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Samenvatting
De wereld staat voor de enorme uitdaging de komende jaren fors in de energievoorziening
te investeren om aan de snel groeiende energievraag te kunnen voldoen. Deze uitdaging
biedt grote kansen voor het bedrijfsleven, maar vraagt ook om gericht overheidsbeleid met
strategische keuzes. Het snel groeiende verbruik van fossiele brandstoffen, de hiermee
gepaard gaande klimaatproblemen en de toenemende afhankelijkheid van energie-invoer
uit politiek instabiele regio’s illustreren de noodzaak om de toekomstige energievoorziening in een duurzame richting om te buigen. Dit besef heeft in Nederland geresulteerd in
het in 2001 gestarte energietransitiebeleid (zie kader).

Wat is het energietransitiebeleid?
Het energietransitiebeleid staat een structurele verandering voor naar een
duurzame energiehuishouding. Waar het lopende energiebeleid zich richt
op het behalen van doelstellingen in het jaar 2010, is het transitiebeleid juist
gericht op de periode daarna. Inmiddels zijn er zes platforms – publiek-private samenwerkingsverbanden – opgericht rondom de hoofdthema’s voor de
energietransitie: groene grondstoffen, duurzame mobiliteit, ketenefficiency,
nieuw gas, duurzame elektriciteit en energie in de gebouwde omgeving.
De platforms fungeren als aanjager en makelaar van projecten binnen de
thema’s. Zij beogen innovatieve kansen te creëren voor Nederlandse bedrijven en instellingen en knelpunten te identificeren in beleid en regelgeving.
Daartoe zijn uit de voorstellen van de platforms 26 transitiepaden geselecteerd die in potentie geschikt zijn om het doel van energietransitie te realiseren. Bij die selectie heeft ieder platform bekeken wat vanuit het oogpunt van
economie en milieu de perspectiefrijkste transitiepaden zijn.
Het energietransitiebeleid staat in dit advies centraal. De SER steunt de hoofdlijnen
van dit beleid. De raad ziet het energietransitiebeleid als een invulling van zijn eerder
bepleite deltaplan voor een duurzame energievoorziening. In de discussie over de toekomstige energievoorziening is ook de rol van kernenergie in de nationale elektriciteitsproductie aan de orde. In dit (eerste) deel van het advies doet de raad daar geen uitspraak
over. De SER zal in een apart vervolgtraject nader op dit onderwerp terugkomen.
De raad gaat ervan uit dat de economische en maatschappelijke opbrengsten van de
transitie naar een duurzame energievoorziening aanzienlijk zijn, mits het transitiebeleid zorgvuldig wordt vormgegeven. Een energiehuishouding is duurzaam als de
gebruikte energiebronnen nu en in de toekomst in voldoende mate beschikbaar zijn,
de effecten van energiegebruik zo min mogelijk schade aanbrengen aan mens en natuur,
de levering betrouwbaar en veilig is, en afnemers (huishoudens en bedrijven) tegen een
redelijke prijs toegang tot energie hebben. Dit laatste impliceert dat zo veel mogelijk
7
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wordt voorkomen dat door hoge energiekosten de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven gevaar loopt. Dit biedt het bedrijfsleven de beste startpositie om te
investeren in processen en producten en vormen van energieopwekking die de transitie
naar een duurzame energiehuishouding kunnen bevorderen. Onder de juiste voorwaarden en met gerichte inspanningen kan de werkgelegenheid in energie-intensieve sectoren worden behouden en zelfs worden uitgebreid.
Daarnaast is van belang dat de energieprijs voor huishoudens en bedrijven in balans
komt met de maatschappelijke kosten (feitelijke kosten plus externe effecten) van het
energieverbruik. Betaalbaarheidsproblemen van specifieke groepen hoeven niet per se
via energieprijzen te worden aangepakt.
Het streven om op een termijn van enkele decennia tot een duurzame energievoorziening te komen, kan slagen met de gezamenlijke inbreng van alle betrokken partijen.
Naast de overheid moeten ook het bedrijfsleven, sociale partners, ondernemers- en
brancheorganisaties, milieuorganisaties en consumenten(organisaties) ieder vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid hun steentje bijdragen.
De raad ziet in dit advies uiteenlopende invalshoeken om hieraan invulling te geven.
Het begint met bewustwording, voorlichting en demonstratie.
Zo kunnen ondernemers- en brancheorganisaties door voorlichting en demonstratie
het energiebewustzijn van mkb-bedrijven vergroten, energiebesparing bevorderen en
de toepassing van nieuwe ‘schone’ energietechnologieën stimuleren (‘best practices’).
Verder kunnen dialoog en advies een breed draagvlak voor het energietransitiebeleid
creëren. Stakeholders hebben ook de mogelijkheid door convenanten processen binnen
het energietransitiebeleid te versnellen.
Daarnaast kunnen banken, pensioenfondsen en andere financiële instellingen via
leningverstrekking en via fondsvorming inspelen op de omschakeling naar een duurzame energievoorziening.
Een belangrijke rol is weggelegd voor consumenten en hun organisaties (waaronder organisaties voor (woon)consumenten). Waar het gaat om nieuwe technologische toepassingen
is een groot potentieel van early adopters een voordeel. Hierdoor is er meer experimenteerruimte, zijn er brede verspreidingsmogelijkheden en kunnen de kosten voor de ‘volgers’
relatief snel dalen.
Voor het draagvlak voor de energietransitie is het tevens noodzakelijk dat voldoende aandacht wordt besteed aan de sociale en werkgelegenheidsaspecten. Het gaat hierbij onder
meer om het belang van opleiding en training van medewerkers in bedrijven en sectoren
in het transitieproces. Betrokkenheid van werknemers is nodig en kan in de vorm van
sociale dialoog, informatie of consultatie worden vergroot.
De realisatie van het energietransitiebeleid vraagt om een versterkte en meer gerichte
inzet van R&D en een versnelde toepassing van geavanceerde energietechnologieën en
-systemen die zich richten op minder milieubelastende vormen van energie en hernieuwbare energiebronnen. Aangezien in eerste instantie de grootste winst nog valt te behalen
8
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bij verdergaande energiebesparing, steunt de raad het voorstel van de Taskforce Energievoorziening om de besparingsdoelstelling op termijn op te voeren tot 2 procent per jaar.
Daarbij past wel de kanttekening dat het realiseren van dit streefcijfer mede afhankelijk
is van de internationale context, meer in het bijzonder van de emissieprijs van CO2. De
realiteit gebiedt ook te onderkennen dat in een energietransitiebeleid de eerstkomende
decennia nog volop in conventionele, fossiele energiebronnen zal moeten worden geïnvesteerd. Op weg naar een duurzame energievoorziening is de ontwikkeling naar ‘schoon
fossiel’ dan ook van het grootste belang.
De SER steunt de aanbeveling van de Taskforce Energietransitie om de energietransitie
tot sleutelgebied te benoemen. Daarmee komt nadrukkelijk de verbinding tussen korteen langetermijnperspectieven in beeld. Voor industrie en kennisinstellingen ontstaan zo
mogelijkheden om via een geclusterde aanpak een toekomstgerichte, duurzame energiebedrijvigheid te ontwikkelen die maatschappelijk wenselijk is en economisch gezien
kansen biedt op de snel groeiende wereldmarkt. Een krachtig proactief beleid moet
bijdragen tot een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat waardoor Nederland
zich kan ontwikkelen tot een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats voor toekomstgerichte
energie-industriële activiteiten in Noordwest-Europa. Dat biedt kansen op nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.
De SER pleit ervoor het politieke commitment voor het energietransitiebeleid vast te
leggen door langjarig overheidsmiddelen voor de energietransitie te reserveren en deze
onder te brengen in de Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 die het Innovatieplatform
ontwikkelt. De raad heeft het komende kabinet in zijn recente advies over het sociaaleconomische beleid (Welvaartsgroei door en voor iedereen) voor de middellange termijn aanbevolen een bedrag van 4 miljard euro voor kennisinvesteringen op de rijksbegroting te
reserveren. Een deel hiervan wil de raad beschikbaar stellen voor het energietransitiebeleid. De feitelijke besteding van deze publieke middelen moet afhangen van de maatschappelijke baten van het totaal aan ingediende investeringsvoorstellen.
In de voorgestelde opzet met een lang politiek commitment past volgens de raad een eenvoudig en transparant institutioneel model voor de uitvoering het energietransitiebeleid:
• De beleidsmatige en strategische besluitvorming (inclusief de allocatie van middelen)
over het energietransitiebeleid vindt plaats op het niveau van de verantwoordelijke
bewindspersoon of van een ministeriële onderraad.
• De initiërende, ondersteunende en toezichthoudende taken worden ondergebracht
bij het Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie. Het IPE legt verantwoording af aan het kabinet en wordt geadviseerd door stakeholders.
In het licht van de toekomstige energiemix en van de langetermijninvesteringen van
energieproducenten vindt de SER dat zo veel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van
al bestaande, kosteneffectieve duurzame opties. Met het oog op de voorzieningszekerheid
is daarbij ook de geopolitieke invalshoek van belang. Een gemeenschappelijke Europese
aanpak is hierbij het meest effectief.
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Via het andere spoor van R&D- en innovatiebevordering dient te worden bewerkstelligd
dat kansrijke duurzame opties die nu nog niet rendabel zijn tijdelijk worden ondersteund.
Het Nederlandse energietransitiebeleid is ingebed in een brede internationale context
die mede de nationale mogelijkheden bepaalt. De SER pleit er daarom voor het energietransitiebeleid nadrukkelijk te betrekken bij de bepaling van de nationale beleidsinzet
bij onderhandelingen op mondiaal en EU-niveau. Omgekeerd moeten ook de internationale ontwikkelingen doorklinken in het nationale energietransitiebeleid.
• Mondiaal. De raad is voorstander van een klimaatbeleid dat ambitieus is, maar realistisch. Dat betekent dat ons land naar vermogen moet bijdragen aan de oplossing van
het klimaatprobleem door intensivering van de energiebesparing, stimulering van
duurzame, CO2-arme energie en snelle voortgang op het terrein van ‘schoon fossiel’.
Met oog voor de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven moet het
kabinet zich inzetten voor een ambitieus vervolg op de Kyoto-afspraken. Ook andere
landen of delen van landen (California) hebben ambitieuze klimaatambities. Verder
moet Nederland zich hard maken voor mondiale invoering van het instrument CO2emissiehandel. Onder de juiste randvoorwaarden kan dit instrument immers een
belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid leveren.
• Europees. Naar de mening van de raad zijn Europese normstelling en EU-afspraken over
productenbeleid (Integrated Product Policy) om belangrijke instrumenten van energieinnovaties te bevorderen. De raad steunt in dit licht het Actieplan voor energie-efficiëntie
van de Europese Commissie. Daarnaast is hij op EU-niveau voorstander van een weloverwogen fiscale vergroening en een terugdringing van milieuschadelijke subsidies
of andere fiscale faciliteiten met negatieve milieugevolgen. Fiscale vergroening
draagt bij tot de internalisering van de negatieve externe effecten van energieverbruik en werkt daarmee ondersteunend aan het energietransitiebeleid. De raad vindt
verder dat het CO2-emissiehandelssysteem van de EU op een aantal punten moet
verbeteren. De raad steunt het gemeenschappelijke Europese energiebeleid voor
een duurzame energiehuishouding. Dit beleid moet voortvarend worden aangepakt
op basis van zowel het Groenboek als het Actieplan voor energie-efficiëntie van de
Europese Commissie. Voor Nederland is vooral het tot stand brengen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt (Benelux, Frankrijk en Duitsland) van
groot belang. De initiatieven van het kabinet gericht op nauwere samenwerking tussen betrokken landen worden door de raad krachtig ondersteund. Vergroting van de
markt leidt namelijk tot een gelijk speelveld, meer concurrentie en een gunstiger
klimaat voor energie-investeringsprojecten in Nederland. Aanvullende maatregelen
ter bevordering van marktwerking moeten worden overwogen als de resultaten van
de thans uitgevoerde evaluatie van de liberalisering van de energiemarkten daar aanleiding toe geven. In de context van meer marktwerking is bijzondere aandacht
gewenst voor de groeiperspectieven van minder milieubelastende vormen van energie en van hernieuwbare bronnen. Bij dit alles moet de overheid haar systeemverantwoordelijkheid nemen en waarmaken door de publieke belangen van een
betrouwbare, schone, betaalbare en toegankelijke energievoorziening te waarborgen.
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Hoofdstuk 2 bevat een algemeen oordeel van de raad over het energietransitiebeleid.
In de hoofdstukken 3 en 4 van dit advies komt de raad tot een groot aantal specifieke aanbevelingen. De meeste komen in hoofdstuk 5 terug bij de beantwoording van de adviesvragen. Onderstaand kader vat de belangrijkste aanbevelingen voor het nationale beleid
samen, voor zover deze hiervoor nog niet zijn genoemd.

Overzicht van SER-aanbevelingen voor het nationale beleid
Algemeen
• Algemeen voorwaardenscheppend beleid door het creëren van een gunstig
investerings- en innovatiebeleid om toekomstgerichte investeringen voor de
Noordwest-Europese markt naar ons toe te trekken.
• Samenhang en consistentie in beleid bevorderen, waardoor de rol van de
overheid voorspelbaar is voor investeerders (betrouwbare overheid). Er is
een goede balans nodig tussen de verschillende doelstellingen van het
energietransitiebeleid en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.
• Een goede afstemming tussen het nationale en het internationale energieen klimaatbeleid.
• Stimuleren van een positieve houding ten opzichte van innovatie binnen
arbeidsorganisaties door bevordering van sociale innovatie: vernieuwing
van werkprocessen, toepassing van moderne managementvaardigheden,
van flexibele organisatieprincipes en van hoogwaardige arbeidsvormen.
• Duurzaamheidbevorderend beleid realiseren vanuit het ‘vervuiler/gebruiker
betaalt’-principe, onder meer via fiscale differentiaties naar vervuilingsintensiteit.
• Voorbeeldfunctie van de overheid waarmaken door als ‘launching customer’
op te treden en kansrijke initiatieven te ondersteunen.
• Aanhaken van instrumentarium uit uiteenlopende beleidssectoren, zoals de
woning- en vervoerssector, bij energietransitiebeleid.

Specifiek energietransitiebeleid
• Tegengaan van fragmentatie van het beleidsinstrumentarium. Introductie
van ‘trajectfinanciering’ die de successieve stappen in het innovatietraject
ondersteunt. Het succesvol doorlopen van een deel van het innovatietraject
resulteert dan vanzelf in ondersteuning in de volgende fase.
• Monitoring van effectiviteit van instrumentarium met vermijden van beoordeling louter op kortetermijneffecten.
• Inspelen op onvoldoende kennisvalorisatie door knelpunten in de financiering aan te pakken. Onderzoek naar de potenties van een Nederlandse variant
op het Engelse Carbon Trust Fund. Dit fonds richt zich op energieopties (uitvindingen, concepten, startende bedrijfjes) met een hoog risico, maar met een
potentieel aantrekkelijke business case.
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• Bij beoordeling van transitiepaden twee aspecten centraal stellen: de realiteitswaarde van de te verwachten effecten en de balans tussen korte- en langetermijneffecten.
• Selectie van speerpunten binnen transitiepaden sterker enten op kansen voor
het bedrijfsleven en werkgelegenheid; speerpunten moeten zo veel mogelijk
aansluiten bij de comparatieve voordelen van onze economie. Daarnaast is
een sterkere oriëntatie op internationale afstemming en samenwerking wenselijk om mee te profiteren van elders ontwikkelde kennis.
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1

Inleiding

1.1

Energiebeleid staat voor veel uitdagingen
Een betrouwbare, schone, betaalbare en toegankelijke energievoorziening is cruciaal
voor een moderne samenleving. Dat geldt zeker ook voor Nederland met zijn energieintensieve economische structuur en open economie. De stijgende welvaart in Nederland, Europa en andere delen van de wereld en de toenemende mobiliteit van mensen en
goederen wekken de verwachting dat het energieverbruik de komende decennia alleen
maar zal toenemen.
Om meerdere redenen leidt deze ontwikkeling tot een groeiende roep tot intensivering
van het energiebeleid in een duurzame richting. De sense of urgency komt nadrukkelijk
naar voren in de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2006, zoals het
volgende citaat illustreert1:
De Europese Raad neemt er nota van dat Europa op energiegebied voor een aantal uitdagingen
staat: de aanhoudend moeilijke situatie op de olie- en gasmarkt, de toenemende afhankelijkheid
van invoer en de nog beperkte diversificatie, de hoge en schommelende energieprijzen, de groeiende
mondiale vraag naar energie, veiligheidsrisico's die een weerslag hebben op de landen van productie en doorvoer alsook op de transportroutes, de toenemende dreiging van klimaatverandering, de
trage vorderingen op het vlak van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie, de
noodzaak van grotere transparantie op de energiemarkten en van verdere integratie en interconnectie van de nationale energiemarkten tegen de achtergrond van de bijna voltooide liberalisering
van de energiemarkt (juli 2007), en de geringe coördinatie tussen de energiespelers terwijl grote
investeringen in energie-infrastructuur vereist zijn. Als deze uitdagingen niet worden aangepakt,
zal dit directe gevolgen hebben voor het milieu en voor het werkgelegenheids- en het groeipotentieel
in de EU.
De urgentie van een doortastende aanpak van de energie- en klimaatproblemen is recenter beklemtoond in een brief van minister-president Balkenende en zijn Britse ambtsgenoot Blair aan de voorzitter van de Europese Raad, Vanhanen2:
The science of climate change has never been clearer. Without further action, scientists now
estimate we may be heading for temperature rises of at least 3-4C above pre-industrial levels. We
have a window of only 10-15 years to take the steps we need to avoid crossing catastrophic tipping
points. These would have serious consequences for our economic growth prospects, the safety of
our people and the supply of resources, most notably energy. So we must act quickly.

1
2

Raad van de Europese Unie (2006) Conclusies van het voorzitterschap, Brussel, Europese Raad van Brussel 23/24 maart,
revisie 1, 18 mei 2006, p. 13.
Brief over het klimaat van minister-president Balkenende en eerste minister Blair aan de voorzitter van de Europese
Raad, Vanhanen, Den Haag/Londen, 19 oktober 2006.
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Tegen deze achtergrond staat in dit advies over de toekomstige energievoorziening de
transitie naar een duurzame energievoorziening centraal. Het advies richt zich in het
bijzonder op het energietransitiebeleid. Dit beleid is in 2001 gestart om de gewenste transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland te ondersteunen en te versnellen.
De term duurzaam wordt meestal in de context van duurzame ontwikkeling gebruikt
waarbij de drie p’s centraal staan: people, planet en profit, ofwel de sociale, ecologische en
economische dimensies van het menselijk handelen3. Een energiehuishouding is pas
duurzaam als de gebruikte energiebronnen nu en in de toekomst in voldoende mate
beschikbaar zijn, de effecten van energiegebruik onschadelijk zijn voor natuur en mens,
de levering betrouwbaar en veilig is, en afnemers (huishoudens en bedrijven) tegen een
redelijke prijs toegang tot energie hebben4.
De raad hanteert bij de betaalbaarheid van energie het uitgangspunt dat de energiekosten de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven zo veel
mogelijk ongemoeid laten. Dat biedt het bedrijfsleven de beste startpositie om te investeren in processen en producten die de transitie naar een duurzame energiehuishouding
kunnen bevorderen. Daarnaast is van belang dat de energieprijs voor huishoudens en
bedrijven in balans komt met de maatschappelijke kosten (feitelijke kosten plus externe
effecten) van het energieverbruik.
Het streven om op een termijn van enkele decennia tot een duurzame energievoorziening te komen, is een enorme uitdaging. De realisatie hiervan vraagt om een versterkte
inzet van R&D en een versnelde toepassing van geavanceerde energietechnologieën en
-systemen. Afhankelijk van de instrumentkeuze en externe ontwikkelingen (intensiteit
van de beleidsinspanningen in andere landen, ontwikkeling van de energieprijs en de
prijs van CO2-emissies) kan een serieuze aanpak van de energietransitie een fors beslag
leggen op publieke middelen om de uitrol van nog niet rendabele technologieën en systemen te versnellen. Daarnaast moeten de beleidinspanningen de traditionele departementale kokers doorsnijden.
Tegen deze achtergrond is de raad er voorstander van via een geclusterde aanpak een gunstig klimaat te scheppen voor gerichte inspanningen door overheid, kennisinstellingen
en bedrijfsleven om het energietransitiepad te verkorten. Daartoe zou energie volgens de
raad als sleutelgebied moeten worden aangewezen. Daarmee wordt nadrukkelijk de verbinding tussen korte- en langetermijnperspectieven in beeld gebracht. Met de benoeming
van het sleutelgebied energie wordt in feite een vierde element aan het transitiebeleid
toegevoegd. Naast de drieslag betrouwbaar, schoon en betaalbaar/toegankelijk is kansrijk
de vierde invalshoek. Hiermee ontstaan voor industrie en kennisinstellingen mogelijk-

3
4

Zie: SER (2002) Advies Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, publicatienr. 02/07, Den Haag.
Ministerie van VROM [et al.] (2001) Een wereld en een wil: Werken aan duurzaamheid: Nationaal Milieubeleidsplan 4,
Den Haag, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, p. 77.
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heden om toekomstgerichte, duurzame energiebedrijvigheid te ontwikkelen die maatschappelijk wenselijk is en economisch kansen biedt op de snel groeiende wereldmarkt.
Op de korte en middellange termijn blijft energiebesparing het allerbelangrijkste middel
om het energietransitiepad te verkorten. Daarnaast zijn de inzet van minder milieubelastende vormen van energie en hernieuwbare energiebronnen noodzakelijk. De realiteit
gebiedt te onderkennen dat ook in een energietransitiebeleid de eerstkomende decennia
nog volop in conventionele, fossiele energiebronnen zal moeten worden geïnvesteerd.
Op weg naar een duurzame energievoorziening is de ontwikkeling naar ‘schoon fossiel’
dan ook van het grootste belang. Vanuit dit perspectief is het wenselijk bij de bouw van
nieuwe conventionele elektriciteitscentrales hierop te anticiperen, zonder de concurrentiekracht van de elektriciteitsopwekking binnen Noordwest-Europa te verzwakken.
Het verdient bijvoorbeeld aanbeveling om bij de bouw van kolencentrales deze zodanig
in te richten dat rekening wordt gehouden met toekomstige integratiemogelijkheden
van CO2-afvang- en -opslagtechnologieën (CO2 Capture and Storage).

1.2

Adviesaanvraag
De adviesaanvraag (zie bijlage 1) neemt het Energierapport 2005 als uitgangspunt5. In dat
rapport worden de hoofdlijnen van het Nederlandse energiebeleid voor de komende
jaren gepresenteerd. Centrale noties (p. 7) hierbij zijn:
• het energiebeleid richt zich vooral op internationale opgaven: het garanderen van de
voorzieningszekerheid en het aanpakken van het mondiale klimaatprobleem;
• het Nederlandse energiebeleid moet gezien de aard van deze problemen internationaliseren, waarbij doelstellingen van het energiebeleid (voorzieningszekerheid,
milieukwaliteit en economische efficiency) in samenhang worden bezien;
• marktpartijen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar gelet op marktfalen en
het publieke belang van een adequate energievoorziening – nu en in de toekomst – is
meer leiderschap van de overheid nodig.
De adviesaanvraag haakt vooral aan bij het laatste punt: de bijdrage van het bedrijfsleven
en de sociale partners aan de transitieaanpak. Voor het bedrijfsleven zijn dan de condities
om first movers advantages te realiseren van belang, aldus de adviesaanvraag. Verder moeten
de energie(gerelateerde) bedrijven investeren in R&D om een duurzame toekomst mogelijk te maken. Tot slot vindt de adviesvrager een minder vrijblijvende opstelling van sociale
partners en bedrijfsleven gewenst.

5

Ministerie van Economische Zaken (2005) Nu voor later: Energierapport 2005, Den Haag.
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In het verlengde van het voorgaande formuleert het kabinet onder meer de volgende
concrete vragen:
• Welke visie heeft de SER op de betekenis van de klimaatambities voor het energiebeleid?
• Hoe kunnen overheid en markt samenwerken aan de transitie naar een duurzame
energiehuishouding?
• Welke bijdrage kan hierdoor worden geleverd aan het innoverende vermogen van
Nederland?
• Welke instrumenten staan in een geliberaliseerde en internationale energiemarkt de
overheid en marktpartijen daarbij ter beschikking?
De raad heeft de vrijheid genomen deze vragen enigszins te hergroeperen. Dit resulteert
in de volgende vragen en subvragen:
1 Hoe kunnen de stakeholders het energietransitiebeleid versterken?
• Wat is de SER-visie op het energietransitiebeleid?
• Welke bijdrage kunnen bedrijfsleven en sociale partners aan het energietransitiebeleid leveren?
• Hoe kunnen overheid en markt samenwerken aan de bevordering van de energietransitie?
2 Welke bijdrage kan het energietransitiebeleid leveren aan het innovatievermogen van
Nederland?
• Welke condities zijn nodig om first mover advantages te realiseren?
• Hoe worden energie(gerelateerde) bedrijven gestimuleerd om in toekomstgerichte
R&D te investeren?
3 Welke visie heeft de SER op de betekenis van de klimaatambities voor het energietransitiebeleid?
4 Welke instrumenten staan in een geliberaliseerde en internationale energiemarkt de
overheid en marktpartijen ter beschikking om het energietransitiebeleid te bevorderen?
Vervolgtraject over kernenergie
Tot slot vraagt het kabinet aan de SER niet zozeer in te gaan op de inhoudelijke en technische vragen, maar de nadruk te leggen op de rol die bedrijfsleven en sociale partners
kunnen spelen en de wisselwerking met het overheidsbeleid dat daarbij nodig is.
Tegen deze achtergrond onthoudt de SER zich in dit eerste deel van het advies van uitspraken over de rol van kernenergie in de toekomstige nationale elektriciteitsproductie.
Echter, de leden van de raad zijn van mening dat in een advies over de toekomstige energiehuishouding van Nederland het onderwerp kernenergie niet mag ontbreken. De raad
zal hier in een apart vervolgtraject nader op terug komen.
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1.3

Opzet van dit advies
Dit advies richt zich in belangrijke mate op het energietransitiebeleid dat in Nederland
sinds enige jaren onder regie van de minister van Economische Zaken wordt gevoerd.
Hoofdstuk 2 beschrijft het energietransitiebeleid en geeft het algemene oordeel van de
raad hierover. Vervolgens schetst hoofdstuk 3 vier lijnen waarlangs het energietransitiebeleid volgens de SER proactiever kan worden. Dit mondt uit in een groot aantal aanbevelingen. Hoofdstuk 4 gaat vanuit een brede context dieper in op de drie onderdelen
van een duurzaam energiebeleid. Het betreft de klimaatproblematiek, de voorzieningszekerheid alsook de betaalbaarheid en toegankelijkheid van energie. Deze verdiepingsslag is mede noodzakelijk om enkele van de specifieke adviesvragen te beantwoorden.
Die beantwoording vindt plaats in hoofdstuk 5.
Het advies is voorbereid door de ad hoc-Commissie Toekomstige Energievoorziening,
waarvan de samenstelling is vermeld in bijlage 3. Het advies is vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 15 december 2006. Het verslag van deze vergadering is verkrijgbaar
bij het SER-secretariaat en tevens te raadplegen op de website van de raad: www.ser.nl.
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2

Energietransitiebeleid: algemeen oordeel
Dit hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de achtergronden en de stand van
zaken van het energietransitiebeleid (paragraaf 2.1). Daarna komt de raad in paragraaf
2.2 tot een algemeen oordeel over het energietransitiebeleid; eerdere SER-opvattingen
over het transitieconcept vormen hiervoor de basis. Paragraaf 2.3 gaat in op de kansen
voor het bedrijfsleven. Tot slot vat paragraaf 2.4 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samen.

2.1

Achtergronden
Transitiebeleid in NMP4 gestart
In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) van 13 juni 2001 introduceerde het
tweede kabinet-Kok het transitiebeleid om hardnekkige milieuproblemen aan te pakken.
In het transitiebeleid staan systeeminnovaties naar duurzaamheid centraal.
Een systeeminnovatie is de combinatie van technologische, structurele en culturele veranderingen, die ertoe leiden dat behoeften op een geheel nieuwe – en in dit geval duurzame –
wijze kunnen worden vervuld. Systeeminnovaties richting duurzaamheid hebben betrekking op de aanpak van “systeemfouten in de huidige maatschappelijke ordening, in het
bijzonder het economische systeem en de thans functionerende instituties.”1 Ze hebben
naast de ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen volgens het NMP4 een
breder bereik: innovatie van beleid, het scheppen van nieuwe instituties, het ontwikkelen
van nieuwe soorten instrumenten en het formuleren van andere rollen, bijvoorbeeld voor
de overheid.
Duurzaamheid wordt in dit verband breed gedefinieerd. Het gaat niet alleen om de relatie
tussen economie enerzijds en natuur en milieu anderzijds, maar ook om sociale vooruitgang. Kortom, duurzame ontwikkeling heeft betrekking op de onderlinge balans tussen
de economische, sociale en ecologische dimensies van het menselijk handelen, nu en in
de toekomst en op alle schaalniveaus.
Een transitie naar duurzaamheid houdt volgens het NMP4 in dat technologische, economische, sociaal-culturele en institutionele veranderingen tot stand worden gebracht en
wel zodanig dat ze elkaar versterken. Het realiseren van een doelgerichte transitie is een
weg van lange adem. Doelstellingen moeten worden geformuleerd en na verloop van tijd
worden bijgesteld; ook moeten er onderling samenhangende instrumenten worden
ingezet. Transitiebeleid vereist transitiemanagement.

1

Ministerie van VROM (2001) Een wereld en een wil: Werken aan duurzaamheid, op.cit., p. 65.
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Transitiebeleid is volgens het NMP4 niet een zaak van de overheid alleen, maar van de
gehele samenleving. De overheid heeft wel een nadrukkelijke voortrekkersrol. Nieuwe
partijen en innovatieve technologieën spelen een belangrijke rol in de transities.
Transitiemanagement vraagt, zo stelt het NMP4, om procesgerichte sturing waarin onzekerheid, complexiteit en samenhang kernbegrippen zijn. Het heeft de volgende kenmerken:
• leren omgaan met onzekerheden, onder meer door te werken met scenario’s;
• opties openhouden en verkokering doorbreken: kennis en technologische vernieuwing stimuleren, inzetten op vernieuwing en verbetering, denken in termen van
meerdere domeinen en verschillende actoren;
• langetermijndenken als afwegingskader voor kortetermijnbeleid;
• aandacht voor de internationale dimensie van veranderingsprocessen en het zoeken
van oplossingen op de juiste schaalniveaus;
• een uitdrukkelijke overheidsrol: de overheid schakelt, stimuleert, creëert de juiste
omstandigheden, stuurt en handhaaft.
Transitie naar een duurzame energiehuishouding
De energiehuishouding is een van de (vier) thema’s waarop het transitiebeleid zich heeft
gericht. Zoals in de inleiding al is aangegeven, is een energiehuishouding pas duurzaam
als de gebruikte energiebronnen nu en in de toekomst in voldoende mate beschikbaar
zijn, de effecten van energiegebruik onschadelijk zijn voor natuur en mens, de levering
betrouwbaar en veilig is, en iedereen tegen een redelijke prijs toegang heeft tot energie2.
Het ministerie van Economische Zaken fungeert als ‘transitiemanager’ en heeft de energietransitie vertaald naar thema’s die onlosmakelijk onderdeel zijn van een duurzame
energiehuishouding. Per thema zijn publiek-private projectteams geformeerd. Deze
teams hebben marktpartijen en andere stakeholders geconsulteerd en de ‘state of the art’
van hun thema verkend. Vervolgens heeft elk team een middellangetermijnvisie (met als
richtjaar 2020) geformuleerd alsook een aantal kansrijke mogelijkheden (transitiepaden)
om deze te realiseren.
Inmiddels zijn er zes platforms – publiek private samenwerkingsverbanden – opgericht
rondom de hoofdthema’s voor de energietransitie: groene grondstoffen, duurzame mobiliteit, ketenefficiency, nieuw gas, duurzame elektriciteit en energie in de gebouwde
omgeving3. De platforms fungeren als aanjager en makelaar van projecten binnen de
thema’s. Zij beogen innovatieve kansen te creëren voor Nederlandse bedrijven en instellingen en knelpunten te identificeren in beleid en regelgeving. Daartoe zijn uit de voorstellen van de platforms 26 transitiepaden geselecteerd die in potentie geschikt zijn om
het doel van energietransitie te realiseren. Bij die selectie heeft ieder platform bekeken
wat vanuit het oogpunt van economie en milieu de perspectiefrijkste transitiepaden zijn.
Daarbij is de nadruk minder komen te liggen bij sectoren als de industrie waar weliswaar

2
3

Ministerie van VROM (2001) Een wereld en een wil, op.cit., p. 77.
De transitieplatforms duurzame elektriciteit en energie in de gebouwde omgeving verkeren overigens nog in de
beginfase.
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nog een flink besparingspotentieel aanwezig is, maar waar al veel aan energiebesparing
en -efficiency wordt gedaan.
Voor de coördinatie van de energietransitie is de Taskforce Energietransitie opgericht4.
Deze Taskforce moet bij overheid en bedrijfsleven zorgen voor een ‘sense of urgency’ om
de transitie tot stand te brengen. Daarnaast buigt de Taskforce zich over de speerpunten
van energietransitie die aansluiten bij de ‘BV Nederland’. Tevens benoemt de Taskforce
de randvoorwaarden die nodig zijn om innovaties op energiegebied tot stand te brengen.
Het Transitieactieplan Meer met energie: Kansen voor Nederland van mei 2006 is het eerste
rapport van de Taskforce.
Het transitiebeleid is ook gericht op het tot stand brengen van bestuurlijke vernieuwing:
het realiseren van een betere samenwerking van overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, maar ook van partijen binnen de overheid. Mede met dat doel is de
Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie (IPE) in het leven geroepen.
Transitieactieplan van de Taskforce Energietransitie
Zeven jaar na de start van het transitiebeleid is het energietransitiebeleid de opstartfase
ontstegen. Het Transitieactieplan van de Taskforce Energietransitie is het meest recente
markeringspunt in dit beleid5. Vergeleken met de inzet van het kabinet schroeft de
Taskforce de ambities voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding fors op.
De Taskforce vindt dat ons land internationaal gezien voorop moet lopen bij de verduurzaming van de energievoorziening. Uiteraard kan Nederland de wereld niet alleen veranderen, maar de Taskforce vindt wel dat ons land substantieel meer moet doen dan de rest
van de wereld in het verminderen van de schadelijke gevolgen van de uitstoot van onder
meer CO2. Deze ambitie geeft de TFE handen en voeten via de volgende nationale doelstellingen (p. 5):
• reductie in 2050 van 50 procent van CO2-emissies ten opzichte van 1990 bij verdergaande economische groei;
• jaarlijks oplopende energiebesparing van tussen de 1,5 procent en 2 procent per jaar;
• progressieve verduurzaming van onze energiehuishouding tussen nu en 2050 door
substantiële inzet van groene grondstoffen en hernieuwbare bronnen;
• versterking van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven.
De Taskforce heeft in zijn transitieactieplan berekend dat deze ambitieuze doelen van
energietransitie gehaald zouden kunnen worden bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de geselecteerde 26 transitiepaden. Voor deze berekening is gebruik gemaakt
van een prognose van de langetermijnontwikkeling van het energieverbruik in Nederland en de resulterende CO2-emissies bij ongewijzigd beleid. De transitiepaden kunnen

4
5

Taskforce Energietransitie (2006) Meer met energie: Kansen voor Nederland, Den Haag.
Taskforce Energietransitie (2006) Meer met energie: Kansen voor Nederland, op.cit.
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via drie mechanismen het geprojecteerde energiegebruik en de CO2-emissie bijbuigen in
de gewenste richting: efficiëntieverbetering, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (vooral biomassa en wind) en het gebruik van schoon fossiel.
De Taskforce beschouwt de inzet van ‘schoon fossiel’ en kernenergie als overgangstechnologieën die bijdragen aan de ontkoppeling van energieproductie en aan de reductie
van CO2-emissie.
Figuur 2.1 laat de trendbreuk zien ten opzichte van de prognose bij ongewijzigd beleid.
Bij volledige implementatie van de transitiepaden zijn energiebesparing en duurzame
energie6 de mechanismen die de belangrijkste bijdragen leveren aan de reductie van de
CO2-emissies; ‘schoon fossiel’ heeft vooral effect in de energieproductie. Bezien naar de
effecten per economische sector (tabel 2.1) zit het grootste absolute potentieel van de
transitiepaden bij de gebouwde omgeving, verkeer en vervoer en de energieproductie.
Zoals eerder is aangegeven betekent dat zeker niet dat daarnaast in andere sectoren geen
flinke besparingswinsten meer te halen zijn7.
figuur 2.1

Effect van energietransitie op CO2-emissie o.b.v. het transitieactieplan (in Mton), 1990-2050
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Bron: Taskforce Energietransitie, Meer met energie, op.cit., p. 8.

