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Context Klimaat en Energiejury Springtij 2017 

 

De basis voor de klimaat- en energiejury op Springtij 2017 is het akkoord dat in 2015 in 

Parijs werd gesloten. ‘Parijs 2015’ is de afspraak om de opwarming van de aarde in elk 

geval tot 2 graden te beperken in streefjaar 2050, liefst tot 1,5 graad ten opzichte van 

het 1951-1980 gemiddelde. Daarbij moet worden aangetekend dat in 2016 al 0,94 

graad temperatuurstijging bereikt is. Het akkoord is inmiddels bindend en in werking 

getreden. De klimaat- en energiejury neemt Parijs2015 dan ook als uitgangspunt en 

vaststaand gegeven.  

 

Een eerste uitwerking van de consequenties van Parijs2015 is opgepakt in EU verband. 

Het voorstel is om de route te verlaten die leidt tot meervoudige doelen: reductiedoelen 

voor broeikasgassen (20% in 2020 en 40% in 2030 ten opzichte van 1990), 

hernieuwbare energiedoelen (20% in 2020 en 27% in 2030) en energie-

efficiëntiedoelen (-20% in 2020 en -27% in 2030 ten opzichte van 1990).  

Het voornemen is nu om een EU Roadmap vast te stellen waarbij het uitgangspunt is 

dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 80% is afgenomen, met een 

tussendoel van 60% reductie in 2040. Daarbij is een aantal belangrijke uitgangspunten 

geformuleerd; reductie van broeikasgassen moet binnen de EU plaatsvinden (dat wil 

zeggen geen compensatie elders) en alle sectoren moeten evenredig bijdragen (dat wil 

zeggen geen éénzijdige focus op CO2 reductie in de energiesector).  

Hoewel er zeker discussie mogelijk is over de uitwerking in EU verband en de 

Roadmap nog geen vaststaand beleid is, neemt de klimaat- en energiejury dit toch als 

uitgangspunt en vaststaand gegeven. De gedachte daarbij is dat een discussie over de 

wijze waarop Nederland concreet invulling gaat geven aan haar klimaat- en 

energiebeleid dient aan te sluiten op de contouren van overeenstemming in Europa.  

 

Cruciaal is daarom nu de vraag wat de Nederlandse bijdrage aan invulling van de 

Europese doelstellingen dient te zijn. En op welke wijze die bijdrage in Nederland 

kan worden uitgewerkt in concrete en effectieve beleidsmaatregelen. Welke 

‘gamechangers’ zijn in beeld?   

Plaatsbepaling en hoofdvragen 

 

De Nederlandse ervaringen met het uitwerken van klimaatdoelen zijn zeker niet gunstig. 

Na het UN Klimaatverdrag in 1992 en het Kyoto protocol in 1997, zijn in Nederland op 

politiek en ambtelijk niveau vlotweg ambitieuze klimaat- en energiedoelen aanvaard, 

terwijl er in praktische zin in ruim 20 jaar maar beperkt concreet invulling is gegeven 

aan die ambities. Dat laat zich vertalen naar matige prestaties in Europees verband. 

Een belangrijke oorzaak daarvan was een fel en verlammend maatschappelijk debat 

over uitvoeringskwesties. Welke (beleids)maatregelen zijn nodig om uitvoering te geven  



 

 

 

aan klimaat- en energiedoelen? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wie zorgt voor 

een gelijk (Europees) speelveld? Welke opwekkings- en CO2 reductie technieken zijn 

acceptabel en welke niet?  

 

Alleen politieke en ambtelijke wil om tot ambitieus klimaat- en energiebeleid te komen, 

zonder dat de samenleving voldoende werd meegenomen in de consequenties van dat 

beleid, is voor effectieve uitvoering desastreus gebleken.  

Daarom werd in 2013 het SER Energieakkoord gesloten als poging vanuit de 

Nederlandse samenleving om een brug te slaan tussen beleidsdoelen en praktische 

uitvoering. Niet de doelstellingen stonden ter discussie, maar van alle betrokken werd 

gevraagd zich te richten op consensus over een uitvoeringsprogramma.   

 

Ook het Energieakkoord heeft echter nog niet de benodigde versnelling in de 

energietransitie gebracht. Dit wordt misschien mede veroorzaakt door de ontbrekende 

verbinding in het Energieakkoord tussen energietransitie enerzijds en klimaatdoelen 

anderzijds. Dit geeft enige ruimte tot ‘achteruit’ onderhandelen door partijen die 

betrokken waren bij het Energieakkoord. Ook dient zich een nieuw remmend discours 

aan over deelaspecten van uitvoering; wel of geen biomassa, wel of geen CCS, wel of 

geen energie besparingsverplichtingen, et cetera.  

Zoals hun essay ‘Kolen op de Molen’ stellen Noorman en Van der Velde dat het 

discours de vorm aanneemt van ‘kerkscheuringen’. Tussen partijen die allen een 

ambitieus klimaatbeleid nastreven ontstaan verstrekkende deeldebatten over steeds 

gedetailleerde aspecten van uitvoeringsmaatregelen. Dit zorgt ervoor dat de vereiste 

beleidsbeslissingen niet genomen worden bij gebrek aan politieke en maatschappelijke 

consensus. De neiging van partijen om een onderscheidende positie ten opzichte van 

elkaar in te nemen vertroebeld zodoende het zicht op het resultaat dat ze allen 

nastreven. Noorman en Van der Velde stellen verder dat dit patroon alleen kan worden 

doorbroken als wordt gewerkt aan een gezamenlijk afwegingskader voor 

beleidsbeslissingen. De klimaat- en energiejury op Springtij 2016 stond in het teken 

daarvan; over welke feiten, gegevens en afwegingscriteria kunnen we het eens worden 

en over welke niet?  

 

De klimaat- en energiejury op Springtij 2017 is daarop een logisch vervolg. Op grond 

van het akkoord van Parijs is een aantal ‘metamorfoses’ nodig in het Nederlands 

klimaat- en energiebeleid: 

- In de eerste plaats moet de huidige duurzame energie-agenda worden 

omgebogen naar een klimaatagenda. De consequentie daarvan is mogelijk dat 

ook andere broeikasgas emissies dan CO2, bijvoorbeeld vanuit de mijnbouw, 

landbouw, veeteelt en veenoxidatie, moeten worden meegewogen en dat 

emissies vanuit de luchtvaart en zeevaart niet langer buiten beschouwing 

kunnen worden gelaten. Belangrijk is ook dat we ons een beeld moeten vormen 

 



 

 

 

 van de bijdrage van reductiemaatregelen in Nederland ten opzichte van 

 reductiedoelen in de EU en de wereld.  

- In de tweede plaats dient er een verschuiving van thematiek plaats te vinden in 

het maatschappelijk debat en de onderliggende onderzoeksprogramma’s. Een 

verschuiving van een discussie over energietransitie naar de transitie tot een 

samenleving zonder emissies van broeikasgassen, vraagt een nieuwe set aan 

sturingsinstrumenten, onderzoeksgegevens en innovatieve technieken. 

Energietransitie wordt dan motor van een breed maatschappelijk 

innovatieproces. 

 

Deze ‘metamorfoses’ dragen een groot aantal discussiepunten in zich.   

