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gewetensfunctie vervullen ten behoeve van overheid en samenleving en een 
bijdrage leveren aan het maatschappelijke energiedebat, waarbij steeds het 
publieke belang centraal staat. De Energieraad is onafhankelijk. De leden 
van de Raad worden benoemd op basis van hun deskundigheid en hun 
maatschappelijke kennis en ervaring. De Raad telt maximaal tien leden, 
die bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Ze zijn afkomstig uit relevante 
maatschappelijke groeperingen, maar vervullen hun adviestaak op 
persoonlijke titel. De taken en positie van de Energieraad zijn wettelijk 
geregeld in de Wet op de Algemene Energieraad.

 
Energieraad
Adelheidstraat 
Postbus 
  Den Haag
  –   
  –   
 info@energieraad.nl 
 www.energieraad.nl

jaarverslag 2007 
Ongemakkelijke boodschappen
Den Haag, juni 
bn / n       

Ontwerp: LandofPlenty, Bergen (n)
Drukwerk: VanDeventer, ’s-Gravenzande
Omslag: Kerncentrale Borssele
Foto omslag: Paul Tolenaar
Foto’s portretten: Paul Tolenaar en Peter Strelitski



3

In het jaar  hebben de thema’s energie en klimaat zich mogen verheugen 
in een grote belangstelling. Zowel het nieuwe Nederlandse kabinet als de 
Europese Commissie legden de lat hoog met ambitieuze doelstellingen op 
het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie.
De stijgende energieprijzen reflecteerden de toenemende zorg over een 
krappere oliemarkt en over de geopolitieke kwetsbaarheid van de aanvoer 
van olie en gas uit gebieden als Rusland en het Midden-Oosten.
Het zal een enorme uitdaging worden om de voorzieningszekerheid te 
waarborgen en tegelijkertijd de noodzakelijke reductie van de CO2-uitstoot 
te realiseren. Om op deze uitdaging succesvol te kunnen antwoorden 
zal op Europees en mondiaal niveau meer consensus en samenwerking 
moeten worden bereikt. Ook zullen op nationaal niveau moedige politieke 
beslissingen genomen moeten worden; zeker is dat de noodzakelijke 
maatregelen de populariteitsprijs niet zullen verdienen.
De Raad hoopt aan dat proces, in zijn rol als objectief adviseur, een 
constructieve bijdrage te kunnen blijven leveren.
Het leek de Raad nuttig en nodig om in dit jaarverslag een aantal 
boodschappen uit de adviezen van de afgelopen jaren nogmaals kort onder 
de aandacht te brengen, omdat ze nog steeds actueel zijn.

In  hebben mevr. prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen en prof. dr. J.C.J.M. van 
den Bergh de Raad verlaten na het aflopen van hun benoemingstermijn. 
De eerste was acht jaar lid van de Raad, de tweede vier jaar. Wij zijn beiden 
zeer veel dank verschuldigd voor hun grote bijdrage. De vacatures zijn 
voorlopig nog niet vervuld vanwege de onzekerheid over de toekomst van 
het adviesstelsel.

ir. P.H. Vogtländer
voorzitter Energieraad

vOOrwOOrd
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BOOdschap 1: 
de gasvOOrziening van West-eurOpa is kWetsBaar
uit het advies ‘gas voor morgen’ en het advies ‘energiek buitenlands beleid’ (i.s.m. 

adviesraad internationale vraagstukken), beide 2005 

In maart  vroeg de minister van Economische Zaken de Raad een beeld 
te schetsen van de Europese gasmarkt op langere termijn en dat dan met 
name in het licht van de op gang komende liberalisering van de markt. 

De Raad constateerde dat de gasmarkt zich ontwikkelt van een aantal 
regionale markten naar een mondiale markt, met een kleine groep grote, 
staatsgedomineerde aanbieders aan de ene kant en enkele grote, onderling 
concurrerende inkopers aan de andere kant. Binnen die groep inkopers 
zullen grote staatsgedomineerde partijen streven naar ‘government to 
government deals’. Europa kan in dat spel alleen meedoen als het beschikt 
over enkele (financieel) sterke inkopers. De EU heeft er dan ook belang bij 
dat de interne gasmarkt niet (te) versnipperd raakt, terwijl Nederland er voor 
zijn voorzieningszekerheid baat bij heeft dat Gasterra en Gasunie een sterke 
positie hebben.