6
7

Duurzame energie en hernieuwbare energie worden in dit advies als synoniem gebruikt. Het gaat hierbij om
windenergie, zonneceltechnologie, biobrandstoffen en dergelijke.
In een gezamenlijk advies van de VROM-raad en de Algemene Energieraad geven deze raden aan dat de grootste
mogelijkheden voor energiebesparing bij het finale gebruik van energie liggen. In de industrie kan de energieefficiency tussen 1990 en 2050 naar schatting met ongeveer een factor 2 worden verbeterd, in de transportsector
met een factor 4 en in de gebouwde omgeving met een factor 10. Zie: VROM-raad, AER (2004) Energietransitie:
Klimaat voor nieuwe kansen, Den Haag, VROM-raad/Algemene Energieraad, p. 173.
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tabel 2.1

Verdeling van sectorale CO2-reductie-effecten o.b.v. het Transitieactieplan (in Mton), 2050
Energiebesparing

Duurzaam

‘Schoon fossiel’

Gebouwde omgeving

6-10

15-23

0

Industrie

8-12

0-2

0

Land- en tuinbouw

5-9

0-2

0

Verkeer en vervoer

27-40

6-10

4-8

Energieproductie

5-25

40-55

25-30

Bron: Taskforce Energietransitie (2006) Meer met energie, op.cit., p. 12.

De Taskforce geeft aan dat de middelen verbonden aan nu beschikbare instrumenten voldoende zijn om de transitie tot eind 2007 aanzienlijk te versnellen. Op de langere termijn
zijn voor het transitiebeleid echter extra middelen nodig, oplopend tot jaarlijks 2 miljard
euro.

2.2

Algemeen oordeel
Eerdere SER-opvattingen over het energietransitiebeleid
De SER heeft in diverse eerdere adviezen geadviseerd over de toekomstige energievoorziening. Zo heeft hij in zijn advies over de Uitvoeringsnota klimaatbeleid gepleit voor een deltaplan voor een duurzame energievoorziening8; vervolgens zijn in het middellangetermijnadvies 2000-2004 hiervan de contouren geschetst9. In zijn advies over het vierde Nationaal
Milieubeleidsplan heeft de raad de voorstellen voor de energietransitie van het toenmalige tweede kabinet-Kok vanuit een positieve grondhouding becommentarieerd (zie
kader).

SER-opvattingen over de energietransitie in zijn NMP4-advies
De SER geeft in zijn advies over het NMP4 commentaar op kabinetsvoorstellen
voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. De raad gaat daarbij
in op de institutionele vormgeving, de bestaande knelpunten voor een grootschaliger gebruik van duurzame energie, de noodzakelijke omgevingsanalyse en
het kiezen van speerpunten.
Voor de institutionele vormgeving ondersteunt de raad de keuze van het toenmalige kabinet om de minister van Economische Zaken trekker van de energietransitie te laten zijn. Om het integrale karakter van het transitiebeleid tot uitdrukking te brengen, beveelt de raad aan een onderraad van de ministerraad
onder voorzitterschap van de minister-president met de hoofdlijnen van het
beleid te belasten.

8
9

SER (1999) Advies Uitvoeringsnota klimaatbeleid, deel 1, publicatienr. 99/14, Den Haag.
SER (2000) Advies Sociaal-economisch beleid 2000-2004, publicatienr. 00/08, Den Haag, inz. hfst. 13.
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Daarnaast is er volgens de SER behoefte aan een uitvoerend orgaan, waarbij hij
denkt aan een gespecialiseerde intermediair. Zo’n orgaan heeft als voordeel dat
het buiten de directe bestuurlijke en politieke dynamiek van een departement
staat. Het is daarbij de kunst om de inzichten en ervaringen van bestaande programma’s, onderzoeksinstellingen en los van de overheid genomen initiatieven
te benutten en tegelijk andersoortige, innovatiebevorderende projecten op gang
te brengen. Nieuwe samenwerkingsverbanden met verrassende coalitiepartners
kunnen daarbij van groot belang zijn.
Institutionele en organisatorische factoren zijn belangrijk voor de verdere groei
van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Bedrijven hebben volgens het SER-advies vooral behoefte aan een stabiel, vertrouwenwekkend kader,
heldere definities en standaarden, betrokkenheid en een proactieve houding
van (lagere) overheden bij de uitvoering van gemaakte afspraken. Ook de financiële risico’s bij investeringen in duurzame technologie zijn een belemmering
voor het bedrijfsleven. Met een stabiel kader en een consistent optredende overheid kunnen deze risico’s worden gereduceerd.
Voor de keuze van specifieke speerpunten voor beleid moet volgens de raad een
omgevingsanalyse worden uitgevoerd, waarmee de sterktes en zwaktes van de
Nederlandse economie in kaart worden gebracht. Per speerpunt moet een coalitie
worden gevormd van betrokken actoren die gezamenlijk de kansen willen benutten en uitbouwen. Ook samenwerking met buitenlandse partners moet nadrukkelijk worden overwogen. Deze ‘coalities’ fungeren als koplopers in de desbetreffende (deel)markt. Het peloton van bedrijven dat daarachter zit moet worden
gestimuleerd mee te gaan. Vervolgtrajecten zijn volgens de raad daarom erg
belangrijk. Resultaten van experimenten moeten een vervolg krijgen, bijvoorbeeld in standaardisering, aangescherpte normstelling of financiële prikkels.
Daarmee wordt het peloton meegetrokken naar het niveau van de koplopers.
• Bron: SER (2001) Advies Nationaal milieubeleidsplan 4, publicatienr. 01/08, Den Haag, inz. hfst. 4

Nieuwe beleidsfase
Het beleid gericht op een transitie naar een duurzame energiehuishouding ziet de SER als
een invulling van het door hem bepleite deltaplan. De raad staat in beginsel positief tegenover de in gang gezette ontwikkelingen, maar plaatst daarbij wel enige kanttekeningen.
De raad vindt dat door goede monitoring en evaluatie de ervaringen (zowel successen
als mislukkingen) van (veelbelovende) projecten zo breed mogelijk moeten worden uitgedragen. Hierdoor is het mogelijk gaandeweg een oordeel te vormen over de effectiviteit
van het ingezette beleid. Dat vergroot de bekendheid van het energietransitiebeleid en
maakt beleidsleren mogelijk. Dat is van groot belang, want ondanks het groeiende aantal
activiteiten onder de paraplu van het energietransitiebeleid is de bekendheid van dit
beleid bij een groot deel van de relevante doelgroepen nog beperkt.
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Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren10 is de raad verder van mening dat nu de
fase is aangebroken om het concept van de energietransitie sterker te vertalen naar het
bedrijfsniveau. Dit helpt om een volgende slag te maken: van denken naar doen. Een vertaling naar het bedrijfsniveau is van eminent belang, aangezien de energietransitie vooral
innovatie- en marktgedreven moet zijn en dus in belangrijke mate van onderop (bottom up)
gestalte moet krijgen. Daarbij moeten zodanige marktomstandigheden worden gecreëerd
dat deze energie-innovaties uitlokken (technology pull). In de praktijk moeten slagen worden gemaakt om energie-innovaties aantrekkelijk te maken voor het grote peloton van
(vooral mkb-)bedrijven en instellingen. Hier komen de kortetermijn- en de langetermijnbelangen bij elkaar. Elementen van de energietransitie moeten een plaats krijgen in het
langetermijn-strategische beleid van ondernemingen. Deze aanpak kan alleen succesvol
zijn bij behoud, of waar nodig verbetering, van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.
Ondanks de voorkeur voor een marktgedreven benadering van de energietransitie is,
anders dan bij veel andere vormen van innovatie, een actieve overheidsrol noodzakelijk.
Door het ‘publieke goed’-karakter van energiegebruik11 is de markt immers niet zonder
meer in staat om via het gebruikelijke marktproces van prijsvorming een duurzame energiehuishouding op basis van individuele vraag- en aanbodverhoudingen gestalte te geven.
Daarnaast moet de overheid volgens de raad indringend naar haar rol in de liberaliserende energiemarkten kijken, mede in het licht van recente ervaringen zoals deze zijn
terug te vinden in rapporten van de Directie Toezicht Energie (DTe) en van de Europese
Commissie. Ook in een geliberaliseerde energiemarkt blijft de overheid een belangrijke
factor bij het bepalen van de investeringsvoorwaarden (milieu, infrastructuur et cetera)
voor grote energiegerelateerde projecten. Zo vormen (te) lange besluitvormingstrajecten
een serieuze bedreiging voor de voorzieningszekerheid. Een proactieve overheid moet de
juiste voorwaarden scheppen om het vertrouwen te winnen van marktpartijen die langetermijninvesteringen willen plegen in de energiesector.
Als het gaat om het realiseren van doorbraaktechnologieën en systeeminnovaties valt
gebruik te maken van de inzichten uit de evolutionaire economie, waarin onder meer
een begrensde rationaliteit van actoren als uitgangspunt wordt gehanteerd12. Daarnaast
is sprake van padafhankelijkheden. Door toenemende schaalvoordelen aan de aanbod- en
vraagkant ontstaat een zelfversterkend terugkoppelingsmechanisme, waardoor een
bepaalde technologie en een economische structuur gaan domineren. Een situatie van
insluiting (‘lock-in’) is het gevolg. Zo worden oplossingen in de toekomstige energievoor-

10
11

12

Zie uitgebreider: VROM-raad, AER (2004) Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, op.cit.
Het gebruik van energie heeft allerlei neveneffecten zoals de verslechtering van de luchtkwaliteit, natuuraantasting,
ongewenste klimaatverandering en uitputting van voorraden olie, gas en dergelijke. Daarnaast heeft de overheid de
taak de leveringszekerheid en toegankelijkheid van energie voor burgers en bedrijven te borgen.
Nelson, R.R., S.G. Winter (1982) An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Mass: Harvard University
Press. Zie ook: Bergh, J.C.J.M. van den, A. Faber, A.M. Idenburg, F.H. Oosterhuis (2005) Survival of the Greenest:
Evolutionaire economie als inspiratie voor energie- en transitiebeleid, Bilthoven, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
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ziening thans veelal in het verlengde van de huidige infrastructurele configuratie gezocht.
Grote energiecentrales staan hierbij centraal. Grootschalige toepassingen van decentrale
energieopwekking (denk aan: zonnecellen, microwarmtekrachtkoppeling, warmtepompen) waarin allerlei gekoppelde decentrale bronnen de basis vormen, kunnen dan in het
nadeel zijn omdat zij van het bestaande systeem van energievoorziening afwijken13.
Welke innovaties en technologieën uiteindelijk tot een duurzame energievoorziening
zullen leiden, is niet op voorhand te zeggen. Volgens de inzichten van de evolutionaire
economie zullen de technologieën die het best in hun selectieomgeving passen uiteindelijk overleven. Als de externe kosten (milieubelasting, natuuraantasting, uitputting van
grondstoffen en dergelijke) onvoldoende in de prijzen zijn geïnternaliseerd, dan zal de
selectieomgeving niet de gewenste duurzame innovaties uitsorteren en zijn suboptimale
uitkomsten het gevolg.
De transitie naar een duurzame energievoorziening is een proces met een zeer lange planningshorizon. De langetermijnstudies op dit terrein lopen tot 2050. Concrete stappen in dat
proces moeten echter wel nu worden gezet. Kansen zijn er volop, maar bedrijven moeten die
kansen ook zelf onderkennen en benutten. Dat vraagt een cultuuromslag die niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. Bedrijven moeten worden gemotiveerd om in kleine stapjes
(kortetermijnacties) als collectief aan de realisatie van deze langetermijndoelstelling bij te
dragen. Voor een belangrijk deel gaat hier de argumentatie voor eco-efficiënte innovaties op
(zie kader). Tot slot moet de langetermijnvisie ook politiek worden verankerd, zodat geen
onzekerheid ontstaat over investeringen met lange terugverdientijden en afschrijvingtermijnen (‘betrouwbare overheid’).

Argumenten voor eco-efficiënte innovaties
Voor de bedrijfsstrategie zijn rendementsverwachting, kwaliteitsverbetering en
veranderende marktvraag uiterst belangrijke interne drijfveren voor innovatief
handelen. Eco-efficiënte innovaties kunnen ieder van deze factoren positief
beïnvloeden. Daarnaast is de verwachting dat de wereldmarkt voor milieugoederen en -diensten de komende jaren flink zal groeien: nieuwe producten, nieuwe
marktkansen en nieuwe markten. Voor Europese bedrijven zullen zich daardoor
aanzienlijke exportmogelijkheden voordoen, vooral naar snel groeiende economieën (China, India), die in toenemende mate met industriële milieuproblemen
te kampen hebben.
Verder is onmiskenbaar dat maatschappelijke en politieke druk bedrijven kunnen
aanzetten tot eco-efficiënt gedrag dat verder gaat dan de wettelijke minimumeisen. Dit raakt het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

13

Zie SER (2005) Advies Milieu als kans, op.cit., pp. 40-41.
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Het gaat dan om zaken als een positief imago en betere relaties met de stakeholders: de eigen werknemers (trots op bedrijf), andere bedrijven in dezelfde
keten (leveranciers en afnemers), de klanten, de fysieke omgeving van het bedrijf
en overheden.
• SER (2005) Advies Milieu als kans, op.cit., Den Haag, inz. p. 8.

In het kader van het langetermijnperspectief kan naar het oordeel van de SER niet voorbij
worden gegaan aan de gevolgen van de gestegen energieprijzen voor het Nederlandse
energie-intensieve bedrijfsleven (zie verder paragraaf 4.4). Hoge energieprijzen kunnen
aanzetten tot energiezuinig gedrag en innovatie, zoals bijvoorbeeld in de papierindustrie14. Een prijsnadeel echter (in vergelijking met de prijzen in het relevante buitenland)
kan – in een energie-intensieve economie als de Nederlandse – ook het concurrentievermogen van het bedrijfsleven eroderen en de investeringsbereidheid in ons land
(vestigingsplaatskeuze) juist negatief beïnvloeden (zie verder par. 4.4.2 en 4.4.3). Beide
effecten werken dus tegen elkaar in. Dit heeft vervolgens uiteraard ook gevolgen voor de
werkgelegenheidsperspectieven.

2.3

Kansen voor het bedrijfsleven
Goede basis door generiek nationaal beleid
De energietransitie kan belangrijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven opleveren
in de snel groeiende mondiale energiemarkten. Die kansen kunnen beter worden benut
naarmate meer wordt voldaan aan de algemene voorwaarden voor een gunstig ondernemers- en innovatieklimaat15. Voor een belangrijk deel is dat generiek nationaal beleid.
Naast een goede werking van productmarkten (in samenhang met de interne Europese
markt) en kapitaalmarkten (voor voldoende risicokapitaal) zijn verder onder meer de
volgende aspecten belangrijk: een concurrerend fiscaal klimaat, beperkte
administratieve lasten en een mededingingsbeleid dat in balans is tussen de bestrijding
van schadelijke marktmacht enerzijds en het toestaan van productieve vormen van
samenwerking anderzijds. Meer specifiek voor het energietransitiebeleid is uiteraard
de ontwikkeling van de energiekosten van groot belang.
Een gunstig innovatieklimaat vereist verder een positieve houding ten opzichte van innovatie en ondernemerschap en een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende vakmanschap, bijvoorbeeld om concrete technische vindingen om te zetten in marktrijpe

14

15

In de papierindustrie is de gezamenlijke energierekening in anderhalf jaar is opgelopen van 150 miljoen naar
300 miljoen euro. Naar schatting bedragen de kosten voor gas en elektriciteit in deze sector gemiddeld 20 procent
van de totale kosten. De enorme kostenstijging in deze internationaal concurrerende industrie is een belangrijke
impuls geweest voor een gezamenlijke innovatieve aanpak gericht op terugdringing van het energieverbruik.
Zie: Daggers, J. (2006) Geen joule te veel, Forum, 2006 - 13 juli, pp. 44-48.
Ontleend aan het SER-advies uit 2005 Milieu als kans, op.cit., pp. 36-37.
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producten. Binnen bedrijven is het belangrijk dat er ruimte is voor vernieuwing van
werkprocessen door toepassing van moderne managementvaardigheden, flexibele organisatieprincipes en hoogwaardige arbeidsvormen (sociale innovatie)16. Door de competenties van het personeel optimaal te benutten en te ontplooien, kunnen zowel het concurrentievermogen en de arbeidsproductiviteit van de onderneming worden verbeterd
als de kwaliteit van de arbeid en de werknemerstevredenheid worden verhoogd.
Een meer specifiek aandachtspunt in het kennis- en innovatiebeleid is de afstemming
tussen kennisproducenten en het bedrijfsleven. De afgelopen jaren is terecht veel beleid
in gang gezet om het kennis- en innovatiesysteem te verbeteren. De bevordering van kenniscirculatie krijgt daarbij veel aandacht. Centraal staat hierbij het dichten van de kloof
tussen kennisinstellingen en bedrijven. Door de vraag naar en het aanbod van kennis
beter op elkaar aan te laten sluiten, wordt de problematiek van de kennisparadox aangepakt17. In paragraaf 3.2 gaat de raad hier uitgebreider op in.
Samenhangend en consistent beleid
Aangezien het bij veel energiegerelateerde innovaties om langetermijninvesteringen gaat,
is het voor de risiconemende investeerder verder van groot belang dat het relevante overheidsbeleid in de tijd gezien helder, samenhangend en consistent is (zie verder par. 3.3).
De noodzaak van voorspelbaar beleid kan worden geïllustreerd met de ontwikkeling van
de windturbine-industrie in Nederland en Denemarken. Hoewel Nederlandse bedrijven in
de jaren tachtig sterk op deze technologie hebben ingezet en er veel flankerend beleid aan
R&D-werk is gedaan, floreert nu vooral de Deense industrie. Een van de verklarende factoren van deze ontwikkeling is het gebrek aan continuïteit van het Nederlandse overheidsbeleid, met als gevolg onvoldoende zekerheid voor marktpartijen, waardoor de investeringsbereidheid afneemt18.
Een recent voorbeeld van politieke onvoorspelbaarheid is de mededeling van de minister
van Economische Zaken om de populaire subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP; zie kader) met onmiddellijke ingang niet meer te verlenen aan nieuwe
projecten19. Als reden voert de minister aan dat de doelstelling van 9 procent duurzame
elektriciteit in 2010 naar verwachting wordt bereikt. Op de achtergrond speelt dat sprake
is van een openeinderegeling die vanwege haar populariteit meer overheidsmiddelen
vereist dan was geraamd. In paragraaf 3.4 komt de raad nog op de MEP terug.

16

17
18
19

Sociale innovatie is een van de thema’s van het middellangetermijnadvies Welvaartsgroei door en voor iedereen van
de SER (publicatienr. 06/08). Zie ook het bijbehorende Themadocument Sociale innovatie: Themadocument Sociale
innovatie: Productiviteitsverhoging en talentontplooiing in arbeidsorganisaties.
Zie voor SER-aanbevelingen op dit terrein de adviezen Interactie voor innovatie (03/11) en Kennis maken, kennis delen
(03/04).
MNP (2005) Milieubalans 2005, Bilthoven, Milieu- en Natuurplanbureau, inz. p. 32.
Brief van 18 augustus 2006 van minister Wijn aan de Tweede Kamer. Zie ook persbericht Doelstelling 9% duurzame
elektriciteit in 2010 gehaald op: www.ez.nl.
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Wat is de MEP?
MEP staat voor Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie. De MEP-subsidie is
bedoeld om de milieukwaliteit van de Nederlandse elektriciteitsproductie te verbeteren door meer gebruik te maken van onuitputtelijke duurzame energiebronnen, zoals wind, biomassa, waterkracht en zon en van warmtekrachtkoppeling
(WKK). Voor 2006 bedraagt het MEP-budget 685 miljoen euro.
Producenten van duurzame elektriciteit of exploitanten van een WKK-installatie
kunnen een subsidie krijgen die bedoeld is om de meerkosten ten opzichte van
gewone, duurdere ‘grijze’ stroom te overbruggen. De subsidiëring via de MEP
verhoogt de investeringszekerheid en verbetert het investeringsklimaat voor
deze vormen van duurzame elektriciteitsopwekking. Op deze manier wordt
bijgedragen aan het halen van de doelstellingen op het gebied van duurzame
energie en elektriciteit.

Market pull en technology push
De kansen voor het bedrijfsleven zijn voor een deel ‘market pull’ en voor een ander deel
‘technology push’.
In de eerste categorie, market pull, valt de snelle groei van de wereldmarkt voor milieugoederen
en -diensten. In 2003 vertegenwoordigde de wereldmarkt voor milieugoederen en -diensten
een waarde van meer dan 500 miljard euro, een bedrag dat vergelijkbaar is met de omzet van
de lucht- en ruimtevaartindustrie of de farmaceutische sector20. Bovendien is dit een markt
die naar verwachting jaarlijks flink zal blijven groeien door de aanscherping van milieunormen in veel landen, maar ook doordat snel groeiende economieën zoals China en India in
toenemende mate met industriële en grootstedelijke milieuproblemen te kampen hebben.
Dat schept aanzienlijke exportmogelijkheden voor Nederlandse en Europese bedrijven.
In de tweede categorie, technology push, gaat het om technologische innovaties die een nieuwe
markt voor Nederlandse bedrijven kunnen openen. Als voorbeeld kan worden gewezen naar
de technologische ontwikkelingen rond de koppeling van WKK-systemen tot een virtuele
energiecentrale (zie kader). De raad ziet WKK-toepassing als hoeksteen van een efficiënt
energiegebruik in de industrie. WKK verdient daarom actieve overheidsondersteuning.
Tegen deze achtergrond vindt de raad het positief dat de minister van Economische Zaken
onlangs heeft besloten de extra subsidie voor WKK-installaties voor 2006 te continueren
en dat de minister voorstelt om, indien de marktomstandigheden dat vereisen, dit ook
voor 2007 te doen21. Daarbij is het wel zaak dat de effectiviteit van het beleid steeds goed
wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd (zie verder par. 3.4 en 3.5).

20
21

COM(2005)16, Verslag over de tenuitvoerlegging van het Actieplan inzake milieutechnologieën (ETAP) in 2004, Brussel,
Europese Commissie, inz. p. 3.
Zie de hierboven genoemde brief van 18 augustus 2006 van minister Wijn aan de Tweede Kamer over de MEP.
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De virtuele energiecentrale
WarmteKrachtKoppeling (WKK) heeft in Nederland vooralsnog veel potentieel.
Via WKK kunnen relatief goedkope CO2-besparingen worden gerealiseerd, maar
het biedt ook goede kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op dit moment
loopt een proef om micro-WKK-installaties te koppelen tot de eerste virtuele
energiecentrale. Hier ligt een mooie kans voor het Nederlandse bedrijfsleven om
een innovatief product in de nationale en Europese markt te introduceren als
opvolger van de succesvolle hr-ketel. Naast het product zelf kan ook de kennis
over technologie, netintegratie en intelligente aansturing van de centrale een
prominent exportproduct worden. Een ander voordeel is de flexibiliteit van
WKK. WKK kan decentraal worden ingepast, waardoor duurzame energievormen
die een grote variatie kennen, zoals wind en zon, beter in ons energiesysteem
worden geïntegreerd.
De implementatie van micro-WKK vereist overigens niet alleen innovatiebereidheid bij leveranciers en energiesector, maar ook bij burgers en consumenten. Dat
schept kansen voor zowel technologische innovatie als maatschappelijke innovatie, een van de kerngedachten van transitiedenken. De transitie naar een duurzame energievoorziening is immers ook gebaat bij een hoog potentieel aan early
adopters. Dat maakt de virtuele centrale ook in bredere zin een aantrekkelijke
optie als transitie-experiment.

De markt voor schone en hernieuwbare energie en energie-efficiëncy is in de huidige
omstandigheden een echte groeimarkt22. De omzet van windenergie en zonne-energie
zal zich bij de huidige groei elke twee jaar verdubbelen. De markt voor biobrandstoffen
groeide in 2005 wereldwijd met 15 procent. Schone energie trekt steeds meer investeerders aan. Veel succesvolle bedrijven in deze sector zijn als mkb-bedrijven begonnen.
De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven kunnen worden gestimuleerd door vraag
naar en aanbod van ‘transitieproducten’ via flankerend beleid gelijktijdig te bevorderen.
Het beleid richt zich dan als het ware op een ‘demand push’. Technologieontwikkeling,
aantrekkelijke productontwikkeling en het behalen van besparingsdoelstellingen gaan
hand in hand. Als voorbeeld kan worden verwezen naar een proefproject van het Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf (zie kader).

22

Persbericht Rabobank wil vaart zetten achter de transitie naar een duurzame energievoorziening, 21 maart 2006.
Zie: www.rabobankfoundation.nl.
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Proefproject de ‘woonondernemer’
Het Energiecentrum MKB heeft in samenwerking met de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW), de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) en een
led-verlichtingsontwikkelaar een proefproject de ‘woonondernemer’ opgezet.
Dit project heeft tot doel een prototype led-verlichting te ontwikkelen dat als
energiezuinig alternatief kan gaan dienen voor tl-verlichting. Het prototype
wordt in de praktijk getest op lichtopbrengst, energiebesparing en klanttevredenheid. Bij succes kan deze actie op grotere schaal worden toegepast. De steun
van de branchevereniging en ondernemers is dan al verzekerd.

Economische effecten in beeld
De kennis die uit de energietransities voortkomt, kan net als alle andere vormen van kennis worden ‘vermarkt’ op de mondiale ‘energiemarkt’. Het gaat daarbij om astronomische bedragen. De totale gecumuleerde investeringsbehoefte voor de periode 2001-2030
wordt door het Internationale Energie Agentschap (IEA) geschat op USD 16.000 miljard23.
Dat komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse stijging in de energie-investeringen van
1,7 procent. Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door de snelle stijging van de
mondiale energievraag (twee derde stijging in de periode tot 2030), maar bijna de helft
van de investeringen is nodig om het huidige niveau van energieproductie en -distributie
te kunnen continueren.
Investeringen in deze orde van grootte zullen zowel uit publieke bronnen (overheden,
Wereldbank) als private bronnen (banken, pensioenfondsen) worden gefinancierd.
Interessant is in het licht van de energietransitie dat de Europese Unie en China op 2 september 2005 een overeenkomst hebben gesloten om een partnerschap aan te gaan,
gericht op de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. De EU zal China technologische ondersteuning geven om ‘bijna CO2-neutrale’ kolengestookte energiecentrales te
ontwikkelen. Ook zullen de partnerlanden andere R&D-activiteiten ontplooien in het
kader van het klimaat- en energiebeleid.
Meer specifiek kunnen economische kansen als volgt in kaart worden gebracht:
• Procesinnovatie: Hiermee kan een dubbelslag worden gemaakt, energiebesparing en
kostenbesparing.
• Productinnovatie: Verbeterde of nieuwe goederen en diensten genereren extra productie en werkgelegenheid op bestaande of nieuwe markten. Productinnovatie kan
ketendoorsnijdend zijn.
• Infrastructuur: Sommige transitiepaden vragen de aanleg van nieuwe infrastructuur,
bijvoorbeeld om restwarmte of CO2 economisch te benutten. Dit kan gepaard gaan

23

IEA (2003) World Energy Investment Outlook 2003, Parijs, International Energy Agency.
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met aanzienlijke investeringen en een impuls geven aan de werkgelegenheid (eenmalig
voor de aanleg, structureel voor onderhoud);
• Diversificatie: De ontwikkeling van duurzame energiebronnen vergroot de variëteit
van de energiemix. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af,
waardoor de energievoorziening ook minder kwetsbaar is voor veranderingen in de
prijs van die brandstoffen.
De SER heeft in zijn advies Milieu als kans de perspectieven geschetst voor zogenoemde
eco-efficiente innovaties: innovaties die economische kansen bieden en tegelijkertijd
milieuwinst opleveren24. Eco-efficiënte innovaties kunnen plaatsvinden binnen de
bestaande technologische systemen (stappen) of juist gericht zijn op het doorbreken hiervan (sprongen). In het eerste geval gaat het om kleine of grotere stappen: incrementele of
verdergaande efficiencyverbeteringen teweeggebracht door productinnovatie of procesinnovatie. Het gaat hierbij om innovatie van bestaande producten of processen. In het
tweede geval gaat het om ‘sprongen’: fundamentele verbeteringen als gevolg van doorbraaktechnologieën of systeeminnovaties. De brede verspreiding van schone energietechnologieën is hiervan een voorbeeld. Dit type innovaties vergt een grootschalige aanpak
en kent lange doorlooptijden. Internationale samenwerking is hierbij vaak noodzakelijk;
een gelijk speelveld binnen de Europese Unie is dan een groot voordeel voor het bedrijfsleven. Verder zijn Europese normstelling en EU-afspraken over productenbeleid (Integrated
Product Policy25) in dit verband nuttige innovatiebevorderende instrumenten.
De totstandbrenging van de energietransitie zal voor een groot deel voortkomen uit vormen van efficiencyverbeteringen met relatief korte investeringscycli. Om de mogelijke
economische effecten hiervan te illustreren, beschrijft het onderstaande kader verschillende voorbeelden uit het lopende energietransitiebeleid. Deze voorbeelden laten zien
dat een helder onderscheid in type innovaties niet goed mogelijk is. Bij procesinnovaties
zijn op onderdelen vaak productinnovaties in het spel, productinnovaties leiden tot
diversificatie van de energiemix, de aanleg van infrastructuur is vaak gekoppeld aan
bepaalde vorm van procesinnovatie enzovoort.