Om een nieuwe verlammende debatfase te vermijden over de consequenties van Parijs 

2015, is in onze ogen een zekere mate van maatschappelijke consensus op een viertal 

terreinen nodig: 

1. Overeenstemming over een nationaal reductiedoel als invulling van Parijs2015 

voor 2050 en de tussendoelen voor 2030 en 2040. Waar werken we naar toe?  

Consensus over het ambitieniveau is minimaal nodig om tot effectief 

klimaatbeleid te komen. 

2. Overeenstemming over de reductiedoelen voor broeikasgassen voor de 

verschillende sectoren. De afgelopen decennia is veel aandacht gericht geweest 

op CO2-reductie in de elektriciteitsproductie. De vraag of dat terecht is, 

rechtvaardig is, en leidt tot effectief klimaatbeleid moet worden beantwoord. In 

ieder geval moeten de mogelijkheden tot emissiereductie in de transportsector, 

landbouw en de industrie in ogenschouw worden genomen. Daarnaast dient 

specifiek aandacht te zijn voor emissiereductie in de warmtevoorziening, waarbij 

ook de vraag geadresseerd moet worden hoe om te gaan met de huidige rol van 

aardgas. Hoe reëel zijn ambities voor aardgasloze wijken en het verminderen 

van de aardgaswinning? Wat is de impact daarvan op de klimaatdoelen?  

3. Overeenstemming over de gewenste toekomstige inrichting van de 

energievoorziening en de systeemtransformaties die daarvoor nodig zijn. Wat is 

de waarde van decentralisatie en lokale zelfvoorziening? Wat is de waarde van 

een wijziging van eigendomsverhoudingen in de energievoorziening? Kan civic 

energy de beoogde transitie dragen of zijn de effecten daarvan marginaal?  

4. Overeenstemming over regie en sturingsinstrumentarium. Op welke wijze kan 

zeker gesteld worden dat er een stabiel langjarig beleid ontstaat waarmee 

resultaatgericht gewerkt kan worden aan het behalen van klimaatdoelen. 

Consensus hierover is cruciaal om van discussie in uitvoeringsgerichte acties te 

komen. Is een klimaatwet effectief? Een klimaatminister of nationaal 

commissaris? Een CO2 budget per sector of gebied? Een bodemprijs voor 

emissierechten?  

 

 



 

 

 

De Klimaat- en Energiejury ziet deze dimensies als bepalend voor de keuzes die in het 

Nederlands klimaat- en energiebeleid gemaakt moeten worden. Daarbij is de klimaat- 

en energiejury van mening dat een zekere mate van maatschappelijke consensus op 

deze aspecten een voorwaarde is voor effectieve Nederlandse bijdrage aan de doelen 

van Parijs2015.  

 

Met het oog hierop worden de pleidooien die worden bezorgd tijdens Sprintij2017 

geplaatst als zienswijzen binnen deze aspecten.  

De jury zal zich vervolgens een oordeel vormen over de vraag of maatschappelijke 

consensus op deze aspecten binnen bereik ligt. Daarnaast zal de jury zich uitspreken 

over de vraag of specifieke argumenten en maatregelen die naar voren worden 

gebracht in de pleidooien in meerderheid aanvaard worden door de deelnemende 

partijen. De jury zal geen scheidsrechter zijn in tegengestelde zienswijzen. We zijn op 

zoek naar ‘common ground’. Het doel is niet om het debat levend te houden, maar om 

een manier te vinden om vanuit verschillende geledingen in de Nederlandse 

samenleving eendrachtig te werken aan het vermijden van klimaatverandering.  

Pleiten 

Nationale reductiedoelen en tussendoelen 

Pleiten: (korte samenvatting en eerste gedachtenvorming van juryleden)  

 

Leo Meyer en Hans Warmenhoven: getuigen-deskundigen 

Meyer en Warmenhoven laten zien dat het Carbon Budget, de cumulatieve 

emissie van broeikasgassen die mogelijk is binnen de temperatuurdrempel van 

Parijs2015, al voor ongeveer 75% is verbruikt. Daarbij wordt uitgegaan van 2 

graden temperatuurstijging. Als 1,5 graad temperatuurstijging als uitgangspunt 

wordt genomen is het budget zelfs al voor ongeveer 93% verbruikt. Zij stellen dat 

het zo goed als uitgesloten is dat de wereld door klimaatbeleid de opwarming tot 

1,5 graden kan beperken. Ondanks alle onzekerheden is het waarschijnlijker dat 

de mondiale temperatuurstijging de 3 graden zal benaderen, mits de 

ondertekenaars van het Akkoord van Parijs allemaal hun voorgenomen plannen 

realiseren. Parijs maakt het daarom noodzakelijk ook te werken aan negatieve 

emissies met alle daarvoor beschikbare mogelijkheden.  

De Milieuraad van de EU heeft een voorstel aangenomen voor niet-ETS 

sectoren waarin Nederland voor de periode 2021-2030 voor 36% reductie van 

broeikasgassen wordt aangeslagen. Het is waarschijnlijk dat dit doel in het 

najaar bindend wordt en daarna zal moeten worden ingevuld met een in te 

dienen Nederlands Energie- en Klimaatplan per 1 april 2018. In 2020 moet een 

langere termijnstrategie met het oog op 2050 definitief zijn vastgesteld. Het is, 

stellen Meyer en Warmenhoven, wenselijk als de doelstelling die zich aandient 

voor 2030 flink wordt aangescherpt, maar tegelijkertijd ontbreekt het daarvoor in  



 

 

 

Europa aan onderhandelingsruimte. Wel staat het Nederland natuurlijk vrij om 

zelf ambitieuzer beleid vast te stellen en zij vinden dat ook nodig.  

Duiding: De discussienotitie van Meyer en Warmenhoven gaat uit van een groot 

aantal feitelijkheden die niet zijn weersproken. Het staat niet ter discussie dat het 

meest waarschijnlijke reductiedoel voor Nederland in 2030 zal uitkomen op 36% 

reductie van broeikasgassen ten opzichte van 1990 en op 80-95% in 2050. De 

schrijvers hebben ook aannemelijk gemaakt dat het onwaarschijnlijk is dat de 

afgesproken doelstellingen van het Akkoord van Parijs gehaald worden. De jury 

trekt daaruit de conclusie dat er consensus is over het feit alleen dat een 

nationaal Energie- en Klimaatplan niet genoeg is. Het realiseren van negatieve 

emissies moet onderdeel uit gaan maken van ons nationale beleid en het 

vaststellen van klimaatadaptatiebeleid is urgent. Over de vraag of Nederland 

ambitieuzere nationale klimaatdoelen moet stellen dan in EU verband wordt 

opgelegd, wordt genuanceerd gedacht. Meyer en Warmenhoven maken niet 

duidelijk hoe een Nederlands Carbon Budget zich verhoudt tot het mondiale 

Carbon Budget. Met andere woorden; er wordt getwijfeld of een ambitieuzere 

koers in Nederland internationaal wel klimaateffect sorteert.  

