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Time for a “game change”
Het SER traject is van start! Met een brede opdracht start de SER een proces om te komen tot een
Nationaal Energietransitie Akkoord. Daarbij zal het niet alleen gaan om de 16% in Nederland
geproduceerde duurzame energie in 2020, maar ook over de aanpak om te komen tot een volledig
duurzame energievoorziening in 2050. Na een voorbereiding van 3 maanden gaan 4 verschillende “tafels”
van start. Gebouwde Omgeving & decentrale duurzame energie, Grootschalige energie productie & ETS,
Innovatie en werkgelegenheid en tot slot Mobiliteit. Vier tafels, voorgezeten door kundige voorzitters en
bevolkt met alle geledingen die er toe doen. In potentie de formule voor een succesvol akkoord indien de
tafelaars voldoende oog hebben voor de kansen die een duurzame en energieke samenleving ons kan
bieden. Maar ook een kans op falen, indien de krachten tot behoud van het “oude” sterker blijken te zijn.
De laatste 15 jaar is Nederland geleidelijk afgedaald tot in de laagste treetjes van de internationale
duurzame energieladder. Mogelijk een gevolg van veel en zware gevestigde belangen in de energieintensieve industrie en een aardgas cash-cow die de Staat jaarlijks meer dan 12 miljard aan inkomsten op
de (lopende) begroting oplevert. Geen omgeving waarin de sense of urgency voor energiebesparing en
duurzame energie op de voorgrond komt. Er begint echter een andere wind te waaien. Het regeerakkoord
is duidelijk: Nederland gaat weer meedoen. Daarnaast zijn steeds meer politici, burgers en bedrijven zich
bewust van de kansen die een verduurzaming van de energievoorziening ook voor ons land biedt. Dat
hoeft zeker niet te gaan ten koste van het internationaal concurrerende energie-intensieve bedrijfsleven
of de aardgas inkomsten. Verduurzaming van de energievoorziening betekent vooral een impuls voor veel
nieuwe bedrijvigheid, burger betrokkenheid bij energie en dus nieuwe paradigma’s. Een nieuw elan
waarin we concentreren op de kansen van de verduurzaming in plaatst van vast te houden aan oude
belangen.
Alle partijen, die nu in de SER aan tafel gaan hebben de verantwoordelijkheid om dit proces tot een
succes te maken en nieuwe kansen te bieden voor de economie en voor een samenleving waarin
energiegebruik en productie een tweerichting-verkeer is geworden. Dat impliceert dat we zullen breken
met een beleid van te kleine stapjes en wisselende beleidskeuzes, maar volop inzetten in een “game
change”- nieuwe uitdagende structurele en consistente doorbraken en ambities waar de duurzame
energiesector- zoals ook in andere landen gebeurt- kan laten zien welke toegevoegde waarde zij de
samenleving heeft te bieden.
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