In mei  vroeg de regering hoe de voorzieningszekerheid van energie 
onderdeel kon worden van het buitenlands beleid. De adviesraden 
beaamden dat een ongestoorde toevoer van energie voor Nederland prioriteit 
moet hebben, ook in het buitenlands beleid. Dat betekent allereerst een 
gemeenschappelijk energiebeleid in de EU en in het IEA, maar daarnaast 
moet Nederland zijn eigen energiebelangen meer voorop durven stellen. Een 
voorbeeld daarvan is onze ‘eigen’ energierelatie met Rusland: die komt in de 
knel door een als ‘paternalistisch’ aangeduide houding van de EU tegenover 
Rusland. Als Rusland die EU-houding en de Europese gasmarkt niet als 
stimulerend ervaart, gaan handelscontacten sneller in oostelijke richting, 
naar China en India. Een goede bilaterale relatie van Nederland met Rusland 
is daarom in het landsbelang. 

Binnen die nieuwe marktverhoudingen worden ‘eigen’ gasvoorraden 
meer waard. De Raad drong aan op nieuwe impulsen om de winning van 
aardgas uit kleine gasvelden te stimuleren, zodat al het aanwezige gas uit 
de Nederlandse bodem ook beschikbaar komt. Ook adviseerde de Raad 

Ongemakkelijke bOOdschappen
de energieraad Over het energieBeleid van vandaag en mOrgen

1



8Ongemakkelijke bOOdschappen

om, gezien de gewijzigde omstandigheden, het hele beleid van gasimport, 
gasexport en gasproductie te heroverwegen teneinde het Groningerveld 
langer als strategische reserve te kunnen blijven benutten.

 kOrtOm:
– Help mee aan de versterking van de interne Europese gasmarkt.
– Zorg dat Gasterra en Gasunie een sterke positie behouden.
– Help mee aan een gemeenschappelijk energiebeleid voor Europa.
– Kom duidelijker op voor de eigen energiebelangen.
– Herzie het gasbeleid; het Groningerveld moet strategisch langer 
 benut worden.

BOOdschap 2: 
er kOmt een lange periOde van hOge OliepriJzen
uit het advies ‘energiek buitenlands beleid’ (i.s.m. de adviesraad internationale 

vraagstukken), 2005

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw leek het erop dat er een 
structureel overaanbod was op de oliemarkt, resulterend in lage prijzen. 
Dat leidde tot  geringe investeringen in de productie- en raffinagecapaciteit. 
Toen de wereldvraag naar olie groeide, vertaalde die investeringsachterstand 
zich in tekorten met een prijsverhoging als gevolg. In  steeg de prijs 
van Brentolie van $ naar $ per vat. Sindsdien is de olieprijs gestegen tot 
boven de $ per vat.
Behalve de opgelopen achterstanden in investeringen is ook de sterk 
gegroeide vraag daar debet aan. Vaak wordt gewezen op de spectaculaire 
economische groei van landen als India en China, maar ondertussen lukt 
het de grootste consument ter wereld, de VS, niet om zijn gebruik omlaag 
te krijgen. En daarbij komt nog de toegenomen olieconsumptie in de 
olieproducerende landen zelf, die ten koste gaat van de exportmogelijkheden.  
Olieproducenten en –consumenten hebben elkaar nu in een houdgreep. 
De consumerende landen dringen bij de productielanden aan op meer 
investeringen in exploratie en productie. Tegelijk zenden ze echter het 
signaal uit dat ze op termijn van hun oliegebruik af willen door de inzet van 
biobrandstoffen, elektrisch vervoer en auto’s op waterstof. Dat betekent voor 
de productielanden grote onzekerheid of zij de gevraagde investeringen ooit 
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zullen terugverdienen. Dit, gepaard met tekorten en dus hoge prijzen voor 
staal, hulpproducten en geschoold personeel, maakt dat de noodzakelijke 
investeringen vooralsnog niet worden gerealiseerd. 