Voorbeelden van kansen in de energietransitie
Procesinnovatie: Duurzame papierketen
Dit transitiepad behelst samenwerking tussen een groot aantal bedrijven in de
diverse ketens van de papierindustrie. Via verschillende projecten wordt geprobeerd om de cycli in de keten te sluiten waardoor de keten als geheel fors aan
energie-efficientie wint. Zo werkt men op bedrijfsniveau aan best practices voor
een beter energiemanagement; op sectorniveau is een energieneutrale papier-

24
25

SER (2005) Advies Milieu als kans, publicatienr. 05/13, Den Haag.
Zie hiervoor: www.ec.europa.eu/environment/ipp.
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fabriek het doel waarbij de energiebehoefte wordt gedekt uit afval en reststromen.
Nog een stap verder op ketenniveau wordt in samenwerking met verwante sectoren (agro) gewerkt aan biomassaverwerking die leidt tot productie van groene
stroom en/of grondstof vervangende reststromen. Met deze ketenaanpak is het
mogelijk de sterke positie van de Nederlandse papierindustrie te continueren.
Productinnovatie: Synthetisch aardgas
Synthetic natural gas (SNG) wordt gemaakt uit biomassa; het is een biobrandstof
die via transport door het Nederlandse aardgasnet aan te wenden is in alle huidige aardgastoepassingen zoals huishoudapparatuur, warmtekrachtinstallaties
en industriële processen. Met SNG wordt ons land minder afhankelijk van aardgasimport en krijgt de Nederlandse industrie een kans om zijn concurrentiepositie te versterken door export van integrale SNG-technologie.
Infrastructuur: CO2 als kunstmest
Het OCAP-project (Organische Assimilatie voor Planten) is een mooi voorbeeld
van het nut van CO2-afvang. Kern van het project is een pijpleiding van Pernis
naar het Westland. Hiermee wordt zuivere CO2 van een vergasser van Shell
getransporteerd naar de kassen in dat gebied. De tuinders besparen met de CO2
aardgas. Bovendien gaan de gewassen sneller groeien met CO2 als kunstmest. Als
een teler de CO2 concentratie in zijn kas verdubbelt, oogst hij een kwart meer
gewicht. Bottleneck voor het project was de infrastructuur. Met het heringebruiknemen van een oude oliepijpleiding was een investering gemoeid van
100 miljoen euro.
Diversificatie: Bio-brandstof
Bio-ethanol is een project waarin industrie en landbouw samenwerken om op
korte termijn een proeffabriek op te zetten voor de commerciële productie van
bio-ethanol. De voeding voor deze fabriek dient flexibel te zijn en bestaat uit
bijvoorbeeld cellulose en delen van landbouwgewassen die niet bestemd zijn
voor veevoer/levensmiddelen. Een ander voorbeeld is een fabriek met zowel flexibele voeding als output. De brandstof kan zowel steenkool als biomassa zijn en
het product groene brandstof en/of elektriciteit.

Een sector met grote potenties in termen van zowel energiebesparing als economische
activiteiten is de gebouwde omgeving. Volgens de VROM-raad en de AER kan de energieefficiency op dit vlak naar schatting nog een factor 10 omhoog26. Vooral in de oudere
woningen is nog veel besparingswinst te boeken via beproefde maatregelen (dubbel glas,

26

VROM-raad, AER (2004) Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, op.cit., p. 173.
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dakisolatie, hr-ketels)27. In nieuwbouwprojecten dienen zich op korte termijn nieuwe
technieken aan zoals een ultra-hr-ketel, die een compacte combinatie inhoudt van warmtepomp en cv-ketel, en nieuwe generaties micro-WKK-toestellen.
Ten slotte zijn er uiteraard ook diverse risico’s verbonden aan innovatieve projecten.
Zo zijn in de sfeer van kennis- en productontwikkeling de marktkansen en rendementen
vaak onzeker. Verder moeten bedrijven in de toepassingssfeer diverse afwegingen (‘trade
offs’) maken28. Er zijn bijvoorbeeld verzonken kosten en leereffecten die maken dat een
bedrijf niet zomaar van de ene op de andere technologie kan overstappen. Daarnaast
bestaat er bij de introductie van nieuwe technologieën vaak onzekerheid over bijvoorbeeld de deugdelijkheid. Ook moeten milieubesparende investeringen worden afgewogen
tegen de alternatieve aanwending van deze middelen (opportunity costs).
Effect op de werkgelegenheid
De werkgelegenheidseffecten van het transitiebeleid zijn op voorhand niet eenduidig te
voorspellen. In sectoren waarin bedrijven onvoldoende flexibel zijn om zich aan nieuwe
omstandigheden (bijvoorbeeld lastenverzwaringen door relatief hoge energieprijzen) aan
te passen, kan werkgelegenheid wegvloeien. Dat betekent overigens niet dat er voor energie-intensieve bedrijven in de transitie naar een duurzame energiehuishouding geen
plaats zou zijn. De ontwikkelingen in de papierindustrie illustreren hoe diverse vormen
van innovatie ook energie-intensieve sectoren kunnen revitaliseren en concurrerend
kunnen maken29. Met andere woorden, onder de juiste voorwaarden en met gerichte
inspanningen is het mogelijk de werkgelegenheid in energie-intensieve sectoren te
behouden of zelfs uit te breiden.
Bij ‘transitiesectoren’ die tot ontwikkeling komen zal uiteraard werkgelegenheid worden
gecreëerd, aangezien hierbij sprake is van nieuwe producten en markten. Het werkgelegenheidseffect van de in gang gezette transitiepaden is niet berekend (zie kader). Wel kan
in algemene en indicatieve termen iets worden gezegd over de werkgelegenheidseffecten
van milieubeleid in brede zin.

27

28

29

Gilijamse, W. (2006) Inhaalslag nodig en mogelijk in woningbouw, in: Energy Magazine, 2006 - 5 augustus, pp. 18-20.
Zie ook: Blok, K., E. de Visser, Energiebesparing: de onbegrensde mogelijkheden; Berk, M.M. [et al.] Sustainable
energy: Trade offs and synergies between energy security, competiveness and environment, paper gepresenteerd
op het MNP-symposium Hoeveel energiebesparing is nodig, Nieuwspoort, Den Haag, 28 oktober 2005.
Butter, F.A.G. den, A.J. de Zeeuw (2004) Milieu en technologie: Lessen voor het beleid, in: H.R.J. Vollebergh
(eindredactie), W.J.H. van Groenendaal, M.W. Hofkes, R. Kemp (2004) Milieubeleid en Technologische
Ontwikkeling in de Nederlandse Economie, Den Haag, SDU, pp. 221-237.
Daggers, J. (2006) Geen joule te veel, op.cit.
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Werkgelegenheidseffecten van het Transitieactieplan
Het transitieactieplan geeft niet aan welke werkgelegenheidseffecten verwacht
kunnen worden bij de uitvoering van dit plan. Het is echter duidelijk dat daar
waar zich economische kansen voordoen ook positieve werkgelegenheidseffecten zullen optreden. Dit kan met een aantal transitiepaden worden geïllustreerd.
Zo zou een versnelde invoering van flexifuelauto’s innovatie en bedrijvigheid
rond bio-ethanol stimuleren met kansen voor Rotterdam (nu al groot als biomassadoorvoerhaven) en andere havencomplexen alsmede voor transport en
logistieke bedrijven.
Evenzo biedt aanwenden van biomassa voor SNG (Synthetic Natural Gas) werkgelegenheidskansen voor diverse Nederlandse sectoren: boeren, maakindustrie
(apparatenbouw), distributeurs (logistiek).
Verder schept de ontwikkeling van de tweede generatie micro-WKK’s en initiatieven in het kader van energiezuinig wonen (onder meer via de inzet van individuele
warmtepompen) werkgelegenheidskansen voor fabrikanten, installateurs et cetera.

De Europese Commissie concludeert in een recent literatuuroverzicht dat milieubeleid
per saldo geen ‘job killer’ is30. Het saldo van de baanstromen zal volgens de Commissie
waarschijnlijk licht positief zijn. Het is duidelijk dat er kortetermijnfricties zijn die werkloosheid veroorzaken, vooral in de energie-intensieve sectoren. Zo kan werkgelegenheid
door outsourcing verdwijnen, omdat bedrijven productie verplaatsen naar landen waar
de milieuregelgeving minder beperkend is. Overheidsondersteuning van nieuwe op
duurzaamheid gerichte activiteiten zal op zich tot nieuwe werkgelegenheid leiden.
Deze zal echter alleen structureel zijn als desbetreffende activiteiten door de markt
worden opgepakt.
OESO-onderzoek laat zien dat er is vooral sprake van een geleidelijke ontwikkeling waarbij werkgelegenheid verschuift van energie-intensieve sectoren naar sectoren met minder milieubelastende goederen en diensten. Gericht onderzoek naar de achtergrond van
liefst 750.000 ‘verdwenen’ banen laat zien dat slechts 5 procent van dit verlies door
outsourcing is veroorzaakt. Voor een fractie van dit verlies waren milieukosten een bepalende overweging.
De andere kant van de medaille is de groei van de werkgelegenheid in sectoren die verbonden zijn met de ontwikkeling van milieu- en energietechnologieën en innovatie in
energiegerelateerde goederen en diensten. In de EU-15 beslaat deze sector 1,3 procent van
de totale werkgelegenheid (zo’n 2 miljoen banen) en de sector groeit snel. Tegen het einde
van de jaren negentig was de groei in werkgelegenheid in deze sector ongeveer 5 procent
per jaar. Dit schept ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

30

Europese Commissie (2005) On the links between employment policies and environment policies, Working Document
SEC(2005)1530, Brussel.
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Inbedding van het energietransitiebeleid in het economisch beleid
Om de effectiviteit te vergroten zou het energietransitiebeleid volgens de raad sterker in
het economisch beleid kunnen worden ingebed. De Taskforce Energietransitie doet in dit
licht de aanbeveling de energietransitie tot sleutelgebied aan te wijzen. Bij een sleutelgebied gaat het erom bestaande en potentiële sterktes optimaal te benutten, gelet op het
kennispotentieel, het type bedrijvigheid en de internationale marktontwikkelingen.
Focus en massa, vraagsturing alsook samenwerking tussen uiteenlopende partijen zijn
de invalshoeken voor de versterking van sleutelgebied.
De raad is het met de Taskforce eens dat een dergelijke geclusterde aanpak een gunstig
klimaat zou kunnen scheppen voor langetermijninvesteringen in (grootschalige en)
vernieuwende energieactiviteiten in Nederland.
De SER steunt daarom deze aanbeveling van de Taskforce om de energietransitie tot sleutelgebied te benoemen. Daarmee komt nadrukkelijk de verbinding tussen korte- en langetermijnperspectieven in beeld. Met de benoeming van het sleutelgebied energie wordt in
feite een vierde element aan het transitiebeleid toegevoegd. Naast de drieslag betrouwbaar,
schoon en betaalbaar/toegankelijk is kansrijk de vierde invalshoek. Hiermee ontstaan voor
industrie en kennisinstellingen mogelijkheden om toekomstgerichte, duurzame energiebedrijvigheid te ontwikkelen die maatschappelijk wenselijk is en economisch kansen biedt
op de snel groeiende wereldmarkt.

2.4

Belangrijkste conclusies
In het verlengde van eerdere adviezen vindt de SER net als de Taskforce Energietransitie
dat er een onverminderde noodzaak is om naar een duurzame energievoorziening te
streven. De realiteit gebiedt wel te erkennen dat conventionele energiebronnen, zoals
olie, gas, kolen en – zeker in een Noordwest-Europese energiemarkt – kernenergie, nog
vele decennia een belangrijke rol zullen blijven spelen in de energievoorziening.
De raad vindt het noodzakelijk om de korte- en langetermijnperspectieven voor de energiehuishouding integraal te bezien. Dit impliceert dat de beleidsdoelstellingen in lijn
moeten zijn met datgene dat ‘de markt aankan’ en een vraaggedreven karakter moeten
hebben. Dit sluit ambitieuze normstelling (technology forcing) overigens niet uit. Om het
speelveld van de Europese interne markt voor het bedrijfsleven zo gelijk mogelijk te
maken, is vooral Europese normstelling (bijvoorbeeld in het productenbeleid) effectief;
in specifieke situaties kan ook nationale normstelling een effectief instrument zijn.
Nederland heeft een zeer open economie en een relatief energie-intensieve economische
structuur die sterk exportgericht is. Dat betekent dat veranderingen in de energievoorziening en de prijzen van energie grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van
een groot deel van de Nederlandse bedrijven en voor Nederland als vestigingsplaats.
Tegen deze achtergrond hanteert de SER als uitgangspunt dat de economische en maatschappelijke opbrengsten van de transitie naar een duurzame energievoorziening aan38
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zienlijk zijn, mits het transitiebeleid zorgvuldig wordt vormgegeven. Overheidsbeleid moet
marktpartijen uitdagen om in een duurzame richting te investeren door zowel het juiste
investerings- en innovatieklimaat te scheppen als voor marktimperfecties te corrigeren.
Naast de overheid zijn ook de andere actoren aan zet om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid invulling te geven aan de energietransitie. De in gang gezette beleidsontwikkeling
moet er volgens de SER toe leiden dat het energietransitiebeleid volledig onderling consistent is met het nationale energie- en klimaatbeleid dat op haar beurt in een bredere internationale context is ingebed.
Kanttekeningen
Hoewel de SER de hoofdlijnen van het in 2001 in gang gezette energietransitiebeleid
steunt, plaatst hij daarbij wel enige kanttekeningen. Zo moeten op basis van goede monitoring en evaluatie de resultaten met het energietransitiebeleid zo breed mogelijk worden uitgedragen. Er is behoefte aan een ‘routekaart’ (in de tijd) die de transitie naar een
duurzame energiehuishouding voor het bedrijfsleven beter inzichtelijk en hanteerbaar
maakt. Dat bevordert de vertaling naar het bedrijfsniveau (‘van denken naar doen’).
Bedrijven moeten zelf ervaren dat energiebesparing of investeren in duurzame energie
ook economisch rendeert, bijvoorbeeld door kostenbesparingen of omzet- en winstgroei.
Elementen van de energietransitie moeten een plek krijgen in het langetermijn-strategische beleid van ondernemingen. Deze aanpak kan alleen succesvol zijn bij behoud, of
waar nodig verbetering, van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Hier ligt een
ondersteunende taak voor de overheid.
Benutting van kansen
De energietransitie kan belangrijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven opleveren, deels door de snel groeiende vraag naar (schone en zuinige) energiegerelateerde goederen en diensten op de wereldmarkt en deels door technologische innovaties. De economische kansen kunnen beter worden benut naarmate meer wordt voldaan aan de algemene voorwaarden voor een gunstig ondernemers- en innovatieklimaat. Daar hoort
onder meer politieke voorspelbaarheid bij (de ‘betrouwbare overheid’); de recente onmiddellijke stopzetting van de MEP-subsidie voor nieuwe aanvragen staat hier haaks op.
De raad vindt het wel positief dat de extra subsidie voor WKK-installaties voor 2006 wordt
gecontinueerd. De raad ziet WKK-toepassing als hoeksteen van een efficiënt energiegebruik in de industrie.
Een gunstig innovatieklimaat vereist ook een positieve houding ten opzichte van innovatie en ondernemerschap en een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende vakmanschap, bijvoorbeeld om concrete technische vindingen om te zetten in marktrijpe
producten. Binnen bedrijven is ruimte voor vernieuwing van werkprocessen belangrijk
door toepassing van moderne managementvaardigheden, flexibele organisatieprincipes
en hoogwaardige arbeidsvormen (sociale innovatie).
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Voor de benutting van de kansen die de energietransitie biedt, is een betere afstemming
tussen kennisproducenten en het bedrijfsleven noodzakelijk. Voor een deel vinden al
diverse hoopvolle ontwikkelingen plaats die de verbinding tussen onderwijsinstellingen,
andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven versterken. Daarnaast is de SER er voorstander van potentiële sterktes op deelterreinen uit te bouwen door energie onderdeel
van het sleutelgebiedenbeleid te maken. De SER steunt daarom deze aanbeveling van de
Taskforce Energietransitie.

40

3

Aangrijpingspunten voor een proactiever
energietransitiebeleid
In dit hoofdstuk doet de raad aanbevelingen die erop zijn gericht het energietransitiebeleid proactiever te maken. Dit gebeurt aan de hand van vier aangrijpingspunten: een
betere bundeling van kennis en ervaring (par. 3.2), een gezamenlijke verantwoordelijkheid (par. 3.3), een consistente overheidsinzet (par. 3.4) en adequate middelen en instrumenten (par. 3.5). Tot slot vat paragraaf 3.6 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
samen.

3.1

Vier aangrijpingspunten
Het bedrijfsleven zal volgens de raad zijn bijdrage leveren aan verduurzaming van de
energievoorziening indien een perspectief wordt geboden op continuïteit en een gunstige concurrentiepositie. Op dit moment ervaart vooral het grootverbruikende deel van
de industrie de hoge elektriciteitsprijzen in relatie tot het relevante buitenland als een
groot probleem (zie verder par. 4.4.2). Een succesvol energietransitiebeleid vereist een
cultuuromslag, waarbij bedrijven zich proactief opstellen ten aanzien van energiegerelateerde beslissingen.
Naast het scheppen van de algemene randvoorwaarden (zie paragraaf 2.3) moet de overheid zich in de visie van de raad inzetten voor economische kansen van energiegerelateerde goederen en diensten, die de transitie naar een duurzame energiehuishouding
bespoedigen. Daarbij gaat het zowel om een verhoging van de energie-efficiency – waaronder ook de milieuefficiënte inzet van ‘conventionele’ energiebronnen (‘schoon fossiel’)
en ‘energiezuinige’ apparatuur (productenbeleid) – als om de versnelde ontwikkeling van
hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast is internationale samenwerking en afstemming onontbeerlijk. Dit vereist een actieve overheidsrol in het internationale overleg om
via afspraken over na te streven energie- en klimaatdoelstellingen een internationaal level
playing field te bewerkstelligen (zie ook paragraaf 4.2). Daarbij past ook een overheidsvisie
op de voorzieningszekerheid in de Europese context, zodat hiermee rekening kan worden
gehouden (in het vestigingsbeleid en bij de vergunningenprocedures) bij de langetermijninvesteringsbeslissingen in Nederland.
Tegen deze achtergrond streeft de raad er met dit advies naar de aansluiting tussen kortetermijnacties en langetermijnvisie voor de energietransitie te verbeteren, zodat de stap
van denken naar doen makkelijker kan worden gezet. De vraag die hier centraal staat is
wat de belangrijkste succesfactoren zijn op weg naar een duurzame energiehuishouding.
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In de eerste plaats gaan de gedachten uit naar een betere bundeling van kennis en ervaring. Verder bieden de drie succesfactoren die de Taskforce Energietransitie onderscheidt,
goede aangrijpingspunten voor een proactief beleid. Dit zijn:
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid: Het transitievraagstuk is een maatschappelijke
opgave en vraagt daarom een gezamenlijke inzet van betrokken partijen.
• Langetermijnvisie: Het leidende beginsel voor de energietransitie is een langetermijnvisie van de overheid. Deze visie moet zich vertalen in een beleid dat gekenmerkt
wordt door consistentie en continuïteit. Langetermijnplannen moeten worden
bewaakt tegen de wisselvalligheden van de vierjarige politieke beleidscyclus. Alleen
dan ontstaat de ruimte om de korte investeringscycli van bedrijven te koppelen aan
de langetermijndoelstellingen van de transitie.
• Adequate middelen en instrumenten: De energietransitie moet op een samenhangende
wijze worden ondersteund. Dat betekent dat instrumenten en middelen zich vanuit
het langetermijnperspectief richten op de transitiepaden. Dit is nu nog onvoldoende
het geval.
Deze factoren bieden volgens de raad een goede kapstok voor het meer specifieke SER-oordeel over het toekomstige energietransitiebeleid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid
verwijst onder meer naar de bijdrage van sociale partners en andere stakeholders aan dit
proces. De langetermijnvisie en een consistent beleid en de herijking van het instrumentarium verwijzen primair naar de rol van de overheid.

3.2

Betere bundeling van kennis en ervaring
De systeeminnovaties die voor energietransitie nodig zijn, slagen alleen als bedrijven,
kennisinstellingen en andere partijen via coalities krachten bundelen. Dit soort samenwerkingsverbanden bevordert de kenniscreatie maar ook de kennisverspreiding die in
het innovatieproces zeer belangrijk is.
Dat door bundeling en samenwerking forse stappen te zetten zijn, illustreren diverse
recente initiatieven. Groningen richt zich bijvoorbeeld op gastechnologie (zie kader), terwijl rond de universiteiten van Delft, Eindhoven en Utrecht soortgelijke ontwikkelingen
– ieder met eigen accenten en specialisaties – plaatsvinden. Dit past in een ontwikkeling
waarin losse activiteiten binnen universiteiten bij elkaar worden gebracht en verbindingen worden gelegd met zowel kennisinstellingen zoals ECN (Energiecentrum Nederland)
en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschap-pelijk onderzoek) als
het bedrijfsleven. De SER steunt deze ontwikkelingen en vindt dat het beleid ter bevordering van kenniscirculatie ook op het terrein van de energietransitie krachtige steun
verdient.
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Kenniscirculatie voor een duurzame energietoekomst in Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen heeft sinds 1 januari 2005 al haar energieonderzoek gebundeld in het Energy Delta Research Centre (EDReC). Binnen het brede
palet aan onderzoekthema’s, legt het EDReC het accent op aardgas en andere
gasvormige energiedragers.
In het EDReC participeren zo’n 150 wetenschappers die zijn verbonden aan verschillende faculteiten waarin het thema energie een steeds prominentere plaats
inneemt in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Onderzoekgroepen
bestrijken een brede waaier aan thema’s, zoals energieketenanalyse, energielevensloopanalyse, hernieuwbare energie, algemene conversie van biomassa,
ontwikkeling van energieorganisaties en -markten, isotopenmetingen, kernfysische methoden en technieken, internationale klimaatpolitiek, geopolitiek, energierecht, energie & milieu, volgende generatie zonnepanelen, menselijk gedrag,
verbrandingstechnologie en energie & IT. Deze brede basis stelt EDReC in staat
multidisciplinair onderzoek te verrichten. Bèta- en techniekdisciplines worden
verbonden met gammawetenschappen, waardoor vrijwel de gehele energieketen
wordt afgedekt. Rode draad in het multidisciplinair onderzoek is de transitie
van de huidige, door fossiele brandstoffen gedragen energievoorziening naar
een duurzame energietoekomst.
EDReC werkt nauw samen met overheid en bedrijfsleven. Dat vertaalt zich
bijvoorbeeld in gezamenlijke onderzoekprogramma’s en de organisatie van
de jaarlijkse Energy Convention Groningen. Een sterke kennisoverdracht in
het cluster overheid-bedrijf-kennis staat centraal. Natuurlijke banden zijn er
met Energy Valley en de NV Nederlandse Gasunie.

Een andere mogelijkheid om de potentiële sterktes op deelterreinen van energietechnologieën te vergroten, bestaat uit het toewerken naar een Technologisch Topinstituut
(TTI) op het gebied van energie, zoals de SER in zijn advies Milieu als kans (p. 11) heeft
bepleit.
Hier dringt zich de vergelijking op met het Innovatieprogramma watertechnologie dat ‘de
wereld van water’ als een economisch kansrijk cluster positioneert. Een van de elementen van dit innovatieprogramma is de oprichting van een TTI Watertechnologie, een
virtuele organisatie waar het bedrijfsleven onderzoeksvragen kan inbrengen en geïnteresseerde kennisinstellingen onderzoek kunnen uitvoeren. Het Innovatieprogramma water
heeft als hoofddoel “te komen tot een excellente Nederlandse watertechnologiesector die
economische en maatschappelijke doelen dient, zowel in Nederland als in het buitenland”1. Het programma is ambitieus (zie kader) en vraagt vergaande samenwerking en

1

Stuurgroep Watertechnologie (2006) Een wereld om water, Delft, p. 4.
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gemeenschappelijke inspanningen van alle partijen in de sector; het commitment
hiervoor is aanwezig.

Innovatieprogramma Watertechnologie
De hoofdpunten van het Innovatieprogramma Watertechnologie zijn:
• Een gecoördineerde aanpak en samenwerking in de gehele keten van research
tot aan export, waarbij de marktkansen richtinggevend zijn.
• Bij het opereren op de internationale markt spelen operators/beheerders een
doorslaggevende rol: zij zijn de toegangspoort tot de internationale markt
voor grote projecten en contracten.
• De activiteiten in de keten van research, businessontwikkeling, product- en
marktontwikkeling en verkoopinspanningen worden beter op elkaar afgestemd. Daarbij gaat het niet alleen om technische aspecten, maar ook het
wegnemen van belemmeringen van niet-technische aard. Voor de uitvoering
van de activiteiten wordt van de rijksoverheid steun gevraagd.
• Het programma bevat voorstellen over: exportinstrumenten, aanpak van productontwikkeling, betere toepassing van technologieën in de thuismarkt en
een Technologisch Top Instituut Watertechnologie.
Het toekomstbeeld van de Nederlandse watersector omvat de volgende ambities:
• de Nederlandse watersector realiseert een groei die minimaal gelijk is aan de
mondiale groei (exportverdubbeling);
• de Nederlandse watersector opereert in grote samenhang; de actoren spelen
elkaar de bal toe;
• de Nederlandse watersector onderscheidt zich doordat maatschappelijke en
economische doelstellingen elkaar versterken;
• de Nederlandse watersector kent in 2010 vijf innovatieve clusters die tot de
mondiale top behoren.
• Bron: Stuurgroep Watertechnologie (2006) Een wereld om water, Delft

Het is verstandig de ervaringen met het Innovatieprogramma watertechnologie te
betrekken bij de verdere ontwikkeling van het energietransitiebeleid.
Gezien de internationale dimensie van het energietransitievraagstuk is het verder mogelijk om via internationale coalities profijt te trekken van elders ontwikkelde kennis.
Interessante mogelijkheden doen zich onder meer voor via de Technology Platforms, die in
EU-verband ontstaan.
Bundeling van kennis en ervaring kan ook op het niveau van directe toepassingsmogelijkheden plaatsvinden. Het gaat dan om toegankelijke en aansprekende ‘best practices’.
De raad meent dat het een van de taken van het energietransitiebeleid is om energieproducenten en -consumenten met aansprekende voorbeelden voor innovatieve technologieën en toepassingen te enthousiasmeren. Ondernemers- en brancheorganisaties kun-
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nen door voorlichting en demonstratie het energiebewustzijn van bedrijven vergroten,
energiebesparing bevorderen en de toepassing van nieuwe ‘schone’ energietechnologieën stimuleren. Zo ontwikkelen zich in het mkb verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van de energiebesparing. Dit gebeurt zowel op structurele als op ad-hocbasis. Het Energiecentrum MKB treedt bijvoorbeeld namens een grote groep bedrijven op
in dialoog met andere consortia van bedrijven, kennisinstellingen et cetera ter bevordering van kennisoverdracht en innovatieve projecten. Het is goed denkbaar dat het aandachtsgebied van het Energiecentrum zich geleidelijk aan verbreedt van energiebesparing naar de toepassing van duurzame energiebronnen.

3.3

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Terecht merkt de Taskforce op dat een succesvol transitiebeleid betrokkenheid van een
groot aantal partijen vereist, maar dat de taakverdeling bij bevordering van de energietransitie nooit a priori vast kan liggen. Ook de SER heeft aangegeven dat ingrijpende transitieprocessen een sterke betrokkenheid van veel actoren in verschillende rollen vereisen2:
Eerdere ervaringen leren dat een samenspel van vijf categorieën actoren nodig is voor langetermijninnovaties, te weten overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, intermediairs (…) en
consumenten/burgers. Gedurende het transitieproces moet elke categorie op een of ander moment
bij een project worden betrokken.
In aanvulling hierop vormen maatschappelijke organisaties (ondernemers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurorganisatie, consumentenorganisaties) als het ware
een zesde categorie actoren. Door een breed maatschappelijk draagvlak voor het transitiebeleid te organiseren, verschaffen deze organisaties de politieke legitimiteit voor langdurige transitieprocessen. Tegen deze achtergrond hebben de in de SER participerende
organisaties3 zich eerder bereid verklaard om een actieve bijdrage aan de uitvoering van
het bepleite deltaplan te leveren4.
Bedrijfsleven: grote verschillen in de keten
Bij de rolverdeling tussen actoren speelt de plaats in de keten – productie, distributie en
eindgebruik – een belangrijke rol. Het bedrijfsleven is hierbij geen homogene groep. De
producenten van energie staan anders in het energieveld dan bijvoorbeeld de gebruikers.
Bij deze laatste groep moet weer een onderscheid worden gemaakt tussen grootverbruikers (vooral in de maakindustrie) en kleinverbruikers (voornamelijk mkb-bedrijven).
Zakelijke energieverbruikers staan bepaald anders tegenover energievraagstukken dan
energieconsumenten in huishoudens. Dat maakt dat zakelijke energieverbruikers via
een branche- of doelgroepenaanpak actief te benaderen zijn en dat koplopers een rol-

2
3
4

SER (2000) Advies Sociaal-economisch beleid 2000-2004, op.cit., p. 197.
Inclusief de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Milieudefensie die betrokken zijn bij de adviesvoorbereiding
in de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling.
SER (2000) Advies Sociaal-economisch beleid 2000-2004, op.cit., p. 197.
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model voor meer afwachtende ondernemers kunnen vormen. Ook is van belang of ondernemingen op de internationale markt of op nationale schaal opereren. Daarnaast zijn de
huishoudens en de overheid zelf belangrijke verbruikscategorieën. Bij de invulling van het
transitiebeleid zal goed rekening moeten worden gehouden met deze verschillen.
Bijzondere rol voor financiële instellingen
Financiële instellingen kunnen op twee manieren het energietransitieproces stimuleren:
via leningverstrekking en via fondsvorming.
Banken en private investeerders (waaronder pensioenfondsen) kunnen voor leningen ten
behoeve van energie-investeringen duurzaamheidscriteria hanteren. In de Toekomst
Agenda Milieu heeft het kabinet aangegeven de ontwikkeling en toepassing van dergelijke
duurzaamheidscriteria een impuls te geven5. Enkele Amerikaanse banken zijn voorloper
op dit gebied door de CO2-uitstoot als een van de criteria voor de toekenning van leningen
te gebruiken6.
Daarnaast kunnen banken en andere financiële instellingen via fondsvorming inspelen
op omschakeling naar een duurzame energievoorziening. In Nederlands bestaat het voorbeeld van het Renewable Energy Fund7. De beoogde beleggers bestaan uit vermogende particulieren en institutionele beleggers, klanten en leden. De beleggingen zijn direct
gericht op investeringen in economisch haalbare niet-fossiele energieprojecten en in
niet-beursgenoteerde aandelen in schone-technologiebedrijven, zowel in de energieaanbodkant als aan de energievraagkant. Investeerders die ‘belangeloos’ zijn als het gaat om
de bestaande energievoorziening nemen op deze manier het voortouw en zijn een
belangrijke sturende kracht voor de ontwikkeling van duurzame energie.
Verbreding van draagvlak voor de energietransitie
Het georganiseerde bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen bij het verbreden van het
draagvlak onder werkgevers en werknemers voor de noodzaak van een duurzame energievoorziening. Een knelpunt voor dit draagvlak is de tijdhorizon van energietransities.
De Taskforce Energietransitie merkt in dit verband terecht op dat deze lange tijdhorizon
zich moeilijk verhoudt met gebruikelijke productcycli van 3 à 5 jaar en innovatiecycli van
10 à 15 jaar8. Om een proces op gang te brengen dat tussen nu en 2050 in toenemende
mate bijdraagt tot een de verduurzaming van de energievoorziening, is het noodzakelijk
dat er een grotere afstemming komt met de investeringscycli van bedrijven. Zoals de SER
eerder stelde, is het de uitdaging om bedrijven ertoe te verleiden op te schuiven van de
reactieve naar de proactieve fase van milieubewust ondernemen9. Hiervoor is een proces

5
6
7
8
9

Zie: ministerie van VROM (2006) Toekomstagenda Milieu: schoon, slim en sterk, Den Haag, p. 40.
Zo streeft de Bank of America ernaar de CO2-uitstoot van haar investeringen in de energiesector met 7 procent
te verminderen. Zie: www.dsresearch.nl/dsr/static/pdf/dsnl_climchbank06kl.pdf.
Zie: www.rabobankfoundation.nl.
Taskforce Energietransitie (2006) Meer met energie: Kansen voor Nederland, op.cit., inz. p. 32.
SER (2005) Advies Milieu als kans, publicatienr. 05/13, Den Haag, p. 33.
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nodig dat de SER eerder heeft beschreven in zijn advies over maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen10.
Daarnaast speelt de bewustwording van de economische kansen van energietransitie een
rol. De schakeling van investeringscycli, gericht op verduurzaming van de energievoorziening als uiteindelijk doel, kan ertoe leiden dat het bedrijfseconomische rendement
van de afzonderlijke cycli verbetert. Dit is bijvoorbeeld mogelijk doordat bedrijven in toenemende mate kunnen beschikken over nieuwe kennis en technologieën die kostenbesparend zijn, of doordat bedrijven hun producten transformeren in nieuwe goederen
en diensten met goede marktkansen. In dit verband zijn kortetermijnsuccessen van eminent belang voor steun en draagvlak van het energietransitiebeleid.
Hoe kunnen sociale partners en andere stakeholders tot een verbreding van het draagvlak bijdragen? De raad vindt dat deze vraag via uiteenlopende invalshoeken moet worden
beantwoord:
• Bewustwording. Op het vlak van de bewustwording ligt een taak die sterk vergelijkbaar
is met de uitdagingen op de terreinen van innovatie in brede zin en van duurzaamheid11. De vertegenwoordigende organisaties kunnen bijdragen aan de sense of urgency
van verduurzaming van de energiehuishouding en kennis verspreiden over de mogelijkheden die er liggen voor nieuwe markten, goederen en diensten.
• Voorlichting en demonstratie. Ondernemers- en brancheorganisaties kunnen door voorlichting en demonstratie het energiebewustzijn van bedrijven vergroten,
energiebesparing bevorderen en de toepassing van nieuwe ‘schone’ energietechnologieën stimuleren (‘best practices’).
• Dialoog en advies. Representatieve maatschappelijke organisaties kunnen in dialoog
met de overheid draagvlak voor beleid creëren. Verder kunnen de organisaties die
zitting hebben in adviesorganen, zoals in de SER, via advisering bijdragen tot de vormgeving van een beleid dat erop gericht is ondernemers te prikkelen tot energiebewust
handelen of tot deelname aan een specifiek transitiepad.
• Convenanten. Ondernemers, brancheorganisaties en andere representatieve organisaties kunnen hun steentje bijdragen door het afsluiten van convenanten. Daarmee is
in Nederland veel ervaring opgedaan. Onderzocht zou kunnen worden of er mogelijkheden zijn om tot een nieuw type convenant te komen, dat versnelling van processen
binnen het energietransitiebeleid beoogt.
• Betrokkenheid financiële instellingen. Banken, pensioenfondsen en andere financiële
instellingen kunnen via leningverstrekking en via fondsvorming inspelen op de
omschakeling naar een duurzame energievoorziening. De SER steunt kabinetsvoornemens die zich richten op vergroening van geldstromen door bijvoorbeeld de toepassing van klimaatcriteria bij de verstrekking van leningen van energie-investeringen te

10
11

SER (2000) De winst van waarden: Advies over maatschappelijk ondernemen, publicatienr. 00/11, Den Haag.
Zie hiervoor: SER (2003) Advies Interactie voor innovatie, publicatienr. 03/11, Den Haag en SER (2002) Advies
Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, publicatienr. 02/07, Den Haag.
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bevorderen. Daarnaast moedigt de raad financiële instellingen aan via duurzame
energiefondsen investeerders de gelegenheid te bieden om hun bijdrage te leveren
aan een duurzame energievoorziening.
• Rol van consumenten. Tot slot is er een rol weggelegd voor consumenten en hun organisaties (waaronder organisaties voor (woon)consumenten). Waar het gaat om nieuwe
technologische toepassingen is een groot potentieel van early adopters een groot voordeel. Hierdoor is er meer experimenteerruimte, zijn er brede verspreidingsmogelijkheden en kunnen de kosten relatief snel dalen. Voor een deel is hier overigens dezelfde
problematiek aan de orde als bij de bevordering van duurzame consumptie; een groter
bereik van consumenten vereist een combinatie van instrumenten (zie kader).

