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Motivatie voor agendering: In deze brief wordt kenbaar gemaakt dat burgers van Nederland 

niet betrokken waren bij de Klimaattafels in het Klimaatberaad die 
in de eerste helft van dit jaar georganiseerd zijn en in juli 2018 
geresulteerd hebben in het “Voorstel voor hoofdlijnen van het 
Klimaatakkoord”. Terecht wijzen de schrijvers van deze brief op 
het gegeven dat de burgers van Nederland niet betrokken zijn bij 
ook maar één van de Klimaattafelgesprekken.   
 
Aan de Klimaattafels hebben gezeten: actiegroepen zoals 
Greenpeace, Jonge Klimaatbeweging, belangenverenigingen als 
CNV, FNV, MKB-Nederland en VNO/NCW en 
overheidsorganisaties als VNG, Unie van Waterschappen en het 
IPO. Waarbij IPO en VNG eigenlijk de bewoners die ze 
representeren zouden moeten meenemen en vertegenwoordigen 
in wat er ontwikkeld wordt. 
Burgers is bij de Klimaattafels géén direct kijkje in de keukens 
gegund op het moment dat er voostellen werden klaargestoomd 
aan deze tafels. Dat had wél gekund als er tenminste één burger 
aan elke tafel had gezeten om verslag te doen van wat er zich 
zoal ontvouwde aan die tafel. 
Dan kunnen burgers ook geen gefundeerd Burgerverslag doen 
van proces, werkwijze, inbreng van de deelnemers, hoe en 
waarom de uitkomsten zo zijn geworden zoals ze voorgelegd 
worden en welke belangen evnt. uitgewisseld zijn. Het overleg is 
zodoende verworden tot achterkamertjes-overleg en ontbeert de 
transparantie die wél mogelijk was. Iets waar de burgers 
tegenwoordig steeds meer argwaan tegen ontwikkelen en wat 
vermoedelijk zal leiden tot verhoogde tegenstand tegen wat daar 
bedisseld is voor ons burgers. 
De inwoners van Pesse/Hoogeveen b.v. hebben van de VNG en 
van de gemeente ook géén informatie gehad over deze 
Energietransitie-planontwikkeling. Dat geld ook voor de Revisie 
Omgevingsvisie 2018: de publieksfolder van de Provincie Drenthe 
hebben inwoners niet in de brievenbus gehad. Deze belichtte 
alleen op positieve wijze de verandering van zijn omgeving en gaf 
geen inzicht over de grootschaligheid ervan noch over wat er van 
de inwoners mogelijk allemaal verlangd gaat worden. 
 

Visie van de fractie De PVV-fractie denkt dat bij de ontwikkeling van de 
Klimaatberaad-voorstellen niet voldaan wordt aan de wettelijke 
regelgeving m.b.t. het in voldoende mate meenemen van de 



bevolking in veranderingen in de regelgeving m.b.t. hun 
leefomgeving waar het milieuaangelegenheden betreft. Zoals deze 
b.v. gevraagd worden in BWBV het “Verdrag betreffende toegang 
tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden, Aarhus, 25-06-1998” (zie 
wetten.overheid.nl en zie met name het gestelde onder art. 6, 7 en 
8 van dit verdrag) 
Datzelfde vindt de PVV-fractie ook bijzonder vragenswaardig waar 
het gaat om voornoemde publieksfolder Revisie Omgevingsvisie 
2018 en de verspreiding ervan onder de Drentse inwoners: die 
had huis aan huis verspreid moeten worden. 
Voorstellen: 
1. De PVV-fractie vindt dat de Energietransitie die het 
Klimaatberaad onderhanden heeft een dusdanige omvang heeft 
en een dusdanig grote impact zal hebben op economie en 
leefomgeving van alle inwoners van Nederland dat het IPO er voor 
moét zorgen dat in het vervolg van het proces tenminste één 
onafhankelijke burger aan iedere tafel en bij ieder overleg 
aanwezig dient te zijn om openbaar verslag te doen van hun 
bevindingen en dat in voor iedereen begrijpelijke taal (niet alleen 
notulen). Het is toch gewoon onbestaanbaar dat een paar 
belangengroepen en actiegroepen samen met een aantal 
overheidsbeambten om de tafel zit om heel Nederland qua 
economie en leefmilieu te veranderen. Dat kan en moet anders! 
2. M.b.t. de publieksfolder/flyer over de Revisie Omgevingsvisie is 
onze fractie van mening dat de Drentse gemeenten niét het 
voorbeeld van de provincie dienen te volgen maar dat deze door 
de provincie verplicht dienen te worden om hun inwoners 
uitgebreid vóóraf aan huis dienen te informeren over wat de 
gemeentelijke Klimaatplannen voor hún gaat betekenen en hoé ze 
daar op in kunnen spelen resp. een zienswijze op kunnen geven 
én wat daarmee gedaan gaat worden. Verder dat bij concrete 
plannen voor met deze Energietransitie samenhangende 
installaties in hun directe omgeving zij tijdig vóóraf schriftelijk (op 
hun huisadres) geïnformeerd worden over wélke veranderingen in 
hun directe leefomgeving de gemeente mogelijk wil gaan maken, 
hoé ze daar mee om kunnen gaan en wat de gemeente daar mee 
zal doen. En dat niet alleen in juridisch sluitende termen maar in 
ieder geval ook in voor de inwoners begrijpelijke taal. 
 

Vragen aan de overige 
fracties: 

Hoe denken de overige fracties over de argumentatie en onze 
voorstellen?     
 
 

Vragen aan het college van  Kan GS zich vinden in onze voorstellen en gaat GS hieraan 
uitvoering geven? Zo nee, waarom niet? 
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Aan:
Alle Provinciale Statenleden van Nederland.