Al in  waarschuwden de Energieraad en de Adviesraad Internationale 
Vraagstukken (AIV) voor deze situatie, mede op grond van cijfers van het 
International Energy Agency (IEA). De raden wezen erop dat slechts een 
beperkt deel van de mondiale olievoorraden toegankelijk is voor buitenlandse 
investeringen: tweederde is namelijk in handen van staatsondernemingen 
van de productielanden zelf. In die landen concurreren de investeringen in 
productiecapaciteit met andere noodzakelijk geachte staatsuitgaven. 
De beperkte toegang van internationale oliemaatschappijen tot 
de wereldvoorraden kan ook gevolgen hebben voor de directe 
voorzieningszekerheid van Europa. De raden wezen erop dat de 
voorzieningszekerheid in dit deel van de wereld is gegarandeerd doordat 
grote multinationals als BP, Total en Shell hun belangrijkste downstream-
activiteiten hier hebben gevestigd. Als deze spelers het wereldwijd moeilijk 
krijgen en de vrije oliemarkt onder druk komt te staan, is een langdurige 
periode van economische schaarste en hoge prijzen aannemelijk. Een nieuwe 
oliecrisis in de komende  tot  jaar kan niet worden uitgesloten. Het is 
daarom raadzaam beleid te ontwikkelen dat daar rekening mee houdt.

 kOrtOm:
– Wees voorbereid op een nieuwe oliecrisis.

BOOdschap 3: 
vergaande energieBesparing is nOdig, maar niet 
haalBaar zOnder verplichtingen
uit het advies ‘energietransitie, klimaat voor nieuwe kansen’ (i.s.m. de vrOm-raad), 

2004, en het advies ‘een graadje slimmer’, 2006

Energiebesparing is de beste manier om de doelen van het energiebeleid te 
bereiken. De Energieraad en de VROM-raad drongen in hun advies over 
de energietransitie aan op een ambitieuze besparingsdoelstelling van % per 
jaar. In het Energierapport  beaamde de regering dat besparing de beste 
manier is om de doelen van het energiebeleid te bereiken. Daarom moest het 

de energieraad Over het energiebeleid van vandaag en mOrgen
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besparingstempo omhoog van % naar ,% per jaar, vanaf . De Tweede 
Kamer vond dit niet voldoende en vroeg bij motie om een besparingstempo 
van % per jaar. De minister van Economische Zaken vroeg de Raad in april 
 hoe het gedrag van energiegebruikers kan worden beïnvloed om dit 
tempo te realiseren. 
De Raad berekende dat er bij huishoudens, diensten en kleine bedrijven 
nu al minstens  pj aan energie te besparen valt (% van het totale 
Nederlandse gebruik). Om dat te realiseren zijn ‘zachte’ instrumenten 
(gedragsbeïnvloeding, voorlichting, bewustwording) alleen niet voldoende: 
in het verleden is dit soort campagnes weinig effectief gebleken. De Raad 
bepleit dan ook een welbewuste inzet van ‘harde’ instrumenten zoals 
normen, verplichtingen en belastingen die gewenste producten bevoordelen 
en ongewenste producten ontmoedigen. 
Inmiddels is verhoging van het besparingstempo naar % per jaar via het 
programma ‘Schoon en Zuinig’ onderdeel van de kabinetsambities. 
Voor energie-intensieve gebruikers is energiebesparing onderdeel van de 
afweging die zij maken binnen het Europese stelsel van emissiehandel. Voor 
deze gebruikers kan de CO2-prijsprikkel goed werken mits deze sterk genoeg 
is. Voor de energie-extensieve gebruikers, waar energie geen belangrijk deel van 
het uitgavenpatroon uitmaakt, werkt de prijsprikkel onvoldoende. 
De huidige hoge energieprijzen kunnen aanleiding zijn om versneld tot 
vervanging van energie-apparatuur over te gaan. De Raad meent dat in deze 
situatie geen vrijblijvendheid in het overheidsbeleid past. Duidelijke efficiency-
eisen aan energiegebruikende apparatuur kunnen de energiegebruiker helpen 
de beste keuze te maken om hoge energiekosten in de toekomst te vermijden. 
De overheid zou ook het signaal moeten afgeven dat energiezuinige apparaten 
op termijn de norm zullen zijn (en het minder zuinige alternatief dus 
verboden): ld-lampen in plaats van gloeilampen, elektronica alleen zonder 
standby-gebruik, r- en r-ketels voor woningverwarming, energieneutrale 
tuinbouwkassen, minimumeisen voor auto’s etcetera.  

 kOrtOm:
– Gebruik normen, verplichtingen en belastingen om besparing 
 af te dwingen.
– Benut voor energie-intensieve gebruikers de CO2-prijsprikkel.
– Stel duidelijke efficiency-eisen aan elektrische apparaten.
– Verbied op termijn de minder zuinige apparaten.