SER-aanbevelingen ter bevordering van duurzame consumptie
Om het proces naar een duurzame consumptie op gang te brengen, is een combinatie van instrumenten nodig: prijsbeïnvloeding, verboden, geboden en normen
en waarden (wortel, stok en preek). De SER heeft in zijn advies Duurzaamheid vraagt
om openheid: Op weg naar een duurzame consumptie (publicatienr. 03/02, inz. pp. 80-81)
hiertoe de volgende prioriteiten geformuleerd:
1 Vergroot het duurzaamheidbesef van de burger. Dit kan op diverse manieren: opnemen van het thema duurzaamheid in de curricula op de verschillende onderwijsniveaus; duurzaamheidthema’s in het kader van ‘een leven lang leren’;
duurzaamheidindicatoren die burgers een beeld geven van de mate van verduurzaming van de consumptie en productie; politici en publieke persoonlijkheden die het ‘het goede voorbeeld’ geven.
2 Bevorder duurzaam consumentengedrag via de sociale omgeving van de consument.
Via voorlichting kunnen individuen met de schadelijke effecten van het eigen
gedrag worden geconfronteerd. De behoefte aan sociale erkenning en het
willen vermijden van asociaal gedrag zal vaak tot gedragsaanpassing leiden. Ook
het uitdragen van duurzaam gedrag door de overheid zelf (en haar instellingen)
beïnvloedt de sociale omgeving van burger en consument (voorbeeldfunctie).
3 Bevorder duurzaam consumentengedrag via de fysieke omgeving van de consumptie.
De fysieke omgeving is medebepalend voor het consumptiegedrag in die zin
dat ze de gedragsmogelijkheden van individuen beperkt of in een bepaalde
richting stimuleert. De overheid kan daarop ingrijpen met bijvoorbeeld bouwvoorschriften, normstelling, maatregelen op het terrein van de ruimtelijke
ordening en de verkeersinfrastructuur.
4 Bevorder ketentransparantie en productinformatie. Om werkelijk voor duurzaamheid te kunnen kiezen, moet de consument of een maatschappelijke organisatie de mogelijkheid hebben om na te gaan op welke wijze een product tot
stand is gebracht (ketentransparantie) en wat de eigenschappen van het product zijn (bijvoorbeeld energieverbruik). De positie van consumentenorganisaties en andere ngo’s kan worden versterkt door voor deze organisaties
plaats in te ruimen in de desbetreffende overlegstructuren en door hen te
betrekken bij besluitvormingsprocessen.
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Ook oog voor sociale aspecten
Voor het draagvlak voor de energietransitie is ook van betekenis dat voldoende aandacht
wordt besteed aan de sociale aspecten van de energietransitie zoals gezondheid, sociale
innovatie (energiegebruik op de werkplek) en werkgelegenheidsaspecten12. Het gaat hierbij onder meer om het belang van opleiding en training van medewerkers in sectoren in
het transitieproces. Betrokkenheid van werknemers in de desbetreffende onderneming
of sector is nodig en kan in de vorm van sociale dialoog, informatie of consultatie worden
vergroot.
Hier spitst de raad zich toe op het werkgelegenheidsaspect. Hij komt daarbij tot de
volgende aanbevelingen.
Het is in de eerste plaats belangrijk verschuivingen in werkgelegenheid in de energiesector
en verwante bedrijfstakken beter te analyseren op hun sociale effecten.
In de tweede plaats moeten de werkgelegenheidseffecten bij de selectie van projecten voor
de verschillende transitiepaden explicieter in kaart worden gebracht, in termen van
zowel potentieel werkgelegenheidsverlies als van mogelijke werkgelegenheidswinsten.
Met deze kennis kan in de derde plaats worden geanticipeerd op veranderingen, zodat
flankerende maatregelen tijdig te nemen zijn. Hierbij valt te denken aan een dialoog
tussen werkgevers en werknemers over de sociale gevolgen en maatregelen om herstructurering van bestaande ondernemingen te begeleiden. Onlangs is hiertoe een goede aanzet gegeven (zie kader). Van belang is dat via om-, her- en bijscholing het veranderingsproces in de samenstelling van de werkgelegenheid zo soepel mogelijk kan verlopen.
Aan de andere kant kan ook worden verkend in hoeverre nieuwe energiegerelateerde
activiteiten ontstaan en tot welke werkgelegenheidsgroei dit leidt. Op basis hiervan kan
worden ingespeeld op specifieke beroepseisen en -vaardigheden van toekomstige arbeidsvraag.

Afspraken over begeleiden teruglopende werkgelegenheid
Werkgevers en vakbonden hebben begin 2006 aangekondigd een gezamenlijk
plan te ontwikkelen om tijdig de verwachte afname van de werkgelegenheid in
de energiesector op te kunnen vangen. Aanleiding is een onderzoek waaruit
naar voren komt dat de werkgelegenheid in de energiesector tot 2011 naar schatting jaarlijks met gemiddeld 5 procent zal afnemen. Het werkgelegenheidsverlies is grotendeels een autonome ontwikkeling, die tijdelijk wordt versterkt door
de voltooiing van de liberalisering.

12

SER (2005) Advies Milieu als kans, op.cit., p. 8.
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Om de uitstroom goed te kunnen begeleiden, hebben energiebedrijven toegezegd de komende 5 jaar circa 2 miljoen euro per jaar extra te storten in
een speciaal sectorbreed Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor om-, her- en
bijscholing van specifieke groepen werknemers.
• Bron: Werkgevers en bonden energiesector samen in bestrijding gevolgen dalende werkgelegenheid in
sector, persbericht, Arnhem, 9 februari 2006.

De rol van bedrijven
Zoals gesteld zullen bedrijven afhankelijk van hun plaats in de bedrijfsketen een andere
rol spelen bij de transitie naar een duurzame energievoorziening.
De energieproducenten drukken een grote stempel op de keuze van de energiebron voor de
komende decennia. De energiebedrijven zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor verduurzaming van de energiehuishouding. Zij zijn echter actief
in een internationale markt die weinig ruimte voor manoeuvreren laat, waardoor de
bedrijfseconomische rendementseisen en de wensen van de afnemers sterk bepalend zijn
bij de investeringsbeslissing. Een andere koers (bijvoorbeeld een die sterker leunt op nietfossiele brandstoffen of de diversiteit van de energiemix vergroot) kan alleen tot stand
komen op basis van een langetermijnvisie van de overheid hierover, gesteund door een
flankerend beleid om de financiële prikkels van de energieproducenten in de juiste richting bij te buigen. Daarnaast is consistent en doortastend beleid van de overheid nodig,
bijvoorbeeld bij het afgeven van de vergunningen voor de bouw van nieuwe centrales. Het
verkorten van vergunningenprocedures en het vroegtijdig verschaffen van duidelijkheid
over investeringsvoorwaarden verkort de beslissingstermijn van energieproducenten bij
grote investeringen. Dit verkleint het investeringsrisico en draagt bij tot de voorzieningszekerheid.
Als consumenten van energie richten de inspanningen van bedrijven zich onder meer op
energiebesparing. De raad kan zich vinden in de ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing die door de Taskforce Energietransitie zijn geformuleerd (op termijn tot 2 procent per jaar)13. Daarbij past wel de kanttekening dat het realiseren van dit streefcijfer
mede afhankelijk is van de internationale context, meer in het bijzonder van de emissieprijs van CO2. Om dit doel te halen moet het overheidsbeleid sterk inspelen op de specifieke potenties in de diverse sectoren14. Daarnaast is de actieve bijdrage van alle actoren
nodig om een hogere energiebesparing mogelijk te maken. Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven en burgers, maar ook bij maatschappelijke orga-

13
14

Bij een gemiddelde economische groei van 2 procent zou het nationale energiegebruik in absolute zin dus ongeveer
constant blijven.
Zie bijvoorbeeld de papers gepresenteerd op het MNP-symposium Hoeveel energiebesparing is nodig, Nieuwspoort,
Den Haag, 28 oktober 2005. Onder meer: Van Dril, T. (2005) Verdergaand besparingsbeleid: Een verkenning van
kansen en barrières; Blok, K., E. de Visser, Energiebesparing: de onbegrensde mogelijkheden; Berk, M.M. [et al.]
Sustainable energy: trade offs and synergies between energy security, competitiveness and environment.
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nisaties (zie kader) en bij de overheid zelf als grote energieconsument. De overheid kan
haar voorbeeldfunctie waarmaken door als ‘launching customer’ op te treden en kansrijke initiatieven te ondersteunen. De raad herhaalt hier de oproep uit zijn advies Milieu
als kans (p. 43) aan het kabinet om actief invulling te geven aan het uitgangspunt van de
‘launching customer’:
De overheid kan nieuwe technologieën stimuleren door een gunstige selectieomgeving te creëren,
bijvoorbeeld door nichemarkten tot stand te brengen of te stimuleren. In zo’n beschermd marktsegment (bijvoorbeeld zonnecellen of warmtepompen in de woningbouw) kan een nieuwe technologie profiteren van schaalvoordelen en leereffecten. De overheid kan nieuwe technologieën ook
stimuleren via een actieve invulling van het launching customership. Op dit terrein liggen er nog
volop kansen.

Nieuw energieplan van maatschappelijke organisaties: Green4Sure
De milieuorganisaties hebben vaak gepleit voor hogere doelen voor energiebesparing en voor de inzet van hernieuwbare bronnen. Dit gebeurt onder meer in
scenariostudies, zoals onlangs het Energy Revolution Scenario van Greenpeace. Wat
dan altijd opkomt is de ‘hoe-vraag’: met welke instrumenten kunnen de op zich
technologisch haalbare routes in de scenario's op een realistische en betaalbare
wijze worden bereikt? Om hierop antwoord te geven zijn zes maatschappelijke
organisaties gezamenlijk gestart met de ontwikkeling van het groene energieplan ‘Green4Sure’. De betrokken organisaties zijn: Stichting Natuur en Milieu,
Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, FNV, Vereniging Milieudefensie en FNV-Akvakabo. Het plan is naar verwachting in februari 2007 gereed en zal onder meer
ingaan op instrumenten en strategieën om verdergaande energiebesparingsdoelen te realiseren. Ook wordt ingegaan op nieuwe effectieve en betaalbare sturingsinstrumenten voor innovatie en implementatie van hernieuwbare energiebronnen. Om de realiteitswaarde te toetsen, worden alle instrumenten doorgerekend door onderzoeksbureaus (zoals CE, ECN, Ecofys en universiteiten) op
nationale kosten, koopkrachteffecten en werkgelegenheidseffecten. Voorafgaande aan en na de presentatie van de eindresultaten zullen door de betrokken
organisaties verschillende maatschappelijke debatten worden georganiseerd. De
resultaten zullen ook worden aangeboden aan de Taskforce Energietransitie.

3.4

Noodzaak van een consistente overheidsinzet
Sinds het NMP4 hebben opeenvolgende kabinetten de basis gelegd van het huidige energietransitiebeleid. Om substantiële vervolgstappen te kunnen zetten, moet de overheid
een institutionele omgeving creëren die de continuïteit van de transitieaanpak ook op de
langere termijn waarborgt. De SER deelt in dit verband de opvatting van de Taskforce
Energietransitie dat het minstens drie à vier kabinetsperioden duurt voordat de effecten
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van het transitiebeleid echt zichtbaar worden15. Vanuit een langetermijnvisie moet het
energietransitiebeleid worden gekenmerkt door eenheid, consistentie en continuïteit.
De overheid moet zich een betrouwbare partner tonen, die met één stem spreekt en daar
in de praktijk ook naar handelt. Het eerder genoemde voorbeeld van de onmiddellijke
stopzetting van de MEP-subsidie voor nieuwe aanvragen in verband met het bereiken van
de doelstelling werkt wat dit betreft contraproductief.
De raad vindt het verstandig die langetermijnvisie en de daarmee samenhangende
beleidsstrategie met enige regelmaat te laten toetsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door
een panel van internationale experts, die de visie en strategie kritisch beoordelen op
basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
Consistentie mag niet worden verward met rigiditeit, het krampachtig vasthouden aan
bestaand beleid. Consistentie impliceert volgens de raad het zo goed mogelijk omzetten
van beleidsdoelen in concrete projecten en maatregelen, rekening houdend met veranderende omstandigheden en inzichten (beleidsleren). Monitoring en beleidsevaluatie
kunnen aanleiding vormen voor wijzigingen in de selectie van transitiepaden en instrumenteninzet. Consistent beleid krijgt hiermee een dynamische betekenis.
Integrale beleidsvoering
Het belang van eenheid en consistentie betekent volgens de SER onder meer dat op nationaal niveau sprake is van integrale beleidvoering. In het NMP4-advies verwoordde de raad
dit als volgt16:
Energie is voor alle economische sectoren – landbouw, industrie, verkeer en vervoer, dienstverlening (ICT) en ook huishoudens – een onmisbare factor. De omslag naar een duurzame energiehuishouding moet dan ook breed – in samenhang – worden aangepakt. De rijksoverheid heeft de
verantwoordelijkheid die samenhang in het transitieproces te organiseren. Transitiemanagement
zal daarom sterk op instituties en afstemming van ambtelijke processen gericht moeten zijn.
Voor de totstandkoming van een plan van aanpak is een integrale benadering onontbeerlijk. (…)
Weliswaar besteedt het NMP4 in het hoofdstuk over energie terecht aandacht aan duurzame
mobiliteit, duurzame glastuinbouw en duurzame bebouwde omgeving, maar daarmee is de
departementale verkokering nog niet doorbroken. Integraal beleid betekent dat het Ministerie
van Economische Zaken als trekker van de transitie (als ‘transitiemanager’) ook de coördinatie
op zich neemt van onderwerpen als duurzaam bouwen en mobiliteit.
De raad vindt het een positieve ontwikkeling dat de uitvoering van het energietransitiebeleid sinds enige tijd plaatsvindt in de Interdepartementale Programmadirectie
Energietransitie. Het interdepartementale karakter van deze directie weerspiegelt de
noodzaak van integraal, departementsdoorsnijdend beleid.

15
16

Taskforce Energietransitie (2006) Meer met energie, op.cit., inz. p. 32.
SER (2001) Advies Nationaal milieubeleidsplan 4, op.cit., p. 45.
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Om een daadwerkelijke transitie naar een duurzame energiehuishouding in gang te zetten, zou volgens de SER echter ook op strategisch niveau de rijksoverheid meer samenhang
in het beleid moeten aanbrengen. Zo zou in ieder geval het energie- en klimaatbeleid
(onder de verantwoordelijkheid van respectievelijk de ministeries van EZ en VROM)
integraal moeten worden behandeld. Dit vereist een strakke regie vanuit de centrale overheid. De samenhang kan dan beter worden bewaakt en het voorkomt dat, anders dan in
de huidige praktijk, afzonderlijke energierapporten en klimaatnota’s naar buiten komen
zonder dat de onderlinge consistentie is gewaarborgd. Integraal beleid impliceert echter
dat ook andere relevante energie-intensieve sectoren als de industrie, verkeer en vervoer,
de bebouwde omgeving, de (glas)tuinbouw et cetera een volwaardige plaats in een integraal energiebeleid hebben.
In dit licht verdient ook een SER-voorstel uit het NMP4-advies (pp. 45-46) overweging:
Om het integrale karakter van het transitiebeleid goed tot uitdrukking te brengen, beveelt de
raad aan de hoofdlijnen van dit beleid via een ministeriële onderraad onder voorzitterschap van
de minister-president te geleiden. Op dit niveau zouden de lijnen van de diverse beleidsterreinen
moeten samenkomen en moeten politiek-strategische afwegingen worden gemaakt. Het gaat
daarbij onder meer om afstemming en de besluitvorming over een plan van aanpak, vormen van
monitoring en beleidsmatige bijsturing. Het plan van aanpak zou volgens de raad onder ministeriële regie in goed overleg met de verschillende actoren – bedrijfsleven, kennisinstituten en
maatschappelijke organisaties – moeten worden opgesteld. Een stevig maatschappelijk draagvlak vormt immers het fundament voor een doelgerichte transitie.
Daarnaast is er de behoefte aan een uitvoerend orgaan dat op praktijkniveau een concrete uitwerking geeft aan het plan van aanpak. Gedacht zou kunnen worden aan een gespecialiseerde
intermediair, die door de relevante departementen wordt ondersteund. Zo’n orgaan heeft als
voordeel dat het buiten de directe bestuurlijke en politieke dynamiek van een ministerie staat.
Naar een Energietransitie Raad?
Hoe ziet de SER de opvolging van de Taskforce Energietransitie in dit perspectief?
De Taskforce is voor een periode van twee jaar ingesteld; in 2007 loopt deze termijn af.
De Taskforce vindt dat zijn coördinerende en katalyserende rol moet worden overgenomen door een Energietransitie Raad met vier hoofdtaken:
• Het stimuleren van kansen voor bestaande en nieuwe onderzoeksprojecten.
• Coördinatie en ondersteuning van de transitieplatforms.
• In opdracht van de overheid verdelen van gelden uit het Energietransitiefonds en
andere middelen.
• Rapporteren over voortgang van het transitieproces tegen de gestelde doelen.
De SER vindt het van het allergrootste belang dat de continuïteit en kwaliteit van het
energietransitiebeleid de komende kabinetsperiodes gewaarborgd wordt. Dit vereist
breed politiek commitment en maatschappelijke steun van de stakeholders. Het is
onwenselijk dat de agenda van het transitiebeleid ‘meedeint’ met de politieke conjunc53
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tuur. De raad is er daarom voorstander van om het politieke commitment vast te leggen
door langjarig overheidsmiddelen voor de energietransitie te reserveren en deze onder te
brengen in de Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 die het Innovatieplatform onlangs
heeft voorgesteld17. Hiermee krijgt het energietransitiebeleid een plaats in het hart van
het kennis- en innovatiebeleid en krijgt de energietransitie een structurele, budgettaire
verankering.
De raad vraagt zich af of het wenselijk is de regie en coördinatie van het energietransitiebeleid op afstand van de politieke besluitvorming te zetten, zoals de Taskforce voorstelt.
In de situatie dat de continuïteit van de energietransitie via de Kennisinvesteringsagenda
verankerd is, kan volgens de raad ook voor een eenvoudig en transparant model worden
gekozen:
• De beleidsmatige en strategische besluitvorming (inclusief de allocatie van middelen)
vindt plaats op het niveau van de verantwoordelijke bewindspersoon of ministeriële
onderraad van ministers.
• De initiërende, ondersteunende en toezichthoudende taken worden ondergebracht
bij het Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie. Het IPE legt verantwoording af aan het kabinet en wordt geadviseerd door stakeholders. Dit laatste is van
belang, aangezien de stakeholders uitdrukking geven aan zowel de kansen die er voor
het bedrijfsleven zijn als aan het maatschappelijke belang van een schone, betrouwbare, betaalbare en toegankelijke energievoorziening.

3.5

Adequate middelen en instrumenten
Vormgeving instrumentarium
De continuïteit van het transitiebeleid komt ook tot uitdrukking in de omvang van de
financiële middelen en vormgeving van de instrumenten die de transities ondersteunen.
Terecht merkt de Taskforce Energietransitie op dat het huidige instrumentarium voor
het energietransitiebeleid gefragmenteerd is. Er zijn diverse overheidsregelingen die de
energietransitie ondersteunen. Kenmerk van deze regelingen is dat ze zich op verschillende deelaspecten van het transitievraagstuk richten. Tabel 3.1 geeft een beeld van de
financiële instrumenten per innovatiefase.

17

Innovatieplatform (2006) Nederland: het land van talenten! De Kennisinvesteringsagenda 2006-2016, Den Haag.
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tabel 3.1

Financiële instrumenten in verschillende innovatiefasen
Innovatiefase

Instrument

R&D

– Energie Onderzoek Subsidie (EOS)
– Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk

Pilot/demonstratie

– Energie Onderzoek Subsidie
– Unieke Kansen Regeling (UKR)

Marktintroductie

– Besluit Borgstellings MKB-Kredieten
– SEED-faciliteit

Opschaling

– Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie
– Energie investeringsaftrek (EIA)
– CO2-reductieplan

Gebaseerd op Taskforce Energietransitie (2006) Meer met energie, op.cit., inz. p. 23.

In de ideale situatie is het transitiepad echter van begin tot eind het aangrijpingpunt van
beleid. Dat zou betekenen dat een transitieregeling alle aspecten van een transitiepad dekt,
dus van fundamenteel onderzoek tot en met de introductie van marktrijpe producten en
het uitrollen daarvan over de (wereld)markt. Op dit moment ontbreekt een instrumentarium met een dergelijke transitiebrede focus; de aanpak is gefragmenteerd. Bovendien zijn
bepaalde instrumenten minder effectief doordat ze zich op verschillende innovatiefasen
richten. Zo stimuleert de MEP zowel marktrijpe en uitontwikkelde technologieën als technologieën die nog in eerdere ontwikkelingsfasen verkeren. Effectieve innovatie en implementatie vragen ieder echter voor een eigen aanpak en wijze van instrumenteren.
De Taskforce komt in het najaar van 2006 met een plan hoe de herijking van het instrumentarium langs bovengenoemde lijnen eruit kan zien. Voor de korte termijn bepleit
de Taskforce de totstandbrenging van een Energietransitiefonds, gevuld met middelen
van de bestaande instrumenten die voor de energietransitie beschikbaar zijn. Ervan uitgaande dat de beschikbare overheidsmiddelen effectiever in te zetten zijn als zij in een
Energietransitiefonds worden bijgebracht, steunt de raad deze suggestie van de TE.
Verder staat de raad positief tegenover de herijking van het instrumentarium die als doel
heeft de energietransitie vanuit een geïntegreerde benadering te kunnen ondersteunen.
De SER is voorstander van ‘trajectfinanciering’ die de successieve stappen in het innovatieproces ondersteunt. Het succesvol doorlopen van een deel van het innovatietraject
resulteert dan vanzelf in ondersteuning in de volgende fase. Het instrumentarium wordt
daaraan aangepast. Zoals hierboven al is aangegeven, is die continuïteit in het huidige
beleid niet verzekerd.
Trajectfinanciering moet het mogelijk maken dat de instrumentinzet niet alleen per ontwikkelingsfase, maar ook per transitiepad kan verschillen. Flexibiliteit is dus van grote
betekenis. Zo valt een onderscheid te maken tussen aanbodsturing (‘technology push’beleid) en vraagsturing (‘market pull’-beleid). Aanbodgestuurd beleid richt zich op de
gebruikers en bestaat onder meer uit subsidies en verbeterde informatie-uitwisseling.
Vraaggestuurd beleid maakt gebruik van instrumenten als normstelling (Europees en
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nationaal), emissierechten, labelling, voorlichting en verlaging van btw-tarieven voor
milieuvriendelijke producten.
Het energietransitiebeleid kan ook profiteren van het Actieplan voor energie-efficiëntie
van de Europese Commissie (zie kader). Zeker op het terrein van normstelling is een Europese aanpak veel effectiever dan nationale maatregelen.

Europees actieplan voor energie-efficiëntie
De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2006 haar actieplan voor energieefficiëntie gepresenteerd. Het plan bevat een breed pakket kosteneffectieve
maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie. Het betreft onder meer acties
om energieverbruikende toestellen (van huishoudelijke toestellen, zoals koelkasten en airconditioners, tot industriële pompen en ventilatoren), gebouwen,
vervoer en de opwekking van energie efficiënter te maken. In het plan wordt
benadrukt dat het energieverlies bij de opwekking, transmissie en distributie
van elektriciteit aanzienlijk te verminderen is. Het actieplan bevat gerichte
instrumenten om de efficiëntie van nieuwe en bestaande opwekkingscapaciteit
te verbeteren en om transmissie- en distributieverliezen te beperken. Verder
beklemtoont het actieplan het belang van passende en kostenreflecterende prijssignalen om de energie-efficiëntie en de economische prestaties in het algemeen
te verbeteren.
De Commissie zal ook een convenant met burgemeesters van de 20 à 30 meest
baanbrekende steden van Europa sluiten en een voorstel doen voor een internationale overeenkomst op het vlak van energie-efficiëntie. In totaal worden meer
dan 75 maatregelen voorgesteld. Als nu tot actie wordt overgegaan, kunnen
tegen 2020 de directe kosten van ons energieverbruik met meer dan 100 miljard
euro per jaar dalen en wordt jaarlijks ongeveer 780 miljoen ton CO2-emissies
voorkomen.
• Bron: http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htmMEMO/06/387

Daarnaast moeten ook generieke instrumenten het energietransitiebeleid blijven ondersteunen. Zo is de SER wat het EU-niveau betreft voorstander van een weloverwogen fiscale
vergroening en een terugdringing van milieuschadelijke subsidies of andere fiscale faciliteiten met negatieve milieugevolgen18. Op nationaal niveau bieden vooral verdere fiscale differentiaties naar vervuilingsintensiteit in bestaande belastingen perspectief. Hier kan het
‘vervuiler/gebruiker betaalt’-beginsel worden aangewend door fiscale kortingen of vrijstellingen te hanteren voor tal van (relatief) milieuvriendelijke activiteiten of producten.
Dit kan gebeuren op basis van budgetneutraliteit, waardoor belastingverschuiving in een
milieuvriendelijke richting plaatsvindt. Dit stimuleert efficiencyverhogende investeringen
gericht op beperking van grondstoffen en energieverbruik.
18

SER (2005) Advies Milieu als kans, op.cit.
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Het voorgaande betekent dat beleidsintensivering niet alleen een kwestie van meer geld is.
Naast financiële instrumenten kunnen ook andere instrumenten effectief zijn. Bovendien
valt in bepaalde gevallen te overwegen publieke middelen voor lopend beleid ‘slimmer’ in
te zetten, waardoor ze ondersteunend worden aan het energietransitiebeleid (zie kader).

Transitie naar klimaatneutrale glastuinbouw in 2015
De Stichting Natuur en Milieu pleit voor een transitiepakket dat de Nederlandse
Glastuinbouw klimaatneutraal maakt en in de toekomst ongevoelig maakt voor
hoge energieprijzen. Geen oude industriepolitiek, maar innovatieve ‘industriepolitiek nieuwe stijl’. De Nederlandse glastuinbouw is nu nog een energie-intensieve sector die veel CO2 uitstoot (ongeveer 6,5 MT, ofwel 6 procent van het
totaal). Energiegebruik en CO2-emissie kunnen drastisch omlaag door gebruik
te maken van klimaatneutrale en/of energieleverende kassen. De techniek daarvoor (WKK en ‘kas van de toekomst’) is beschikbaar. Stichting Natuur en Milieu
stelt het volgende transitiepakket voor dat een radicale, snelle en grootschalige
overgang forceert naar deze nieuwe kassen:
• Stroomlijnen pakket van subsidies en fiscale prikkels. Bedrijven krijgen tijdens een
transitiefase van ongeveer tien jaar extra steun in de vorm van fiscale en/of
directe subsidies, als zij investeren in energiezuinige dan wel energieleverende
kassen. Naast het inzetten van deze nieuwe prikkels, zullen bestaande fiscale
prikkels zo worden omgebogen dat het transitiedoel wordt ondersteund.
Randvoorwaarde is dat tijdens de overgangsfase de concurrentiepositie van de
sector als geheel door het pakket niet in gevaar komt. Uiteraard zullen er binnen de sector wel winnaars en verliezers zijn. Bedrijven die niet tijdig omschakelen naar een klimaatneutrale of energieleverende kas zijn duurder uit.
• Aansluiting bij Europese Emissiehandelsysteem voor CO2. Formeel moeten de grootste
glastuinbouwbedrijven (circa 90) nu al deelnemen aan emissiehandel, omdat
deze een geïnstalleerd vermogen hebben van meer dan 20MW. Ook middelgrote glastuinbouwbedrijven kunnen vanaf 2008 worden uitgenodigd vrijwillig
deel te nemen aan het Europese emissiehandelssysteem. Dit kan voor aanvullende positieve prikkels en compensatie zorgen: als zulke bedrijven overschakelen op klimaatneutrale kassen kunnen zij hun eerder verkregen emissierechten verkopen op de markt.

De effectiviteit van de instrumentinzet blijkt per sector te verschillen19. Dit inzicht pleit
voor een differentiatie van de instrumentinzet. Dit geldt temeer daar het bij de energietransitie niet alleen om technologiegeoriënteerde innovaties gaat. Om projecten in de
transitiepaden te laten slagen, zal ook moeten worden aangehaakt bij instrumenten uit
uiteenlopende beleidssectoren, zoals de woningsector en vervoersector.