In het Nederlands Klimaatakkoord ontbreekt de 6e overlegtafel! 
De BURGER overlegtafel.

Geachte Statenleden,

Sinds enige tijd is er een overheidsinitiatief voor een energietransitie 
losgebarsten. Dat heeft op 10 juli j.l. geresulteerd in een opzetje voor een 
Nederlands Klimaatakkoord. Dit opzetje wordt alom bejubelt. Vooral door 
diegenen die hier veel geld aan gaan verdienen. Voor hen is het ‘Tafeltje Dek 
Je’. Het gaat een enorme hoeveelheid geld kosten. Miljarden. Wie hiervoor de 
rekening gaat betalen, wordt in dit opzetje niet vermeld. De weerloze burger zal 
wel weer als ‘Ezeltje Strek Je’ worden gebruikt. Het wordt hoog tijd voor de
‘Knuppel Uit De Zak”. Vinden wij.

Windmolens op land.
Wij als actiecomit� richten onze aandacht alleen op windenergie op land. In 
alle geniepigheid wordt er in het Klimaatakkoord opzetje, als het over 
windmolens op land gaat, steeds weer gerefereerd aan het belang van een 
maatschappelijk draagvlak hiervoor onder de bevolking. Dat is echter
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2. Hoofdlijnen per sector 


Aan vijf sectortafels hebben overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
vakbonden voorstellen geformuleerd om beoogde hoeveelheid broeikasgasreductie te 
realiseren.  Elke sectortafel heeft een eigen aanpak gevolgd. De tafels kennen ook 
verschillende snelheden. Sommige tafels kunnen voortbouwen op wat er al ligt, anderen staan 
vooral voor nieuwe uitdagingen. Mede daarom zijn niet alle sectortafels in de afgelopen vier 
maanden tot een vergelijkbaar uitgewerkt pakket aan voorstellen gekomen. Deze diversiteit 
wordt zichtbaar in dit hoofdstuk, dat de voorstellen voor hoofdlijnen per sector samenvat. De 
voorstellen worden gedragen door de tafeldeelnemers en de gekozen formuleringen zijn met 
hen afgestemd. Al met al presenteert dit hoofdstuk een veelkleurig palet aan voorstellen, die 
dit najaar in samenhang nader worden uitgewerkt. Het werk is nog niet klaar. 
 
2.1 Elektriciteit 


Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt, op weg naar 2050, een CO2-vrij 
elektriciteitssysteem. Dat betekent onder andere dat bestaande fossiele bronnen van 
elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare opwekking. Dat is al volop gaande: er 
worden grote windparken op zee gebouwd en burgers wekken hun eigen elektriciteit op met 
zonnepanelen. Deze omslag moet worden versneld, ook om te kunnen voorzien in de extra 
behoefte aan hernieuwbaar opgewekte elektriciteit als gevolg van elektrificatie uit de sectoren 
mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. 
 
De transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem is ‘van iedereen’. Dat is cruciaal om 
maatschappelijk draagvlak te behouden en te bevorderen. De transitie is een gezamenlijke 
opgave van burgers, marktpartijen, overheden, maatschappelijke organisaties en de wereld 
van kennis en wetenschap. Samenwerking met onze buurlanden is daarbij belangrijk; de 
elektriciteitsmarkt stopt immers niet bij de grens. Het is ook een kans voor de Nederlandse 
duurzame en innovatieve economie van de 21ste eeuw. De transitie moet goed verbonden zijn 
met het gehele energiesysteem. Dit vraagt heldere spelregels voor de elektriciteitsmarkt en 
doet een beroep op overheden en netbeheerders om nieuwe bronnen van hernieuwbare 
elektriciteit, en het gebruik daarvan, goed en tijdig in te passen. Met deze bijdrage wordt de 
omslag van aanbod- naar vraagstimulering gemarkeerd. Burgers kunnen actief meedoen aan 
nieuwe projecten. Er wordt zuinig omgegaan met ruimte en natuur. De kosten van de 
transitie worden zo laag mogelijk gehouden door elke kans op verdere kostenreductie te 
benutten.  
 
De betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem dient te allen tijde te worden geborgd als in 
2030 een groot deel van alle elektriciteit hernieuwbaar wordt opgewekt. Daarbij past een 
aanpak die ruimte biedt voor aanpassing, flexibiliteit en versnelling.  
 
Hoofdlijnen 


Basispakket 49 procent en voorbereiden op versnelling 
De opgave voor de elektriciteitssector is om in 2030 de CO2-emissies met ten minste 20,2 
Mton te verminderen. Dat is onderdeel van de algemene 49 procent-reductiedoelstelling van 
het kabinet voor Nederland. Het kabinetsvoornemen om gebruik van kolen voor de opwekking 
van elektriciteit te verbieden maakt op verzoek van de minister van Economische Zaken en 
Klimaat geen onderdeel uit van de bijdrage van de Sectortafel Elektriciteit, maar telt wel mee 
voor het doelbereik van 20,2 Mton. De elektriciteitssector zal daarnaast moeten voorzien in 
levering van CO2-vrije elektriciteit aan de andere sectoren, als gevolg van de elektrificatie 
aldaar. Dit alles vraagt om een stevige groei van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen.  
 
 



Riet Bakker Ceramics
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Tabel: Ambities hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 


 


Productiebronnen 


Basispakket 
49 procent 


Basispakket 49 
procent plus 


extra 
elektrificatie 


 


Versnellingspakket 


 


 
bij 12 TWh 
extra vraag 


bij 38 TWh extra 
vraag 


Wind op zee  


49 TWh 


 


 


110 TWh 


 


 


120 TWh 
Hernieuwbaar op land 


(> 15 kW) 


 


35 TWh 


Overige hernieuwbare opties PM* PM PM 


Totaal 84 TWh 110 TWh 120 TWh 


Ter illustratie: Een TWh is het opgestelde vermogen (in MW of GW) vermenigvuldigd met het aantal 
vollasturen; het aantal vollasturen tussen zon, Wind op Land en Wind op Zee verschilt. 1 TWh komt overeen met 
het totale jaarlijkse elektriciteitsgebruik in een stad als Den Bosch. 84 TWh komt daarbij overeen met circa 70 
procent van ons huidige totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Nederland en 110 TWh is ongeveer 90 procent.  


