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Programma perspresentatie  

 

✔ Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei – Wiebe Draijer 

        

✔ Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB – Maarten Hajer 

 

✔ Steunverklaring deelnemende organisaties – laatste ondertekeningen  

 

✔ Kort statement door enkele onderhandelaars 

 

✔ Gelegenheid voor vragen door de pers 



Wat vooraf ging 

 

✔ Tweede Kamermotie Verburg/Samsom: 

     oproep voor een langjarig energietransitieakkoord 

        

✔ Adviesaanvraag Energie en Economie aan de SER 

     (minister Verhagen, Economische Zaken) 

 

✔ Brede kamersteun voor partijoverstijgende agenda 

 

✔ Brede maatschappelijke beweging roept op tot agenda  

 (Nederland krijgt Nieuwe Energie) 

 



 

 

Vier overlegtafels en vier ‘dwarsverbanden’ 

Werkgelegenheid en scholing – realiseren werkgelegenheidambities en gerichte scholing 

Elekticiteitsnet – voorbereiding v.h. het energienet op inpassing v. hernieuwbare energie 

Governance – monitoring en bewaking proces 

Tafel 1: 

Gebouwde omgeving: 

energiebesparing en lokale 

hernieuwbare energieopwekking 
Lodewijk de Waal 

Tafel 2: 

Industrie, grootschalige  

Energieproductie en ETS 
Ab van der Touw 

Tafel 4: 

Mobiliteit en transport 
Paul de Krom 

Financiering – effectieve constructie om voldoende kapitaal te ontsluiten Jan Kees de Jager 

Tafel 3:  

Commercialisatie innovatie en schone 

energietechnologieën 
Michiel Boersma/ Manon Janssen  



Wie zaten aan tafel? 



Grote stappen richting volledig klimaatneutrale energievoorziening in 2050 

✔ Nederland behoort tot wereldtop qua energie-efficiency 

✔ slimme uitrol hernieuwbare energie 

✔ ondersteuning burgers en bedrijven bij energiezuinig maken van woningen en bedrijfspanden 

✔ ondersteuning burgers en bedrijven bij zelf opwekken energie 

 

Krachtige impuls aan de economie en aan herstel economische crisis 

✔ duurzame groei 

✔ Werkgelegenheid op korte termijn 

✔ verbeterde concurrentiekracht bedrijven 

✔ langdurige investeringszekerheid 

✔ Innovatie  

✔ energiekosten en –lasten stijgen minder hard dan in Regeerakkoord voorzien 

✔ nieuwe vormen van financiering door beschikbaarheid voldoende investeringskapitaal 

Visie akkoord 



Doelstellingen en commitments 

Overeengekomen doelstellingen: 

✔ realiseren besparing in finaal energiegebruik van + 1,5%, of te wel 100 PJ in 2020 

✔ realiseren 16% hernieuwbare energieopwekking in 2023 (14% in 2020) 
✔ creëren van ten minste 15000 voltijdbanen (grotendeels in eerste jaren) 

 

in combinatie met: 
✔ versnellen van internationale commercialisering in clean tech 
✔ verbeteren van energie-efficiëntie en daarmee concurrentiepositie bedrijven 

✔ creëren substantiële investeringimpuls voor groei en economie 

✔ directie positieve bijdrage aan verbetering klimaat door reductie CO2 

✔ substantiële verlaging van de lasteneffecten tov Regeerakkoord 

✔ ruim baan voor de initiatiefrijke burger en energieke samenleving 

 
 



Tien pijlers 

1. Energiebesparing en efficiëntieverbetering 

2. Opschalen van hernieuwbare energieopwekking 

3. Stimuleren van decentrale duurzame energie 

4. Gereedmaken energietransportnetwerk 

5. Goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel 

6. CCS en kolencentrales 

7. Mobiliteit en transport 

8. Arbeidsmarktarrangementen rond werkgelegenheid en scholing 

9. Stimuleren commercialisering voor groei en export 

10. Financiering van duurzame investeringen  
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Het Energieakkoord: 
wat gaat het 
betekenen? 

Inschatting van de 
gemaakte afspraken 

 



Algemene typering 

 Het akkoord is uniek in de vérgaande betrokkenheid van 
stakeholders 

 

 Akkoord kan een trendbreuk worden in de manier waarop we 
voor de lange termijn onze energiehuishouding vormgeven 

 

 Akkoord is meer uitvoeringsagenda 2020 dan transitieagenda 
2050 

 

 Veel hangt af van wat er de komende jaren mee gedaan 
wordt (uitvoering & borging) 
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Inschatting effecten 2020 
 

 Energiebesparing finaal: doel 100 PJ nog niet bereikt 

– 22-60 PJ aan doorrekenbare maatregelen  

– Veel afhankelijk van extra afspraken 

 

 Hernieuwbare energie  

– 2020: maximaal 14%, maar dan moet iedereen meewerken en 
alles meezitten 

– 2023: 16% is haalbaar (met dezelfde clausules) 

 

 Werkgelegenheidsimpuls: 10 – 15.000 arbeidsjaren na 2017 
(berekening EIB) 
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Langetermijnperspectief & borging 

 

 Nederland krijgt gedeelde ‘stip aan de horizon’ 

 

 Werk transitieagenda uit: eco-innovatie & demonstratie 

 

 Complex proces heeft regie nodig: 

– Toezien op uitvoering/uitwerking afspraken 

– Reageren bij onverwachte externe ontwikkelingen 

 

 Vereist: 

– Sterke positie voorzitter 

– Transparante jaarlijkse verslaglegging 

 



Gegeven waar Nederland vandaan komt is het 
akkoord ambitieus,  

gegeven waar we naartoe moeten is het slechts 
een begin 
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Borging 

✔ Partijen kiezen voor continuering samenwerking 
 

✔ Permanente commissie bij de SER, met brede samenstelling, onder leiding van een 

onafhankelijke voorzitter 

 

✔ Partijen binden zich op de doelstellingen van het akkoord 

 

✔ Volgen van uitvoering Energieakkoord en aanvullende maatregelen waar nodig om 

dat te bereiken 

 

✔ PBL/ ECN in toetsende rol 

 
 



Weg voorwaarts 

✔   Per organisatie stappen uitwerken 

 

✔   Kabinet: voorleggen aan parlement en wetgeving uitwerken 

 

✔   Borging samenstellen en benoemen 

 

✔   Ruimte voor regionale initiatieven volgend op en passend bij akkoord 

 

✔   Aan de slag! 
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