11

BOOdschap 4: 
de speelruimte vOOr natiOnaal energieBeleid is Beperkt
uit het advies ‘energiek buitenlands beleid’ (i.s.m. de adviesraad internationale 

vraagstukken), 2005

Veel doeleinden van het (nationale) energiebeleid zijn slechts te realiseren in 
internationaal verband. Een ambitieus klimaatbeleid is slechts zinvol wanneer 
er wereldwijd consensus bestaat over de in te zetten koers; klimaatmaatregelen 
moeten ten minste op Europese schaal worden gecoördineerd. De 
ambities van het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’ op het gebied van 
energiebesparing, CO2-emissie en energie-innovatie zijn daarom sterk 
afhankelijk van wat er binnen de EU-regelgeving mogelijk is en aan Europese 
coördinatie wordt bereikt. De Raad bepleit dan ook een maximale inzet van 
de nationale overheid om een Europese aanpak te bevorderen. 

Ook voor de voorzieningszekerheid heeft een Europese aanpak, naar het 
oordeel van de Raad, de voorkeur. In de relatie met de productielanden staat 
een eensgezinde EU sterker dan de afzonderlijke lidstaten. Toch is het de 
vraag of die eensgezindheid op tijd wordt bereikt. In de Europese discussies 
spelen nationale gevoeligheden en historische ballast vaak nog een rol, met 
name in de relatie met Rusland. De Raad bepleit dan ook een maximale 
inspanning om ook op dit punt een sterke EU-coördinatie te bereiken, 
maar acht de energiesituatie te precair om daar op te wachten. Naast een 
EU-beleid zijn bilaterale betrekkingen met de belangrijkste productielanden 
ook van vitaal nationaal belang. AER en AIV hebben dit in hun advies een 
én-én-beleid genoemd. 

 kOrtOm:
– Bevorder een krachtig EU-energiebeleid.
– Bevorder een bundeling van de Europese belangen in de contacten
 met energieproducerende landen.
– Maar onderhoud zelf ook bilaterale betrekkingen met die landen.

de energieraad Over het energiebeleid van vandaag en mOrgen
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BOOdschap 5: 
Ongericht stimuleren van duurzame energie heeft geen zin
uit het advies ‘energietechnologie voor de toekomst’, 2007

De Nederlandse overheid wil een hoger aandeel duurzame energie. Om dat 
te bereiken stimuleert ze energieonderzoek en -ontwikkeling (‘technology 
push’) en subsidieert ze de productie van duurzame energie. 
In maart  vroeg de minister van Economische Zaken over deze aanpak 
advies aan de Energieraad, omdat, zoals hij zelf zei, ‘stimuleren van de 
productie van duurzame energie niet zonder meer leidt tot vernieuwing 
en ontwikkeling’ en het ‘de productie van duurzame technologie niet per 
definitie goedkoper maakt’. 

De Raad vond deze strategie een slechte besteding van overheidsgeld. De 
hoop dat de kosten van duurzame energie omlaag zullen gaan door de 
vraag ernaar met subsidies te stimuleren, is in veel gevallen ijdel. In de 
markt geeft vergroten van de vraag meestal geen kostenverlaging, maar 
is het de kostenverlaging die meer vraag genereert. Vernieuwing in de 
energietechnologie wordt belemmerd door de aard van het product. Bij 
veel innovaties (zoals in de c) is het verbeteren van de functionaliteit 
van een product een belangrijke stimulans; het biedt meer mogelijkheden, 
comfort en gemak voor de gebruiker. De gebruiksfuncties van energie 
blijven echter goeddeels dezelfde, of die nu duurzaam is of niet. Deze 
factor speelt dus bij energie-innovatie nauwelijks een rol. 
In de tweede plaats is de Nederlandse markt veelal te klein om zelfstandig 
de verhoopte leereffecten te realiseren. 