 

Rob van Dorland: KNMI (getuige-deskundige)  

Van Dorland stelt de vraag of de 1,5 graden mondiale temperatuurstijging 

haalbaar is. De huidige mondiale temperatuurstijging bedraagt ruim 1 graad 

boven het pre-industriële niveau. Er zit echter een grote traagheid in het 

klimaatsysteem waardoor de autonome stijging nog 0,2 tot 0,6 graden zal 

bedragen. Daarbij komt nog het opwarmend effect van de vermindering van 

zwavelaerosolen dat geschat wordt op 0,1 tot 0,3 graden. De 1,5 graden 

mondiale temperatuurstijging lijkt dus al gepasseerd. Dat is geen reden om 

minder vaart te maken met uitvoering van klimaatbeleid. De Nationally 

Determined Contributions leiden tot circa 3 graden mondiale opwarming en 

daarmee neemt de kans op tipping points ernstig toe. Een route die leidt tot 

maximaal 2 graden mondiale opwarming moet daarom worden nagestreefd. Van 

Dorland ziet dat technieken om grootschalig negatieve emissies te bereiken nog 

niet voorhanden zijn.  

Duiding: Geen vrolijk verhaal, maar wel overtuigend. De implicaties moeten 

volgens de jury zijn dat naast een nationaal energie- en klimaatplan ook met 

urgentie moet worden gewerkt aan een klimaatadaptatiestrategie en een 

Europese strategie voor het grootschalig ontwikkelen van mogelijkheden voor 

negatieve emissies.  

 

André Faaij: Energy Academy Europe 

Faaij laat op overtuigende wijze zien dat de grootschalige inzet van biomassa 

nodig is om de doelen van Parijs 2015 te benaderen. Anders gezegd; Faaij laat 

zien dat zonder de inzet van biomassa en het realiseren van negatieve emissies  



 

 

 

via BECCS een maximale mondiale opwarming van 2 graden buiten bereik is. 

Daarnaast laat hij zien dat de benodigde biomassa ook op een duurzame en 

verantwoorde wijze beschikbaar te maken is. Dit wel onder een groot aantal 

randvoorwaarden, waarvan de belangrijkste is de landbouw mondiaal drastisch 

te moderniseren en herstructureren. Daarmee kan niet alleen verdringing met 

voedselproductie en natuur worden voorkomen, maar kan ook een ‘bonus’ 

worden toegevoegd aan reductie van broeikasgassen doordat veel koolstof in de 

bodem wordt vastgelegd. Bij verkeerde productie van biomassa is er 

daarentegen een malus vanwege broeikasgasemissies door landgebruik. 

Ondanks de noodzaak komt de ontwikkeling van de biobased economy niet of 

nauwelijks op gang. Faaij wijt dit aan het felle debat over de inzet van biomassa, 

die in zijn ogen ontstaat doordat verschillende wereldbeelden de perceptie 

bepalen en niet wetenschappelijke gegevens. Dit leidt er toe dat de benodigde 

beleidsmatige kaders en acties niet worden ingezet.  

Duiding: De jury heeft veel waardering voor het wetenschappelijk goed 

onderbouwde betoog van Faaij. Het is duidelijk dat de grootschalige inzet van 

biomassa onontkoombaar is en het klimaat- en energiebeleid zich ook –en 

misschien wel in belangrijke mate- zal moeten bezighouden met 

landbouwherstructurering en emissies vanuit landbouw en veeteelt. Daar staat 

tegenover dat zijn pleit nauwelijks aanzetten tot actie bevat. De analyse is vooral 

gericht op de mondiale schaal en het is duidelijk dat het verantwoord 

beschikbaar maken van biomassa een uiterst complexe transitie vraagt in veel 

economische sectoren en beleidsterreinen. Het is bijna niet te overzien wat de 

consequenties zijn. Zonder een concreet en tastbaar actieprogramma dat ook op 

nationaal niveau hanteerbaar is komt er –net als de afgelopen decennia- niets in 

beweging naar de overtuiging van de juryleden. De consequentie daarvan is dat 

de Parijs 2015 doelen niet binnen bereik zijn en er ook moet worden nagedacht 

over klimaatadaptatie en beleid om negatieve emissies te realiseren.  

Reductiedoelen broeikasgassen voor sectoren 

Pleiten: korte samenvatting en eerste gedachtenvorming van juryleden 

 

Eveline Speelman: McKinsey&Company 

In oktober 2017 zal het rapport ‘Decarbonisatie van de industrie; de missing link’ 

worden gepresenteerd. Daarop vooruitlopend laat Speelman zien dat dit rapport 

aantoont dat de Nederlandse industrie haar CO2-emissies met 60% kan verlagen 

in 2040 en met 80-95% in 2050. Dit kan door het creëren, verfijnen en toepassen 

van nieuwe procestechnologie en grondstoffen op grote schaal. Hiervoor zijn 6 

opties/ transitiepaden beschikbaar voor bedrijven, maar om tot 80% reductie te 

komen moeten eigenlijk alle opties worden toegepast, plus de doorontwikkeling 

van minder volgroeide transitiepaden. De rapportage zal een berekening van 

benodigde investeringen en aanbevelingen voor stakeholders bevatten.  



 

 

 

Duiding: Het is prettig dat aantoonbaar wordt gemaakt dat de industrie in principe 

verregaande reductiedoelen kan realiseren die in lijn zijn met de Europese 

doelstellingen. Er zijn nog wel veel vragen over de bedrijfseconomische 

consequenties van de opties/ transitiepaden die voor industriële bedrijven 

beschikbaar zijn. Daarnaast over der reguleringskaders die daarvoor nodig zijn. 

De jury zal proberen het definitieve rapport mee te nemen in de eindrapportage 

die eind oktober-begin november zal worden gepubliceerd.  

 

Piet Sprengers: ASN Bank en voorzitter PCAF (Platform Carbon Accounting 

Financials)  

ASN Bank manifesteert zich als koploper in de financiële sector met haar 

doelstelling dat de carbon footprint van de balans in 2030 nul moet zijn. 

Daarnaast heeft ASN een systematiek ontwikkeld om de carbon footprint van de 

balans te kunnen bepalen. Als ASN Bank als koploper geen volgers krijgt in dit 

beleid, ontstaat geen tipping point in de financiële sector. De klimaat-impact van 

de financiële sector blijft dan onvoldoende om bij te dragen aan de doelen van 

Parijs2015. Sprengers vordert daarom van de jury dat deze een 2e, 3e, en 4e 

volger aanwijst.  

Duiding: Een aansprekend pleit dat goed illustreert dat het mogelijk is dat 

sectoraal reductiedoelen worden gesteld om bij te dragen aan effectief 

klimaatbeleid. De jury erkent dat volgers bijdragen aan een brede beweging 

waardoor tipping points ontstaan. Tegelijkertijd illustreert het pleit goed hoe 

moeilijk het is voor koplopers een bredere beweging op gang te brengen 

ondanks de bereidheid daarin te investeren. Een voorzichtige conclusie zou 

kunnen zijn dat het toewijzen van een carbon budget of reductiedoel aan 

sectoren een bijdrage kan leveren. De sector wordt zal dan willen leren van de 

koploper en volgers zullen zich vanzelf aandienen. Dat is waarschijnlijk 

werkbaarder dan een vordering van de jury en daarom wordt deze vordering 

afgewezen.  