*Aan de systeemtafel is de inschatting gemaakt dat in 2030 het CO2-vrije regelbare vermogen in 2030 15-40 
TWh zal moeten kunnen leveren. Hernieuwbare opties kunnen hiervan onderdeel zijn. In het najaar zal dit nader 
worden gespecificeerd. 


Onder overige hernieuwbare opties kan ook Zon-PV op daken worden begrepen (in het Basispad van het PBL is 
al Zon-PV op daken opgenomen).  


 
In het basispakket 49 procent zijn de concrete ambities uitgewerkt en geïnstrumenteerd voor 
hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030, waarbij in totaal 84 TWh hernieuwbare 
elektriciteit geproduceerd wordt (ter vergelijking: in 2017 bedraagt de hernieuwbare 
elektriciteitsproductie circa 17 TWh). Hierbij is van de veronderstelling uitgegaan dat als 
gevolg van elektrificatie in andere sectoren het elektriciteitsverbruik in 2030 met 12 TWh1 is 
gestegen ten opzichte van ongewijzigd beleid. Het basispakket 49 procent met 12 TWh is de 
harde doelstelling waarover overeenstemming is bereikt.  
 
De twee pakketten die naast het basispakket in kaart zijn gebracht bereiden voor op twee 
scenario’s waarin een grotere productiebehoefte zich manifesteert. Deze extra 
productiebehoefte kan voortkomen uit: (1) een grotere vraag naar elektriciteit vanuit andere 
sectoren (op dit moment liggen er indicatieve opgaven uit ander sectortafels voor maximaal 
38 TWh) en/of (2) een verhoging van het ambitieniveau naar 55 procent. De twee pakketten 
worden voorbereid opdat plannen voor bijvoorbeeld ruimtegebruik en infrastructuur 
beschikbaar zijn. De doorrekening van PBL in de zomer zal voor het eerst meer duidelijkheid 
                                            
1 In de PBL-kostennotitie wordt uitgegaan van een extra elektriciteitsverbruik van 12 TWh als gevolg van 


elektrificatie in andere sectoren.  
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geven over de te verwachten (geïnstrumenteerde) elektrificatievraag die vanuit de andere 
sectoren mag worden verwacht. Indien nodig zullen de afgesproken ambities voor het 
Basispakket 49 procent worden aangescherpt. 
 
Wind op Zee 
De Sectortafel Elektriciteit stelt voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op zee op te 
voeren. Richting 2050 is groei van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit mogelijk in de orde 
van in totaal TWh (35-75 GW). Voor 2030 wordt ten minste circa 49 TWh (dat wil zeggen in 
totaal 11,5 GW) gerealiseerd. Verdere opschaling is aan de orde als extra behoefte aan 
hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zich manifesteert en de benodigde extra Wind op Zee 
voornamelijk aan de kust kan worden aangesloten.  
 
De Noordzee wordt voor tal van andere doeleinden gebruikt. De overheid zal daarom op basis 
van een integrale belangenafweging, waaronder natuur en visserij, in 2020 extra gebieden op 
zee aanwijzen. Deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit committeren zich aan een proces 
om ecologische knelpunten op te lossen.  
 
De ambitie is om de productiekosten van Wind op Zee te reduceren naar 3-4 ct/kWh in 2030. 
De bestaande tendersystematiek wordt voorgezet. De Rijkoverheid borgt de tijdige opschaling 
van infrastructuur en netaansluitingen. De kosten voor de aansluiting van de netten op zee 
zullen, net als de netten op land, worden betaald uit de nettarieven. In het najaar maken we 
verdere afspraken om de netkosten te beperken, zowel op land als op zee, zodat de lasten 
voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperkt worden.  
 
Hernieuwbaar op Land 
Ook op land worden kansen verzilverd voor meer productie van hernieuwbaar opgewekte 
elektriciteit. Voorzien wordt een rijk geschakeerd, overwegend decentraal, hernieuwbaar 
elektriciteitssysteem in 2050 met richting 2030 vooraleerst Wind op Land en Zon-PV. De 
ambitie bedraagt circa 35 TWh productie in 2030. Daarbij wordt gewerkt met een techniek-
neutrale opgave. Doel is om gemeenten en provincies zo in staat te stellen een goed plan met 
draagvlak te maken met de Regionale Energie Strategieën (RES), binnen criteria ten aanzien 
van kosteneffectiviteit, doelbereik, ruimtelijke inpassing en (impact op) het energiesysteem. 
Wat dit betekent aan extra vermogen wind of zon ligt daarmee niet op voorhand vast. Eind 
2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.  
 
Goed georganiseerde tenders en het verwerven van draagvlak bij omwonenden, bijvoorbeeld 
door het bieden van mogelijkheden tot (financiële) participatie, ondersteunen en bevorderen 
een voorspoedige uitrol. Dit met als ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare 
productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Het Rijk onderzoekt 
mogelijkheden om Rijksgronden ter beschikking te stellen voor de opwek van hernieuwbare 
elektriciteit.  


De ambitie is om de productiekosten van Wind op Land te reduceren van gemiddeld 6,3 
ct/KWh 2018 naar (minder dan) 4,9 ct/KWh in 2024 en 3-4 ct/KWh in 2030. Voor Zon-PV is 
de ambitie van 10,7ct/KWh in 2018 naar (minder dan) 5,6 ct/KWh in 2024 en 3-6 ct/KWh in 
2030.  


