Eerste Bevindingen Nationale Energiecommissie, 4 juli 2017
Aan:
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten
Generaal,
Onderhandelaars de heren Rutte, Buma, Pechtold en Segers,
Informateur de heer Zalm,
Het Ministerie van Economische Zaken,
en alle andere Nederlanders.
Geachte Mevrouw, Meneer,
Op 12 december 2015 werd door 195 landen en de Europese Unie in Parijs
een historisch klimaatakkoord gesloten. Voor het eerst in de geschiedenis
werden tussen al deze landen bindende afspraken gemaakt over een
gezamenlijk pakket aan maatregelen om de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen. Dit maatregelenpakket heeft in
alle landen ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen en leidt
tot een nieuwe wereldeconomie waarbij het gebruik van fossiele
brandstoffen snel wordt afgebouwd.
Overal ter wereld vinden nu discussies plaats over de keuze van maatregelen
waarmee op de meest efficiënte wijze de afspraken van Parijs gerealiseerd
kunnen worden. Daarbij spelen technologie, innovatie en slimme
financieringen een belangrijke rol, maar ook onderwijs en opleidingen.
Hoewel er nog veel onduidelijk is, zullen de afspraken in Parijs grote
gevolgen hebben voor samenleving en bedrijfsleven. Het is helder dat
business- en verdienmodellen moeten worden aangepast of worden
vervangen door nieuwe. Want de klimaatmaatregelen brengen zeker niet
alleen kosten met zich mee, maar bieden ook mogelijkheden voor extra

‘groene’ economische kansen en vernieuwing, zoals extra banen en meer
welvaart. Voor Nederland ligt hier een unieke kans om op dit terrein in
Europa het voortouw te nemen.
Daarom is medio 2016 de Nationale Energiecommissie ingesteld, die iedere
dag groter en groter wordt. Deze commissie is ontstaan als verbinder en
taskforce van ondernemende burgers, vooruitstrevende overheden zoals
gemeenten, provincies en waterschappen, energie-coöperaties, onderwijsen onderzoeksinstituten, bedrijven, startups en ondernemers, ngo’s en
bezorgde en actieve Nederlanders. Op 12 januari 2017 heeft de Commissie
de eerste Nationale Energiecommissaris benoemd als haar
vertegenwoordiger. Dit alles analoog aan de Deltacommissie, die direct na
de watersnoodramp in 1953 in actie kwam. De robuuste doelstelling van
toen “dit nooit meer” werd kracht bijgezet met een Deltaplan, een
uitvoeringsorganisatie en monitoring. Het Delta-project is geslaagd, heeft
meer dan 16 kabinetten overleefd en werd ons internationale visitekaartje.
Geïnspireerd op dit (inter)nationale succes en gealarmeerd door de huidige
klimaatontwrichting is de robuuste doelstelling van de Nationale
Energiecommissie: ”Een schone energiehuishouding voor Nederland in
2030.” Als steun aan de onderhandelaars rond de vorming van een nieuw
kabinet en als inspiratie voor beleidsmakers in het algemeen willen wij onze
hoopvolle bevindingen van het afgelopen half jaar met u delen. Naast deze
bevindingen doen we ook meteen een aanbeveling.
Wij baseren ons daarbij op de input van een groot aantal universiteiten van
Nederland, nationale kennisinstellingen, grote en kleinere bedrijven,
maatschappelijke organisaties, overheden, energie-coöperaties en andere
initiatiefnemers van energietransitie-projecten.
Hoopvolle bevindingen
• Nederland is het best presterende land op het gebied van innovatie
maar loopt achter met de implementatie
• Nederland heeft alle technieken voorhanden om in 2030 een schone
energiehuishouding te hebben
• Nederland heeft het benodigde investeringskapitaal voor de
energietransitie beschikbaar
• Nederland heeft actieve burgers die het al doen
• Nederland is creatief

•
•
•
•
•

Nederland kan geld verdienen aan de energietransitie
Nederland creëert werkgelegenheid met de klimaatambities
Nederland wordt veiliger
Nederland heeft de voorbeelden in het “echt” gedemonstreerd
Nederland kan Wereldkampioen Energietransitie worden!

Aanbeveling
Niets staat ons in de weg om met onze energietransitie koploper in de
wereld te worden. Wij adviseren de nationale overheid daarom met een
ambitieuze doelstelling alle spelers in dit veld zo snel mogelijk aan tafel te
zetten voor het Nationale Plan Energietransitie.
Met de meeste hoogachting,
namens de Nationale Energiecommissie,
Ruud Koornstra
Nationaal Energiecommissaris