19

Faber, A., D. van Welie (2004) Research & Development voor Transities, RMNO, Voorstudie nr. 04, Den Haag, Raad voor
Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek.
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Tot slot merkt de raad op dat de effectiviteit van instrumenten weliswaar een belangrijk
besliscriterium is, maar dat instrumenten wel de tijd moeten krijgen om effect te sorteren. Wanneer instrumenten immers na zeer korte tijd worden geëvalueerd, dreigt het
risico van grote beleidsonrust. Een extra probleem in het energietransitiebeleid is de
wijze waarop de kosteneffectiviteit van een maatregel in een langetermijnperspectief
moet worden beoordeeld. Te denken valt aan investeringen in een nieuwe techniek die
pas op langere termijn toegepast kan worden. Door puur naar de kortetermijneffecten te
kijken worden veelbelovende langetermijnopties bij voorbaat afgesneden.
Financieel beslag
Naast de vormgeving van het instrumentarium is het financiële beslag van belang. De
energietransitie zal alleen slagen als de hiervoor benodigde innovaties voldoende ‘massa’
weten te generen. In dat licht is het zorgwekkend dat de totale overheidsbestedingen voor
de energiesector in het midden van dit decennium zijn gedaald20. In 2002 was nog een
bedrag van ongeveer 1500 miljoen euro gemoeid met de stimulering van energie-innovatie, in 2005 was dit bedrag begroot op 850 miljoen euro (zie tabel 3.2). Deze daling is voor
een deel veroorzaakt door bezuinigen en het niet vasthouden aan doelstellingen op energiegebied. Recentelijk is er weer meer overheidsgeld beschikbaar gesteld voor energiegerelateerd beleid21.
tabel 3.2

Overheidsbestedingen voor energiebeleid, 2002-2005 (in miljoenen euro’s)
2002
Onderzoek & Ontwikkeling
Demonstratie & marktintroductie
Markttoepassing
Totaal

2005

146

142

80

105

1250

600

±1500

±850

Bron: VROM-raad, AER (2004) Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, op.cit., p. 28

Volgens de Taskforce zal de overheidsbijdrage aan de totstandkoming van energietransitie fors omhoog moeten. Op termijn zullen de extra overheidsmiddelen volgens zijn
inschatting gaan oplopen tot 2 miljard euro per jaar. Om een dergelijk bedrag van jaar
op jaar te kunnen investeren in de toekomstige energievoorziening, beveelt de Taskforce
aan om de energietransitie een structureel onderdeel te maken van de rijksbegroting.
De raad heeft eerder in dit advies al aangegeven het belangrijk te vinden dat de continuïteit en kwaliteit van het energietransitiebeleid de komende kabinetsperiodes gewaar-

20

21

VROM-raad, AER (2004) Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, op cit., p. 28. Het gaat hier om energiegerelateerde middelen. De specifiek voor bevordering van de energietransitie bestemde middelen bedragen hier
een fractie van. EZ heeft hiervoor een budget van ongeveer 35 miljoen euro, uitgesmeerd over meerdere jaren.
In de EZ-begroting voor 2006 is een forse investeringsimpuls voor duurzaamheid opgenomen. De financiering hiervan komt uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Er is een bedrag van 330 miljoen euro gereserveerd
voor een duurzaamheidsenveloppe. Verder is 400 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de luchtkwaliteit.
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borgd wordt. Vandaar dat hij hiervoor heeft gesuggereerd om het overheidsbudget voor
de energietransitie in te bedden in de Kennisinvesteringsagenda 2006-2016. Via monitoring en evaluatiestudies moet de effectiviteit van projecten in beeld worden gebracht.
In afwachting van de TE-rapportage over de onderbouwing van de benodigde extra overheidsmiddelen voor het energietransitiebeleid doet de raad hier geen uitspraak over. Wel merkt
de SER hier op dat hij in zijn advies over het sociaal-economisch beleid voor de middellange
termijn het komende kabinet aanbeveelt een bedrag van 4 miljard euro voor kennisinvesteringen op de rijksbegroting te reserveren22. Een deel hiervan wil de raad beschikbaar stellen
voor het energietransitiebeleid. De feitelijke besteding van deze publieke middelen moet
volgens de raad afhangen van de verwachte maatschappelijke baten van het totaal aan
ingediende investeringsvoorstellen.
De SER vindt het van belang dat additionele middelen op die fasen aangrijpen waar zij
het meest effectief zijn. Aangezien kennisvalorisatie een zwak punt is in het Nederlandse
(energie)innovatiesysteem, verdient naar het oordeel van de raad vooral de demonstratieen marktintroductiefase extra aandacht. In dit verband zou een faciliteit op het gebied
van durfkapitaal in een behoefte voorzien, vooral als het gaat om leningen met een relatief beperkte omvang. Studies wijzen uit dat de risicokapitaalmarkt voor dit type leningen knelpunten kent23. Het benodigde private kapitaal komt meestal pas in beeld als de
financier al een redelijke mate van zekerheid op een goed resultaat heeft. In dit stadium
van de innovatiecurve is dus sprake van marktfalen. Sinds kort wordt dit knelpunt door
de markt voorzichtig opgepakt, bijvoorbeeld via het eerder genoemde voorbeeld van een
Renewable Energy Fund.
Tegen deze achtergrond stelt de raad voor te onderzoeken of het – gegeven de Nederlandse omstandigheden – zinvol is om in het kader van het energietransitiebeleid naar
het voorbeeld van het Engelse Carbon Trust Fund een vergelijkbaar fonds voor Nederland
op te richten. Zo’n fonds zou zich dan moeten richten op energieopties (uitvindingen,
concepten, startende bedrijfjes) met een hoog risico, maar met een potentieel aantrekkelijke business case. Het fonds zou naast de financiering ook in de professionele begeleiding gedurende de verschillende innovatiefasen kunnen voorzien, totdat de reguliere
markt in beeld komt. Het fonds zou op afstand van de overheid moeten staan; na een
startsubsidie zou het zich zelfstandig moeten kunnen bedruipen.

22
23

Zie: SER (2006) Welvaartsgroei door en voor iedereen, Den Haag, inz. par. 5.3.2.
Vergelijk de constatering van het CPB dat een dergelijke (algemene) faciliteit een kansrijke beleidsoptie is.
Zie: CPB (2006) Kansrijk kennisbeleid, document no. 124, Den Haag, Centraal Planbureau, inz. p. 18.
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De raad merkt verder nog op dat hij investeringen in verband met het energietransitiebeleid ook ziet als invulling van de zogenoemde Barcelona-doelstelling24. De overheidsinvesteringen in het energietransitiebeleid zouden volgens de raad in veel gevallen een
aanjaagfunctie moeten vervullen voor private investeerders. Voor een deel is dit te realiseren via publiek-private samenwerkingsverbanden. Op deze wijze zijn overheidsinvesteringen in staat het totale investeringsvolume sterk te vergroten. Daarnaast kunnen overheidsmiddelen worden ingezet om internationale allianties tot stand te brengen.
Voortrollende agenda
De portfolio van geselecteerde transitiepaden vormt geen statische agenda. Integendeel.
Het is van zeer groot belang dat regelmatig wordt gekeken of de feitelijke ontwikkeling
van transitiepaden nog bijdraagt aan de doelstellingen van de energietransitie. Er is dus
in feite sprake van een voortrollende agenda. Hierbij zijn twee zaken van belang.
In de eerste plaats moet worden beoordeeld of de verwachtingen over de effecten realistisch
zijn. In de tweede plaats moet de balans tussen korte- en langetermijneffecten worden
bewaakt.
De Taskforce realiseert zich dat bedrijven een vrij beperkte investeringshorizon hanteren
van maximaal vijf jaar. Dat betekent dat er een prikkel nodig is om bedrijven voor langere
tijd aan de energietransitie te committeren. Die prikkel bestaat deels uit een goede mix
van transitiepaden met korte- en langetermijneffecten. De kortlopende projecten hebben
een belangrijke functie omdat ze laten zien dat energietransitie niet alleen een zaak van
lange adem is. Ook op de kortere termijn kan de energietransitie tot resultaten leiden die
uit commercieel oogpunt rendabel zijn en tegelijkertijd de duurzaamheid van de energiehuishouding versterken. Het uiteindelijke effect van een transitiepad op een duurzame energiehuishouding wordt bepaald door de mate waarin bedrijven erin slagen
nieuwe duurzaamheidsbevorderende producten succesvol in de markt te zetten.
Selectie van speerpunten
Een van de belangrijkste acties in de transitieaanpak is de selectie van speerpunten.
De VROM-raad en Algemene Energieraad signaleerden eerder al dat Nederland op het terrein van energie-innovaties doorgaans goed is in variatie, wat belangrijk is om ‘lock-in’ te
voorkomen. Nederland is daarentegen niet goed in het maken van keuzes als het gaat om
tot valorisering van kennis te komen25. De raden vinden in het verlengde hiervan dat het
aantal transitiepaden op dit moment te groot is. Hierdoor vindt een versnippering van
bestaande budgetten plaats en krijgen de projecten binnen de thema’s niet de focus en

24

25

Deze doelstelling beoogt de kenniseconomie te stimuleren door het niveau van de R&D-investeringen in de Europese
Unie te verhogen naar gemiddeld 3 procent van het binnenlands bruto product, waarvan een derde overheidsinvesteringen en twee derde private investeringen. Het tweede kabinet-Balkenende streefde ernaar deze doelstelling
in 2010 te realiseren. In 2005 bedroegen de overheidsinvesteringen in R&D 0,8 procent bbp en de particuliere
R&D-investeringen 0,9 procent bbp.
VROM-raad, AER (2004) Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, op.cit., p. 29.
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massa die nodig zijn om uit te groeien van speerpunt tot marktrijpe innovatie met kansen voor bedrijfsleven en werkgelegenheid.
In het Transitieactieplan wordt het aantal transitiepaden verder teruggebracht. De SER is
het ermee eens dat bij de selectie van de speerpunten goed moet worden gekeken naar de
volgende criteria:
• Draagt het transitiepad voldoende bij aan de langetermijndoelstellingen van het
transitiebeleid?
• Is het transitiepad technologisch realiseerbaar en kan het tot rendabele implementatie worden gebracht?
• Vindt de kennisontwikkeling plaats binnen een innovatiesysteem dat tot bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland kan leiden?
• Sluit het transitiepad aan bij comparatieve voordelen van de Nederlandse economie,
zodat het bedrijfsleven een goede concurrentiepositie kan verwerven?
De raad constateert dat in het selectieproces de aandacht voor de eerste twee criteria overheerst: effectiviteit en technologische haalbaarheid. Het economische belang van de transities wordt over het algemeen breed erkend maar niet systematisch bij de analyse betrokken. Zo wordt bij ieder thema een eigen invulling aan de betekenis van comparatief voordeel gegeven en wordt volstaan met kwalitatieve schattingen. Het blijft daardoor
onduidelijk hoe de transitiepaden aansluiten bij de comparatieve voordelen van onze
economie. De raad beveelt daarom aan hier systematisch onderzoek naar te verrichten26.
Tot slot vindt de raad het wenselijk om bij de keuze van speerpunten ook expliciet aandacht te besteden aan mogelijkheden om met buitenlandse partners samen te werken.
Zeker op het terrein van nieuwe technologieën is internationale samenwerking en
afstemming onontbeerlijk, aangezien de nationale kennis op veel deelterreinen maar
beperkt aanwezig is. Zo kunnen Duitse partners interessant zijn. Duitsland, onze grootste handelspartner, heeft zich – onder meer met behulp van forse overheidssubsidies – in
relatief korte tijd ontwikkeld tot een van de grootste Europese producenten van duurzame energie (windenergie, zonneceltechnologie, biobrandstoffen) met een jaaromzet
van 16 miljard euro en 170.000 arbeidsplaatsen27.

3.6

Belangrijkste conclusies
Aangrijpingspunten voor een proactieve aanpak
In het verlengde van een aantal essentiële randvoorwaarden (gunstige concurrentiepositie van het bedrijfsleven, internationale samenwerking en afstemming) spitst de raad
zijn aanbevelingen toe op vier factoren om een duurzame energietransitie mogelijk te

26
27

Zie ook: VROM-raad, AER (2004) Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, op.cit., p. 29.
Weltmeister duurzame energie, Het Financieele Dagblad, 15 juni 2006, p. 9.
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maken: betere bundeling van kennis en ervaring, gezamenlijke verantwoordelijkheid,
langetermijnvisie gekoppeld aan een consistent beleid en adequate middelen en instrumenten.
Betere bundeling van kennis en ervaring
De systeeminnovaties die voor energietransitie nodig zijn, slagen alleen als bedrijven,
kennisinstellingen en andere partijen via coalities krachten bundelen. Dit soort samenwerkingsverbanden bevordert de kenniscreatie maar ook de kennisverspreiding die in
het innovatieproces zeer belangrijk is. Diverse initiatieven laten zien dat langs deze weg
nog veel winst te behalen valt.
Bundeling van kennis en ervaring kan ook op het niveau van directe toepassingsmogelijkheden plaatsvinden (‘best practices’). De raad meent dat het een van de taken van het
energietransitiebeleid is om energieproducenten en -consumenten met aansprekende
voorbeelden voor innovatieve technologieën en toepassingen te enthousiasmeren.
Ondernemers- en brancheorganisaties kunnen door voorlichting en demonstratie het
energiebewustzijn van bedrijven vergroten, energiebesparing bevorderen en de toepassing van nieuwe ‘schone’ energietechnologieën stimuleren.
Gezien de internationale dimensie van het energietransitievraagstuk is verder via internationale coalities te profiteren van elders ontwikkelde kennis. Interessante mogelijkheden doen zich onder meer voor via de Technology Platforms, die in EU-verband ontstaan.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De energietransitie is een maatschappelijke opgave en vraagt daarom een gezamenlijke
inzet van alle betrokken partijen. Zo kunnen sociale partners, ondernemers- en brancheorganisaties, de overheid en consumenten(organisaties) ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun steentje bijdragen aan een effectief energietransitiebeleid.
Voor het draagvlak voor de energietransitie is verder van belang dat voldoende aandacht
wordt besteed aan de sociale aspecten van de energietransitie zoals gezondheid, sociale
innovatie (met aandacht voor energiegebruik op de werkplek) en werkgelegenheidsaspecten. Het gaat hierbij onder meer om het belang van opleiding en training van medewerkers in sectoren in het transitieproces. Betrokkenheid van werknemers in de desbetreffende onderneming of sector is nodig en kan in de vorm van sociale dialoog, informatie
of consultatie worden vergroot.
Consistent beleid en institutionele vormgeving
Vanuit een langetermijnvisie moet het energietransitiebeleid worden gekenmerkt door
eenheid, consistentie en continuïteit. Consistentie impliceert volgens de raad het zo goed
mogelijk omzetten van beleidsdoelen in concrete projecten en maatregelen, rekening
houdend met veranderende omstandigheden en inzichten (beleidsleren). Verder moet
de rijksoverheid integraal beleid voeren. Zo is onder meer een strakke regie vanuit de
centrale overheid nodig om de onderlinge samenhang tussen afzonderlijke energierapporten, klimaatnota’s en andere relevante beleidsdossiers te waarborgen.

62

AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR EEN PROACTIEVER ENERGIETRANSITIEBELEID

De raad is er voorstander van het politieke commitment voor het energietransitiebeleid
vast te leggen door langjarig overheidsmiddelen voor de energietransitie te reserveren en
deze onder te brengen in de Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 die het Innovatieplatform onlangs heeft voorgesteld. In dat geval kan volgens de raad voor het energietransitiebeleid voor een eenvoudig en transparant institutioneel model worden gekozen:
• De beleidsmatige en strategische besluitvorming (inclusief de allocatie van middelen)
over het energietransitiebeleid vindt plaats op het niveau van de verantwoordelijke
bewindspersoon of ministeriële onderraad.
• De initiërende, ondersteunende en toezichthoudende taken worden ondergebracht
bij het Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie. Het IPE legt verantwoording af aan het kabinet en wordt geadviseerd door stakeholders.
Adequate middelen en instrumenten
De raad staat positief tegenover de herijking van het instrumentarium om de energietransitie vanuit een geïntegreerde benadering te kunnen ondersteunen. Hij is voorstander van ‘trajectfinanciering’ die de successieve stappen in het innovatieproces ondersteunt. Het succesvol doorlopen van een deel van het innovatietraject resulteert dan
vanzelf in ondersteuning in de volgende fase. Het instrumentarium wordt daaraan aangepast. De raad constateert wel dat het in te zetten instrumentarium maatwerk vereist.
Dit geldt temeer daar het bij de energietransitie niet alleen om technologiegeoriënteerde
innovaties gaat; ook zal moeten worden aangehaakt bij instrumenten uit uiteenlopende
beleidssectoren, zoals de woningsector en vervoersector.
Volgens de raad moeten overheidsinvesteringen in het kader van het energietransitiebeleid vooral een aanjaagfunctie vervullen voor private investeerders. Voor een deel kan
dit via publiek-private samenwerkingsverbanden. Op deze wijze kunnen overheidsinvesteringen het totale investeringsvolume sterk vergroten. Daarnaast kunnen overheidsmiddelen worden ingezet om internationale allianties tot stand te brengen.

63

AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR EEN PROACTIEVER ENERGIETRANSITIEBELEID

64

4

De internationale context van het transitiebeleid
Dit hoofdstuk gaat vanuit een brede context dieper in op de drie onderdelen van een
duurzaam energiebeleid. Het betreft de klimaatproblematiek, de voorzieningszekerheid
alsook de betaalbaarheid en toegankelijkheid van energie. Deze verdiepingsslag is mede
noodzakelijk om enkele van de specifieke adviesvragen te beantwoorden. Per thema
wordt eerst kort het probleem geschetst, gevolgd door een aantal aanbevelingen.
Het hoofdstuk begint met een achtergrondschets waarin de bredere samenhang in beeld
wordt gebracht (paragraaf 4.1). Vervolgens komen aan bod: het klimaatprobleem (paragraaf 4.2), de voorzieningszekerheid (paragraaf 4.3) en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van energie (paragraaf 4.4). Daarna komt in paragraaf 4.5 het thema publieke belangen en marktordening aan de orde, omdat de ruimte voor nationaal energiebeleid deels
wordt bepaald door het Europese energiebeleid alsmede het streven naar de totstandkoming van een interne markt voor energie in 2007. Paragraaf 4.6 geeft ten slotte een korte
samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen.

4.1

Achtergrondschets
Nederland neemt minder dan 1 procent van de wereldconsumptie van energie voor zijn
rekening. Dat betekent dat een transitie naar een duurzame energievoorziening alleen te
realiseren is als vergelijkbare inspanningen ook in Europa en andere delen van de wereld
hun beslag krijgen. Om die reden moet het nationale energiebeleid volgens het kabinet
in het Energierapport 2005 fors internationaliseren.
Er zijn verschillende redenen om het energietransitiebeleid in een internationale context te plaatsen. De twee belangrijkste redenen hiervan zijn het klimaatprobleem en de
voorzieningszekerheid. Verder bepaalt de concurrentiekracht van het bedrijfsleven mede
de speelruimte die bedrijven hebben om via de meest geavanceerde of nog te ontwikkelen
technologieën te investeren in de energietransitie. Daarnaast is de internationale context
van belang voor de innovatiekansen van energietransitie, de invloed van de brandstoffenmix op de energiekosten en het vestigingsklimaat voor nieuwe energiebedrijven en energiegerelateerde activiteiten.
Het klimaatprobleem en de voorzieningszekerheid zijn twee vraagstukken die niet los
kunnen worden gezien van de noodzaak voor een energietransitie. Het klimaatprobleem
spreekt in dit opzicht voor zichzelf. Volgens de huidige voorspellingen zal het mondiale
gebruik van fossiele brandstoffen fors blijven groeien. Daardoor zal de emissie van CO2
bij ongewijzigd beleid in de komende 25 jaar naar schatting met zo’n 50 procent toenemen wat belangrijke klimaatveranderingen kan veroorzaken. Dat maakt verduurzaming
van de energiehuishouding een belangrijke opgave voor de internationale gemeenschap.
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Mondiaal uiteenlopende percepties, belangen en voorkeuren bemoeilijken een effectieve
klimaatstrategie.
Onder voorzieningszekerheid verstaan we de langetermijnbeschikbaarheid van energiebronnen. Fossiele brandstoffen zullen de komende decennia nog steeds de dominante
energiebronnen in de wereldeconomie zijn. Dat laat onverlet dat de voorraden fossiele
brandstoffen eindig zijn, zodat de wereldeconomie op termijn mogelijk te maken krijgt
met een schaars aanbod van specifieke fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Verduurzaming van de energiehuishouding kan bewerkstelligen dat het gebruik van fossiele brandstoffen minder snel toeneemt (ontkoppeling via energiebesparing) of dat tijdig alternatieve energiebronnen op de markt komen.
Concurrentiekracht, vestigingsklimaat en de brandstoffenmix hebben alle drie een sterke
relatie met de betaalbaarheid van energie. Dit onderwerp heeft ook een sterke internationale dimensie, omdat de prijsvorming van energie beïnvloed wordt door de ontwikkeling
op internationale markten. Daarnaast kan een hoge energieprijs repercussies hebben
op het internationale vlak als hierdoor de internationale concurrentiepositie van het
bedrijfsleven wordt geschaad.

4.2

Het klimaatprobleem

4.2.1

Probleemanalyse
Een belangrijke reden om op lange termijn naar een duurzame energiehuishouding te
streven is het klimaatprobleem. Zonder een drastische en mondiale wijziging van het
energieverbruik zal de emissie van broeikasgassen fors toenemen. Voor CO2-emissies zal
die mondiale toename bij ongewijzigd beleid in de komende 25 jaar naar verwachting al
50 procent bedragen (figuur 4.1). Naast een gemiddelde mondiale temperatuurstijging
zijn andere daaraan gerelateerde veranderingen: de opmars van warmteminnende soorten in flora en fauna, een grotere kans op weerextremen en de mogelijkheid van een aanzienlijke zeespiegelstijging.
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figuur 4.1
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Bron: MNP (2005) Milieubalans 2005, Bilthoven, Milieu- en Natuurplanbureau, p. 39

Volgens recente KNMI-scenario’s zouden de gevolgen voor Nederland als volgt kunnen uitpakken1:
• Het wordt warmer, waardoor zachte winters gewoner worden en warme zomers vaker
voorkomen.
• Gemiddeld worden de winters natter en neemt de intensiteit van extreme meerdaagse neerslaghoeveelheden toe.
• Regenbuien in de zomer nemen toe in intensiteit.
• Naar verwachting zal het aantal stormen met windkracht 6 à 7 Beaufort en hoger
toenemen. De toename is echter klein ten opzichte van natuurlijke fluctuaties.
• De zeespiegel stijgt verder en bestaat onder meer uit een bodemdaling in de
Nederlandse kustgebieden.
De EU heeft als langetermijndoelstelling voor het klimaatbeleid om de mondiale temperatuurverandering te beperken tot maximaal 2 graden Celsius boven het pre-industriële
niveau. Hiervoor zal de totale uitstoot van broeikasgassen op mondiaal niveau drastisch
omlaag moeten: een reductie van 15 tot 30 procent in 2050 vergeleken met het niveau van
1990 (figuur 4.1). Daar komt bij dat er onzekerheid bestaat over het effect van een emissiereductie op de temperatuurstijging. Recente studies geven aan dat vanwege grote onzekerheden in de modelberekeningen de mondiale emissies na 2020 wellicht nog sterker moeten
worden gereduceerd. Mogelijk zelfs tot mondiaal 30 tot 50 procent ten opzichte van 1990.
De WRR beoordeelt de 2-graden-doelstelling van de Europese Unie in een recent rapport
over de klimaatstrategie dan ook als zeer ambitieus, maar noodzakelijk2. Zo’n doelstelling past volgens de WRR bij een ambitieus klimaatbeleid dat initiatief en leiderschap

1
2

Samengevat in: MNP (2006) Milieubalans 2006, Bilthoven, Milieu- en Natuurplanbureau, p. 48.
WRR (2006) Klimaatstrategie: tussen ambitie en realisme, WRR-rapport no. 74, Den Haag, Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid.
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toont en andere landen prikkelt om stappen te zetten die kunnen leiden tot een effectieve aanpak van het klimaatprobleem.
Het pad naar een effectieve klimaatstrategie is verre van geëffend en vraagt een flinke
dosis realisme over de belangen en beleidsprioriteiten van andere landen dan de EU en
Nederland. Volgens de WRR vraagt een effectief en efficiënt klimaatbeleid een ongewone
combinatie van realisme en ambitie dat langs drie sporen kan worden vormgegeven: aanpassingsbeleid om de gevolgen van klimaatveranderingen in Nederland te accommoderen, emissiereductie en wereldwijde coördinatie van de klimaataanpak (zie kader). De SER
komt hier in paragraaf 4.2.2 bij de aanbevelingen nog op terug.

Het klimaatbeleid volgens de WRR
Volgens de WRR ontbeert de huidige aanpak van het klimaatbeleid een realistisch perspectief op de mogelijkheden voor beleid. Belangrijk knelpunt is dat de
Nederlandse en Europese preferenties en tijdpaden niet wereldwijd ondersteund
worden waardoor het moeilijk is om coalities te smeden die een effectieve aanpak van het klimaatprobleem mogelijk maken.
De raad pleit daarom voor een realistische aanpak die in de eerste plaats is gericht
op aanpassingsbeleid. Aanpassing aan een veranderend klimaat in Nederland is van
groot belang omdat het klimaat in de komende eeuw zal veranderen, ook wanneer mondiaal een succesvol emissiereductiebeleid wordt gevoerd. Een andere
reden is dat Nederland volgens de raad in de afgelopen decennia een achterstand
heeft opgelopen in een kosteneffectieve beveiliging tegen overstromingen.
Het tweede onderdeel van de klimaatstrategie betreft de emissiereductie. Hier ligt de
uitdaging om tegen 2050 een drastische vermindering van de koolstofuitstoot te
realiseren. Een realistische aanpak van die ambitie betekent volgens de WRR een
hoge prioriteit voor een schoner gebruik van fossiele brandstoffen die nog lange
tijd een dominante energiebron voor de wereldeconomie zullen blijven. De raad
bepleit daarom een grotere aandacht voor energie-efficiëntie en de internationale toepassing van vergassingstechnologie en CO2-afvang en -opslag. Bij het zoeken naar oplossingen zal gebruik moeten worden gemaakt van bestaande, rijpe
technologieën omdat nieuwe, emissiearme technologieën te laat op de markt
zullen komen om nog voor 2050 een rol van betekenis te kunnen spelen. De WRR
stelt dat technologie zo cruciaal zal zijn dat we ons daarbij geen taboes over
bijvoorbeeld kernenergie kunnen veroorloven. Een van de conclusies (p. 125)
is dat “de route van efficiëntie in combinatie met koolstofneutrale energie
een spectaculair sterke groei van het aandeel van kernenergie niet kan missen.”
Het derde spoor betreft het tot stand brengen van een effectieve wereldwijde coördinatie. De les van Kyoto is volgens de raad dat moet worden gekozen tussen een
brede deelname aan een wereldwijde coalitie met lichte doelstellingen of een
smalle deelname met zware doelstellingen. Effectief klimaatbeleid vraagt een
combinatie van beide. De WRR pleit daarom voor een voortrekkersrol van een

68

DE INTERNATIONALE CONTEXT VAN HET TRANSITIEBELEID

beperkt aantal spelers met grote belangen, maar ook voor een wereldklimaatstrategie met een ‘veelkleurigheid van initiatieven.’ Het UNFCCC (United
Nations Framework Convention on Climate Change) is hiervoor een geschikt
kader. De internationale coördinatie valt effectiever te organiseren door oprichting van een World Climate Organisation: een vaste organisatie met daaromheen vaste diplomatieke missies.
Verder is voor de coördinatievraag van belang dat de rijke landen meebetalen
aan de emissiereducties van arme landen. De marginale kosten van emissiereductie zullen in deze landen nog decennialang laag zijn. Een rationele allocatie van middelen vraagt dus veel emissiereductie in ontwikkelingslanden. Dat
zal echter alleen geschieden als de OESO-landen zorgen voor het verspreiden en
verder ontwikkelen van de daarvoor benodigde technologie en deels betalen
voor de toepassing daarvan.
• Bron: WRR (2006) Klimaatstrategie: tussen ambitie en realisme, op.cit.

Leidend voor het Nederlandse klimaatbeleid zijn het Kyoto-protocol en de afspraken die
daarover binnen de Europese Unie zijn gemaakt (zie tabel 4.1). Ons land zal volgens het
Milieu- en Natuurplanbureau nog een forse inspanning moeten leveren om aan de Kyotodoelen te voldoen3. De huidige beleidsinzet is hiervoor ontoereikend. De doelen zullen
alleen worden gehaald als ook het geplande aanvullende beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Verder moet de door het kabinet geplande aankoop van emissierechten in het
buitenland via Joint Implementation en het Clean Development Mechanism (zie paragraaf 4.2.2) daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Over de klimaatdoelstellingen voor de post-Kyoto-periode moeten in Europees verband
nog afspraken worden gemaakt. De reductie van broeikasgassen en andere emissies zal
echter verder fors moeten afnemen om langetermijndoelen zoals de Europese 2-graden
doelstelling in beeld te krijgen. De Europese Raad van Milieuministers heeft in 2005
geconcludeerd dat de ontwikkelde landen reductiedoelstellingen moeten overwegen in
de orde van grootte van 15 à 20 procent in 2020 en mogelijk zelfs 60 tot 80 procent in
20504. Een belangrijk element hierbij is dat bij ongewijzigd beleid een aantrekkende
economische groei via een toenemend gebruik van fossiele brandstoffen resulteert in een
grotere uitstoot van CO2. Er is dus nog een lange weg te gaan om de ontkoppeling tussen
groei en milieudruk structureel en op een breed terrein (klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, verzuring, gezondheidsrisico’s) te realiseren. Daarbij worden gevoelige discussies niet gemeden, zoals de mogelijkheid om de CO2-reductiedoelstelling mede te
realiseren door de inzet van kernenergie als tijdelijke oplossing.

3
4

Van alle EU-lidstaten worden alleen Zweden en Engeland in staat geacht om de emissiereducties die zijn afgesproken
in het kader van het Kyoto-protocol met zekerheid te halen. Zie MNP (2006) Milieubalans 2006, op.cit., p. 66.
COM(2005) 446 final, Communication From The Commission To The Council And The European Parliament: Thematic
Strategy on air pollution, Brussel, Europese Commissie.
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tabel 4.1

Nederlandse en EU-doelstellingen voor klimaat en energie (stand begin 2006)
Onderwerp

Nederland

Europese Unie

Kyoto-protocol: broeikasgasemissies in 2012 t.o.v. 1990

6 % reductie (= emissieplafond
van 201,7 Mton, waarvan
20 Mton per jaar buitenlands via
CDM en JI)

8 % reductie (EU-15); nieuwe
lidstaten: gedifferentieerde
taakstellingen

Binnenlands Kyoto-doel

221,7 Mton

Energiebesparing

1,3 % per jaar

1 % minder energiegebruik
t.o.v. van het gemiddelde
gebruik in 2000-2005

Duurzame energie: aandeel in
binnenlands energiegebruik

5 % in 2010

12 % in 2010 (EU-15)

Duurzame elektriciteit: aandeel
in binnenlands gebruik

6 % in 2005; 9 % in 2010

22 % in 2010 (EU-15)

Biobrandstoffen: aandeel in
transportbrandstoffen

2 % als streefwaarde vanaf 2006;
5,75 % als streefwaarde in 2010

2 % in 2005; 5,75 % in 2010

Klimaatdoel op lange termijn:
post-Kyoto

Max. 2 graden Celsius gem.
mondiale temperatuurstijging

Max. 2 graden Celsius gem.
mondiale temperatuurstijging

Bron: MNP (2006) Milieubalans 2006, op.cit., p. 52

4.2.2

Aanbevelingen
Het klimaatbeleid kan naar het oordeel van de SER onder de juiste voorwaarden een zeer
relevante factor zijn voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Dat vraagt
om afspraken die breed internationaal worden gedragen, ook buiten Nederland en
Europa.
De raad is net als het kabinet5 en de WRR voorstander van een klimaatbeleid dat ambitieus
is, maar verstandig. Dat betekent dat ons land naar vermogen moet bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem door intensivering van de energiebesparing en de stimulering van duurzame, CO2-arme energie. Binnen de Europese Unie zullen nieuwe afspraken
moeten worden gemaakt over de klimaatdoelstellingen voor de periode na 2012 (zie ook
paragraaf 4.5.3). Het kabinet moet zich inzetten voor een ambitieus vervolg op de Europese
invulling van de Kyoto-afspraken. Ook andere landen of delen van landen (California)
hebben ambitieuze klimaatambities.
Bij nieuwe klimaatafspraken is het van het allergrootste belang een gelijk speelveld voor
het bedrijfsleven te creëren: tussen Nederland en de rest van de EU-landen, en tussen de
EU en de relevante economieën buiten Europa.
De SER deelt de twijfel van de WRR over het bestaande internationale coördinatievermogen
binnen het VN-klimaatverdrag en het Kyoto-protocol. Dit neemt niet weg dat er een internationaal gedegen infrastructuur voor monitoring van emissies op gang is gekomen.
Verder is er een emissiereductie beleid in gang gezet met een nieuw internationaal instru-

5

Ministerie van Economische Zaken (2005) Nu en later: Energierapport 2005, Den Haag, p. 28.
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mentarium (Joint Implementation, Clean Development Mechanism, emissiehandel).
Dit flexibele instrumentarium (zie kader) moet zorgen voor een prijs voor de uitstoot van
broeikasgassen, zonder verstoring van het wereldwijde level playing field. Tot slot moet
er volgens de SER voor worden gewaakt om het energietransitiebeleid tot puur klimaatklimaat te verengen met de kosteneffectiviteit van CO2-emissiereductiemaatregelen als
enige maatstaf. In het energietransitiebeleid zijn immers ook de bredere milieuoverwegingen, de economische kansen voor industriële vernieuwing en de voorzieningszekerheid aan de orde.