 

Reinier Gerrits: VNCI 

Voor de chemische industrie geldt dat 2/3e deel van de gebruikte energiedragers 

worden vastgelegd in de geproduceerde materialen. Slechts 1/3e deel wordt 

gebruikt als brandstof en leidt tot directe emissies van broeikasgassen. De 

chemische industrie kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van 

broeikasgassen als de vastgelegde koolstofverbindingen aan het eind van de 

levenscyclus van het product niet vrijkomen. Dat kan door het ontwikkelen van 

duurzame materialen uit chemische recycling, waterstof of biomassa. Deze 

potentiële gamechanger in klimaatbeleid komt echter niet tot wasdom vanwege 

de éénzijdige focus op de energiesector. VNCI pleit ervoor het reduceren van de 

ingebouwde koolstof(emissies) van materialen onderdeel van het klimaatbeleid 

te maken. Dat betekent in de praktijk dat dezelfde kaders en randvoorwaarden 



 

 

 

voor grondstoffen moeten worden gecreëerd als er zijn voor de energiesector. 

Dat zou ook een impuls kunnen geven aan de Nederlandse economie.  

Duiding: De jury is in algemene zin van mening dat het akkoord van Parijs voor 

de Nederlandse situatie betekent dat de huidige energieagenda moet worden 

omgebogen naar een klimaatagenda. Het pleidooi van VNCI past daar goed in. 

Daarbij is de jury van mening dat de chemische sector wel eerst zelf aan de slag 

moet voordat naar de overheid wordt gekeken voor een stimuleringskader. Het is 

cruciaal dat de sector zelf een methodiek kan ontwikkelen waarmee de 

vermeden emissies toerekenbaar zijn aan Nederlandse klimaatdoelstellingen en 

ook zorgt voor draagvlak voor die methodiek. Het lijkt de jury verder van evident 

belang dat de chemische sector in staat is garanties af te geven dat een 

stimuleringskader gericht op grondstoffen niet ten koste gaat van de (prille) 

stappen in energietransitie. Een Carbon Budget benadering kan hier naar het 

oordeel van de jury een belangrijke bijdrage aan leveren.  

 

Eilard Hoogerduijn-Strating: NAM 

De NAM pleit voor een betere balans tussen ambitie en realiteitszin. Het komt er 

op neer dat we wel de ambitie moeten hebben om aardgas uit te faseren, maar 

het naïef is te veronderstellen dat dit ook echt op afzienbare termijn kan lukken. 

Pleiter stelt daarbij dat het succes van energietransitie zal afhangen van 1] 

betaalbaarheid van energie; 2] sociaal draagvlak; 3] leveringszekerheid; 4] dat 

Nederland keuzes maakt.  

Het is nodig energie te besparen en tegelijk duurzame energieproductie op te 

schalen, maar dit zal voorlopig in combinatie moeten zijn met een fossiele bron. 

Nederlands aardgas is dan de beste keuze. Pleiter houdt de jury enkele 

realiteitschecks voor die er op neerkomen dat 1] er geen maatschappelijk 

draagvlak is opschaling van duurzame energie; 2] het verminderen van 

Nederlandse aardgaswinning leidt tot toename van de CO2 footprint.; 3] het niet 

verder ontwikkelen van nieuwe gasvelden nog niet met duurzame energie kan 

worden opgevangen. Pleiter stelt verder dat de NAM graag met alle andere 

partijen wil samenwerken aan een transitie die de positie van de NAM niet 

aantast en wijst daarbij nog maar eens op de economische consequenties van 

het uitfaseren van aardgas.  

Duiding: De jury reageert geprikkeld op dit pleidooi. Als de NAM energietransitie 

en het akkoord van Parijs serieus neemt, zou van haar verwacht mogen worden 

dan zij reductiedoelen voorstelt voor de gassector en een transitiepad schetst 

voor het uitfaseren van aardgas. Dat is niet het geval; business as usual wordt 

verdedigd en er wordt geen enkel coherent idee naar voren gebracht wat de 

bijdrage van de gassector zelf zou moeten zijn. De jury is het met pleiter eens 

dat het draagvlak voor opschaling van duurzame energieprojecten soms 

ontbreekt, maar wijst er wel op dat het de NAM kennelijk is ontgaan dat het 

 



 

 

 

maatschappelijk draagvlak voor gaswinning inmiddels marginaal is. Dit pleit 

draagt daar vast ook niet aan bij.  

 

Dorine Putman-Devilee: ASN Bank 

Voor de gebouwde omgeving geldt dat er veel mogelijk is als we van de 

klimaatcrisis een marketingstrategie maken. Je zou kunnen kijken naar het 

succes van de mobiele telefoon. Het energieneutraal maken van de gebouwde 

omgeving is financieel en te technisch binnen bereik, maar er is weinig 

voortgang. Dit is volgens pleiter te wijten aan het feit dat we ons te weinig 

verdiepen in de drijfveren en obstakels van de mensen die in actie moeten 

komen. Je kunt wel een gasloze woning aanbieden, maar als mensen willen 

wokken zullen ze toch niet overstag gaan. Er moet een verleidingsstrategie zijn 

die zich richt op woongenot en gebruiksgemak. Dat moeten aanbieders en 

marktpartijen zelf doen, volop inzetten op de aantrekkelijkheid van het product. 

Dat betekent dat er het zaak is geen loshangende activiteiten te organiseren, 

maar dat alle betrokkenen in de sector moeten werken aan een gezamenlijke 

marketingstrategie. Aan de overheid het verzoek niet in de weg te staan, het 

waarborgfonds VVE renovatie snel goed te keuren, gebouwgebonden 

financiering toe te staan en prestaties te belonen in plaats van subsidies vooraf 

te vertrekken.  

Duiding: Een prettige en nuchtere kijk op de betrokkenheid van het grootste deel 

van de Nederlandse bevolking bij de klimaat- en energieproblematiek. Een 

uitstekend idee om ons meer te richten op verleiden in plaats van overtuigen en 

om een beloningsstructuur te introduceren in plaats van subsidies vooraf. 

Hoewel er veel waardevols zit in het pleit denkt de jury toch niet dat we daarmee 

een gamechanger te pakken hebben voor de gebouwde omgeving. Er zijn teveel 

partijen bij betrokken en teveel consumenten met verschillende drijfveren en 

afwegingen. Voor wat betreft stappen in de nieuwbouw is vrijwel altijd 

regelgeving vanuit de rijksoverheid doorslaggevend geweest. Als de overheid 

ook stevige normen durft te stellen voor de bestaande bouw ontstaat wellicht een 

dynamiek waarin een verleidingsstrategie kan gedijen. Dat is een andere 

benadering, maar leidt misschien wel tot het halen van concrete doelen voor de 

gebouwde omgeving.   

Inrichting energiesysteem en benodigde systeemtransformaties 

Pleiten: (korte samenvatting en eerste gedachtenvorming van juryleden) 

 

Theo Verleun: Groen Gas Nederland 

Pleiter stelt dat biomassa onmisbaar is voor het behalen 80% CO2 reductie in 

2050. Inzet van biomassa moet echter wel duurzaam en verantwoord zijn en 

daarvoor moet een aantal onderwerpen geadresseerd worden: geschiktheid, 

beschikbaarheid, landgebruik, cascadering, geopolitieke gevolgen,  



 

 

 

samenwerking in de keten en buiten de keten. Dit zijn allemaal onderwerpen die 

tot stevige discussie leiden waardoor het onderwerp biomassa steeds vooruit 

geschoven wordt. Bio-raffinage kan daarbij een gamechanger zijn voor 

duurzame en verantwoorde inzet van biomassa. Biomassagebruik kenmerkt zich 

tot op heden als laagwaardige verwaarding van reststromen. Bio-raffinage 

daarentegen levert in één processtap duurzame energie en hoogwaardige, 

schaalbare, meervoudige verwaarding: als input zijn alle typen biomassa 

beschikbaar, de output is productie van grondstoffen, CO2-reductie en duurzame 

energie. Bio-raffinage kan daarmee in doorbraak zijn in het discours over 

biomassa, draagt bij aan circulaire economie en leidt tot meervoudige CO2-

reductie. Pleiter roept de overheid op een helder en samenhangend 

stimuleringskader te ontwikkelen en om samen met kennisinstellingen gerichte 

innovatie te realiseren. De raffinage-industrie kan dan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het realiseren van energietransitie doelen.  