De Raad vindt dat het nationale energie- en klimaatbeleid los moet 
worden gezien van r&d-doelstellingen. Voor het terugdringen van 
CO2-emissies en het bevorderen van voorzieningszekerheid moet 
Nederland gebruik maken van de beste energietechnologie die wereldwijd 
beschikbaar is. ‘Nederlands fabricaat’ is daarbij niet leidend. De Raad 
zou de noodzakelijke veranderingen bij voorkeur willen stimuleren via 
verplichtingen waarbij de markt zelf de beste opties kan kiezen om aan 
de verplichtingen te voldoen. Pas als zo’n verplichting leidt tot erg hoge 
maatschappelijke kosten, is het wenselijk deze aan te vullen met een 
subsidie voor de duurste optie.
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Daarnaast kan Nederlands onderzoek wel een bijdrage kan leveren aan 
het oplossen van de (mondiale) energie- en klimaatproblematiek, mits 
daarbij scherpe keuzes worden gemaakt. Keuzes die, naar het oordeel van 
de Raad, ook gebaseerd moeten zijn op de vraag of zulke activiteiten ten 
goede komen aan de Nederlandse economie: concurrentievoordeel, nieuwe 
bedrijven, octrooieerbare kennis. 

 kOrtOm:
– Zoek gericht voor energie-innovaties naar kostenverlagende
 (systeem)verbeteringen.
– Stuur de markt met verplichtingen, eventueel met aanvullende subsidies.
– Kies met betrekking tot klimaat en voorzieningszekerheid voor de 
 beste technieken.
 

BOOdschap 6: 
meer duurzame energie maakt de 
elektriciteitsvOOrziening minder staBiel
uit het advies ‘brandstofmix in beweging’, 2008

In juli  vroeg de minister van Economische Zaken om advies over 
de ‘in Nederland gewenste brandstofmix voor de elektriciteitsproductie’. 
Aanleiding waren de plannen voor investeringen in nieuwe centrales en 
in duurzame energie, tegen de achtergrond van het klimaatbeleid, de 
voorzieningszekerheid en de prijsconcurrentie met omringende landen. 
De vraag was daarbij ook welke invloed de overheid nog heeft op de 
brandstofmix in een geliberaliseerde energiemarkt. 

Om met het laatste te beginnen: de Raad moest vaststellen dat de 
handelingsruimte van de overheid beperkt is. Tot  is er, met de 
bestaande centrales en alles wat er gepland is, meer dan voldoende 
productiecapaciteit om aan een groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen. 
De Raad constateerde wel een ander risico: met name door de elektriciteit 
van grote windparken, wordt het aanbod wisselvallig en moet er een 
groot beroep worden gedaan op de flexibiliteit van de overige productie, 
een flexibiliteit die er in veel gevallen niet is. In het slechtste geval leidt 
een (te) hoog aandeel elektriciteit uit windenergie tot het stilleggen van 

de energieraad Over het energiebeleid van vandaag en mOrgen
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een deel van de warmtekrachtproductie en dat heeft dan een verlies aan 
energiebesparing tot gevolg. ‘De duurzaamheiddoelstelling kannibaliseert 
het besparingsbeleid’, stelde de Raad.  

Dit probleem kan worden opgelost door grootschalige energieopslag of 
door een uitwisseling tussen het elektriciteitsnet en andere delen van het 
energiesysteem. Te denken valt aan waterstofproductie of aan het opladen 
van elektrische auto’s. Elektriciteitsexport zou ook een oplossing kunnen zijn, 
ware het niet dat de ons omringende landen met dezelfde problemen zitten, 
omdat ook zij op grootschalige inzet van windenergie willen overgaan. De 
Raad meent dat flexibiliteit in de energievoorziening een steeds belangrijker 
thema zal worden en bereidt hierover een nader advies voor. 

 kOrtOm:
– Geef meer aandacht aan de flexibiliteit in de energievoorziening.

BOOdschap 7: 
de cO2-amBities ziJn niet haalBaar zOnder schOne kOlen 
en/Of kernenergie 
uit het advies ‘brandstofmix in beweging’, 2008

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft grote ambities:  procent minder 
uitstoot van broeikasgassen in  (ten opzichte van ). Zonder extra 
maatregelen gaat die uitstoot naar  miljoen ton; de ambitie is een reductie 
naar  miljoen ton. 

De Raad heeft berekend wat daarvoor nodig is. Als eerste gaat het om 
energiebesparing bij het eindgebruik en in de elektriciteitsvoorziening 
(warmtekrachtkoppeling en restwarmtegebruik). 
In de tweede plaats gaat het om extra duurzame energie ( MWe 
windturbines in , bijmenging van  procent biobrandstoffen). Met 
besparing, duurzame energie en andere voorgenomen maatregelen kan in het 
meest gunstige geval ca. % van de doelstelling worden gehaald. Voor de 
rest is afvang en opvang van CO2 nodig (cc of ‘schoon fossiel’) en inkoop 
van emissierechten uit het buitenland. 