Flexibele instrumenten in het Kyoto-protocol
Er zijn drie flexibele instrumenten uit het Kyoto-protocol waarmee industrielanden een deel van hun reductieverplichting voor broeikasgassen in het buitenland
mogen realiseren: zijn dat het Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation en CO2-emissiehandel.
Wat is het Clean Development Mechanism?
Het belangrijkste kenmerk van CDM is dat emissiereducties gerealiseerd worden
in ontwikkelingslanden die zelf geen reductiedoelstelling hebben. Naast het
stimuleren van duurzame energie en schone technologieën in ontwikkelingslanden draagt het bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
Ook biedt CDM de mogelijkheid industrielanden te helpen om een deel van hun
reductieverplichtingen kosteneffectief in het buitenland te realiseren.
Het CDM maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om in ontwikkelingslanden in
schone technologieën te investeren. Zij kunnen de uitgespaarde broeikasgassen
verkopen aan industrielanden. De industrielanden kunnen op hun beurt deze
'gekochte' broeikasgassen van hun eigen reductieverplichtingen aftrekken.
Wat is het Joint Implementation?
Ook Joint Implementation maakt het industrielanden mogelijk om de uitstoot
van broeikasgassen in andere industrielanden (vooral in Midden- en Oost-Europa)
te verminderen en de verminderde uitstoot mee te tellen voor de eigen Kyotodoelstellingen. Zo heeft Nederland in 2000 een overeenkomst (Memorandum of
Understanding oftewel MOU) gesloten met Roemenië. Nederland 'koopt' tussen
2008 en 2012 jaarlijks 5 Mton CO2 in Roemenië via projecten voor Joint Implementation. In die projecten wordt met Nederlands geld en expertise de uitstoot
van broeikasgassen verminderd. Nederland mag die verminderde uitstoot alleen
meetellen voor de eigen Kyoto-doelstellingen als de uitstoot niet was verminderd
zonder het project. Het is ook nogelijk dat industrielanden de verminderde uitstoot onderling verdelen (credit sharing).
Wat is CO2-emissiehandel?
CO2-emissiehandel is de handel in CO2-emissierechten. Emissierechten geven
landen of bedrijven het recht om een bepaalde hoeveelheid CO2 (een emissie-
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plafond of cap) uit te stoten. De overheid wijst bedrijven een hoeveelheid emissierechten toe. De bedrijven ontvangen aan het begin van het jaar rechten. Aan
het einde van het jaar moeten ze rechten inleveren overeenkomstig hun werkelijke uitstoot. Tussendoor kunnen zij handelen. Niet alleen aangewezen bedrijven maar ook andere bedrijven, instellingen en burgers kunnen in emissierechten handelen. Daarnaast kan een land dat er niet in slaagt binnenslands de
Kyoto-verplichtingen na te komen, dit compenseren door emissierechten uit
landen te kopen die wel onder hun quotum blijven.
De regels voor CO2-emissiehandel zijn gebaseerd op de Europese richtlijn voor
handel in broeikasgasemissierechten. De ministeries van Economische Zaken (EZ)
en VROM hebben een nationaal allocatieplan opgesteld, waarin staat hoeveel
emissierechten de betrokken bedrijven krijgen toegewezen. Het eerste plan loopt
van 2005 tot en met 2007. Volgende plannen hebben een looptijd van vijf jaar.
• Bron: Ministerie van VROM; zie www.vrom.nl

Er is geen twijfel dat voor een effectief klimaatbeleid er op mondiaal niveau nieuwe
afspraken moeten komen. Een geïsoleerd EU-beleid zal namelijk tekortschieten. Daarvoor
is het Europese aandeel in de mondiale CO2-uitstoot te beperkt. Europa veroorzaakt circa
14 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen; volgens ramingen van onder
andere de IEA loopt dit aandeel terug tot circa 10 procent in 2020. Een geïsoleerde Europese aanpak zal alleen maar kostenverhogend werken, aangezien daarmee het draagvlak
voor een effectieve wereldwijde coalitie sterk afneemt. De Europese Unie moet bij de
vormgeving van zijn klimaatbeleid rekening houden met de beleidsprioriteiten en belangen van andere landen.
Daar komt nog bij dat Europa in vergelijking met andere werelddelen gemiddeld al
behoorlijk energie- en CO2-efficiënt is. Verdergaande reducties in Europa zijn daardoor
relatief duur ten opzichte van andere delen van de wereld. Daar merkt de raad overigens
wel bij op dat uitdagende normstelling in Europa bevorderend werkt voor technologieontwikkeling en innovatie en daarmee voor het bedrijfsleven ook economische kansen
oplevert door nieuwe producten en productieprocessen.
De multilaterale samenwerking op mondiaal niveau kan op verschillende manieren worden ingevuld. De SER beveelt in navolging van de AER en VROM-raad aan dat Nederland
blijft investeren in de voorbereiding van nieuwe protocollen binnen het VN-Klimaatverdrag als vervolg op het Kyoto-protocol6. Ook moet ons land investeren in de ‘partnerships’
die op energiegebied in Johannesburg zijn gevormd en die voor Nederland interessant en
doelmatig zijn. Daarnaast moet Nederland blijven deelnemen aan de technology platforms van de Europese Unie en de implementing agreements van het IEA.

6

AER, VROM-raad (2004) Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, op.cit., p. 42.
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De SER deelt de opvatting van de WRR dat een van de grootste opgaven voor het klimaatbeleid in de komende decennia eruit bestaat ervoor te zorgen dat industrialiserende en
arme landen hun economische groei op een emissiearme wijze realiseren. De marginale
kosten van emissiereductie zijn in deze landen veel lager. Dat pleit ervoor dat Nederland
zijn inspanningen voor emissiereductie in het kader van internationale coördinatie moet
richten op het Clean Development Mechanism en Joint Implementation. Het lijkt aannemelijk dat de reducties van CO2-emissies in de zich ontwikkelende landen alleen tot
stand komen als de rijke OESO-landen hiervoor geheel of gedeeltelijk de kosten dragen.
In aanvulling hierop kan Nederland in ons land aanwezige innovatieve kennis en technologie op het gebied van (schonere) energieopwekking en energie-efficiëntie aanbieden
aan de zich ontwikkelende landen en actief samenwerking zoeken op deze gebieden, zo
nodig te verbinden met ontwikkelingswerk.
De SER plaatst hier echter wel twee kanttekeningen bij. In de eerste plaats moeten beide
instrumenten worden gezien in het kader van het Kyoto-protocol. Zonder vervolg hiervan
na 2012 is een effectieve voortzetting van deze instrumenten niet realistisch. Ten tweede
heeft de uitbreiding van de EU in oostelijke richting tot gevolg dat steeds minder landen
voor JI in aanmerking komen.
Ten slotte wijst de SER op het belang van de emissiehandel als een instrument voor
het aanpakken van de klimaatproblematiek7. De effectiviteit van dit instrument wordt
bepaald door het gekozen emissieplafond, de allocatiemethode en het aantal deelnemende sectoren.
De raad is het met het kabinet eens dat het Europese systeem van emissiehandel op
verschillende punten voor verbetering vatbaar is8. Verschillen in de allocatiemethoden
tussen de lidstaten veroorzaken op dit moment ongelijke concurrentieverhoudingen op
de Europese markt. De allocatiemethoden voor nieuwe en bestaande installaties moeten
daarom verder worden geharmoniseerd. Idealiter zou er een Europees allocatiesysteem
moeten komen, waarin de allocatie van CO2-rechten plaatsvindt op basis van prestaties
en prestatienormen. Daarnaast is het voor de investeringsbereidheid van marktpartijen
noodzakelijk dat de continuïteit ook voor de periode na 2012 wordt gegarandeerd en dat
de (geharmoniseerde) allocatieregels zo snel mogelijk worden vastgelegd.
Verder is de raad voorstander van een uitbreiding van het emissiehandelssysteem naar
andere sectoren (luchtvaart, scheepvaart) en andere gassen zoals NOx, mits het emissiehandelssysteem onder goede randvoorwaarden kan functioneren. Dat houdt onder meer
in dat de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven uit verschillende lidstaten niet
door toepassing van het handelssysteem verstoord worden.

7

8

Vergelijk de SER-adviezen over CO2-emissiehandel: SER (2000) Advies Emissiehandel in klimaatbeleid,
publicatienr. 00/06, Den Haag; SER (2002) Advies Nationale CO2-emissiehandel in Europees perspectief,
publicatienr. 02/04, Den Haag.
Zie: De reactie van het kabinet op het Groenboek van de Europese Commissie voor een Europese energiestrategie, in:
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de Europese lidstaten, Tweede Kamer 2005-2006, 22 112, nr. 442, p. 5.
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Het instrument emissiehandel kan ook op wereldschaal een belangrijke bijdrage aan het
klimaatbeleid leveren. Volgens het Energierapport 2005 is een klimaatbeleid zonder mondiale emissiehandel tot vijfmaal duurder dan klimaatbeleid met zo’n handelssysteem9.
Nederland moet zich daarom inzetten om bij afspraken voor een nieuwe wereldwijde
klimaatcoalitie een ruim gebruik van het instrument emissiehandel te bewerkstelligen.

4.3

De voorzieningszekerheid

4.3.1

Probleemanalyse
De voorzieningszekerheid staat onder druk
De urgentie van het energievraagstuk heeft naast het klimaatprobleem te maken met de
onzekerheid van het toekomstige energieaanbod. De wereldeconomie is op dit moment
voor het overgrote deel afhankelijk van fossiele energiebronnen. De groei van hernieuwbare energiebronnen – zoals moderne bio-energie, geothermische energie alsook winden zonne-energie – is de afgelopen decennia weliswaar fors geweest, maar gelet op het
lage startniveau is het aandeel van deze duurzame energiebronnen wereldwijd nog
steeds beperkt tot enkele procenten van het totale energieaanbod.
De afhankelijkheid van fossiele bronnen zal bij ongewijzigd beleid de komende decennia nog verder toenemen. Zo zal de vraag naar olie volgens het Internationale Energie
Agentschap (IEA) tot 2030 met gemiddeld 1,6 procent per jaar blijven stijgen10. De vraag
naar olie uit de Noord-Amerikaanse landen (VS, Canada en Mexico) blijft onverminderd
doorgroeien. Daar komt de snel stijgende vraag uit opkomende economieën als China,
India en andere Zuidoost-Aziatische landen bij.
De vraag naar olie wordt volgens ramingen nog overtroffen door de vraag naar gas, die in de
periode 2000-2030 met 2,4 procent per jaar zal groeien en in 2030 na olie de belangrijk-ste
energiebron zal zijn. Als de wereldvraag naar energie zich volgens dit scenario voltrekt, dan
zal de energiebehoefte in 2030 voor bijna 90 procent door fossiele brandstoffen worden gedekt.
De stijgende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen veroorzaakt twee economische
problemen. Ten eerste komt de voorzieningszekerheid onder druk te staan. Door uitputting van voorraden kunnen steeds minder landen olie en gas produceren. Hierdoor
neemt bijvoorbeeld de importafhankelijkheid van de EU behoorlijk toe (figuur 4.2). Daar
komt bij dat de energieproductie in toenemende mate geconcentreerd wordt in landen
die politiek gezien instabiel zijn. Dat veroorzaakt een tweede probleem: instabiele en hoge
energieprijzen. De voorraden olie en gas zijn volgens het IEA voldoende om de geprojecteerde vraag tot 2030 te kunnen volgen. Onder dit scenario is de kans groot dat de energieprijzen op de lange termijn gematigd zullen stijgen. Die stijging kan echter gepaard

9
10

Ministerie van Economische Zaken (2005) Nu en later: Energierapport 2005, p. 26.
IEA (2004) World Energy Outlook 2004, Parijs, International Energy Agency. Zie ook: IEA (2006) 30 Key Energy Trends
in the IEA & Worldwide, Parijs.
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gaan met periodes van zeer sterke prijsfluctuaties, omdat de kortetermijn-prijselasticiteit van energie laag is. Dat vormt een economisch risico voor sectoren die relatief
energie-intensief produceren.
figuur 4.2

EU-afhankelijkheid van olie- en gasimport, 2002-2030
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Bron: Ministerie van Economische Zaken (2005) Energierapport 2005, op.cit., p. 14

De noodzaak van voldoende investeringen
Een belangrijke determinant voor de voorzieningszekerheid in de komende decennia is
de investeringsbereidheid van de energiebedrijven en betrokken overheden. In de jaren
negentig is er te weinig geïnvesteerd in de vervanging en uitbreiding van de productiecapaciteit voor olie en gas waardoor krapte op de markten is ontstaan11. Na een stijging
in de jaren tachtig – in reactie op de oliecrises – zijn de R&D-investeringen in de jaren
negentig weer teruggelopen naar het niveau van het midden van de jaren zeventig.
Het grootste deel van R&D-budgetten voor energie in de IEA-landen richt zich op kernsplitsing: rond de eeuwwisseling was 40 procent hiervoor bestemd; daarnaast ging 10 procent naar kernfusie12. Hoewel energiebesparing in belang is toegenomen, blijven
de budgetten hiervoor op het totaal van de R&D-uitgaven beperkt tot enkele procenten.

11

12

Zie: Tweede Kamer, 29 023, nr. 26, p. 5. In deze brief geeft het kabinet zijn reactie op het advies van de AER (2005)
Energiek buitenlands beleid: Energievoorzieningszekerheid als nieuwe hoofddoelstelling, Den Haag, Algemene
Energieraad.
IEA (2006) 30 Key Energy Trends in the IEA & Worldwide, op.cit., inz. p. 27.
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Bij het opstellen van de investeringsplannen in energie is de sterk groeiende vraag uit landen
als China en India onderschat. Dit verklaart dat thans een geringe aanbodverstoring al vrijwel direct sterk oplopende olieprijzen tot gevolg heeft. Verder dreigen volgens de IEA door
onderinvesteringen op de korte termijn capaciteitsproblemen in de gassector te ontstaan13.
Een van de grootste uitdagingen is daarom het uitbreiden van de productie, raffinage en
vervoerscapaciteit om aan de snel groeiende vraag te voldoen. Hiervoor zijn zeer omvangrijke investeringen over een lange periode nodig. De totale gecumuleerde investeringsbehoefte voor de periode 2001-2030 wordt door de IEA geschat op USD 16.000 miljard14.
Dat komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse stijging in de energie-investeringen van
1,7 procent. Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door de snelle stijging van de
mondiale energievraag (twee derde stijging in de periode tot 2030), maar bijna de helft
van de investeringen is nodig om het huidige niveau van energieproductie en -distributie
te kunnen continueren. De helft van totale energie-investeringen zal naar verwachting
in ontwikkelingslanden plaatsvinden. Dit zijn ook de landen waar de energievraag het
snelst zal stijgen.
4.3.2

Aanbevelingen
Als bovengenoemde investeringen niet plaatsvinden, is er onvoldoende energie beschikbaar om aan de groeiende mondiale vraag te voldoen en ontstaat steeds meer concurrentie om energie tussen landen. Het is daarom vanuit het oogpunt van de voorzieningszekerheid van groot belang dat het kabinet de ontwikkeling van het internationale investeringsklimaat blijft volgen en maatregelen neemt om de voorzieningszekerheid op
nationaal en Europees niveau te bevorderen. Zo is het voor de nationale energiesector
belangrijk dat er voldoende investeringen kunnen worden aangetrokken om ervoor te
zorgen dat Nederland blijft beschikken over een goede energie-infrastructuur. Dit geldt
zowel voor conventionele brandstoffen als voor duurzame bronnen.
Voor de internationale agenda is verder het volgende van belang:
• Nederland draagt actief bij aan het beleid en de uitwerking van een nieuw energiebeleid voor Europa, met inbegrip van de strategie voor de voorzieningszekerheid.
De SER ondersteunt de aanpak van het kabinet op dit vlak15: “Voor energievoorzieningszekerheid geldt in het bijzonder: het ontwikkelen van een gemeenschappelijk
extern beleid, het bevorderen van energiedialogen met producenten-, consumentenen doorvoerlanden en het vinden, in de geest van solidariteit, van gemeenschappelijke operationele oplossingen bij crisissituaties en bevordering van de zo noodzakelijke investeringen.”
• Nederland ondersteunt het voornemen van de Europese Commissie om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe energie-efficiënte technologieën en duurzame

13
14
15

IEA (2006) The Natural Gas Market Review 2006, Parijs, International Energy Agency.
IEA (2003) World Energy Investment Outlook 2003, Parijs, International Energy Agency.
Zie: Tweede Kamer, 29 023, nr. 26, p. 15.
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energie te stimuleren via onderzoek en financieel-economische instrumenten16.
Eventueel kan worden samengewerkt met gelijkgestemde lidstaten.
• Nederland biedt in ons land aanwezige innovatieve kennis en technologie aan op het
gebied van (schonere) energieopwekking en energie-efficiëntie aan producerende en
consumerende landen en zoekt samenwerking met gelijkgezinde landen bij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en innovatieve energietechnologieën.
Indien Nederland nationaal een proactief voorwaardenscheppend beleid voert en internationaal actief participeert, ontstaat een goede uitgangspositie voor een krachtig
bedrijfsleven die nieuwe kansen biedt voor nieuwe technologieën, goederen en diensten
in het perspectief van een duurzame energiehuishouding.

4.4

Betaalbare en toegankelijke energie
De betaalbaarheid en toegankelijkheid van energie is een van de drie elementen van
duurzame energie en hoort volgens de raad dan ook onderdeel te zijn van het transitiebeleid. De sterk gestegen energieprijzen hebben de betaalbaarheid van energie voor
bedrijven en huishoudens recentelijk hoog op de politieke agenda gezet. Voor de huishoudens hebben de hoge energieprijzen een negatief effect op de koopkracht omdat energie
als basisvoorziening een belangrijk aandeel heeft in de maandelijkse uitgaven. Voor
bedrijven ligt het probleem van de gestegen energieprijzen op een ander vlak. De invalshoek is hier primair de internationale concurrentiepositie, die negatief kan worden beïnvloed door een relatief sterke stijging van de Nederlandse energieprijzen in vergelijking
met het buitenland17.
De betaalbaarheid van energie is sterk afhankelijk van de relatieve prijsontwikkeling van
energie ten opzichte van andere uitgavenposten. De energieprijzen zijn vorig jaar in heel
Europa fors gestegen. Om de gevolgen van die stijging te kunnen analyseren, moet echter
rekening worden gehouden met de soorten energiedragers (elektriciteit en aardgas) die
verschillende prijzen hebben en de typen gebruikers (huishoudens en bedrijven) die hun
energie inkopen op verschillende markten. Bijlage 2 presenteert gegevens over de prijsontwikkeling van energie in de periode 2000-2006 en de prijsverschillen binnen Europa
waarbij is uitgegaan van de gemiddelde gebruikers binnen de categorieën huishoudens.
De conclusies die hieruit worden getrokken zijn dan ook alleen geldig voor deze categorieën gebruikers. Aangezien de sectorale verschillen in energieverbruik erg groot zijn,
zijn gemiddelde cijfers voor bedrijven minder representatief. Zo kopen de grootgebruikers in het bedrijfsleven elektriciteit en aardgas in op de groothandelsmarkten met een
eigen prijsvorming. De prijsontwikkeling en prijsverschillen op deze markten worden
later in deze paragraaf besproken.

16
17

Zie hiervoor ook het Groenboek van de Europese Commissie, Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en
continue geleverde energie voor Europa, COM (2006) 105 def., Brussel.
Betaalbaarheid verwijst voor bedrijven dus naar de energiekosten als aandeel van de totale productiekosten.
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4.4.1

Energie en de koopkracht van huishoudens
Uit de gegevens van bijlage 2 blijkt dat de elektriciteitsprijs voor huishoudens in ons land
sinds 2000 met ruim 40 procent is gestegen. Alleen in Ierland, Zweden en Noorwegen
steeg de elektriciteitsprijs sneller dan in ons land18. Het gevolg hiervan is dat elektriciteit
in Nederland relatief duur is, duurder dan het Europese gemiddelde. Nederlandse huishoudens betalen energieprijzen die tot de hoogste in Europa behoren. Dat is overigens
niet alleen het gevolg van de sterk gestegen marktprijzen voor elektriciteit en aardgas.
Uit de figuren 1 en 2 van bijlage 2 komt naar voren dat belastingen (energiebelasting en
btw) in Nederland een relatief groot aandeel aan de uiteindelijke prijs hebben. Hieraan
ligt deels een beleidskeuze ten grondslag om via een energiebelasting de ongeprijsde
milieukosten van energieverbruik in de verbruikersprijzen te internaliseren.
Het effect van de gestegen energieprijzen op de koopkracht van huishoudens is niet eenduidig vast te stellen omdat dat sterk afhankelijk is van de huishoudensamenstelling en
het energieverbruik (zie kader). Voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik is de energierekening volgens het CBS per 1 januari 2006 met 7,5 procent ten
opzichte van december 2005 gestegen19. Dat is een gevolg van de hogere leveringstarieven
voor gas en elektriciteit per 1 januari. Op basis van de tarieven in januari 2006 en het
energieverbruik van 2000 geeft een huishouden met een gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik ruim 1800 euro per jaar uit aan energie. Van dit bedrag betaalt een huishouden
1140 euro aan de levering en het transport van energie. De overige 660 euro zijn energiebelasting, btw en de MEP-heffing.

Veranderingen in energieverbruik
Een huishouden gebruikte in 2005 gemiddeld genomen 22 procent minder gas
dan in 1996. Die afname wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de opkomst
van de hoogrendementsketel (hr-ketel) voor centrale verwarming. Elektriciteit laat
sinds 1996 juist een toename van het verbruik zien van 4,4 procent. Die toename
is vooral toe te schrijven aan de opkomst van de wasdroger en de vaatwasser.
• EnergieNed (2006) Energie in Nederland 2006, Arnhem.

De gasrekening is tussen 2000 en januari 2006 met 85 procent gestegen, elektriciteit is in
dezelfde periode 40 procent duurder geworden. Gemiddeld betaalt een Nederlands huishouden in 2006 65 procent meer voor energie dan in 2000.
De prijs van energie steeg relatief sterker dan de prijs van andere goederen en diensten.
De consumentenprijsindex nam tussen 2000 en januari 2006 met 12,9 procent toe.

18
19

Zie: CBS (2006) Nederlandse huishoudens duur uit met elektriciteit, Webmagazine 1 mei, zie: www.cbs.nl.
Zie: CBS (2006) Energierekening stijgt fors, Webmagazine, 13 februari, zie: www.cbs.nl.
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Daarvan is ruim één zesde (2,4 procentpunt) direct toe te schrijven aan de gestegen
energieprijzen.
De raad ziet het thema betaalbaarheid als integraal onderdeel van de transitieagenda.
Dat houdt in dat het kabinet waar nodig de betaalbaarheid van energie voor specifieke
groepen moet verbeteren. De basis voor een dergelijk doelgroepenbeleid kan worden
gevonden in de openbaredienstverplichting van de energierichtlijnen van de Europese
Unie. Deze openbaredienstverplichting houdt onder meer in dat20:
De lidstaten waarborgen dat alle huishoudelijke afnemers en, indien zij dat dienstig achten,
kleine ondernemingen, namelijk ondernemingen die minder dan 50 personen in dienst hebben
en met een jaaromzet of een financiële balans van ten hoogste 10 miljoen EUR, aanspraak kunnen maken op universele dienstverlening, dat wil zeggen het recht op levering van elektriciteit
van een bepaalde kwaliteit tegen redelijke, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare en doorzichtige
prijzen op hun grondgebied.
Mogelijke maatregelen op dit vlak houden verband met “de betaling van energierekeningen of meer algemene maatregelen in het kader van het socialezekerheidsstelsel”
(overweging 24). Betaalbaarheidsproblemen van specifieke groepen hoeven niet per se
via energieprijzen te worden aangepakt.
Een indicatie voor de problemen die de gestegen energierekening voor huishoudens kan
vormen, is de stijging van het aantal afsluitingen. Volgens een inventarisatie van het
Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) hebben de drie grote energieleveranciers Eneco, Essent en Nuon in 2005 ongeveer 24 duizend huishoudens afgesloten21.
Volgens de bedrijven is dat een kleine stijging ten opzichte van 2004. De meeste huishoudens worden na een paar weken weer aangesloten, maar er is een groep van enkele duizenden Nederlanders die permanent zonder energieaansluiting leven. Dat zijn mensen
met een dermate laag inkomen dat ze de heraansluitkosten niet kunnen betalen.
Nederlandse energiebedrijven erkennen dat energie voor consumenten een eerste levensbehoefte is. Daarom doen zij er alles aan om, binnen hetgeen gelet op hun taken en positie mogelijk is, afsluiting van energie zo veel mogelijk te voorkomen. Zowel de netbeheerders als de leveranciers hanteren voor consumenten algemene voorwaarden die tussen
EnergieNed en de Consumentenbond zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn
tevens door de Directie Toezicht Energie (DTe) beoordeeld.

20

21

Zie: Richtlijn 2003/54/EG van 26 juni 2003, betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit, art. 3, p. L 016/80. In Richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003, betreffende de gemeenschappelijke regels
voor de interne markt voor aardgas, wordt bij de openbaredienstverplichting niet gesproken over aanspraak op
levering van energie van een bepaalde kwaliteit tegen een redelijke prijs, maar van een “passende bescherming
van kwetsbare afnemers” en “passende maatregelen om hen te helpen voorkomen dat zij worden afgesloten.”
Zie art. 3, p. L 176/62.
Zie: Nibud (2006) Energieafsluitingen, persbericht 30 januari, Nationaal instituut voor budgetvoorlichting.
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4.4.2

De energierekening voor bedrijven
Bedrijven kopen energie in op andere markten dan huishoudens en hebben dan ook te
maken met een andere ontwikkeling van de energieprijzen. Een complicatie hierbij is dat
de gemiddelde energiekosten voor bedrijven weinigzeggend zijn, doordat de spreiding
erg groot is. Zo is het aandeel van de energiekosten in de totale kosten voor de meeste
bedrijven beperkt tot hooguit enkele procenten. Daar staat tegenover dat in bepaalde sectoren de energiekosten zeer substantieel zijn en wel tot een derde van de totale bedrijfskosten kunnen uitmaken. Bovendien zijn er meer dan 100 prijzen voor energie22. In het
bijzonder de cijfers over de elektriciteitsprijzen die het CBS en Eurostat hanteren zijn
daardoor slechts representatief voor een deel van het bedrijfsleven. Het inzicht in de
gasprijzen is groter (zie kader).

Gasprijzen voor bedrijven volgens CBS en Eurostat
De prijs van aardgas is voor representatieve bedrijven (een gebruik van 41860 GJ
per jaar) sinds 2000 ook fors gestegen – in Nederland met 44 procent – maar deze
stijging is kleiner dan in de meeste andere Europese landen. In de Europese Unie
(EU-15) was de stijging van de aardgasprijs gemiddeld bijna 100 procent. De uitschieters waren Engeland, Oostenrijk en Duitsland met respectievelijk 161 procent, 134 procent en 115 procent hogere gasprijzen. Alleen in Denemarken steeg
de gasprijs voor bedrijven met 34 procent sinds 2000 minder snel dan in Nederland. Het gevolg is dat bedrijven in Nederland nog steeds kunnen profiteren van
een relatief gunstige aardgasprijs.

Dat in sommige sectoren de energieprijzen onlangs explosief zijn gestegen, is te illustreren
aan de hand van de papiersector. In deze bedrijfstak is de gezamenlijke energierekening in
anderhalf jaar opgelopen van 150 miljoen naar 300 miljoen euro. Naar schatting bedragen
de kosten voor gas en elektriciteit in deze sector gemiddeld 20 procent van de totale
kosten23.
Door de verschillen in de brandstofmix (zie hieronder), marktprijzen, tarieven en belastingen kunnen de prijzen van grootverbruikers per land sterk verschillen. Om deze reden
heeft het ministerie van Economische Zaken onlangs Capgemini een onderzoek laten verrichten naar de prijsverschillen tussen grootverbruikers binnen de Noordwest-Europese
markt24. Een van de conclusies is dat de ‘elektriciteitsprijs aan de poort’ voor grootverbruikers in Nederland iets lager is dan in Duitsland en België; Frankrijk is goedkoper dan
Nederland. Een aanvullend praktijkonderzoek van VNO-NCW onder Nederlandse groot-

22
23
24

De Bruyn, S.M. (2006) Energieprijzen in vergelijk, CE-notitie, Delft.
Zie: Daggers, J. (2006) Geen joule te veel, op.cit.
Capgemini (2006) Onderzoek naar de structuur en het niveau van elektriciteitsprijzen voor Noordwest-Europese
grootverbruikers, Utrecht.
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verbruikers met Nederlandse en Duitse vestigingen levert echter een heel ander beeld op.
Uit deze vergelijking blijkt dat de werkelijke kosten in ons land zo’n 20 procent (12 euro
per Mwh) hoger liggen dan in Duitsland25. Dit prijsverschil is in belangrijke mate toe te
schrijven aan reductie- en vrijstellingsbepalingen voor (energie)belastingen die Duitsland
tegenover grootverbruikers hanteert.
Op basis van dit soort signalen van industriële grootverbruikers had de minister van
Economische Zaken al in oktober 2005 een consortium van negen grote energie-intensieve bedrijven opgericht met als doel minder dure energie in te kopen door gezamenlijk
langdurige contracten af te sluiten. De deelnemende bedrijven aan dit consortium zijn
samen goed voor circa 20 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.
Relatie met de brandstofmix
Het Nederlandse productiepark is sterk afhankelijk van aardgas als brandstof. Dit is een
relatief dure energiebron om elektriciteit op te wekken, mede vanwege de koppeling van
de prijs van aardgas aan de olieprijs. In ons omringende landen zoals Duitsland, België
en Frankrijk is het productiepark heel anders ingericht. In deze landen zijn verhoudingsgewijs veel meer kolengestookte of nucleaire centrales te vinden waardoor de elektriciteitsprijs zich onafhankelijker beweegt van de olieprijs. Voor een land als Frankrijk heeft
dat een duidelijk lagere elektriciteitsprijs tot gevolg. Sinds kort is overigens een stroometiket verplicht, dat inzicht geeft in de brandstofmix.
Intransparante prijsvorming op de groothandelsmarkten
De grootgebruikers nemen een bijzondere plaats in op de energiemarkten. Deze partijen
kopen voornamelijk energie in op de groothandelsmarkten die een eigen prijsvorming
kennen. Het belangrijkste probleem is dat de prijzen op deze markten voor een belangrijk
deel ondoorzichtig zijn omdat ze berusten op bilaterale onderhandelingen en contracten
(zie kader). Het is daardoor moeilijk vast te stellen hoe groot de energieprijsstijging voor
deze partijen is geweest en in hoeverre het Nederlandse prijsniveau op de groothandelsmarkten afwijkt van de situatie in omringende landen. Daarbij speelt ook dat de Noordwest-Europese markt voor elektriciteit en gas nog in ontwikkeling is.

Structuur van de groothandelsmarkten voor energie
De ondoorzichtigheid van de prijsvorming op de groothandelsmarkten voor
energie wordt veroorzaakt door de marktstructuur. Belangrijkste probleem is
dat de groothandelsmarkt voor energie bestaat uit een groot aantal marktplaatsen. Voor de levering van elektriciteit kunnen producenten en leveranciers
onderling contracten overeenkomen. We spreken dan van een bilaterale markt.

25

Zie hiervoor de brief (met bijlage) van de heer Wientjes namens VNO-NCW aan de Vaste Commissie voor
Economische Zaken van de Tweede Kamer, 9 oktober 2006.
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Contractpartijen spreken in dit geval onderling de specificaties van het contract
af. In de tweede plaats is het mogelijk gestandaardiseerde contracten af te sluiten. Dit is de ‘over the counter’ (OTC)-markt waar contracten worden verhandeld
voor standaardhoeveelheden elektriciteit met verschillende looptijden. Op deze
markt brengen makelaars vraag en aanbod van elektriciteit bij elkaar. Dan zijn er
in de derde plaats nog twee elektronische handelsplatforms waar partijen zonder
tussenkomst van makelaars handelen in termijncontracten (Endex) en spotcontracten (APX).
De groothandelsmarkt voor aardgas bestaat uit drie soorten handelsplaatsen.
Het overgrote deel van de Nederlandse gasconsumptie (ongeveer 95 procent)
wordt via bilaterale contracten op de verschillende gasontvangststations verkocht. Het Nederlandse net kent ongeveer 1100 van dit soort fysieke marktplaatsen. Daarnaast is er een Title Transfer Facility (TTF), een virtuele marktplaats
waar bilateraal kan worden gehandeld of via de gasbeurs APX Gas NL. Op het TTF
wordt ongeveer 5 procent van de Nederlandse gasconsumptie verhandeld. De
derde marktplaats is de Eurohub, een gasbeurs in de regio Bunde-Emden waar
echter weinig op gehandeld wordt.
Grootgebruikers maken relatief veel gebruik van bilaterale contracten op de groothandelsmarkt. Dit soort contracten is niet gestandaardiseerd waardoor prijzen vaak
onbekend en, indien wel bekend, moeilijk vergelijkbaar zijn. Uit recente onderzoeken in opdracht voor het ministerie van Economische Zaken blijkt dan ook dat er
voor grootgebruikers geen betrouwbare tijdreeks op te stellen is van de prijsontwikkeling. Er is kortom een gebrek aan inzicht in wat grootgebruikers daadwerkelijk
aan leveringscontracten met hun toeleveranciers zijn overeengekomen.
• Bronnen: DTe (2005) Onderzoek marktwerking groothandelsmarkt gas, Den Haag, Directie Toezicht
Energie; DTe (2006) Marktmonitor, ontwikkeling van de groothandelsmarkt voor elektriciteit 2005,
Den Haag, Directie Toezicht Energie.

Gezien de onduidelijkheid over de energieprijzen op de groothandelsmarkten, is de
informatie over de prijsontwikkeling op de energiebeurzen zoals Amsterdam Power
Exchange (APX) waardevol. De prijzen op deze beurzen zijn wel transparant en zeggen
dus iets over de relatieve prijsniveaus voor grootgebruikers. Daarbij moet wel worden
bedacht dat op deze markten minder dan 5 procent van het totale marktvolume wordt
verhandeld.
De DTe heeft in haar monitoringsrapporten over de groothandelsmarkt de prijzen voor
spot- en termijncontracten geïnventariseerd. Hieruit komt naar voren dat de elektriciteitsprijs voor grootgebruikers in de periode 2001-2004 met gemiddeld 5 tot 8 procent per
jaar is gestegen en in 2005 met ruim 20 procent26. De ontwikkeling van deze groothan-

26

Zie: DTe (2006) Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt voor elektriciteit 2005, op.cit., p. 58. Het gaat
hier om de prijsontwikkeling van de termijncontracten (prijs een jaar vooruit) voor zowel piek- en basislasturen.
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delsprijzen loopt in de pas met de Duitse en Franse beurzen EEX en Powernext, maar het
niveau van de prijzen is in Nederland hoger dan in Duitsland en Frankrijk. De verklaring
hiervoor is de eerder genoemde brandstofmix van het Nederlandse productiepark dat
sterk leunt op het relatief dure aardgas als energiebron voor de elektriciteitsopwekking.
Er is al enige jaren intensief overleg tussen industrie en het ministerie van Economische
Zaken om voor dit prijsnadeel een oplossing te vinden.
4.4.3

Het effect van de energiekosten op de concurrentiepositie
Vooral doordat de belangrijkste delta van Noordwest-Europa in ons land ligt, hebben veel
energie-intensieve industrieën zich in Nederland gevestigd. Het comparatieve voordeel
dat voortvloeit uit onze geografische ligging vormt een belangrijk aandachtpunt bij de
energietransitieproblematiek. Een sterke stijging van de Nederlandse energiekosten ten
opzichte van die in het buitenland werkt door in een stijging van de uitvoerprijs. Dit kan
uiteindelijk resulteren in een stijging van de ruilvoet (gedefinieerd als het quotiënt van
de uitvoerprijs en de invoerprijs). Een stijging van de ruilvoet betekent een verslechtering
van de prijsconcurrentiepositie. In 2002 resulteerden bijvoorbeeld de stijgende arbeidskosten per eenheid product in een toename van de uitvoerprijzen en in een stijging van
de ruilvoet. De ruilvoet daalt sinds 2004 echter weer, doordat de daling van de arbeidskosten de stijging van de energiekosten overstijgt.
Prijsveranderingen voor energie werken niet een-op-een door in de concurrentiepositie
omdat de nationale energiemix en de energie-efficiëntie van bedrijven internationaal
gezien kan verschillen. Een indicatie voor het economische effect van veranderingen in de
energieprijs is de bijdrage van deze prijs aan de ontwikkeling van de prijs van de binnenlands geproduceerde uitvoer. Figuur 4.3 laat zien dat de prijsstijgingen van energie in
2005 en 2006 fors hebben bijgedragen aan de prijsstijging van in Nederland geproduceerde uitvoer27.