Duiding: De jury kan het pleidooi goed volgen en is meer in het algemeen van 

mening dat geen enkele potentiële bijdrage aan het behalen van de doelen van 

Parijs 2015 moet worden uitgesloten. De jury is met pleiter van mening dat bio-

raffinage misschien een doorbraak kan inluiden in het debat over biomassa 

gebruik, maar betwijfeld of we daarmee ook een gamechanger voor 

energietransitie in de breedte te pakken hebben. Dat zou zo kunnen zijn als bio-

raffinage in belangrijke mate zou kunnen bijdragen aan het uitfaseren van 

aardgas in onze energievoorziening. Over de potentie van bio-raffinage voor de 

productie van brandstoffen of grondstoffen ter vervanging van aardgas is het 

pleit echter niet concreet. De jury vindt daarvan dat ervoor moet worden gewaakt 

ons klimaat- en energiebeleid afhankelijk te maken van beloftevolle technieken 

die mogelijk wel of mogelijk niet tot wasdom komen. Als met de raffinage-

industrie een reëel transitiepad kan worden uitgezet dat leidt tot uitfasering van 

aardgas wordt bio-raffinage ongetwijfeld breed omarmd, maar daarvoor is de 

sector wel eerst zelf aan bod.  

 

Donald van den Akker: Klimaatverbond Nederland 

Klimaat en groene energie wordt door slechts 1,5% van de bevolking als 

belangrijk ervaren. Waar het gaat om een rangschikking van belangrijke politieke 

onderwerpen komt klimaat en energie op de 11e plaats. Uiteraard stemmen 

politieke partijen daar hun prioriteiten op af. Daarbij komt dat het klimaat- en 

energiewerkveld een hoog technocratisch gehalte heeft en de overheid weinig 

vertrouwen geniet als informatiebron. De gamechanger in het transitieproces is 

verandering van eigendomsstructuren, decentralisatie en ‘vermaatschappelijking’ 

van de energievoorziening. Transformaties op wijkniveau en ontwikkelingen die 

gedragen worden door lokale energiecoöperaties zijn van grote waarde en 

cruciaal voor het transitieproces.  

 



 

 

 

Dit vraagt een andere rol van de overheid. Uitvoering van klimaat- en 

energiebeleid zou zich meer moeten richten op gemeenten. Van gemeenten 

moet worden verwacht dat zij de competenties die zorgen voor samenwerking, 

kwaliteitsborging, integrale aanpak, beleidsontwikkeling en beleidsinnovatie 

organiseren. ‘Zorgen dat het gebeurt’ in plaats van zelf doen en liever een 

aandeel nemen dan subsidiëren. Dat klimaat- en energiedoelstellingen op 

rijksniveau minder goed stuurbaar worden; het zij zo. Zonder 

systeemverandering naar decentralisatie en wijziging van 

eigendomsverhoudingen blijft een grote doorbraak uit. Dan zijn er wel ambitieuze 

doelen, maar geen maatschappelijke beweging waarbinnen uitvoering kan 

worden gegeven aan deze doelen.  

Duiding: Een sterk pleidooi waarbij een conclusie kan zijn dat, waar het gaat om 

energiebeleid, de rijksoverheid een taak heeft bestaande structuren open te 

breken. De gerichtheid op centrale energiesystemen, (inter)nationale distributie, 

centrale utilities, een zo groot mogelijke energiemarkt, zet een rem op de 

transformaties die nodig zijn. Het Rijk zal de gemeenten meer in positie moeten 

brengen om uitvoering te geven aan klimaat- en energiebeleid en decentrale 

energiesystemen, regionale energiemarkten en ‘civic energy’ moeten 

bevoordelen in plaats van het systematisch marginaliseren, zoals in de huidige 

situatie.  

Aan de andere kant bemoeilijkt deze benadering het sturen op klimaat- en 

energiedoelen zeer. Het ‘opbouwwerk aan de basis’ dat nodig is verhoudt zich 

niet tot het tempo waarmee reductie van broeikasgassen nodig is om binnen de 

‘Parijs doelstellingen’ te blijven. Ook lijkt het erop dat deze benadering zich 

vooral richt op de gebouwde omgeving en het energiegebruik van huishoudens. 

Dan gaat het om een relatief klein aandeel in het Nederlands energielandschap. 

Er is om tot 85% reductie van broeikasgassen in 2050 te komen (veel) meer 

nodig dan een aanpak die zich richt op particuliere gebruikers.  

 

Jaap Baarsma: Holland Solar 

Een pleit met als centrale stelling dat de toename van elektriciteitsgebruik in de 

gebouwde omgeving in combinatie met een toenemende decentrale 

elektriciteitsproductie vraagt om herinrichting van de elektrische infrastructuur. 

Voor de groei van wind en zon is de capaciteit van het netwerk een beperkende 

factor omdat die niet is ingericht op decentrale productie. Voortgaande 

netverzwaring alleen is geen goede oplossing; er zal een combinatie moeten 

worden gemaakt met lokale opslag, conversie en smart grids. Daarbij moet het 

belang van de energietransitie voorop staan en niet de belangen van de huidige 

spelers in de energiemarkt. Op middellange termijn zijn de problemen in de 

netinfrastructuur niet meer centraal op te vangen; er moeten nieuwe vormen 

gevonden worden om lager in het net te balanceren. De centraal geregelde 

balancering via de APX en onbalansmarkt kan wellicht ook lokaal/ regionaal  



 

 

 

worden toegepast. Het mandaat van DSO’s moet daarvoor worden gewijzigd. 

Met conclusie dat de infrastructuur en instituties het verloop van de 

energietransitie zullen moeten volgen en niet omgekeerd. Een gelaagde 

balancering; lokaal, regionaal, nationaal en internationaal maakt de 

energievoorziening bovendien minder kwetsbaar en wordt door de burger beter 

begrepen.  

Duiding: Naar de mening van de jury een zeer aansprekend pleit, waarin het 

belang en de waarde van lokale zelfvoorziening en een decentrale inrichting van 

het energiesysteem uitstekend wordt neergezet. Als door een toename van het 

aandeel hernieuwbare energie meer decentrale productie gaat plaatsvinden, is 

het uitermate logisch dat een centraal ingerichte energiemarkt daarop niet past. 

Eveneens dat de infrastructuur en instituties de ontwikkeling van de 

energievoorziening moet volgen en niet omgekeerd. Vreemd genoeg is er bij de 

overheid weinig aandacht voor de ontwikkeling van regionale en lokale 

energiemarkten en is er nauwelijks ruimte om af te wijken van de koperen plaat 

gedachte. De jury is van oordeel dat dit anders moet; meer aandacht voor het 

stimuleren van lokale zelfvoorziening en de beleidsmatige kaders en 

herinrichting van de netstructuur die daarbij hoort, zou één van de belangrijkste 

pijlers van de rijksoverheid moeten zijn in het energiebeleid.  