Deelnemers aan de Sectortafel Elektriciteit committeren zich, net als voor Wind op Zee, aan 
een proces om knelpunten op het gebied van ruimte, natuur en landschap te adresseren. 
Netbeheerders krijgen ruimte om vooruit te werken, zodat netwerkontwikkeling, 
productieontwikkeling en elektrificatie goed op elkaar aansluiten. 
 
Flexibiliteit, marktmodel en systeemintegratie 
Het duurzame elektriciteitssysteem van de toekomst kent meer variatie in aanbod en vraag. 
Leverings- en voorzieningszekerheid moeten blijvend worden geborgd. Daarvoor is meer 
flexibiliteit nodig in de vorm van vraagsturing, opslag, interconnectie met het buitenland en 
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regelbaar vermogen. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een goede markt voor 
flexibiliteit is dat prijzen de schaarste reflecteren en dat er een gelijk speelveld is tussen 
verschillende flexibiliteitsopties zodat de eigenaar van flexibiliteit de waarde maximaal kan 
verzilveren. In de komende jaren zullen alle flexibiliteitsopties tijdig beschikbaar moeten 
komen. Daartoe wordt een brede agenda voor netbeheerders en overheden ontwikkeld. 
Hoewel in 2030 de onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit binnen één dag voor 
uitdagingen zal zorgen, gaat de sectortafel ervan uit dat dit door de markt kan worden 
opgelost met een combinatie van de dan beschikbare flexibiliteitsopties. Voor de periodes 
waarin langdurig het aanbod van hernieuwbare elektriciteit (wind en zon) beperkt is, zal niet-
weersafhankelijk vermogen uit andere bronnen nodig zijn, die na 2030 in toenemende mate 
CO2-vrij moet zijn.  
 
Naar zijn aard is het huidige marktmodel een goede basis om de systemische opgave tot 
2030 op kosteneffectieve wijze in te vullen en sluit het aan bij de Europese wet- en 
regelgeving. Voortdurende monitoring van de lange termijn leveringszekerheid, zal onderdeel 
zijn van de transitie.  
 
Duurzaam opgewekte elektriciteit zal goed geïntegreerd moeten worden in het duurzame 
energiesysteem van de toekomst (systeemintegratie). Dat is een essentiële opgave voor het 
welslagen van de transitie. Er wordt voorzien dat hernieuwbaar opgewekte elektriciteit 
gebruikt gaat worden voor (hoge temperatuur-) warmte in met name de industrie (power- to-
heat). Ook zal op termijn in toenemende mate omzetting plaatsvinden naar duurzame 
moleculen (power-to-X), voor transport, opslag of als grondstof in industriële processen. Voor 
waterstof wordt ingezet op een programmatische aanpak.  
 
Beprijzing en subsidiëring 
Een voorspoedige transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem vraagt naast een goed 
marktmodel om een effectief en samenhangend pakket van instrumenten en maatregelen. 
Effectieve sturing van de transitie vraagt daarbij om goede marktprikkels. Marktinrichting, 
beprijzing en normering zijn leidend, subsidiëring is selectief en tijdelijk. Het Rijk zet zich 
maximaal in voor CO2-beprijzing in Europees en regionaal verband. Ten aanzien van de 
nationale CO2-minimumprijs hebben de deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit vijf 
varianten geformuleerd ter nadere uitwerking die betrokken zullen worden bij de gesprekken 
in het najaar.  
 
De deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit committeren zich aan voortgaande reductie van 
productiekosten, zodat het beroep op de SDE+ verder zal dalen. Hiervoor worden in 
gezamenlijkheid benodigde acties daartoe nader uitgewerkt. Afgesproken wordt dat de SDE+ 
tot en met 2025 beschikbaar is voor hernieuwbare elektriciteitsopties. In 2021 starten we een 
onderzoek naar eventuele alternatieve instrumenten om voor de periode na 2025 de 
investeringszekerheid op een kosteneffectieve wijze te kunnen blijven borgen met het oog op 
het realiseren van de afgesproken ambities voor 2030 en daarna. Daarbij wordt naar 
verschillende instrumenten gekeken - niet zijnde subsidie-instrumenten - waaronder een 
leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare 
elektriciteit.  
 
Uitwerking 


Zoals hiervoor beschreven zal op het terrein van Hernieuwbaar op Land, Wind op Zee, 
systeemintegratie en instrumentatie in het najaar concrete stappen worden gezet. In 
aanvulling daarop worden op het terrein van de systeemintegratie concrete agenda’s voor 
netbeheerders en overheden voorgesteld met als doel de markt voor flexibiliteit beter in beeld 
te brengen, inclusief mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving, zodat maatregelen 
genomen kunnen worden om de toegankelijkheid en werking van de markt te verbeteren, 
flexibiliteitsopties te ontsluiten en investeringen in netten te optimaliseren.  
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De ruimtelijke opgave en de daarbij behorende bestuurlijke afspraken worden voor een 
belangrijk deel ingevuld met de ontwikkeling van regionale energiestrategieën . Met de RES 
krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer 
hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te 
beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk 
hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave. 
 
Als onderdeel van de concrete uitwerking van de kennis- en innovatieopgave zal een Kennis- 
en innovatie agenda (KIA) ontwikkeld worden. Om voldoende volume te creëren zijn drie 
prioriteitsgebieden benoemd die aansluiten bij Nederlandse sterktes en concrete behoeftes 
vanuit de transitie: grootschalige opwek, systeemintegratie en ruimtelijke inpassing. 
 