27

In 2005 was de bijdrage van de energiekosten aan de binnenlands geproduceerde uitvoer 2,3 procentpunt,
in 2006 1,75 procentpunt. Ter indicatie: de totale prijsstijging van de binnenlandse geproduceerde uitvoer
bedroeg in 2005 2,1 procent en in 2006 1,75 procent. Zie: CPB (2006) Centraal Economisch Plan (CEP) 2006,
Den Haag, Centraal Planbureau, p. 97.
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figuur 4.3

Bijdrage aan de prijsontwikkeling van de binnenlands geproduceerde uitvoer, 1997-2007
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Bron: CPB (2006) Centraal Economisch Plan (CEP) 2006, op.cit., p. 96

Bij de berekening van de ruilvoet worden de energiekosten vaak buiten beschouwing gelaten
omdat de energieprijs sterk kan fluctueren. Een stijgende olieprijs kan bovendien met verschillende vertragingen doorlopen in de prijzen van andere grondstoffen en de aardgasprijs.
Hierdoor kunnen de ontwikkelingen van de ruilvoet inclusief en exclusief energie uiteenlopen, zoals figuur 4.4 laat zien. Een effect dat bij de berekening van deze macro-economische
effecten niet wordt meegenomen, zijn de sectorale verschuivingen die het gevolg kunnen
zijn van een stijgende energieprijs en de internationale verschillen daarin.
figuur 4.4

Ruilvoet handel in goederen inclusief en exclusief energie, 1990-2007
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4.4.4

Aanbevelingen
De betaalbaarheid van energie is naar het oordeel van de raad een belangrijk onderdeel
van het energietransitiebeleid. De aangrijpingspunten voor dit beleidsonderdeel zijn
divers en moeten volgens de raad in een goede balans met de andere onderdelen van het
energietransitiebeleid (milieudoelstellingen, voorzieningszekerheid) worden vormgegeven. Het uitgangspunt daarbij is dat de energieprijzen in Nederland zich op een concurrerend niveau bevinden. De raad vindt het van groot belang dat de ontwikkeling van
de energiekosten de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven zo veel mogelijk ongemoeid laat. Dat biedt het bedrijfsleven volgens de raad de
beste startpositie om te investeren in processen en producten die de transitie naar een
duurzame energiehuishouding kunnen bevorderen. Het is daarnaast belangrijk dat de
betaalbaarheid van energie voor huishoudens en bedrijven in balans is met de milieukosten van het energieverbruik. De SER is om die reden voorstander van een weloverwogen fiscale vergroening op EU-niveau en een terugdringing van milieuschadelijke
subsidies of andere fiscale faciliteiten met negatieve milieugevolgen28.
De voorgaande analyse laat zien dat de ontwikkeling van de ruilvoet wordt bepaald door
verschillende kostenfactoren, waaronder de energiekosten. De betaalbaarheid van energie
kan daarom in de eerste plaats worden bevorderd door het voorwaardenscheppend beleid
dat zich richt op een beter vestigings- en investeringsklimaat voor bedrijven. Nederland
moet zich naar het oordeel van de raad ontwikkelen tot een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats in Noordwest-Europa voor toekomstgerichte energie-industriële activiteiten. Deze
moeten zo veel mogelijk aansluiten op de bestaande industriële basis en de daarbij behorende infrastructuur, maar tegelijkertijd ook in het energietransitiebeleid inpasbaar zijn.
Dit signaal moet ook naar investeerders worden afgegeven. Hiervoor moeten in de visie
van de raad onder meer beslistermijnen (bijvoorbeeld over milieuvergunningen) en daarmee samenhangende onzekerheden voor de investeerders zo helder en kort mogelijk zijn,
zonder inspraakbevoegdheden aan te tasten. De verschillende betrokken ministeries zullen zich daarvoor gezamenlijk moeten inzetten.
Een tweede aanbeveling betreft het monitoren van de prijsontwikkelingen. Het is opmerkelijk dat dit thema geen onderdeel is van het Energierapport 2005 van het kabinet. Vooral de
prijsontwikkeling van bedrijven blijkt slechts partieel bekend te zijn.
De derde aanbeveling heeft betrekking op het beleid rond de energiemix. De Nederlandse
economie is sterk afhankelijk van gas als energiebron. Door een grotere diversiteit van de
energiemix te bevorderen wordt het energieaanbod in Nederland minder afhankelijk van
de gasprijs, die gekoppeld is aan de sterk fluctuerende olieprijs. Het kabinet stelt zich
naar het oordeel van de raad op dit terrein te passief op. Er is op dit moment geen beleid

28

Zie: SER (2005) Advies Milieu als kans, op.cit., p. 9.

85

DE INTERNATIONALE CONTEXT VAN HET TRANSITIEBELEID

dat zich richt op de nationale energiemix voor de middellange en lange termijn29.
Het kabinet probeert de keuzes van deze partijen door voorwaardenscheppend beleid
te sturen30. Deze aanpak past in de strategie van het industriebeleid van het kabinet die
leunt op de gedachte dat de overheid niet op de stoel van de ondernemer moet gaan
zitten (geen ‘picking the winners’).
Op strategisch niveau is het echter volgens de raad wel van belang om na te denken over
de energiemix en hiervoor beleid te ontwikkelen. Zo zegt het kabinet in het Energierapport
2005 toe om in samenspraak met de energiebedrijven de randvoorwaarden voor investeringen in kolenvermogen in kaart te brengen en waar mogelijk de belemmeringen voor
deze investeringen weg te nemen31.
De SER meent dat de keuze voor een specifieke energietechnologie in ieder geval inpasbaar moet zijn in het klimaat- en transitiebeleid. Vanuit dit perspectief is het bijvoorbeeld
wenselijk bij de bouw van nieuwe kolencentrales deze zodanig in te richten dat rekening
wordt gehouden met toekomstige integratiemogelijkheden van CO2-afvang- en -opslagtechnologieën (CO2 Capture and Storage)32.

4.5

Publiek belang en marktordening

4.5.1

Probleemanalyse
Bij de vertaling van de internationale beleidsopgaven voor de energiesector speelt de
vraag welke instrumenten de overheid kan inzetten voor realisering van de nationale
beleidsdoelen. De regelgeving voor de Nederlandse energiemarkten is sterk bepaald door
de Europese richtlijnen voor energie die gericht zijn op de totstandkoming van een
interne markt voor energie per juli 2007. Is een nationaal energiebeleid in deze ‘vrije’
Europese markt nog mogelijk en welke middelen kunnen daarbij worden ingezet?
Het doel van de liberalisering van de energiemarkten is de versterking van het Europese
concurrentievermogen in brede zin evenals de borging van het recht van Europese
burgers op kwalitatief goede dienstverlening in de energie en de levering van energie

29

30

31
32

Over een concrete invulling van de rol van de overheid bij brandstofspreiding wil het kabinet in 2006 de Energieraad
om advies vragen. De Algemene Energieraad verwacht dit advies voor de zomer van 2007 uit te brengen. Zie: AER
(2006) Jaarverslag 2005 en werkprogramma 2006, Den Haag, p. 23.
Antwoord van de minister van Economische Zaken op Kamervragen, zie: Tweede Kamer 2005-2006, Aanhangsel van
de handelingen, 1224, p. 2611: “Het grote aantal plannen voor nieuwe centrales toont aan dat het vestigingsklimaat
in Nederland gunstig is. Dit is in lijn met het comparatief voordeel dat Nederland heeft in vergelijking met andere
landen: goede aanvoerroutes, veel koelwater en een toegankelijke, transparante marktstructuur. De technologiekeuze is daarbij aan elk van de marktpartijen. De beste stimulans voor een keuze van ultramoderne kolentechnologie
is het voeren van een lange termijn energie- en milieubeleid.”
Ministerie van Economische Zaken (2005) Nu en later: Energierapport 2005, op.cit., p. 50.
Japan heeft op dit terrein grote ambities. Zo maakte het ministerie van Economie, Handel en Industrie op 26 juni
2006 bekend in 2020 een zesde van de uitstoot van broeikasgassen ( jaarlijks circa 200 miljoen ton CO2) onder de
grond te willen opslaan.
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tegen een redelijke prijs. Het instrument hiervoor is het wegnemen van de barrières voor
grensoverschrijdende handel, de totstandkoming van een interne markt voor energie
waarop consumenten hun leveranciers vrijelijk kunnen kiezen en alle aanbieders vrijelijk aan hun klanten kunnen leveren. Concurrentie is bij dit streven naar een interne
markt niet het doel, maar een middel. In feite is op de interne markt voor energie van een
vrije markt of vrije prijsvorming voorlopig geen sprake. Het economische verkeer in de
energie is ook na liberalisering gebonden aan Europese en nationale regelgeving die tot
doel heeft de publieke belangen van energie te borgen.
De beweging in de energiesector naar een gemeenschappelijk Europese markt voor energie past in de beleidsvisie die de raad heeft opgesteld in zijn advies Ondernemerschap voor
de publieke zaak33. In dit advies adviseert de raad over de mogelijkheden om via ondernemerschap de voorziening van diensten met een publiek belang te verbeteren. Zo kan
ondernemerschap bij dit soort diensten nieuwe mogelijkheden creëren voor een doelmatige levering van kwalitatief goede diensten, meer innovatie in de dienstverlening en
meer maatwerk en dus meer keuzevrijheid voor afnemers.
Het advies van de raad voor stimulering van ondernemerschap bij publieke dienstverlening moet niet worden verward met een pleidooi voor marktwerking. De kern van het
advies is dat de overheid primair verantwoordelijk is voor de borging van publieke belangen bij diensten zoals de energievoorziening. De wijze waarop de overheid invulling geeft
aan deze verantwoordelijkheid moet echter veranderen. De overheid moet zich veel meer
dan nu richten op haar systeemverantwoordelijkheid om te voorkomen dat innovaties en
andere vormen van ondernemerschap op de werkvloer in de knel komen door gedetailleerde middelvoorschriften34.
De energievoorziening is een goed voorbeeld van de wijze waarop deze systeemverantwoordelijkheid kan worden ingevuld. Zo wordt in de energierichtlijnen van de Europese
Unie het wettelijke kader gecreëerd voor de borging van de publieke belangen ten aanzien van kwaliteit, toegankelijkheid en leveringszekerheid van energie (zie kader). Tevens
wordt geformuleerd wat de randvoorwaarden zijn waaronder ondernemerschap in de
energie kan functioneren en hoe het overheidstoezicht voor waarborging van de publieke
belangen moet zorgen.

33
34

SER (2005) Advies Ondernemerschap voor de publieke zaak, publicatienr. 05/04, Den Haag.
Middelvoorschriften leggen ‘van hogerhand’ tot in detail vast hoe bepaalde publieke diensten op de werkvloer moeten worden uitgevoerd. Een dergelijk sturings- en controlemechanisme laat weinig ruimte voor eigen initiatief van
instellingen en hun medewerkers en werkt daardoor demotiverend. Een alternatief is om deze regeldruk te verminderen en in plaats daarvan gezamenlijk verantwoordelijkheden en doelstellingen vast te leggen en geleverde prestaties daarop af te rekenen. De precieze wijze van uitvoering wordt daarmee vrijgelaten waardoor er ruimte ontstaat
voor experimenten en innovaties ‘van onderop’. Zie: SER (2005) Advies Ondernemerschap voor de publieke zaak, op.cit.
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Publieke belangen in de energie
De energierichtlijnen definiëren het kader voor lidstaten om via een openbaredienstverplichting bedrijven eisen op te leggen voor waarborging van de voorzieningszekerheid, de regelmaat, de prijs en kwaliteit van de leveringen alsmede de
bescherming van het milieu met inbegrip van energie-efficiëntie en bescherming van het klimaat. Uitwerking van deze publieke belangen geschiedt in
nationale wetgeving zoals de Elektriciteitswet en de Gaswet. In de Elektriciteitswet wordt bijvoorbeeld de beoordeling van de nationale voorzieningszekerheid
toegekend aan de minister van Economische Zaken. Indien naar zijn oordeel te
weinig productie-installaties worden gebouwd, kan hij conform artikel 9A een
aanbestedingsprocedure starten. Netbeheerders moeten volgens artikel 16 de
betrouwbaarheid en veiligheid van de netten waarborgen en zorgen voor voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektriciteit. Via de wettelijke
vergunningsvoorwaarden worden eisen gesteld aan de leveranciers, bijvoorbeeld
om op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te
dragen voor de levering van energie (artikel 95a Elektriciteitswet en artikel 44
Gaswet). In secundaire regelgeving zoals de regeling kwaliteitsaspecten netbeheerder
elektriciteit en gas worden dit soort onderwerpen nader ingevuld en geoperationaliseerd.
Daarnaast bevat de wet een taakstelling voor producenten en leveranciers op het
terrein van energiebesparing en bevordering van duurzame energie. Producenten en leveranciers moeten volgens artikel 68 van de Elektriciteitswet bevorderen
dat elektriciteit door henzelf en door afnemers op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt geproduceerd of gebruikt.
De energierichtlijnen bevatten verder bepalingen voor de bescherming van
kwetsbare groepen afnemers en waarborgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, met name voor de transparantie van contractvoorwaarden,
algemene informatie en mechanismen voor geschilbeslechting. Ook hieraan
wordt in de nationale wetgeving een nadere invulling gegeven. Zo is het verboden
om oneerlijke en misleidende verkoopmethoden te hanteren voor de levering en
het transport van energie aan afnemers (artikel 95m Elektriciteitswet en artikel
52b Gaswet). De misleidende en oneerlijke verkoopmethoden worden bovendien
in de wet met een niet-limitatieve opsomming nader toegelicht.
Ten slotte reguleert de nationale wetgeving de tarieven voor energie die op basis
van een voorstel van de netbeheerders door de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit moeten worden vastgesteld (artikel 41 Elektriciteitswet en artikel 81 Gaswet).
• Bronnen: Rectificatie van Richtlijn 2003/54/EG (elektriciteit) in het publicatieblad van de Europese Unie L 016 van 23 januari 2004; Richtlijn 2003/55/EG (aardgas) in het publicatieblad van
de Europese Unie L 176 van 15 juli 2003; Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking
tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998); Wet van
22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet).
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De aanwezigheid van publieke belangen betekent allerminst dat de overheid ook de uitvoering van publieke dienstverlening zelf moet verzorgen. Dergelijke diensten kunnen in
beginsel zowel door publiekrechtelijke organisaties als door private ondernemingen of
non-profitinstellingen worden verzorgd. Op welke wijze publiek dienstverlening het beste
kan worden uitgevoerd, moet van geval tot geval worden bepaald en is afhankelijk van35:
• de aard van het publieke belang;
• het gewicht dat in dat verband wordt toegekend aan zaken als effectiviteit, efficiëntie,
democratische legitimatie, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid;
• de mogelijkheden om de juiste uitvoering van de publieke taakstelling te contracteren en te verifiëren, respectievelijk het vertrouwen dat in de professionaliteit en/of
het altruïsme van uitvoerende organisaties mag worden gesteld.
In de energiesector spelen privaatrechtelijke ondernemingen, vaak met overheden als
aandeelhouder, een sleutelrol. Als ondernemers zijn deze bedrijven verantwoordelijk
voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, maar ook voor de uitvoering van de publieke
belangen die met de energievoorziening zijn gemoeid. In zijn advies over ondernemerschap voor de publieke zaak heeft de SER aanbevelingen gedaan om deze publieke rol van
het bedrijfsleven te versterken. Ondernemingen in de publieke dienstverlening moeten
zich volgens de raad midden in de samenleving plaatsen. Dat houdt in dat de organisatie
klanten en burgers professioneel en ‘op maat’ bedient, dat zij de dialoog aangaat met de
samenleving (zich responsief opstelt) en verantwoording aflegt over de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke opdracht.
De rol van burgers en klanten wordt hierbij niet over het hoofd gezien. Juist bij de energievoorziening is het van groot belang dat consumenten zich verantwoordelijk voelen
voor het reilen en zeilen van de publieke dienstverlening. Zoals de raad stelt36: “Het individu kan niet alleen als een op eigenbelang gerichte ‘calculerende consument’ bij de
dienstverlening betrokken zijn. Burgers behoren ook oog te hebben voor collectieve
belangen en afwegingen.”
4.5.2

Het publieke belang van een effectieve marktordening
De marktordening op Europees en nationaal niveau is in de visie van de raad onderdeel
van het systeem dat de publieke belangen van de energievoorziening moet waarborgen.
Dat houdt in dat de energiemarkt goed moet functioneren om ervoor te zorgen dat de
publieke belangen van een betrouwbare, schone, betaalbare en toegankelijke energievoorziening op een juiste manier zijn gewaarborgd. De raad constateert dat op dit
moment nog niet volledig aan deze voorwaarde wordt voldaan. Voor Nederland is het
tot stand brengen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt (Benelux,
Frankrijk en Duitsland) van groot belang. Door nauwere samenwerking tussen de betrok-

35
36

SER (2005) Advies Ondernemerschap voor de publieke zaak, op.cit., p. 24.
SER (2005) Advies Ondernemerschap voor de publieke zaak, op.cit., p. 9.

89

DE INTERNATIONALE CONTEXT VAN HET TRANSITIEBELEID

ken landen kan de capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindingen worden
vergroot (uitbreiding interconnectiecapaciteit), bijvoorbeeld door invoering van ‘marktkoppeling’ en de aanleg van nieuwe verbindingen. Een adequaat functionerende Noordwest-Europese energiemarkt bevordert verder het investeringsklimaat. Ook is dan sprake
van effectieve concurrentie met een neerwaartse druk op de energieprijzen.
De raad merkt daar wel bij op dat een adequaat functionerende energiemarkt en een goed
investeringsklimaat nog niet automatisch resulteren in grootschalige investeringen in
milieuvriendelijke en energiezuinige technologieën. Daar is specifiek beleid voor nodig,
dat in Nederland vooral via het spoor van het energietransitiebeleid zal moeten lopen.
Op Europees niveau is de implementatie van de energierichtlijnen een knelpunt. Als deze
richtlijnen niet tijdig door alle lidstaten worden ingevoerd, ontstaat er een ongelijk speelveld op de Europese energiemarkten en kunnen de publieke belangen van de energievoorziening op Europees niveau onvoldoende worden gewaarborgd. De Europese Commissie heeft in zijn verslag over de vorderingen van de interne markt geconstateerd dat
twee derde van de lidstaten nog niet heeft voldaan aan de verplichting om de energierichtlijnen te implementeren37.
Een belangrijk nationaal probleem is dat de energiemarkten in ons land nog steeds sterk
geconcentreerd zijn. Dat geldt voor zowel de groothandelsmarkten als de consumentenmarkten voor elektriciteit en gas38. Het gezamenlijke marktaandeel van de drie grootste
leveranciers is het afgelopen jaar met ongeveer 7 procentpunt afgenomen maar bedraagt
nog steeds ongeveer 80 procent voor zowel elektriciteit als gas (retailmarkt). Dat neemt
niet weg dat het aantal vergunninghouders is toegenomen. Geconstateerd kan worden
dat kleine vergunninghouders samenwerking zoeken, onder meer om inkoopvoordelen
te realiseren.
4.5.3

Aanbevelingen
De overheid moet haar systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van de energiemarken waarmaken. Dat houdt naar het oordeel van de raad in dat de verschillende
knelpunten voor het goed functioneren van de energiemarkten moeten worden aangepakt.
In de eerste plaats is een voortvarende Europese aanpak van het energiebeleid van belang.
Zo’n aanpak biedt de mogelijkheid om de verschillende doelstellingen van het energiebeleid op een samenhangende wijze te realiseren waarbij de concurrentieverhoudingen
tussen de bedrijven uit de lidstaten van de Europese Unie zo veel mogelijk gelijk worden

37
38

COM(2005) 568 def., Verslag over de vorderingen die worden gemaakt bij de totstandkoming van de interne markt
voor gas en elektriciteit, Brussel, Europese Commissie.
De Dienst Toezicht Energie (DTe) van de NMa heeft de wettelijke plicht om de ontwikkelingen op de energiemarkten
te volgen. Zie: NMa (2006) Jaarverslag 2005, Den Haag, Nederlandse Mededingingsautoriteit, pp. 123-127.
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gehouden. Het recente Groenboek van de Europese Commissie over de Europese strategie
voor duurzame energie biedt hiervoor naar het oordeel van de raad een goed uitgangspunt (zie kader). Dit Groenboek moet in 2007 uitmonden in een actieprogramma met
prioritaire maatregelen. Het kabinet moet zich volgens de SER inspannen voor de realisering van de volgende prioriteiten in dit actieprogramma:
• Een geïntegreerde aanpak van klimaatverandering via Europese doelstellingen voor
energie-efficiëntie (zie het recent gepresenteerde EU-Actieplan voor energie-efficiëntie)
en een snelle besluitvorming over een nieuwe EU-doelstelling voor duurzame energie
na 2012 (zie paragraaf 4.2.2). Bij dit laatste spelen uiteraard ook kosteneffectiviteit van
maatregelen en betaalbaarheid een belangrijke rol. Het verdient aanbeveling het langtermijnbeleid voor duurzame energiebronnen vooral op innovatie te richten.
• In het verlengde hiervan moet het kabinet zich inzetten het verbeteren van het
systeem van emissiehandel (zie paragraaf 4.2.2).
• Verder is het essentieel dat de totstandkoming van een strategisch plan voor Europese
energietechnologie wordt bespoedigd. Dat plan zal zich vooral moet richten op de
bevordering van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en
kennisinstellingen, waarbij de Nederlandse ervaring met de transitieplatforms als
voorbeeld kan dienen.

Naar een Europese strategie voor duurzame energie
De Europese Commissie spreekt in het Groenboek over de Europese strategie
voor duurzame energie haar zorgen uit over het energielandschap voor de 21ste
eeuw. De toegang tot energie is volgens de Commissie fundamenteel voor het
dagelijkse leven van elke Europeaan. Dat fundamentele belang wordt bedreigd
door hogere prijzen, onzekerheid over de continuïteit van de energievoorziening
en veranderingen van het Europese klimaat. De Commissie stelt in haar Groenboek daarom opties voor waarmee de fundamenten van een nieuw omvattend
Europees energiebeleid kunnen worden gelegd. Daarbij onderscheidt zij zes
prioritaire gebieden:
1 Voltooiing van de Europese interne markt voor gas en elektriciteit: Er is op de Europese energiemarkten ondanks de liberalisering nog onvoldoende effectieve
concurrentie. Het Groenboek doet voorstellen voor verbetering.
2 Een continue energievoorziening op de Europese markt moet worden verzekerd: Onder
deze noemer vallen verschillende problemen, zoals het risico van aanslagen
op energienetwerken en tekorten in de energietoevoer door natuurrampen.
3 Een meer duurzame, efficiënte en gediversifieerde energiemix: Het gaat hier om de
noodzaak meer afstemming te bereiken in de keuze van de lidstaten voor een
bepaalde energiemix.
4 Een geïntegreerde aanpak van de klimaatverandering: Om het afgesproken streefcijfer van maximaal 2 graden temperatuurstijging te bereiken, moeten de
mondiale emissies fors naar beneden. De drie pijlers van de Europese bijdrage
zijn: (1) voorgaan op het gebied van energie-efficiëntie, (2) vergroten van het
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gebruik van hernieuwbare bronnen en (3) vastlegging en geologische opslag
van koolstof.
5 Het bevorderen van innovatie: De EU dient de nodige middelen vrij te maken
voor een strategisch plan voor energietechnologie. Dit moet de ontwikkeling
van veelbelovende energietechnologieën stimuleren en tevens de voorwaarden creëren om deze technologieën op een efficiënte wijze te introduceren op
de Europese en de wereldmarkt.
6 Een coherent extern energiebeleid: Gas speelt een kernrol bij de toekomstige energievoorziening. Er moeten daarom duidelijke prioriteiten worden gesteld voor
de modernisering en uitbreiding van de Europese gasinfrastructuur (leidingen
en LNG-terminals). Verder staat de dialoog met belangrijke energieproducenten
centraal. Een nieuw initiatief is bijzonder wenselijk in het geval van Rusland,
de grootste EU-energieleverancier.
Het kabinet heeft in een eerste reactie ingestemd met het voornemen om op
basis van dit Groenboek tot een gemeenschappelijke Europese aanpak te komen.
Het kabinet ondersteunt daarbij de keuze van de zes prioritaire gebieden, maar
wil op specifieke punten wel een andere invulling van de prioriteiten.
• Bronnen: COM (2006) 105 def., Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en
continue geleverde energie voor Europa, Brussel, Europese Commissie; Kabinetreactie op het
Groenboek, Tweede Kamer 2005-2006, 22 112, nr. 442

In de tweede plaats is de SER het met het kabinet eens dat de grensoverschrijdende handel
in energie moet worden bevorderd39. Voor Nederland is het daarbij van groot belang dat
de belemmeringen voor een regionale energiemarkt in Noordwest-Europa snel worden
weggenomen.
Verder is de SER in de derde plaats van mening dat het ondernemingsklimaat voor investeringen in de energie-infrastructuur moet worden verbeterd. De overheid speelt hierbij
een belangrijke rol. Lange besluitvormingsprocedures op het gebied van milieuvoorschriften, infrastructuurbeslissingen en dergelijke vormen een bedreiging voor het investeringsklimaat en daarmee voor voorzieningszekerheid en betaalbaarheid. Het gaat daarbij naar het oordeel van de raad niet alleen om de basis van de energie-infrastructuur
zoals energiecentrales, LNG-terminals of pijpleidingen. Nederland moet ook de ambitie
hebben zich een leidende rol te verwerven op het terrein van energiegerelateerde R&D en
mogelijke proefprojecten voor de toekomstige energievoorziening. Een overheid die zich
hier samen met het bedrijfsleven voor inzet, creëert een sterke onderhandelingspositie
ter bevordering van transitie naar een duurzame energievoorziening.

39

Zie onder meer de voorstellen op dit vlak in de recente kabinetsvisie op de gasmarkt: Tweede Kamer, 2005-2006,
29 023, nr. 22.
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In de vierde plaats is het van belang dat het kabinet maatregelen treft om de energiehandel
in Nederland te verbeteren, vooral met het oog op de prijsvorming. De vraag is hierbij in
hoeverre handelsbelemmeringen voortkomen uit gebrekkige mededinging of wellicht ook
samenhangen met andere factoren. Hierbij past onder meer een kritische blik op de ervaringen met de liberalisering van energiemarkten sinds 1998. De basis voor verbeteringen
ligt in evaluatiestudies die recentelijk vanuit de Europese Commissie zijn uitgevoerd en in
de evaluatie van de Nederlandse Elektriciteits- en Gaswet die de DTe naar verwachting aan
het eind van 2006 zal publiceren. In verband met het streven naar een duurzame energievoorziening liggen ook maatschappelijke kosten-batenanalyses in de rede40.

4.6

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk stond de internationale context van het energietransitiebeleid centraal.
Meer in het bijzonder is gekeken naar de verschillende beleidsopgaven op het terrein van
klimaat, voorzieningszekerheid en betaalbaarheid. Daarnaast is aandacht besteed aan de
Europese inkadering van het energiebeleid die mede de speelruimte voor nationaal
beleid bepaalt.
De onderscheiden beleidsvelden hangen nauw met elkaar samen. Zo is voor de voorzieningszekerheid en het klimaatprobleem de internationale coördinatie van beleid van
groot belang. Binnen de Europese Unie vormt het Groenboek over de Europese strategie
voor duurzame energie een belangrijke stap naar een gecoördineerde aanpak van deze
twee vraagstukken; daarbuiten zullen mede via het klimaatverdrag van de VN coalities
moeten worden gesmeed.
De SER benadrukt dat de uitgangspositie voor de Nederlandse inzet hierbij steeds moet
zijn dat een goede balans wordt gevonden tussen de verschillende doelstellingen in het
energietransitiebeleid en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Onderdeel van de
beleidsagenda is daarom dat een krachtig voorwaardenscheppend beleid wordt ontwikkeld voor een concurrerend vestigings- en investeringsklimaat in ons land. Zo’n klimaat
moet het Nederlandse bedrijfsleven in staat stellen verdere stappen voor verduurzaming
van de energiehuishouding te zetten. Ook is een aantrekkelijk vestigingsklimaat gunstig
voor de voorzieningszekerheid, omdat daarmee energieproducenten uit binnen- en buitenland geprikkeld worden om te investeren in productiecapaciteit. Dat kan de concurrentie op de energiemarkten effectiever maken waardoor tevens de betaalbaarheid van
energie kan verbeteren.

40

Voor een overzicht van een aantal beleidslessen voor de elektriciteitsmarkt, zie: Damme, E. van (2005) Kostenbatenanalyse liberalisering elektriciteitsmarkt gewenst, Economisch-Statistische Berichten, 2005 - nr. 4464, p. D7.
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schema 4.1 Onderstaand schema vat de SER-aanbevelingen voor de onderscheiden beleidsonderdelen kort samen

Beleidsonderdeel

Aanbevelingen

Klimaatverandering

Ambitieuze onderhandelingsinzet gevraagd, maar wel met realistische
inslag en oog voor concurrentiepositie bedrijfsleven.
Bevorderen ambitieus maar evenwichtig vervolg op Europees invulling
post-Kyoto-afspraken.
Bijdragen aan voorbereiding nieuwe protocollen binnen het
VN-klimaatverdrag als vervolg op Kyoto. Bevorderen dat een
verbeterd systeem van emissiehandel in een nieuw protocol
een rol krijgt en breder wordt toegepast.
Verschillende verbeteringen in EU-systeem van CO2-emissiehandel.

Voorzieningszekerheid

Actieve bijdrage leveren aan nieuw energiebeleid voor Europa waaronder
gemeenschappelijk extern beleid, gemeenschappelijke operationele
oplossingen en bevordering van noodzakelijke investeringen in
interconnectiecapaciteit.
Stimuleren van ontwikkeling en verspreiding van nieuwe energie-efficiënte
technologieën in Europees verband. Actief bevorderen dat kennis op dit terrein
wordt gedeeld met andere producerende en consumerende landen, met name in
opkomende economieën en ontwikkelingslanden.

Betaalbaarheid

Krachtig voorwaardenscheppend beleid voor een beter vestigings- en
investeringsklimaat voor bedrijven. Nederland moet zich ontwikkelen
tot een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats in Noordwest-Europa voor
toekomstgerichte energie-industriële activiteiten.
Energieprijsontwikkelingen beter monitoren met oog op doelgroepenbeleid.
Bevorderen van de diversiteit van de energiemix in het licht van een
duurzame energiehuishouding.

Publiek belang
en marktordening

Bevordering voortvarende aanpak gemeenschappelijk Europees
energiebeleid voor duurzame energiehuishouding op basis van Groenboek.
Overheid moet systeemverantwoordelijkheid nemen en waarmaken.
Zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdende
samenwerking op energiegebied en voor grensoverschrijdende arbeid.
Verbetering van het ondernemingsklimaat voor investeringen in de
energie-infrastructuur.
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5

Beantwoording van de adviesvragen

5.1

Adviesvragen
Op basis van de hoofdstukken 2 en 3 beantwoordt de raad in dit hoofdstuk de vragen uit
de adviesaanvraag. Het kabinet legt in de adviesaanvraag vooral de nadruk op de bijdrage
die het bedrijfsleven en de sociale partners aan de transitieaanpak kunnen leveren.
Zoals in de inleiding (paragraaf 1.2) is aangegeven, heeft de raad de vrijheid genomen de
adviesvragen enigszins te hergroeperen. Dit resulteert in de volgende vragen en subvragen:
1 Hoe kunnen de stakeholders het energietransitiebeleid versterken? (paragraaf 5.2)
• Wat is de SER-visie op het energietransitiebeleid?
• Welke bijdrage kunnen bedrijfsleven en sociale partners aan het energietransitiebeleid leveren?
• Hoe kunnen overheid en markt samenwerken aan de bevordering van de energietransitie?
2 Welke bijdrage kan het energietransitiebeleid leveren aan het innovatievermogen van
Nederland? (paragraaf 5.3)
• Welke condities zijn nodig om first mover advantages te realiseren?
• Hoe worden energie(gerelateerde) bedrijven gestimuleerd om in toekomstgerichte
R&D te investeren?
3 Welke visie heeft de SER op de betekenis van de klimaatambities voor het energietransitiebeleid? (paragraaf 5.4)
4 Welke instrumenten staan in een geliberaliseerde en internationale energiemarkt
de overheid en marktpartijen ter beschikking om het energietransitiebeleid te bevorderen? (paragraaf 5.5)

5.2

Hoe kunnen de stakeholders het energietransitiebeleid versterken?