 

Meindert Smallenbroek: Ministerie van Economische Zaken (getuige-deskundige) 

Aardgas zal worden uitgefaseerd, maar tegelijkertijd nog jarenlang een sleutelrol 

hebben in de Nederlandse energievoorziening. De uitfasering moet een plek 

krijgen in de transitieaanpak. Aardgas voorziet nu in 40% van de 

energiebehoefte en uitval leidt tot ernstige maatschappelijke gevolgen. In de 

Energieagenda heeft het kabinet stappen aangekondigd om de vraag naar lage 

temperatuurwarmte terug te brengen en in 2050 voor de gebouwde omgeving uit 

te faseren. Aardgas speelt ook in de andere sporen; licht en kracht, hoge 

temperatuurwarmte en vervoer een belangrijke rol. Duurzame alternatieven zijn 

onvoldoende snel en in onvoldoende volume voorhanden. Aardgas is bovendien 

de schoonste fossiele brandstof en voortgang van winning in eigen land lijkt wijs; 

dit heeft de laagste CO2 footprint en draagt bij aan werkgelegenheid en de 

staatskas. Het streven is gericht op uitfaseren van aardgas en daarom wordt bij 

voorkeur geïnvesteerd in energietransitie in plaats van import van buitenlands 

aardgas ter vervanging van Gronings gas. Daarbij is het dringend noodzakelijk 

een andere verdeling te vinden van lusten en lasten van gaswinning; dit draagt 

volgens Smallenbroek bij draagvlak voor gaswinning en een stabiele situatie die 

voor alle partijen acceptabel kan zijn. Afbouw van gaswinning vraagt tijd en moet 

zorgvuldig gebeuren. Dat betekent in feite dat we de gasinfrastructuur moeten 

benutten voor de transitie en een aantal scenario’s moeten worden uitgewerkt 

voor vermindering van de vraag naar aardgas.  

 



 

 

 

Duiding: De jury volgt de heer Smallenbroek in de stelling dat aardgas de 

komende jaren nog een sleutelrol speelt in onze energievoorziening en dat het 

uitfaseren van aardgas zorgvuldigheid en tijd vraagt. Daar kan de vraag bij 

gesteld worden (en die is op voorgaande Springtij edities ook aan de orde 

geweest) of die tijd er wel is. De situatie in Groningen verergerd eerder dan dat 

deze verbeterd. Eén ernstig incident kan tot een politieke realiteit leiden dat 

voortgaan met aardgaswinning in Groningen ernstig wordt bemoeilijkt. De vraag 

is of de rijksoverheid dan ook een plan B heeft. Het lijkt er niet op. De jury 

verschilt van mening met de getuige-deskundige over het effect van een betere 

verdeling van lusten en lasten. De problemen in Groningen zijn niet (meer) met 

geld op te lossen; het is een organisatorisch, bestuurlijk en ethisch probleem 

geworden. Daarbij speelt de verwevenheid tussen de gassector en het Ministerie 

van EZ een belangrijke rol. Hoe kunnen mensen weten dat het uitfaseren op 

termijn een serieuze doelstelling is en geen vertragingsactie om de 

aardgaswinning zo lang mogelijk in stand te houden? Er is een duidelijk signaal 

van het Ministerie nodig dat het ernst is en er serieus werk wordt gemaakt van 

het uitfaseren van aardgas. Waarom geeft EBN geen impulsen aan geothermie? 

Neemt zij niet deel aan warmteprojecten in de gebouwde omgeving? Waarom 

stelt SodM wel de vergunningen voor geothermie projecten ter discussie en niet 

die voor aardgaswinning? Draagvlak voor energietransitie valt of staat met 

betrokkenheid van alle partijen, dat is naar het oordeel van de jury de 

gamechanger bij de rol van aardgas in energietransitie. Om alle partijen te 

involveren moet er vertrouwen bestaan. Het kabinet zal dus, los van de 

gassector, eerst een paar grote stappen moeten nemen in herstel van 

vertrouwen, anders dreigt de Roze Olifant een vroegtijdige dood te bezwijken.  

 

Bouwe de Boer: gemeente Leeuwarden en Freonen fan Fossyl Frij Fryslân 

In de Friese samenleving heeft een groot aantal burgers, woningcorporaties, 

gemeenten, dorpen en scholen zich georganiseerd om fossiele brandstoffen uit 

hun systeem weg te organiseren. Het zijn doeners die tevreden zijn met 

kleinschalige stappen in de eigen leefomgeving. Hoe kan het dat het bij 

koplopers blijft en er geen volgers zijn? De Freonen gaan dat veranderen; zij 

organiseren zich als een coalitie van willers en doeners die de zaak van onderop 

organiseren.  

Duiding: Een aansprekend pleit dat goed aansluit bij de pleidooien van 

Klimaatverbond en Holland Solar. Als je door het Friese chauvinisme heen kijkt 

is ook hier decentralisatie en wijziging van eigendomsverhoudingen de 

gamechanger. Zeker voor particuliere gebruikers en de gebouwde omgeving kan 

een beweging van onderop de systeemverandering brengen die nodig is voor 

energietransitie. De waarde daarvan wordt nog onvoldoende erkent en herkent in 

het nationale energie- en klimaatbeleid.  

 



 

 

 

Eveline Speelman; McKinsey&Company 

Speelman presenteert het rapport ‘Versnellen van de Energietransitie; kost of 

kans?’ De conclusie is dat het voor Nederland haalbaar is economisch te 

profiteren van energietransitie en tegelijkertijd de EU emissie reductiedoelen te 

halen. Er is dan wel een investeringsprogramma nodig tussen 2020 en 2040 van 

circa 10 miljard per jaar. Dit investeringsprogramma zou dan kunnen leiden tot 

een groei van het BNP van ongeveer 2% jaarlijks. De economische impact wordt 

groter als wordt geïnvesteerd in sectoren met veel groei potentieel: elektrisch 

vervoer, duurzame gebouwverwarming, offshore wind, opslag en balancering, 

zware industrie en CCS/CCU. De sleutel hierbij is het vaststellen en volgen van 

een lange termijn master plan, gericht op kostenreductie, het vasthouden van 

economische opbrengsten en vervanging van infrastructuur en apparatuur aan 

het eind van de levenscyclus.  

Duiding: Op zichzelf goed nieuws dat de doelen haalbaar zijn voor Nederland en 

ook tot economisch verstandige keuzes leidt. Een grootschalig 

investeringsprogramma op basis van een lange termijn master plan is een 

aansprekend idee. Wel betwijfelt de jury hier en daar de methodologische en 

cijfermatige onderbouwing van het rapport. Meer gedetailleerde berekeningen op 

sectoraal niveau leiden tot veel hogere benodigde investeringen. Daarnaast wijst 

de jury erop dat het maken van een kloppend transitiemodel aan de tekentafel 

relatief makkelijk is, maar dat voor een investeringsprogramma als beschreven 

talloze stakeholders in beweging moeten komen, elk met een eigen 

investeringsagenda en tijdshorizon.   