15

In de periode daarna zal de CO2-uitstoot nog verder omlaag moeten om 
de energievoorziening werkelijk ‘duurzaam’ te maken. De genoemde 
beleidsopties lopen dan echter tegen hun maximum aan. 
Inpassing van meer dan . mwe windenergie is zonder extra opslag- of 
buffercapaciteit niet haalbaar. 
Meer dan  procent stroom uit (geïmporteerde) schone biomassa is evenmin 
waarschijnlijk: zoveel duurzame biomassa zal er naar de inschatting van de 
Raad wereldwijd niet beschikbaar zijn, onder meer vanwege de concurrentie 
met het gebruik voor biobrandstoffen en met  de vraag naar biomassa als 
grondstof voor de chemie. 
De  verhoopte technische doorbraken om (bijvoorbeeld) te komen tot 
goedkope zonne-energie liggen nog ver weg. Voor Nederland komt daarbij 
dat onze ‘eigen’ gasvoorraden langzamerhand uitgeput raken. 

De Raad stelt dat er in die situatie (hoge klimaatambities, ontoereikende 
duurzame bronnen, teruglopend aardgasaanbod) geen enkele optie kan 
worden uitgesloten.
Dat geldt voor steenkool, dat wereldwijd goed beschikbaar en daardoor 
relatief goedkoop is. En dat geldt evenzeer voor kernenergie, dat een stabiel 
prijsniveau heeft en waarvoor nog voldoende brandstof aanwezig is.
Bij steenkool moet de geproduceerde CO2 wel kunnen worden 
opgevangen en opgeslagen. Bij kernenergie moeten de specifieke risico’s 
aanvaardbaar worden.

De Raad adviseert dan ook om een wettelijk raamwerk te ontwerpen voor 
cc, zodat investeerders weten waar zij aan toe zijn. Ook adviseert de Raad 
om ‘volwaardig te werken aan de optie kernenergie om een volgend kabinet in 
staat te stellen (…) de verschillende opties tegen elkaar af te wegen’.

 kOrtOm:
– Maak een wettelijk raamwerk voor cc.
– Bereid een keuze voor of tegen kernenergie nu helemaal voor.

de energieraad Over het energiebeleid van vandaag en mOrgen
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adviezen in 2007
De Energieraad heeft in  gewerkt aan drie adviezen, waarvan er een in 
maart  verschenen is, en twee in januari .

energietechnOlOgie vOOr de tOekOmst: 
leren en stimuleren
In maart  bracht de Energieraad het advies uit over innovatie in de 
energietechnologie. De belangrijkste conclusie in dat advies is dat de 
overheid de verduurzaming van de energiehuishouding veel effectiever kan 
stimuleren. 
Daarvoor moet dan wel een duidelijker onderscheid gemaakt worden 
tussen twee beleidsdoelen, omdat deze elk een andere benadering vergen. 
Het gaat enerzijds om het doel de CO2-emissies terug te dringen, en 
anderzijds om het doel technologieën te ontwikkelen die kansrijk zijn op de 
mondiale markt. 
Voor het terugdringen van de CO2-emissies ligt een aanpak via 
verplichtingen het meest voor de hand, eventueel aangevuld met subsidies. 
De technologieën die voor deze CO2-reducties ingezet moeten worden, 
kunnen op de mondiale markt aangekocht worden tegen een zo scherp 
mogelijke prijs. Het is ineffectief een technologie die (nog) niet volledig 
marktrijp is grootschalig in te zetten om grote CO2-reducties te realiseren.
Voor de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling van de 
energietechnologie zullen de inspanningen gericht moeten worden op 
die technologieën waar Nederland een vooraanstaande positie in kan 
nemen. De inspanningen moeten direct vertaald kunnen worden in 
Nederlandse bedrijvigheid. Het is onverstandig in te zetten op innovaties in 
technologieën waar Nederland niet een unieke sterke positie kan verwerven, 
omdat andere landen hier veel verder mee zijn of omdat de technologie 
slecht patenteerbaar is.