  











bestuurlijke en politieke onzin. Burgers die er direct in hun omgeving mee te
maken hebben gekregen weten dit inmiddels maar al te goed. Initiatiefnemers
voor windparken worden ruimhartig ondersteund door politici, bestuurders en
hun ambtenaren om hun plannen, zonder enige vorm van draagvlak onder de
bevolking, er procedureel succesvol doorheen te drukken. Tot aan de Raad van
State toe. Alle politieke partijen die ‘draagvlak voor windmolens’ als gewenst in
hun verkiezingsprogramma hebben staan, hebben �f geen kennis van de
wettelijke regelingen die ten grondslag liggen aan de Rijks, Provinciale en
Gemeentelijke Co�rdinatie Regeling, �f zij belazeren ons opzettelijk.

Is er wel maatschappelijk draagvlak voor windmolenparken op land?
"De transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem is ‘van iedereen’. Dat is
cruciaal om maatschappelijk draagvlak te behouden en te bevorderen. De
transitie is een gezamenlijke opgave van burgers, marktpartijen, overheden,
maatschappelijke organisaties en de wereld van kennis en wetenschap." Zie
bijlage onder 2.1.

Het Klimaatakkoord.
Wat er in Het Klimaatakkoord precies verstaan moet worden onder
‘maatschappelijk draagvlak' wordt, zoals altijd, nergens nader gedefinieerd. Uit
ervaring weten we in Friesland inmiddels dat daar, te pas en te onpas, nogal
opportunistisch mee wordt omgesprongen. De meerderheid van de politieke
partijen in Friesland stellen een draagvlak voor windparken als ‘wenselijk’ voor
de realisatie hiervan. Wij hebben de indruk dat dat voor alle provincies geldt.
Maar dat draagvlak is in Friesland, zoals waarschijnlijk ook in de rest van
Nederland, op slechts enkele plaatsen aanwezig. Vooral dorpsmolens zijn hier
erg gewild. Maar dorpsmolens wil de provincie niet. Precies op de plek waar
geen �nkel draagvlak is onder de bevolking, dreigen nu 9 giga-molens met een
tiphoogte van 208 meter geplaatst te worden. Als dit plan door de PS van
Friesland op 18 juli a.s. geaccordeerd wordt, is niet alleen heel Friesland maar
h��l Nederland hierna vogelvrij voor windmolenparken. Simpelweg omdat op
windmolens “De besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet van  toepassing zijn” en “Er geen wettelijke regel is die bepaalt dat
een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor
voldoende draagvlak in de omgeving bestaat”. (Raad van State. 21 februari
2018)

5 Overlegtafels.
In de gezamenlijke opgave van een energietransitie worden burgers uitdrukkelijk
genoemd als belangrijke deelnemers aan de overlegtafelgesprekken. Ze zijn
echter n��it voorzien van een eigen overlegtafel! Ook niet van een plekje aan
een van de vijf andere tafels. Burgers zijn dus tot op heden nog steeds nergens
aan het woord geweest. Moeten die hun heil dan maar zoeken bij hun politieke
volksvertegenwoordigers? Bij deze richten wij ons dan ook tot u.

De politiek.



Internationale, Europese en landelijke politici weten al jaren hoe het CO2
probleem opgelost kan en moet worden. Alleen als we vervuilen z� duur maken
dat het goedkoper wordt om niet te vervuilen, komen we waar we wezen willen.
Het EU-ETS was een moedige Europese poging daartoe. Die is faliekant mislukt
omdat, bij de start in 2005, juist de grootste vervuilers, de multinationals royaal
voorzien werden van gratis uitstootrechten. �50% van het totaal. En juist d�ze
vervuilers liggen nu dwars om ook maar iets bij te dragen aan het terugdringen
van hun (�90%) bijdrage aan de CO2 uitstoot. Hun eeuwige dooddoener dat het
hun concurrentiepositie zou ondermijnen, is een flagrante leugen. 

De geldjacht op weerloze burgers is van alle tijden.
Al sinds de middeleeuwen worden burgers, door de machtigen onder ons,
gebruikt en vooral misbruikt om bij te dragen aan de vergroting van hun
vermogen, en dus hun macht. Ook nu dreigen alleen weer de weerloze burgers
opgezadeld te worden met het betalen van de rekening van dit opzetje van een
Klimaatakkoord. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. (Ed Nijpels onlangs in
Eigen Huis Magazine)

Provinciale Statenverkiezingen 2019.
Er is uit de wereld van kennis en wetenschap veel zinnigs te vertellen over het
‘nut en noodzaak’ van windenergie. De discussie over nut en noodzaak van
windenergie is in Parlement nooit gevoerd. In de aanloop naar de komende
Statenverkiezingen van maart 2019 heeft u nu een unieke kans om, specifiek op
het gebied van windenergie, deze discussie eindelijk eens open te breken. Ons
idee is om, ruim voor de Statenverkiezingen, een onafhankelijke
voorlichtingskrant of brochure toe te sturen aan alle kiesgerechtigden in
Nederland. Maak het onderdeel van uw verkiezingsprogramma’s. Spreek u uit
over de (onacceptabele) wettelijke positie van omwonenden en het totaal
ontbreken van enige zeggenschap over de omvang en de vormgeving van
windmolenparken. U kunt door het helpen realiseren van deze voorlichtingskrant
of brochure, het imago van de provinciale politiek een flinke opknapbeurt geven.
Het zou een voorbeeld kunnen worden voor de landelijke politiek. Wij hebben
onlangs de PS verzocht om het (uitgestelde) besluit over windpark Nij Hiddum-
Houw op 18 juli a.s. verder uit te stellen tot na de Statenverkiezing en de GS te
verzoeken om, voor een onafhankelijke voorlichtingskrant of brochure, spoedig
een toereikend budget ter beschikking te stellen. Misschien is het zelfs mogelijk
om deze unieke voorlichtingsactie landelijk te maken en hiervoor een toereikend
budget vrij te maken via het IPO.