Regie en sturing  

Pleiten: (korte samenvatting en eerste gedachtenvorming van juryleden) 

 

Ron Wit: Eneco en de TransitieCoalitie 

De TransitieCoalitie is voorstander van een Klimaatwet die de doelstellingen van 

Parijs realiseert, inclusief tussendoelen in 2030 en 2040. Als het gaat om de 

benodigde reductie van broeikasgassen in Nederland staan we pas aan het 

begin van de opgave en er is dus een stabiel, langjarig, afdwingbaar 

beleidskader nodig.  

Een andere kwestie is hoe de overheid met alle stakeholders in de samenleving 

wil bepalen welke (beleids)maatregelen de doelen uit een Klimaatwet kunnen 

realiseren. De TranistieCoalitie pleit daarbij voor een aanpak die is geënt op het 

succes van het ‘Wind-op-Zee’ programma van het Energieakkoord. Het gaat er 

daarbij om dat tenminste tien langjarige programma’s worden vormgegeven met 

een dubbeldoelstelling; klimaat en economie. Uitgangspunten daarbij zijn dat er 

sprake is van wederkerige prestatieafspraken, een regierol van de overheid, 

stabiel beleid gericht op investeringszekerheid en reduceren risico’s en een 

pijplijn van projecten. Een voordeel hierbij is dat niet een compleet  



 

 

 

Energieakkoord 2.0 hoeft te worden uitonderhandeld, maar dat alleen de 

betrokken sector hoeft te worden gebonden aan langjarige afspraken. Ook 

ontstaan aansprekende iconen, waar dat bij een abstract Energieakkoord 

ontbreekt.  

Duiding: Waar het gaat om regie en sturing is het pleidooi voor het splitsen van 

verantwoordelijkheden tussen beleid en uitvoering overtuigend. Als de nationale 

overheid via een klimaatwet regie neemt wordt mogelijk de angel uit het discours 

over doelstellingen en verplichtingen gehaald. Gerichte samenwerking tussen 

burgers, bedrijven en overheden in meerjarige programma’s kan dan mogelijk de 

gewenste doorbraak in uitvoering van beleid brengen. Daar kan tegen worden 

ingebracht dat een dubbeldoelstelling klimaat en economie kan leiden tot een 

rem op toetreding van nieuwe spelers in de markt en toepassing van innovatieve 

technieken en processen.  Als veel kapitaal nodig is, stimulering alleen binnen 

bestaande programma’s mogelijk is en op voorhand een gezonde business case 

nodig is, worden zonder kunstgrepen veel spelers en initiatieven uitgesloten. Het 

lijkt waardevol om na te denken over de vraag hoe binnen deze vorm van sturing 

de gamechangers die we nog niet kennen toch een kans kunnen krijgen.  

 

Ed Nijpels; Borgingscommissie SER Energieakkoord (getuige-deskundige)  

Continuïteit, doelgerichtheid en consistente uitvoering met oog voor samenhang 

en samenwerking zijn nodig om resultaten te halen. Dat moet meer dan ooit 

geborgd worden om de doelstellingen van Parijs te realiseren. Geen enkele 

sector of branche kan worden uitgezonderd en deze zullen dus ook betrokken 

moeten worden. Het is daarom in de optiek van de SER nodig dat er een 

klimaatwet komt waarmee een helder lange termijnperspectief wordt geboden 

aan burgers en bedrijven. Daarnaast is een maatschappelijk akkoord nodig 

(Energieakkoord 2.0) om samenhang te brengen in de acties van alle betrokken 

partijen. In het verlengde daarvan wijst Nijpels op de noodzaak van 

onafhankelijke monitoring en borging en ook robuust faciliterend beleid vanuit de 

rijksoverheid.  

Duiding: De jury is het met Nijpels eens dat het Energieakkoord veel gebracht 

heeft met zijn focus op uitvoering en breed draagvlak daarvoor. Tegelijkertijd kan 

de vraag gesteld worden, halverwege de looptijd, of het Energieakkoord nu de 

gewenste doorbraak veroorzaakt heeft in klimaat- en energiebeleid. Met name 

de gebrekkige, dan wel ontbrekende, verbinding tussen de energiedoelstellingen 

uit het Energieakkoord en de doelstellingen voor reductie van broeikasgassen, 

zijn een punt van aandacht. Daarnaast het gebrek aan flexibiliteit in het 

Energieakkoord; de afspraken laten zich typeren als een kaartenhuis waarin de 

belangen en standpunten van deelnemende partijen elkaar net in evenwicht 

houden. Daar kan geen kaart uit getrokken worden zonder dat het gebouw 

instort en dus is ook tussentijdse bijsturing geen mogelijkheid. De vraag is 

uiteraard of een combinatie van een bovenliggende Klimaatwet en een  



 

 

 

maatschappelijk akkoord wel voldoende sturing kan bieden om de 

klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs te halen. Een Energieakkoord 2.0 

lijkt een sterke troef om relevante partijen te betrekken bij uitvoering van 

beleidsmaatregelen, maar zonder bovenliggende verplichtingen (bijvoorbeeld 

voor energiebesparing) bestaat het risico van een zouteloos maatschappelijk 

compromis dat niet levert wat nodig is om ‘Parijs’ te halen.  

 

Leo Meyer en Hans Warmenhoven: Carbon Budget Benadering (getuigen-

deskundigen)  

Meyer en Warmenhoven presenteren een doorwrocht stuk waarin het idee wordt 

uitgewerkt om op CO2 budgetten te sturen in plaats van jaarlijkse CO2 

emissiedoelen. Dit past beter bij uitvoering van het Akkoord van Parijs waarbij is 

afgesproken ruim onder de 2 graden temperatuurstijging wereldwijd te blijven. 

Die maximale temperatuurstijging laat zich vertalen in een carbon budget; de 

totale hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer die binnen deze 

temperatuurgrens mogelijk is. Hierdoor is betere sturing op klimaatdoelen 

mogelijk dan met de huidige praktijk van emissiereductiedoelen in een 

toekomstig jaar. Meyer en Warmenhoven stellen dat in het kader van een 

Klimaatwet een carbon budget voor Nederlands grondgebied kan worden 

ingevoerd voor zowel ETS als niet ETS sectoren. Dit naar voorbeeld van het 

Verenigd Koninkrijk; een lange termijn emissiereductie-doel, ingevuld met carbon 

budgets voor een periode van 5, waarop wordt toegezien en wordt bijgesteld 

door een geheel onafhankelijke commissie. Naast de nationale schaal stellen 

Meyer en Warmenhoven ook voor carbon budgetten uit te werken op sectoraal 

en regionaal niveau. Dit kan zorgen voor meer vrijheid en verantwoordelijkheid 

om zelf invulling te geven aan de benodigde maatregelen en vergroot het 

bewustzijn over urgentie en benodigde acties. Meyer en Warmenhoven stellen 

voor dat de overheid kennisinstellingen vraagt de carbon budget benadering 

verder te verkennen en de conclusies te benutten voor het Energie- en 

Klimaatplan dat Nederland op 1 april 2018 moet indienen bij de EU in het kader 

van het Parijs Akkoord.  

