuleer eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven
Geef lokale duurzame initiatieven de ruimte, bijvoorbeeld door:
a) Het versoepelen van regelgeving over zelflevering;
b) Meer vrijheid te bieden om te mogen afwijken van het bouwbesluit en vergunningseisen;
c) Financieringsmogelijkheden te verruimen, bijvoorbeeld door het over een lange tijdsperiode
garanderen van aantrekkelijke terugleververgoedingen;
d) Het uitwisselen van praktijkervaringen te stimuleren en na te gaan of lokale ontwikkelingsbedrijven
ondersteuning kunnen bieden bij het opzetten van lokale initiatieven.
5) Verbeter de benutting van energie
De energie efficiency moet veel beter, zet in op minimaal 2% besparing per jaar. Dat kan als volgt:
a) Energiebesparing in bestaande gebouwen verplichten, bijvoorbeeld door een labelsprong te eisen bij
verkoop;
b) De norm voor nieuwbouw vanaf 2020 aan te scherpen tot energieneutraal;
c) Energiegebruik van apparaten te reduceren door sterker in te zetten op innovaties en snelle
introductie van EU regelgeving;
d) Convenanten af te sluiten over het verbeteren van de energie-efficiency in de industrie, inclusief
resultaatafspraken en sancties bij het niet halen van de doelen;
e) Kies bij mobiliteit voor het uitgangspunt “betalen voor gebruik in plaats van bezit”. Fiscale
maatregelen zijn hier effectief, bijvoorbeeld de wijziging van de fiscale grondslag voor brandstoffen
van volume (€/liter) naar prestatie (€/Joule of €/CO2).
6) Versnel de realisatie van duurzame bronnen
Zorg dat het aandeel duurzame energie in de komende kabinetsperiode elk jaar 1% groeit, verder
oplopend in de periode daarna, door:
a) Te zorgen dat duurzame energie kan worden ingepast. Daarvoor moeten de netbedrijven investeren
in slimme netten, de interconnecties met andere landen uitbreiden, en moet de gasrotonde optimaal
ingezet worden.
b) Voor de lange termijn in te zetten op een (Europees) verplicht aandeel duurzaam in de levering van
elektriciteit en gas. Werk dit uit in de komende kabinetsperiode. Verbeter voor de overgangsperiode
de SDE, door de financiering over te hevelen naar de energierekening en uitbreiding met een feed-in
optie;
c) Maak van wind op zee een privaatpubliek samenwerkingsverband. Neem daarvoor de
aanbevelingen van de TaskForce Wind op Zee over. Dat geeft 25% kostenreductie;
d) Bevorder de Biobased economy, bijvoorbeeld door commerciële toepassingen als trekker te laten
functioneren.
7) Reduceer de milieubelasting van fossiele inzet
De emissies van fossiele bronnen moeten in de overgangsperiode naar een duurzame samenleving
versneld omlaag door scherpe normstelling.
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