Dringende oproep aan u allen.
Als onze provinciale volksvertegenwoordigers kunt u het burgers niet aandoen
deze dringende oproep naast u neer te leggen. Wij zien dan ook uit naar een
spoedige positieve reactie van uw kant. Wij zijn ten alle tijden bereid en in staat
om, tegen alleen onkostenvergoeding, verdere invulling en medewerking te
geven aan de inhoudelijke uitvoering en technische realisatie van de
voorgestelde voorlichtingskrant of brochure.



Voor nu een vriendelijke groet.

Simon Berndsen
drs. Riet Bakker
Actiecomit� Gen�ch=Gen�ch Frl.
Kritische voorstanders van verduurzaming

Aanvullende informatie.
Het Klimaataccord:
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/eerste-belangrijke-
stap-naar-klimaatakkoord
Windparken op land: http://www.ipo.nl/publicaties/wind-op-land-later-dan-
gepland-maar-meer-dan-voorzien
Zie voor verdere informatie: http://www.ipo.nl 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/eerste-belangrijke-stap-naar-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/eerste-belangrijke-stap-naar-klimaatakkoord
http://www.ipo.nl/publicaties/wind-op-land-later-dan-gepland-maar-meer-dan-voorzien
http://www.ipo.nl/publicaties/wind-op-land-later-dan-gepland-maar-meer-dan-voorzien
http://www.ipo.nl/
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2. Hoofdlijnen per sector 

Aan vijf sectortafels hebben overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
vakbonden voorstellen geformuleerd om beoogde hoeveelheid broeikasgasreductie te 
realiseren.  Elke sectortafel heeft een eigen aanpak gevolgd. De tafels kennen ook 
verschillende snelheden. Sommige tafels kunnen voortbouwen op wat er al ligt, anderen staan 
vooral voor nieuwe uitdagingen. Mede daarom zijn niet alle sectortafels in de afgelopen vier 
maanden tot een vergelijkbaar uitgewerkt pakket aan voorstellen gekomen. Deze diversiteit 
wordt zichtbaar in dit hoofdstuk, dat de voorstellen voor hoofdlijnen per sector samenvat. De 
voorstellen worden gedragen door de tafeldeelnemers en de gekozen formuleringen zijn met 
hen afgestemd. Al met al presenteert dit hoofdstuk een veelkleurig palet aan voorstellen, die 
dit najaar in samenhang nader worden uitgewerkt. Het werk is nog niet klaar. 
 
2.1 Elektriciteit 

Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt, op weg naar 2050, een CO2-vrij 
elektriciteitssysteem. Dat betekent onder andere dat bestaande fossiele bronnen van 
elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare opwekking. Dat is al volop gaande: er 
worden grote windparken op zee gebouwd en burgers wekken hun eigen elektriciteit op met 
zonnepanelen. Deze omslag moet worden versneld, ook om te kunnen voorzien in de extra 
behoefte aan hernieuwbaar opgewekte elektriciteit als gevolg van elektrificatie uit de sectoren 
mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. 
 
De transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem is ‘van iedereen’. Dat is cruciaal om 
maatschappelijk draagvlak te behouden en te bevorderen. De transitie is een gezamenlijke 
opgave van burgers, marktpartijen, overheden, maatschappelijke organisaties en de wereld 
van kennis en wetenschap. Samenwerking met onze buurlanden is daarbij belangrijk; de 
elektriciteitsmarkt stopt immers niet bij de grens. Het is ook een kans voor de Nederlandse 
duurzame en innovatieve economie van de 21ste eeuw. De transitie moet goed verbonden zijn 
met het gehele energiesysteem. Dit vraagt heldere spelregels voor de elektriciteitsmarkt en 
doet een beroep op overheden en netbeheerders om nieuwe bronnen van hernieuwbare 
elektriciteit, en het gebruik daarvan, goed en tijdig in te passen. Met deze bijdrage wordt de 
omslag van aanbod- naar vraagstimulering gemarkeerd. Burgers kunnen actief meedoen aan 
nieuwe projecten. Er wordt zuinig omgegaan met ruimte en natuur. De kosten van de 
transitie worden zo laag mogelijk gehouden door elke kans op verdere kostenreductie te 
benutten.  
 
De betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem dient te allen tijde te worden geborgd als in 
2030 een groot deel van alle elektriciteit hernieuwbaar wordt opgewekt. Daarbij past een 
aanpak die ruimte biedt voor aanpassing, flexibiliteit en versnelling.  
 
Hoofdlijnen 

Basispakket 49 procent en voorbereiden op versnelling 
De opgave voor de elektriciteitssector is om in 2030 de CO2-emissies met ten minste 20,2 
Mton te verminderen. Dat is onderdeel van de algemene 49 procent-reductiedoelstelling van 
het kabinet voor Nederland. Het kabinetsvoornemen om gebruik van kolen voor de opwekking 
van elektriciteit te verbieden maakt op verzoek van de minister van Economische Zaken en 
Klimaat geen onderdeel uit van de bijdrage van de Sectortafel Elektriciteit, maar telt wel mee 
voor het doelbereik van 20,2 Mton. De elektriciteitssector zal daarnaast moeten voorzien in 
levering van CO2-vrije elektriciteit aan de andere sectoren, als gevolg van de elektrificatie 
aldaar. Dit alles vraagt om een stevige groei van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen.  
 