Duiding: De jury is het met Meyer en Warmenhoven eens dat een Carbon 

Budget benadering de potentie heeft om onder de beschreven condities het 

sturingsinstrumentarium te leveren waarmee invulling kan worden gegeven aan 

een Nederlands aandeel in het halen van klimaatdoelen. Ook kan de jury zich 

vinden in de mogelijkheden dit via een Klimaatwet te implementeren. Bijzonder 

enthousiast is de jury over het idee carbon budgetten sectoraal en regionaal uit 

te werken. Dit zou een echte doorbraak in het klimaatbeleid kunnen zijn; een 

gamechanger van formaat. Het is gemakkelijk in te zien dat het Nederlands 

klimaat- en energiebeleid moeizaam tot uitvoering komt omdat maatregelen 

zonder een heldere verantwoording en context over de samenleving worden 

uitgerold. (6000 MW wind op land bijvoorbeeld). De vrijheid en  



 

 

 

verantwoordelijkheid van sectoren en lokale overheden om binnen een zeker 

budget eigen keuzes te maken kan daar radicaal verandering in brengen. De jury 

geeft dan ook in overweging het voorstel van Meyer en Warmenhoven voor 

verdere verkenning van de Carbon Budget benadering als basis voor ons 

nationaal Energie- en Klimaatplan over te nemen 

 

Sandor Gaastra: Ministerie van Economische Zaken 

Business as usual is geen optie meer, daar is ook de overheid van overtuigt. De 

energie- en klimaattransitie zal onze hele maatschappij veranderen, onze 

leefomgeving, onze manier van leven en organiseren. Tegen deze achtergrond 

heeft de overheid de energieagenda opgesteld die een kader biedt voor de 

transitie richting 2050. Daarin zijn vijf transitiepaden geïdentificeerd en die 

worden nu verder uitgewerkt: 

- Lage temperatuur warmte; - kracht en licht; - duurzame mobiliteit; -hoge 

temperatuurwarmte; -voedsel en natuur.  

Daaroverheen vallen de thema’s innovatie, ruimte en governance. Er zijn veel 

gamechangers nodig, niet alleen technische, maar ook economische en 

maatschappelijke. Transities zijn per definitie onvoorspelbaar en disruptief; het 

gaat om op elkaar inwerkende gamechangers. Hoe die op elkaar inwerken en 

hoe de transitie uiteindelijk vorm krijgt is onvoorspelbaar.  

Duiding: Het is naar het oordeel van de jury heel erg waardevol dat 

transitiepaden richting 2050 worden uitgewerkt. Bijna alle pleiters hebben 

aangegeven dat stabiliteit en lange termijn perspectief belangrijk is. Niet duidelijk 

wordt echter op welke wijze de overheid regie en sturing op die transitiepaden 

vorm zou willen geven. Als transitie per definitie veel belangen raakt, 

onvoorspelbaar en disruptief is dit eigenlijk het belangrijkste element van 

overheidsbeleid. Hier is duidelijk sprake van een beleidslacune; met een helder 

einddoel en een beperkte set van sturingsinstrumenten krijgen ook de nieuwe en 

disruptieve initiatieven een kans van doorslaggevende invloed te zijn. Dit vraagt 

om robuuste beleidsmatige kaders die ruimte laten voor de flexibiliteit nodig om 

om te kunnen gaan met verrassingen.  

Voorlopig juryoordeel 

 

1. Welke nationale reductiedoelen zou Nederland moeten stellen als bijdrage aan 

invulling van het Akkoord van Parijs? In feite is geen van de pleiters daar 

specifiek op ingegaan. Het lijkt geen hoofdpunt van debat (meer) te zijn. In het 

algemeen lijken de betrokken partijen te accepteren dat een scherper 

Nederlands doel dan Europees wordt afgesproken (-37% broeikasgassen in 

2030) niet aan de orde is.  

 

 



 

 

 

Het mondiale het beeld is dat het halen van het in Parijs afgesproken doel (well 

below 2 degrees) niet waarschijnlijk is. Er lijkt zich consensus af te tekenen over 

de noodzaak van negatieve emissies, ook door middel van CCS/ CCU en 

grootschalige inzet van biomassa in grondstof en energievoorziening. Daarnaast 

is het onweersproken dat er met kracht gewerkt moet worden aan een 

klimaatadaptatie-agenda naast een ambitieus broeikasgasreductieplan. Veel 

pleiters en juryleden hebben geconstateerd dat hervorming van landbouw en 

veeteelt cruciaal is om enigszins in het juiste klimaatspoor te blijven.  

 

2. Wat zouden de reductiedoelen per (economische) sector kunnen zijn? Welke 

bijdragen denken sectoren daaraan zelf te kunnen leveren?  

In de pleidooien zijn veel sectoren daarover zelf aan het woord geweest. Er zijn 

veel ideeën naar voren gebracht die een belofte kunnen inhouden voor 

versnelling van transitie, maar wat vooral opvalt is dat geen van de sectoren zich 

kan of wil vastleggen op harde doelen en transitiepaden. In enkele pleiten kwam 

naar voren dat de overheid op dit punt lef moet tonen en ambitieuze doelen voor 

sectoren moet vaststellen. Dit lijkt historisch gezien steeds het meest effectief om 

sectoren in beweging te zetten en een gelijk speelveld te bewerkstelligen. Als het 

vanuit de sectoren zelf moet komen leidt het onderlinge debat daarover in het 

algemeen niet tot oplossingen.  

 

3. Welke systeemveranderingen heeft ons energiesysteem nodig om de 

energietransitie te faciliteren?  

Een groot deel van de pleiten richten zich op dit element van het energiedebat. 

Opvallend daarbij waren de pleidooien die ingaan op het belang van lokale en 

decentrale energie in het transitieproces. Naast ingrepen in het centrale 

energiesysteem lijkt er brede steun voor de stelling dat regelgeving, instituties en 

stimuleringskaders meer langs de lijnen van een decentraal energiesysteem 

moeten worden vormgegeven. Het feit dat burgers als consumenten en 

producenten functioneren in het energiesysteem leidt tot democratisering van 

ons energiesysteem en het effect daarvan is dat de dynamiek die nodig is voor 

transitie steeds meer uit de samenleving zelf komt.  Het klimaat- en 

energiebeleid lijkt deze lijn nog onvoldoende te pakken. Uitvoering van 

energiebeleid zou meer van onderop, regionaal kunnen worden georganiseerd, 

ook bijvoorbeeld door een carbon budget toe te wijzen aan regio’s.  

 

4. Hoe moet regie en sturing op klimaat- en energiebeleid worden vormgegeven? 

Welke sturingsinstrumenten zijn beschikbaar om te zorgen voor uitvoering van 

maatregelen?  

Er zit een belangrijke rode lijn in de pleiten. Iedereen die hierover gesproken 

heeft is overtuigd van de wenselijkheid van een klimaatwet in combinatie met  

 



 

 

 

een maatschappelijk akkoord in de vorm van een Energieakkoord 2.0. Daarover 

zijn wel verschillende inzichten naar voren gebracht. Zo lijkt het waardevol om 

maatschappelijke akkoorden vooral te sluiten rondom uitvoeringsprogramma’s 

zoals het geval was bij Wind op Zee. Dit geeft ook gelegenheid om de 

randvoorwaarden voor innovatie zo te organiseren dat brede uitrol van nieuwe 

techniek wordt vergemakkelijkt. Er werd met enthousiasme gereageerd op het 

pleidooi om een Carbon Budget benadering verder uit te werken als 

sturingsmechanisme voor het bereiken van de gestelde doelen 
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