5.2.1

SER-visie op het energietransitiebeleid
De SER vindt dat er een onverminderde noodzaak is om naar een duurzame energievoorziening te streven. In het verlengde van eerdere adviezen, waarin hij een deltaplan voor
een duurzame energievoorziening heeft bepleit, steunt de raad daarom de hoofdlijnen
van het energietransitiebeleid.
De raad gaat ervan uit dat de economische en maatschappelijke opbrengsten van de transitie naar een duurzame energievoorziening aanzienlijk zijn, mits het transitiebeleid
zorgvuldig wordt vormgegeven. In dat geval biedt het energietransitiebeleid niet alleen
zicht op een betrouwbare, schone en betaalbare energievoorziening; het schept ook kansen voor het bedrijfsleven om te profiteren van de enorme energiegerelateerde investeringen die de komende decennia wereldwijd zullen plaatsvinden. Door een krachtig voor95
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waardenscheppend beleid voor een beter vestigings- en investeringsklimaat moet Nederland zich ontwikkelen tot een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats in Noordwest-Europa
voor toekomstgerichte energie-industriële activiteiten. Zoveel mogelijk moet worden
voorkomen dat door hoge energiekosten de concurrentiepositie van het Nederlandse
bedrijfsleven gevaar loopt. Dit biedt het bedrijfsleven de beste startpositie om te investeren in processen en producten en vormen van energieopwekking die de transitie naar
een duurzame energiehuishouding kunnen bevorderen. Onder de juiste voorwaarden
en met gerichte inspanningen kan de werkgelegenheid in energie-intensieve sectoren
worden behouden en zelfs worden uitgebreid.
De in gang gezette beleidsontwikkeling moet er volgens de SER toe leiden dat het energietransitiebeleid volledig onderling consistent is met het nationale energie- en klimaatbeleid dat op haar beurt in een bredere internationale context is ingebed.
Om de kansen van de energietransitie te benutten is een betere afstemming tussen
kennisproducenten en het bedrijfsleven noodzakelijk. Voor een deel vinden al diverse
hoopvolle ontwikkelingen plaats die de verbinding tussen onderwijsinstellingen, andere
kennisinstellingen en het bedrijfsleven versterken. Daarnaast is de SER er voorstander
van potentiële sterktes op deelterreinen uit te bouwen door energie onderdeel van
het sleutelgebiedenbeleid te maken. De SER steunt daarom deze aanbeveling van de
Taskforce Energietransitie.
De raad plaatst ook enkele kanttekeningen bij het energietransitiebeleid. Zo moeten op
basis van goede monitoring en evaluatie de ervaringen met het energietransitiebeleid zo
breed mogelijk worden uitgedragen. Dat bevordert de vertaling naar het bedrijfsniveau
(‘van denken naar doen’). De raad vindt het van groot belang dat de netwerkvorming niet
wordt beperkt tot de koplopers; het is nodig dat de koplopers het peloton volgers meetrekken op weg naar een meer duurzame energievoorziening. De raad vindt het verder noodzakelijk om de korte- en langetermijnperspectieven voor de energiehuishouding integraal
te bezien. Dit impliceert dat de beleidsdoelstellingen in lijn moeten zijn met datgene dat
‘de markt aankan’ en dat het beleid een vraaggedreven karakter heeft. Dit sluit ambitieuze, bij voorkeur Europese, normstelling (technology forcing) overigens niet uit.
Aangezien in eerste instantie de grootste winst nog valt te behalen bij verdergaande energiebesparing, steunt de raad het voorstel van de Taskforce Energievoorziening om de
besparingsdoelstelling op termijn op te voeren tot 2 procent per jaar. Daarbij past wel de
kanttekening dat het realiseren van dit streefcijfer mede afhankelijk is van de internationale context, meer in het bijzonder van de emissieprijs van CO2.
De realiteit gebiedt ook te erkennen dat conventionele energiebronnen, zoals olie, gas,
kolen en – zeker in de context van een Noordwest-Europese energiemarkt – kernenergie,
nog vele decennia een belangrijke rol zullen blijven spelen in de energievoorziening.
Vanuit dit perspectief is het wenselijk bij de bouw van nieuwe conventionele elektriciteitscentrales hierop te anticiperen, zonder de concurrentiekracht van de elektriciteits96
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opwekking binnen Noordwest-Europa te verzwakken. Zo moeten nieuwe kolencentrales
zodanig worden ingericht dat rekening wordt gehouden met toekomstige integratiemogelijkheden van CO2-afvang- en -opslagtechnologieën (CO2 Capture and Storage).
In het verlengde van een aantal essentiële randvoorwaarden (gunstige internationale
concurrentiepositie van het bedrijfsleven, internationale samenwerking en afstemming)
onderscheidt de raad drie aangrijpingspunten om via een proactief beleid een duurzame
energietransitie mogelijk te maken: een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle
stakeholders, een langetermijnvisie gekoppeld aan een consistent overheidsbeleid en de
inzet van adequate middelen en instrumenten. De aanbevelingen die de raad op deze
punten doet (zie ook hoofdstuk 3), komen bij de beantwoording van de vervolgvragen aan
de orde.
5.2.2

Bijdrage van bedrijfsleven en sociale partners
De energietransitie is een maatschappelijke opgave en vraagt daarom een gezamenlijke
inzet van alle betrokken partijen. Zo kunnen naast de overheid ook het bedrijfsleven,
sociale partners, ondernemers- en brancheorganisaties, milieuorganisaties en consumenten(organisaties) ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun steentje bijdragen aan
een effectief energietransitiebeleid. De raad ziet hierbij uiteenlopende invalshoeken:
• Bewustwording. Op het vlak van de bewustwording ligt een taak die sterk vergelijkbaar
is met de uitdagingen op het terrein van innovatie in brede zin en duurzaamheid.
De vertegenwoordigende organisaties kunnen bijdragen aan de sense of urgency van
verduurzaming van de energiehuishouding en kennis verspreiden over de mogelijkheden die er liggen voor nieuwe markten, goederen en diensten.
• Voorlichting en demonstratie. Ondernemers- en brancheorganisaties kunnen door
voorlichting en demonstratie het energiebewustzijn van bedrijven vergroten, energiebesparing bevorderen en de toepassing van nieuwe ‘schone’ energietechnologieën
stimuleren (‘best practices’).
• Dialoog en advies. Representatieve maatschappelijke organisaties kunnen in dialoog
met de overheid draagvlak voor beleid creëren. Verder kunnen de organisaties die
zitting hebben in adviesorganen, zoals in de SER, via advisering bijdragen tot de vormgeving van een beleid dat erop gericht is ondernemers te prikkelen tot energiebewust
handelen of tot deelname aan een specifiek transitiepad.
• Convenanten. Ondernemers, brancheorganisaties en andere representatieve organisaties kunnen hun steentje bijdragen door het afsluiten van energiebesparingsconvenanten. Daarmee is in Nederland veel ervaring opgedaan. Onderzocht zou kunnen
worden of er mogelijkheden zijn om tot een nieuw type convenant te komen, dat versnelling van processen binnen het energietransitiebeleid beoogt.
• Betrokkenheid financiële instellingen. De SER steunt kabinetsvoornemens die zich richten
op vergroening van geldstromen door bijvoorbeeld het toepassen van klimaatcriteria
bij de verstrekking van leningen van energie-investeringen te bevorderen. Daarnaast
moedigt de raad financiële instellingen aan via duurzame energiefondsen investeer97
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ders de gelegenheid te bieden om hun bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening.
• Rol van consumenten. Tot slot is er een rol weggelegd voor consumenten en hun organisaties (waaronder organisaties voor (woon)consumenten). Waar het gaat om nieuwe
technologische toepassingen is een groot potentieel van early adopters een voordeel.
Hierdoor is er meer experimenteerruimte, zijn er brede verspreidingsmogelijkheden
en kunnen de kosten relatief snel dalen. Voor een deel is hier overigens dezelfde problematiek aan de orde als bij de bevordering van duurzame consumptie; een groter
bereik van consumenten vereist een combinatie van instrumenten: prijsbeïnvloeding,
verboden, geboden, en normen en waarden (‘wortel, stok en preek’).
Voor het draagvlak voor de energietransitie is verder van belang dat voldoende aandacht
wordt besteed aan de sociale aspecten van de energietransitie zoals gezondheid, sociale
innovatie (met aandacht voor energiegebruik op de werkplek) en werkgelegenheidsaspecten.
Een proactief beleid biedt kansen op toekomstgerichte bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid. De werkgelegenheid kan in sommige sectoren ook onder druk komen te
staan tijdens transitieprocessen. In die gevallen zijn opleiding en training van medewerkers van groot belang. Betrokkenheid van werknemers in de desbetreffende onderneming of sector is nodig en kan in de vorm van sociale dialoog, informatie of consultatie
worden vergroot. Een goed voorbeeld zijn de afspraken die tussen werkgevers en bonden
in de energiesector onlangs zijn gemaakt om de negatieve effecten van het werkgelegenheidsverlies in deze sector op een sociaal aanvaarbare manier op te vangen.
5.2.3

Betere samenwerking tussen overheid en markt
Een betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven begint met het vergroten van
het onderlinge vertrouwen. De overheid moet zich een betrouwbare partner tonen die
zich op nationaal en internationaal niveau inzet voor concurrerende voorwaarden ten
behoeve van energie(gerelateerde) langetermijninvesteringen.
Europees
Een betrouwbare overheid zet zich in internationaal verband (in het bijzonder in de EU)
in voor een gelijk speelveld voor energiegerelateerde activiteiten, zodat de comparatieve
voordelen van Nederland kunnen worden benut en er een goed klimaat voor energieinvesteringsprojecten ontstaat. Dit verhoogt de investeringsbereidheid in de meest
geavanceerde energietechnologieën en in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
De ontwikkeling van de Europese energiemarkt en de implementatie van de energierichtlijnen zijn cruciaal voor de totstandkoming van dat gelijke speelveld. Dat speelveld
is momenteel ongelijk omdat twee derde van de lidstaten nog niet voldoet aan de implementatieverplichting. Juist voor Nederland is het tot stand brengen van een geïntegreerde
Noordwest-Europese energiemarkt (Benelux, Frankrijk en Duitsland) van groot belang.
Het verheugt de raad dan ook dat het kabinet het initiatief heeft genomen tot oprichting
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van het Penta Laterale Energie Forum (PLEF), waarin politiek, overheid, landelijke netwerkbeheerders voor energienetwerken (Transmission System Operators) én marktpartijen uit de betrokken landen samenwerken aan Noordwest-Europese marktintegratie.
Gezien de internationale dimensie van het energievraagstuk moeten Nederlandse partijen worden aangemoedigd volop te participeren in internationale coalities om aldus te
profiteren van elders ontwikkelde kennis. Zo kunnen Duitse partners interessant zijn,
aangezien Duitsland zich in relatief korte tijd heeft ontwikkeld tot een van de grootste
Europese producenten van duurzame energie (windenergie, zonneceltechnologie, biobrandstoffen). Daarnaast biedt samenwerking in EU-verband interessante mogelijkheden,
bijvoorbeeld via de Technology Platforms.
Nationaal
Het samenspel tussen energieproducenten en overheden drukt een groot stempel op de
keuze van de energiebronnen voor de komende decennia. De industrie investeert en de
overheden stellen de randvoorwaarden vast. Om te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden van betrouwbaarheid en betaalbaarheid zullen beslissingen over nieuw te bouwen centrales uitgaan van bewezen energietechnologieën. Een andere koers, die bijvoorbeeld sterker leunt op niet-fossiele brandstoffen of die de diversiteit van de energiemix
vergroot, kan alleen tot stand komen op basis van een langetermijnvisie van de nationale
overheid, een consistent flankerend beleid en een stabiel investeringsklimaat. Zo wordt
bevorderd dat internationaal opererende energieproducenten de voor Nederland wenselijke investeringsbeslissingen nemen.
Een stabiel investeringsklimaat betekent onder meer dat de overheid een tijdsbestendig
en consistent beleid voert waardoor langjarige zekerheid in de markt ontstaat. In het
verlengde hiervan vindt de SER dat de overheid WKK-toepassingen moet blijven steunen,
zolang de marktomstandigheden dat vereisen. De raad ziet WKK-toepassingen als een
hoeksteen van efficiënt energiegebruik in de industrie.
In de discussie over de toekomstige energievoorziening is ook de rol van kernenergie
in de nationale energieproductie aan de orde. In dit advies doet de raad daar nu geen
uitspraak over. Hij zal hier in een apart vervolgtraject nader op terugkomen.
Een belangrijk aangrijpingspunt voor de samenwerking tussen overheid en marktpartijen is verder de versterking van de kennisketen rondom energietransities. De systeeminnovaties die voor energietransitie nodig zijn, slagen alleen als bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen via coalities krachten bundelen. Dit soort samenwerkingsverbanden bevordert niet alleen de kenniscreatie, maar ook de kennisverspreiding die in
het innovatieproces zeer belangrijk is. Lokale initiatieven tussen universiteiten, andere
kennisinstellingen (zoals ECN en TNO) en het bedrijfsleven zijn hoopgevende ontwikkelingen die passen in het energietransitiebeleid.
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De SER wil via een geclusterde aanpak een gunstig klimaat voor langetermijninvesteringen in vernieuwende (en grootschalige) energieactiviteiten in Nederland scheppen.
De raad steunt daarom de aanbeveling van de Taskforce Energietransitie om een sleutelgebied energietransitie op te starten. Daarmee komt nadrukkelijk de verbinding tussen
korte- en langetermijnperspectieven in beeld. Met de benoeming van het sleutelgebied
energietransitie wordt in feite een vierde element aan het transitiebeleid toegevoegd.
Naast de drieslag betrouwbaar, schoon en betaalbaar/toegankelijk is kansrijk de vierde
invalshoek. Hiermee ontstaan voor industrie en kennisinstellingen mogelijkheden om
toekomstgerichte, duurzame energiebedrijvigheid te ontwikkelen die maatschappelijk
wenselijk is en economisch kansen biedt op de snel groeiende wereldmarkt.
De overheid kan de samenwerking met marktpartijen ook verbeteren door haar functie
van ‘launching customer’ waar te maken. Vanuit deze functie treedt zij op door kansrijke
initiatieven te ondersteunen die het proces naar een duurzame energiehuishouding
dichterbij helpen. Op deze wijze krijgen ondernemers de kans om nieuwe technologieën
of producten marktrijp te maken in de fase dat nog sprake is van hoge kosten, aangezien
het gaat om nieuwe technologieën die zich nog aan het begin van de leercurve bevinden.

5.3

De bijdrage van het energietransitiebeleid aan het innovatievermogen

5.3.1

Welke condities zijn nodig om first mover advantages te realiseren?
De energietransitie kan belangrijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven opleveren,
deels door de snel groeiende vraag naar (schone en zuinige) energiegerelateerde goederen
en diensten op de wereldmarkt en deels door technologische innovaties. De markt voor
schone en hernieuwbare energie en energie-efficiency is een mondiale groeimarkt en
biedt vooral kansen voor mkb-bedrijven.
De economische kansen kunnen effectiever worden benut naarmate beter wordt voldaan
aan de algemene voorwaarden voor een gunstig ondernemers- en innovatieklimaat.
Daarbij moet het fiscale instrumentarium ondersteunend worden ingezet. Zo is de SER
wat het EU-niveau betreft voorstander van een weloverwogen fiscale vergroening en een
terugdringing van milieuschadelijke subsidies of andere fiscale faciliteiten met negatieve
milieugevolgen. Op nationaal niveau bieden vooral verdere fiscale differentiaties naar vervuilingsintensiteit volgens het ‘vervuiler/gebruiker betaalt’-beginsel in bestaande belastingen perspectief, waardoor een belastingverschuiving in een milieuvriendelijke en energie-innoverende richting plaatsvindt. Deze fiscale maatregelen ondersteunen het energietransitiebeleid.
Meer specifiek is van belang dat de meeste bedrijven een vrij beperkte investeringshorizon
van maximaal vijf jaar hanteren. Dat betekent dat er een prikkel nodig is om bedrijven
voor langere tijd aan de energietransitie te committeren.
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Naast de algemene voorwaarde van een goed investeringsklimaat zorgen ook vraaggedreven
energietransitietrajecten voor langetermijnbinding. Deze trajecten moeten bestaan uit een
goede mix van transitiepaden met korte- en langetermijnstappen, waarbij de kortlopende
projecten belangrijk zijn om succes op korte termijn te laten zien.
Een andere voorwaarde om snel op nieuwe marktkansen te kunnen inspelen, is een positieve houding ten opzichte van innovatie en ondernemerschap en een goed opgeleide
beroepsbevolking met voldoende vakmanschap, bijvoorbeeld om concrete technische
vindingen om te zetten in marktrijpe producten. Binnen bedrijven is ruimte voor vernieuwing van werkprocessen belangrijk door toepassing van moderne managementvaardigheden, van flexibele organisatieprincipes en van hoogwaardige arbeidsvormen
(sociale innovatie).
Voor de benutting van de kansen die de energietransitie biedt, is een betere afstemming
tussen kennisproducenten en het bedrijfsleven noodzakelijk, zoals hierboven al is aangegeven. Het gaat hierbij vooral om het bundelen van kennis en ervaring via coalities van
bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders (waaronder de overheid). Het aanwijzen van de energietransitie tot sleutelgebied zou naar de mening van de raad op dit
punt een katalyserende werking kunnen hebben. De overheid kan verder proberen first
mover advantages te initiëren via een goede invulling van haar rol van launching customer
(zie hierboven) alsook via andere beleidsinstrumenten. Afhankelijk van de situatie kunnen deze aanbodgestuurd zijn (zoals subsidies) of vraaggestuurd (normstelling, verplicht
aandeel duurzame energie, gedifferentieerde belastingtarieven).
Aangezien kennisvalorisatie een zwak punt is in het Nederlandse (energie)innovatiesysteem, verdient naar het oordeel van de raad vooral de demonstratie- en marktintroductiefase extra aandacht in het energietransitiebeleid. In dit verband zou ook een faciliteit op het
gebied van durfkapitaal in een behoefte voorzien, vooral als het gaat om leningen met een
relatief beperkte omvang. De raad is voorstander van onderzoek naar de potenties van een
Nederlandse variant op het Engelse Carbon Trust Fund. Dit fonds richt zich op energieopties
(uitvindingen, concepten, startende bedrijfjes) met een hoog risico, maar met een potentieel
aantrekkelijke business case. In paragraaf 5.5 komt de raad terug op het in te zetten instrumentarium.
5.3.2

Hoe wordt toekomstgerichte R&D in energie gestimuleerd?
De totale gecumuleerde investeringsbehoefte voor de periode 2001-2030 wordt door de
IEA wereldwijd geschat op USD 16.000 miljard. Dit illustreert de enorme potentie aan
investeringsprojecten en nieuwe werkgelegenheid.
De SER doet tegen deze achtergrond diverse aanbevelingen om de knelpunten op de Europese energiemarkten aan te pakken en meer in het bijzonder om duurzame energie te
bevorderen. Als primaire randvoorwaarde ziet de raad hierbij dat de energiemarkten de
juiste prijssignalen afgeven. Dit vereist dat de Europese energiemarkten zich verder kun101
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nen ontwikkelen en dat vormen van marktfalen (zoals externe effecten) worden gecorrigeerd. Als de externe effecten (milieubelasting, natuuraantasting, uitputting van grondstoffen en dergelijke) onvoldoende in de prijzen zijn geïnternaliseerd, dan zullen investeringsbeslissingen tot suboptimale (en minder duurzame) uitkomsten leiden.
Het Groenboek van de Europese Commissie biedt volgens de raad goede aanknopingspunten voor een toekomstgerichte Europese aanpak van de energieproblematiek (zie
paragraaf 4.5.3). Daarnaast verdient het Actieplan voor energie-efficiëntie, eveneens van de
Europese Commissie, volgens de raad een voortvarende aanpak. Dit actieplan bevat een
breed pakket van kosteneffectieve EU-maatregelen. Volledige uitvoering van dit plan zou
de EU een energiebesparing van 20 procent opleveren.
De raad vindt ook dat de grensoverschrijdende handel in energie moet worden bevorderd.
Dit betreft een beter gebruik van de interconnectiecapaciteit dat zal resulteren in een grotere markt met meer liquiditeit en in een verbeterde prijsvorming. Verder pleit de raad
voor een grondige evaluatie van de ervaringen met de liberalisering van energiemarkten
sinds 1998. De basis voor verbeteringen ligt in evaluatiestudies die recentelijk vanuit de
Europese Commissie zijn uitgevoerd en in de evaluatie van de Nederlandse Elektriciteitsen Gaswet die de DTe naar verwachting aan het eind van 2006 zal publiceren. In verband
met het streven naar een duurzame energievoorziening liggen ook maatschappelijke
kosten-batenanalyses in de rede.
Voor investeringen in de energie-infrastructuur vormen lange besluitvormingsprocedures
op het gebied van milieuvoorschriften, infrastructuurbeslissingen en dergelijke een bedreiging voor het investeringsklimaat. Versnelling van vergunningenprocedures en het vroegtijdig verschaffen van duidelijkheid over investeringsvoorwaarden voor de bouw van
nieuwe centrales verkorten de beslistermijn van energieproducenten bij grote investeringen. Dit verkleint het investeringsrisico en draagt bij tot de voorzieningszekerheid. Het
gaat daarbij naar het oordeel van de raad niet alleen om de basis van de energie-infrastructuur zoals energiecentrales, LNG-terminals of pijpleidingen. Nederland moet ook de ambitie hebben zich een leidende rol te verwerven op het terrein van energiegerelateerde R&D en mogelijke proefprojecten voor de toekomstige energievoorziening.
Een overheid die zich hier samen met het bedrijfsleven voor inzet, creëert een sterke onderhandelingspositie ter bevordering van transitie naar een duurzame energievoor-ziening.
Deze benadering past ook bij de eerder genoemde sleutelgebiedenbenadering.
Niet in de laatste plaats is voor toekomstgerichte R&D-investeringen een adequaat
beleidspakket met een flink (publiek en privaat) budget nodig (zie verder paragraaf 3.5).
Daarbij moet het beleid volgens de SER onder meer inspelen op het gefragmenteerde
beleidsinstrumentarium en onvoldoende kennisvalorisatie.
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5.4

SER-visie op de betekenis van de klimaatambities voor het energiebeleid
Het klimaatbeleid is naar het oordeel van de SER onder de juiste voorwaarden een zeer
relevante factor voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Het lijdt geen
twijfel dat voor een effectief klimaatbeleid er op mondiaal niveau nieuwe afspraken
moeten komen. Het broeikaseffect is immers een wereldwijd probleem. Daarnaast is een
internationale aanpak nodig om voor het Nederlandse bedrijfsleven een level playing field
te waarborgen.
De raad is voorstander van een klimaatbeleid dat ambitieus is, maar verstandig. Dat betekent dat ons land naar vermogen moet bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem door intensivering van de energiebesparing, stimulering van duurzame, CO2-arme
energie en snelle voortgang op het terrein van ‘schoon fossiel’. De SER deelt de twijfel over
het bestaande internationale coördinatievermogen binnen het VN-klimaatverdrag en het
Kyoto-protocol. Dit neemt niet weg dat er een internationaal gedegen infrastructuur voor
monitoring van emissies op gang is gekomen. Verder is er een emissiereductiebeleid in
gang gezet met een nieuw internationaal instrumentarium (Joint Implementation, Clean
Development Mechanism, CO2-emissiehandel). Volgens de raad moet ervoor worden
gewaakt om het energietransitiebeleid te verengen tot puur klimaatbeleid met de kosteneffectiviteit van CO2-emissiereductiemaatregelen als enige maatstaf. In het energietransitiebeleid zijn immers ook de bredere milieuoverwegingen, de economische kansen voor
industriële vernieuwing en de voorzieningszekerheid aan de orde.
Tegen deze achtergrond beveelt de raad het komende kabinet aan te blijven investeren in
de voorbereiding van nieuwe protocollen binnen het VN-Klimaatverdrag als vervolg op
het Kyoto-protocol. Het kabinet moet zich inzetten voor een ambitieus vervolg op de
Kyoto-afspraken. Ook andere landen of delen van landen (California) hebben ambitieuze
klimaatambities.
Verder moet ons land investeren in de ‘partnerships’ die op energiegebied in Johannesburg
zijn gevormd en die voor Nederland interessant en doelmatig zijn. Daarnaast moet Nederland blijven deelnemen aan de Technology Platforms van de Europese Unie en de implementing
agreements van het IEA.
Een van de grootste opgaven voor het klimaatbeleid in de komende decennia is volgens
de raad ervoor te zorgen dat industrialiserende en arme landen hun economische groei
op een emissiearme wijze realiseren. Voorkomen is immers beter dan genezen (voorzorg
in plaats van nazorg). Bovendien zijn de marginale kosten van emissiereductie in deze
landen veel lager. Dat pleit ervoor dat Nederland zijn inspanningen voor emissiereductie
in het kader van internationale coördinatie moet richten op het Clean Development
Mechanism (CDM) en Joint Implementation (JI). Het lijkt aannemelijk dat de reductie van
CO2-emissies in de zich ontwikkelende landen alleen tot stand komen als de rijke OESOlanden hiervoor geheel of gedeeltelijk de kosten dragen. Daarnaast kan Nederland in ons
land aanwezige innovatieve kennis en technologie op het gebied van (schonere) energie103
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opwekking en energie-efficiëntie aanbieden aan de zich ontwikkelende landen en actief
samenwerking zoeken op deze gebieden, zo nodig te verbinden met ontwikkelingsactiviteiten.
De SER plaatst echter wel drie kanttekeningen bij het voldoen aan de emissieverplichtingen
via JI en CDM.
In de eerste plaats moeten beide instrumenten worden gezien in het kader van het Kyotoprotocol. Een voortzetting van deze instrumenten na 2012 is alleen effectief als nieuwe
vervolgafspraken worden gemaakt.
Ten tweede heeft de uitbreiding van de EU in oostelijke richting tot gevolg dat steeds
minder landen voor JI in aanmerking komen.
Ten derde moeten ook in het kader van post-Kyoto-afspraken de broeikasemissies binnen
de EU waarschijnlijk verder dalen. De ervaring leert dat een uitdagende normstelling
bevorderend werkt voor technologieontwikkeling en innovatie en daarmee voor het
bedrijfsleven ook economische kansen oplevert door aan te zetten tot nieuwe producten
en productieprocessen.
Ten slotte wijst de SER op het belang van de emissiehandel als een instrument voor het
aanpakken van de klimaatproblematiek. Dit instrument kan ook op wereldschaal een
belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid leveren. Nederland moet zich daarom inzetten om bij afspraken voor een nieuwe wereldwijde klimaatcoalitie een ruim gebruik van
het instrument emissiehandel te bewerkstelligen. In de volgende paragraaf geeft de raad
aan hoe naar zijn mening de CO2-emissiehandel de komende jaren moet worden verbeterd in EU-verband.

5.5

Instrumentinzet ter bevordering van het energietransitiebeleid
De liberalisering en internationalisering van de energiemarkten hebben tot gevolg dat de
rol van de nationale overheid in het energiebeleid verandert. Het nationale beleid wordt
mede vormgegeven door Europese regelgeving en dus is het van groot belang dat het kabinet probeert nationale prioriteiten via Europese samenwerking te realiseren. De overheid
moet haar systeemverantwoordelijkheid nemen en waarmaken door de publieke belangen van een betrouwbare, schone, betaalbare en toegankelijke energievoorziening te
waarborgen. Het Groenboek voor een Europese strategie voor duurzame energie biedt
naar het oordeel van de raad een goed kader om deze samenwerking verder uit te bouwen
(zie verder par. 4.5.2).
EU-kader
Een brede verspreiding van schone en efficiënte energietechnologieën vereist fundamentele verbeteringen als gevolg van doorbraaktechnologieën of systeeminnovaties. Aangezien
dit type innovaties een grootschalige aanpak vergt en lange doorlooptijden kent, is internationale samenwerking hierbij vaak geboden. Europese samenwerkingsverbanden zoals
de Energy Platforms vindt de raad hiervoor veelbelovende instrumenten.
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Naar de mening van de SER zijn voorts Europese normstelling en EU-afspraken over productenbeleid (Integrated Product Policy) belangrijke instrumenten voor de bevordering
van energie-innovaties. De raad steunt in dit licht het Actieplan voor energie-efficiëntie van de
Europese Commissie. Daarnaast is hij op EU-niveau voorstander van een weloverwogen fiscale vergroening en een terugdringing van milieuschadelijke subsidies of andere fiscale
faciliteiten met negatieve milieugevolgen. Fiscale vergroening draagt bij tot de internalisering van de negatieve externe effecten van energieverbruik en is daarmee ondersteunend aan het energietransitiebeleid.
De raad vindt het verder noodzakelijk de effectiviteit van het CO2-emissiehandelssysteem
te vergroten. De effectiviteit van dit EU-instrument wordt bepaald door het gekozen emissieplafond, de allocatiemethode en het aantal deelnemende sectoren. Verschillen in de
allocatiemethoden tussen de lidstaten veroorzaken op dit moment ongelijke concurrentieverhoudingen op de Europese markt. De allocatiemethoden voor nieuwe en bestaande
installaties moeten daarom verder worden geharmoniseerd. Idealiter zou er een Europees
allocatiesysteem moeten komen, waarin de allocatie van CO2-rechten plaatsvindt op basis
van prestaties en prestatienormen. Daarnaast is het voor de investeringsbereidheid van
marktpartijen noodzakelijk dat de continuïteit ook voor de periode na 2012 wordt gegarandeerd en dat de (geharmoniseerde) allocatieregels zo snel mogelijk worden vastgelegd.
Verder is de raad voorstander van een uitbreiding van het emissiehandelssysteem naar
andere sectoren (luchtvaart, scheepvaart) en andere gassen zoals N2O, mits het emissiehandelssysteem onder goede randvoorwaarden kan functioneren. Dat houdt onder meer
in dat de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven uit verschillende lidstaten niet
door toepassing van het handelssysteem verstoord worden.
Ten slotte is de raad ervan overtuigd dat het instrument emissiehandel ook op wereldschaal een belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid kan leveren. Nederland moet zich
daarom inzetten om bij afspraken voor een nieuwe wereldwijde klimaatcoalitie een ruim
gebruik van het instrument emissiehandel te bewerkstelligen.
Nationale instrumentinzet
Op nationaal niveau resteren nog volop instrumenten om het energietransitiebeleid
handen en voeten te geven. Kortheidshalve verwijst de raad hier naar paragraaf 3.5,
waarin hij zich onder meer positief uitspreekt over de herijking van het instrumentarium
om de energietransitie vanuit een geïntegreerde benadering te kunnen ondersteunen.
In dit kader is de raad er voorstander van te gaan denken in termen van trajectfinanciering. Trajectfinanciering ondersteunt de successieve stappen in het innovatieproces.
Het succesvol doorlopen van een deel van het innovatietraject resulteert dan in ondersteuning in de volgende fase. Dit maakt het mogelijk de instrumentinzet zowel per
ontwikkelingsfase als per transitiepad te differentiëren. Flexibiliteit is dan verzekerd.
Daarnaast moeten ook generieke instrumenten het energietransitiebeleid blijven ondersteunen. Zo bieden fiscale differentiaties naar vervuilingsintensiteit in bestaande belas105
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tingen perspectief. Hier kan het ‘vervuiler/gebruiker betaalt’-beginsel worden aangewend
door fiscale kortingen of vrijstellingen te hanteren voor tal van (relatief) milieuvriendelijke en energiebesparende activiteiten of producten. Dit kan gebeuren op basis van
budgetneutraliteit, waardoor belastingverschuiving in een milieuvriendelijke richting
plaatsvindt. Dit stimuleert efficiencyverhogende investeringen gericht op beperking van
grondstoffen en energieverbruik. Om de energietransitie te verbreden zal ook moeten
worden aangehaakt bij instrumenten uit uiteenlopende beleidssectoren, zoals de
woningsector en vervoersector.
Tot slot is de SER er voorstander van om het politieke commitment voor het energietransitiebeleid vast te leggen door langjarig overheidsmiddelen voor de energietransitie te reserveren en deze onder te brengen in de Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 die het Innovatieplatform onlangs heeft voorgesteld. Hij beveelt in zijn advies over het sociaal-economisch
beleid voor de middellange termijn het komende kabinet aan een bedrag van 4 miljard euro
voor kennisinvesteringen op de rijksbegroting te reserveren. Een deel hiervan wil de raad
beschikbaar stellen voor het energietransitiebeleid. De feitelijke besteding van deze
publieke middelen moet volgens de raad afhangen van de maatschappelijke baten van het
totaal aan ingediende investeringsvoorstellen.
Den Haag, 15 december 2006

A.H.G. Rinnooy Kan
Voorzitter

N.C.M. van Niekerk
Algemeen secretaris

106

BIJLAGEN

107

108

BIJLAGE 1

109

BIJLAGE 1

110

BIJLAGE 1

111

BIJLAGE 1

112

BIJLAGE 2

Internationale energieprijzen voor huishoudens in 2006
figuur 1

Prijs elektriciteit huishoudens (gebruik 3500 kWh) in Euro/kWh, 2006
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figuur 2

Prijs aardgas huishoudens (gebruik 83,7 GJ) in Euro/GJ, 2006
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