 

Riet Bakker Ceramics
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Tabel: Ambities hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 

 

Productiebronnen 

Basispakket 
49 procent 

Basispakket 49 
procent plus 

extra 
elektrificatie 

 

Versnellingspakket 

 

 
bij 12 TWh 
extra vraag 

bij 38 TWh extra 
vraag 

Wind op zee  

49 TWh 

 

 

110 TWh 

 

 

120 TWh 
Hernieuwbaar op land 

(> 15 kW) 

 

35 TWh 

Overige hernieuwbare opties PM* PM PM 

Totaal 84 TWh 110 TWh 120 TWh 

Ter illustratie: Een TWh is het opgestelde vermogen (in MW of GW) vermenigvuldigd met het aantal 
vollasturen; het aantal vollasturen tussen zon, Wind op Land en Wind op Zee verschilt. 1 TWh komt overeen met 
het totale jaarlijkse elektriciteitsgebruik in een stad als Den Bosch. 84 TWh komt daarbij overeen met circa 70 
procent van ons huidige totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Nederland en 110 TWh is ongeveer 90 procent.  

*Aan de systeemtafel is de inschatting gemaakt dat in 2030 het CO2-vrije regelbare vermogen in 2030 15-40 
TWh zal moeten kunnen leveren. Hernieuwbare opties kunnen hiervan onderdeel zijn. In het najaar zal dit nader 
worden gespecificeerd. 

Onder overige hernieuwbare opties kan ook Zon-PV op daken worden begrepen (in het Basispad van het PBL is 
al Zon-PV op daken opgenomen).  

 
In het basispakket 49 procent zijn de concrete ambities uitgewerkt en geïnstrumenteerd voor 
hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030, waarbij in totaal 84 TWh hernieuwbare 
elektriciteit geproduceerd wordt (ter vergelijking: in 2017 bedraagt de hernieuwbare 
elektriciteitsproductie circa 17 TWh). Hierbij is van de veronderstelling uitgegaan dat als 
gevolg van elektrificatie in andere sectoren het elektriciteitsverbruik in 2030 met 12 TWh1 is 
gestegen ten opzichte van ongewijzigd beleid. Het basispakket 49 procent met 12 TWh is de 
harde doelstelling waarover overeenstemming is bereikt.  
 
De twee pakketten die naast het basispakket in kaart zijn gebracht bereiden voor op twee 
scenario’s waarin een grotere productiebehoefte zich manifesteert. Deze extra 
productiebehoefte kan voortkomen uit: (1) een grotere vraag naar elektriciteit vanuit andere 
sectoren (op dit moment liggen er indicatieve opgaven uit ander sectortafels voor maximaal 
38 TWh) en/of (2) een verhoging van het ambitieniveau naar 55 procent. De twee pakketten 
worden voorbereid opdat plannen voor bijvoorbeeld ruimtegebruik en infrastructuur 
beschikbaar zijn. De doorrekening van PBL in de zomer zal voor het eerst meer duidelijkheid 
                                            
1 In de PBL-kostennotitie wordt uitgegaan van een extra elektriciteitsverbruik van 12 TWh als gevolg van 

elektrificatie in andere sectoren.  
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geven over de te verwachten (geïnstrumenteerde) elektrificatievraag die vanuit de andere 
sectoren mag worden verwacht. Indien nodig zullen de afgesproken ambities voor het 
Basispakket 49 procent worden aangescherpt. 
 
Wind op Zee 
De Sectortafel Elektriciteit stelt voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op zee op te 
voeren. Richting 2050 is groei van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit mogelijk in de orde 
van in totaal TWh (35-75 GW). Voor 2030 wordt ten minste circa 49 TWh (dat wil zeggen in 
totaal 11,5 GW) gerealiseerd. Verdere opschaling is aan de orde als extra behoefte aan 
hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zich manifesteert en de benodigde extra Wind op Zee 
voornamelijk aan de kust kan worden aangesloten.  
 
De Noordzee wordt voor tal van andere doeleinden gebruikt. De overheid zal daarom op basis 
van een integrale belangenafweging, waaronder natuur en visserij, in 2020 extra gebieden op 
zee aanwijzen. Deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit committeren zich aan een proces 
om ecologische knelpunten op te lossen.  
 
De ambitie is om de productiekosten van Wind op Zee te reduceren naar 3-4 ct/kWh in 2030. 
De bestaande tendersystematiek wordt voorgezet. De Rijkoverheid borgt de tijdige opschaling 
van infrastructuur en netaansluitingen. De kosten voor de aansluiting van de netten op zee 
zullen, net als de netten op land, worden betaald uit de nettarieven. In het najaar maken we 
verdere afspraken om de netkosten te beperken, zowel op land als op zee, zodat de lasten 
voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperkt worden.  
 
Hernieuwbaar op Land 
Ook op land worden kansen verzilverd voor meer productie van hernieuwbaar opgewekte 
elektriciteit. Voorzien wordt een rijk geschakeerd, overwegend decentraal, hernieuwbaar 
elektriciteitssysteem in 2050 met richting 2030 vooraleerst Wind op Land en Zon-PV. De 
ambitie bedraagt circa 35 TWh productie in 2030. Daarbij wordt gewerkt met een techniek-
neutrale opgave. Doel is om gemeenten en provincies zo in staat te stellen een goed plan met 
draagvlak te maken met de Regionale Energie Strategieën (RES), binnen criteria ten aanzien 
van kosteneffectiviteit, doelbereik, ruimtelijke inpassing en (impact op) het energiesysteem. 
Wat dit betekent aan extra vermogen wind of zon ligt daarmee niet op voorhand vast. Eind 
2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.  
 
Goed georganiseerde tenders en het verwerven van draagvlak bij omwonenden, bijvoorbeeld 
door het bieden van mogelijkheden tot (financiële) participatie, ondersteunen en bevorderen 
een voorspoedige uitrol. Dit met als ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare 
productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Het Rijk onderzoekt 
mogelijkheden om Rijksgronden ter beschikking te stellen voor de opwek van hernieuwbare 
elektriciteit.  

