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De Argumentenfabriek 

De regievraag staat centraal in de energietransitie. De Argumentenfabriek heeft vier routes 
bedacht waarlangs we als Nederland de energietransitie kunnen doorlopen met hetzelfde 
doel: CO2-arm in 2050. Er zijn in deze routes twee keuzes: 1) de manier waarop we sturen 
en 2) de manier waarop we de kosten verdelen. In deze sessie worden de aanwezigen 
gevraagd om na te denken over hun route en ingedeeld in vier assen. De meerderheid gaat 
voor de route ‘wij doen het samen’ waarin de overheid kaders stelt in de vorm van CO2 
belasting en zich niet zelf richt op bepaalde bronnen en technieken. Die keuze ligt bij de 
bedrijven en huishoudens zelf. In deze route worden de kosten collectief gedragen.  
 
Het eerste nationale wethouders/burgemeestersdebat – over lokale regie in de 
energietransitie. 

Drie pleidooien worden gehouden als antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen we de lokale 
energietransitie op gang?’ 

 
1. Energiebestemmingsplannen - Teun Bokhoven. In deze bestemmingsplannen 

worden min of meer analoog aan de RO plannen gemaakt waarbij rijk, provincie en 
gemeente een zelfde rolverdeling hebben als bij de RO vraagstukken. 

2. 21e eeuw ruimte voor het onbekende – Niels van Geenhuizen. Sturing richt zich op 
het bewaken van een paar randvoorwaarden en het wegnemen van belemmeringen 
en het maatschappelijk initiatief zorgt wel dat er hele mooie en onverwachte dingen 
gaan gebeuren. 

3. Rijksenergiestaat – André Jurjus. Energieschappen: min-of-meer analoog aan het 
werk van de Deltacommissaris wordt relatief a-politiek een centraal programma 
uitgewerkt, vergelijkbaar met het deltaprogramma om ons land droog te houden. 
Analoog aan de waterwereld kunnen energieschappen (een nieuwe functionele 
overheid) daar de motor van worden. 

 
Daarna debatteren de aanwezige wethouders en burgemeesters over deze pleidooien. Er is 
behoefte aan het duidelijke verhaal (gedepolitiseerd), concrete doelstellingen (tempo), 
wegnemen van belemmeringen (juridisch, fiscaal). Dat zal de vele tientallen lokale en 
regionale initiatieven die er zijn een enorme boost geven. Er moeten regiegroepen komen 
waarin partijen als de overheid, woningbouwcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en 
bewoners-initiatieven de transitie samen oppakken. 
 
De toekomst van Energie 
Opvallende dilemma’s: 

1. Polderen met bestaande gevestigde partijen versus aan tafel krijgen nieuw partijen. 
Oftewel: kan en moet de transitie via langzame polderstappen? Of moet je vanwege 
urgentie toch meer sturen en schoksgewijs innoveren? 

2. Daar hangt mee samen: denken vanuit bestaande kennis en systemen versus durven 
vertrouwen op radicale exponentiële ontwikkeling. 

3. Klimaatwet versus Energieakkoord versus Rijksbrede Circulaire Economie 
programma. Oftewel: creëren we niet allemaal parallelle systemen die gericht zijn op 
dezelfde thema’s? 

4. Nederland versus Europees-Internationaal speelveld. Oftewel: verlammende werking 
van angst om voorop te lopen die strenge regels vanuit NL verhindert.  



 
Mensenrechten en Klimaat 

Wereldwijd komen mensen in actie om de aarde en de belangen van toekomstige generaties 
te beschermen. Én met succes! Jan van de Venis en Jelmer Mommers zetten de 
klimaatzaken op een rij. Wij hebben het recht om onze bron van leven te beschermen. 
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