
Column- Signaal, november 2012 

En nu doorpakken….. 

Met een wat haperende start is er een regeerakkoord. Voor de duurzame energiesector biedt het voor 
het eerst sinds lange tijden weer aanknopingspunten voor verdere groei van onze sector. De winstpunten: 

 Ambitie: 16% duurzame energie in 2020 in plaats van 14% (ter herinnering: tijdens het bewind 
van minister Cramer was het nog 20%) en een uitgesproken streven naar volledige duurzame 
energievoorziening in 2050. 

 SDE+ continuering, eventueel in combinatie met een leveranciersverplichting: een instrument dat 
(na reparatie van de huidige onvolkomenheden) de komende jaren ondersteuning biedt.  

 Salderen: Verruiming van de salderingsmogelijkheden voor kleinschalige opwekking, ook “voor de 
meter” via het energiebelastinginstrument. 

 Wind op zee:  Openingen voor een effectieve aanpak om te komen tot fors potentieel 

 Biomassa: cascadering en duurzame productie staan nu op de agenda. 
Met deze punten kunnen we vast aan de slag, maar er zijn nog veel ontbrekende onderdelen die we in de 
beleidsmix moeten toevoegen. Die ruimte lijkt nu geboden. Op verzoek van het kabinet gaat de SER aan 
de slag om te komen tot een Nationaal Energietransitie Akkoord met bindende afspraken over 
energiebesparing, duurzame energie en klimaatbeleid. Doel: een akkoord binnen zes maanden vanaf nu! 
De verwachtingen zijn hoog gespannen en het momentum lijkt beter dan ooit. 
 
Het bruist van de ideeën en initiatieven in de samenleving. Tegen de achtergrond van de aangescherpte 
kabinetsdoelstelling zullen we nu moeten doorpakken. Allerlei organisaties richten zich nu op het 
onderwerp en er bestaat een opvallende eensgezindheid bij veel partijen zowel binnen de aanbodkant als 
bij de vraagzijde. Een heel brede coalitie van partijen ontwikkelt nu al plannen om de salderingsopties 
verder uit te werken. Met de ervaringen van een haperende SDE+ regeling in de laatste jaren worden de 
reparatievoorstellen door onze sector verder uitgewerkt en ook de energieleveranciers en netbeheerders 
staan positief tegenover de contouren die de Duurzame Energie Koepel in de afgelopen maanden heeft 
geschetst voor een nieuwe impuls. Het Nationaal Energietransitie Akkoord zal alle opties adresseren. 
Duurzame elektriciteit, duurzame warmte en groen gas. Van kleinschalige opwekking tot inzet van 
grootschalige opties, want één ding is zeker: alle opties en mogelijkheden zijn nodig om een structurele 
ontwikkeling naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 te realiseren. 16% in 2020 is een 
tussendoel, voor 2030 zullen we ons nu al op 30%-40% moeten richten. In het SER proces zal  nadrukkelijk 
aandacht zijn voor de economische potentie die verduurzaming biedt. Juist in tijden van economische 
malaise is dit een extra succesargument voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid en economische 
groei. Vanuit onze sector zullen we binnen de SER zowel het VNO/NCW als de vakbeweging aanspreken 
op dit thema. Denken in termen van kansen en niet in bedreigingen. Omarmen van de mogelijkheden die 
het Topsectoren beleid beidt voor innovaties in de richting van verduurzaming. Kortom, met een positieve 
insteek de kansen benutten om voor de komende jaren eindelijk een consistent en gedragen beleid neer 
te zetten waarmee de duurzame energiesector weet waar ze aan toe is en haar bijdrage kan leveren aan 
de verduurzaming van Nederland. 
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