De ambitie is om de productiekosten van Wind op Land te reduceren van gemiddeld 6,3 
ct/KWh 2018 naar (minder dan) 4,9 ct/KWh in 2024 en 3-4 ct/KWh in 2030. Voor Zon-PV is 
de ambitie van 10,7ct/KWh in 2018 naar (minder dan) 5,6 ct/KWh in 2024 en 3-6 ct/KWh in 
2030.  

Deelnemers aan de Sectortafel Elektriciteit committeren zich, net als voor Wind op Zee, aan 
een proces om knelpunten op het gebied van ruimte, natuur en landschap te adresseren. 
Netbeheerders krijgen ruimte om vooruit te werken, zodat netwerkontwikkeling, 
productieontwikkeling en elektrificatie goed op elkaar aansluiten. 
 
Flexibiliteit, marktmodel en systeemintegratie 
Het duurzame elektriciteitssysteem van de toekomst kent meer variatie in aanbod en vraag. 
Leverings- en voorzieningszekerheid moeten blijvend worden geborgd. Daarvoor is meer 
flexibiliteit nodig in de vorm van vraagsturing, opslag, interconnectie met het buitenland en 
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regelbaar vermogen. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een goede markt voor 
flexibiliteit is dat prijzen de schaarste reflecteren en dat er een gelijk speelveld is tussen 
verschillende flexibiliteitsopties zodat de eigenaar van flexibiliteit de waarde maximaal kan 
verzilveren. In de komende jaren zullen alle flexibiliteitsopties tijdig beschikbaar moeten 
komen. Daartoe wordt een brede agenda voor netbeheerders en overheden ontwikkeld. 
Hoewel in 2030 de onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit binnen één dag voor 
uitdagingen zal zorgen, gaat de sectortafel ervan uit dat dit door de markt kan worden 
opgelost met een combinatie van de dan beschikbare flexibiliteitsopties. Voor de periodes 
waarin langdurig het aanbod van hernieuwbare elektriciteit (wind en zon) beperkt is, zal niet-
weersafhankelijk vermogen uit andere bronnen nodig zijn, die na 2030 in toenemende mate 
CO2-vrij moet zijn.  
 
Naar zijn aard is het huidige marktmodel een goede basis om de systemische opgave tot 
2030 op kosteneffectieve wijze in te vullen en sluit het aan bij de Europese wet- en 
regelgeving. Voortdurende monitoring van de lange termijn leveringszekerheid, zal onderdeel 
zijn van de transitie.  
 
Duurzaam opgewekte elektriciteit zal goed geïntegreerd moeten worden in het duurzame 
energiesysteem van de toekomst (systeemintegratie). Dat is een essentiële opgave voor het 
welslagen van de transitie. Er wordt voorzien dat hernieuwbaar opgewekte elektriciteit 
gebruikt gaat worden voor (hoge temperatuur-) warmte in met name de industrie (power- to-
heat). Ook zal op termijn in toenemende mate omzetting plaatsvinden naar duurzame 
moleculen (power-to-X), voor transport, opslag of als grondstof in industriële processen. Voor 
waterstof wordt ingezet op een programmatische aanpak.  
 
Beprijzing en subsidiëring 
Een voorspoedige transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem vraagt naast een goed 
marktmodel om een effectief en samenhangend pakket van instrumenten en maatregelen. 
Effectieve sturing van de transitie vraagt daarbij om goede marktprikkels. Marktinrichting, 
beprijzing en normering zijn leidend, subsidiëring is selectief en tijdelijk. Het Rijk zet zich 
maximaal in voor CO2-beprijzing in Europees en regionaal verband. Ten aanzien van de 
nationale CO2-minimumprijs hebben de deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit vijf 
varianten geformuleerd ter nadere uitwerking die betrokken zullen worden bij de gesprekken 
in het najaar.  
 
De deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit committeren zich aan voortgaande reductie van 
productiekosten, zodat het beroep op de SDE+ verder zal dalen. Hiervoor worden in 
gezamenlijkheid benodigde acties daartoe nader uitgewerkt. Afgesproken wordt dat de SDE+ 
tot en met 2025 beschikbaar is voor hernieuwbare elektriciteitsopties. In 2021 starten we een 
onderzoek naar eventuele alternatieve instrumenten om voor de periode na 2025 de 
investeringszekerheid op een kosteneffectieve wijze te kunnen blijven borgen met het oog op 
het realiseren van de afgesproken ambities voor 2030 en daarna. Daarbij wordt naar 
verschillende instrumenten gekeken - niet zijnde subsidie-instrumenten - waaronder een 
leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare 
elektriciteit.  
 
Uitwerking 

Zoals hiervoor beschreven zal op het terrein van Hernieuwbaar op Land, Wind op Zee, 
systeemintegratie en instrumentatie in het najaar concrete stappen worden gezet. In 
aanvulling daarop worden op het terrein van de systeemintegratie concrete agenda’s voor 
netbeheerders en overheden voorgesteld met als doel de markt voor flexibiliteit beter in beeld 
te brengen, inclusief mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving, zodat maatregelen 
genomen kunnen worden om de toegankelijkheid en werking van de markt te verbeteren, 
flexibiliteitsopties te ontsluiten en investeringen in netten te optimaliseren.  
 



 

29 
 

De ruimtelijke opgave en de daarbij behorende bestuurlijke afspraken worden voor een 
belangrijk deel ingevuld met de ontwikkeling van regionale energiestrategieën . Met de RES 
krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer 
hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te 
beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk 
hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave. 
 
Als onderdeel van de concrete uitwerking van de kennis- en innovatieopgave zal een Kennis- 
en innovatie agenda (KIA) ontwikkeld worden. Om voldoende volume te creëren zijn drie 
prioriteitsgebieden benoemd die aansluiten bij Nederlandse sterktes en concrete behoeftes 
vanuit de transitie: grootschalige opwek, systeemintegratie en ruimtelijke inpassing. 
 
  




