Getuigschrift Ed Nijpels
1. Het Energieakkoord voor duurzame groei heeft een energietransitie op gang gebracht
door samenhang, samenwerking, doelgerichtheid en continuïteit te borgen die eerder
ontbrak.
2. In de kern is de energietransitie een maatschappelijke verandering. Dit vraagt bijdragen
van burgers, werkenden, bedrijven, kennisinstellingen, vakbeweging en maatschappelijke
organisaties, decentrale overheden en het rijk. Ieder zal vanuit eigen rol en mogelijkheden
een bijdrage moeten leveren om de doelen te halen. Geen enkele sector of branche is
uitgezonderd.
3. Voor de burger is energie besparen een feest. Je verdient het altijd terug en je
energierekening wordt lager. Voor installateurs, bouwers en andere bedrijven ligt er een
mooie markt om burgers te ontzorgen door ze door het woud van
technieken, subsidiemogelijkheden en regels te helpen.
4. Er liggen mooie kansen voor energiebesparing bij bedrijven. Neem de kantoren. Met een
verduurzaamd kantoor kan je meer huur vragen en het stijgt ook in waarde ten opzichte van
de middenmoot. Dat heeft ING berekend. Bouwers, beleggers en vastgoedbezitters grijp je
kans en verduurzaam meteen naar een Label A kantoor.
5. Innovatie komt niet als manna uit de hemel vallen. De overheid moet duidelijke regels en
doelen stellen n de voorwaarden scheppen. Dan kan het bedrijfsleven daar op inspelen. De
katalysator kwam er niet omdat de auto industrie dat graag wilde. Dat kwam door een
duidelijke overheid.
5. Een les die we uit het Energieakkoord kunnen trekken is dat continuïteit en
een consistente uitvoering noodzakelijk zijn om resultaten te bereiken. Die continuïteit en
consistente uitvoering is met het Energieakkoord op gang gekomen en is hard nodig om de
doelstellingen van Parijs te halen.
6. Continuïteit en versnelling zijn noodzakelijk, gezien de urgentie van het klimaatvraagstuk,
maar ook om de economische kansen die de energietransitie biedt te kunnen verzilveren.
Behalve aan de ecologische en economische dimensies van de transitie, dient het energieen klimaatbeleid bovendien recht te doen aan de sociale dimensie ervan, door te anticiperen
op de sociale consequenties en burgers en werkenden mee te nemen in de transitie.
7. De governance van het energie- en klimaatbeleid die nodig is om deze resultaatgerichte
uitvoering te richten en te versnellen bestaat in de visie van de SER uit vier bouwstenen:
a) een consistent beleidskader met een helder lange termijnperspectief, om burgers en
bedrijven continuïteit en investeringszekerheid te bieden. Een Klimaatwet kan zo een
consistent kader bieden.
b) een maatschappelijk akkoord (Energieakkoord 2.0) dat samenhang brengt in de acties
van alle betrokken partijen
c) onafhankelijke monitoring en borging om de voortgang kritisch te volgen en de uitvoering
waar nodig bij te sturen.
d) faciliterend beleid om de benodigde voorwaarden te scheppen in de vorm van robuuste
financiering, innovatiekracht, goed geschoolde werknemers en voldoende maatschappelijk
draagvlak.
8. We waren een van de slechtste EU landen al het gaat om duurzaamheid. Alleen Malta en
Luxemburg stonden onder ons. Met het Energieakkoord zorgen we dat we ons been in 2023
hebben bijgetrokken en weer in de pas lopen. Een Energieakkoord 2.0 kan zorgen dat we
daarna ook de doelen van Parijs gaan halen.