Nieuwe technieken doen er twintig jaar of langer over om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast heeft 
de energietechnologie een heel eigen innovatiekarakter, zo ontbreken 
bijvoorbeeld de natuurlijke prikkels uit de markt omdat het eindproduct 
stroom of warmte niet onderscheidend is in hoe het wordt opgewekt en dus 
ook geen nieuwe functionaliteiten kent die vermarkt kunnen worden. De 
TU Twente heeft in opdracht van de Raad een literatuuronderzoek gedaan 
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naar de aard en snelheid van de innovaties in de energietechnologie. Waarin 
verschilt deze bijvoorbeeld van die in andere sectoren waar innovaties veel 
sneller tot stand komen? De achtergrondstudie is openbaar en beschikbaar 
via de website.

een prijs vOOr elke reis:
een beleidstrategie vOOr cO2-reductie in verkeer en vervOer
Dit gezamenlijke advies van de drie raden (Energieraad, VROM-raad en 
Raad voor Verkeer en Waterstaat) is op  januari  aangeboden aan de 
ministers Eurlings, Cramer en Van der Hoeven.
Het advies concludeert dat een trendbreuk in de groei van de CO2-uitstoot 
in het verkeer en vervoer noodzakelijk is en dat het huidige beleid voor de 
transportsector volstrekt onvoldoende is om de Europese klimaatdoelen op 
langere termijn te halen. 
De overheid zal moeten inzetten op drie beleidssporen: prijsbeleid, specifiek 
CO2-reductiebeleid en ondersteunend beleid. Juist de combinatie van deze 
drie is essentieel. 

De CO2-uitstoot van al het verkeer over land, zee en door de lucht moet 
zo snel mogelijk een prijskaartje krijgen, via heffingen of emissiehandel. 
Daarnaast is ook specifiek beleid noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm 
van normen, belastingvoordelen en brandstofeisen. Bij dit alles is ook 
ondersteunend beleid nodig op het gebied van ruimtelijke planning 
en innovatie. 
Ook hier geldt dat een krachtig klimaatbeleid kansen biedt voor Europese 
en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 

brandstOfmix in beweging:
Op ZOek naar een gOede balans
In het advies ‘Brandstofmix in beweging’, dat op  januari  is 
aangeboden aan minister Van der Hoeven, heeft de Energieraad breed 
gekeken naar de mix van brandstoffen waarmee de stroomvoorziening in de 
toekomst moet worden gevoed. 
Het advies gaat uit van de drie bekende doelstellingen: betrouwbaar, 
betaalbaar en schoon. De Nederlandse stroomvoorziening blijft, volgens 
de Raad, voorlopig nog mager scoren op de doelen betrouwbaar, betaalbaar 
en schoon.
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Een andere belangrijke conclusie is dat er tot  niet zo veel te veranderen 
valt aan de bestaande brandstofmix. Deze ligt, gegeven de investeringen en de 
percentages duurzame energie, reeds grotendeels vast. 
Pas na  komt er door desinvesteringen en groei in de elektriciteitsvraag 
ruimte om te investeren en dus om te sturen in de brandstofmix. 
Omdat een intensieve energiebesparing van % per jaar in het advies 
als uitgangspunt is genomen, raadt de Raad aan het gebruik van 
warmtekrachtkoppeling zoveel mogelijk te intensiveren.
Een doelstelling van % duurzame energie in  acht de raad denkbaar, 
maar wel erg ambitieus. Door de beperkingen voor de twee belangrijkste 
duurzame energieopties, wind en biomassa, lijkt % duurzame energie in 
 niet realistisch. Een grootschalige inzet van windenergie zal in de daluren 
tot betrouwbaarheidsproblemen kunnen leiden, en grootschalige opslag is 
vooralsnog ongunstig uit oogpunt van betaalbaarheid. Voor biomassa geldt dat 
het steeds lastiger zal worden om aan voldoende duurzame biomassa te komen. 

De Raad concludeert dat het, gegeven de publieke belangen, allerminst zeker is 
dat het kabinet zijn ambitieuze doelstellingen zal halen. 
Nederland zal daarom in de komende jaren aan alle belangrijke energieopties 
actief moeten blijven werken, dus niet alleen aan de duurzame opties maar ook 
aan minder duurzame opties zoals gas/kolen (met CO2-afvang en -opslag) en 
ook kernenergie. 

Ontwikkelingen in de werkwijZe van de raad
Een belangrijke ontwikkeling die zich in  heeft doorgezet is de 
samenwerking met andere raden en het werken in commissies met kennis en 
deelnemers van buitenaf. 

Zo is het advies ‘Een prijs voor elke reis’ een gezamenlijk advies van zowel de 
Energieraad, de raad voor Verkeer en Waterstaat als de VROM-raad. 
Bij het opstellen van het brandstofmixadvies heeft het secretariaat van de 
Raad als toehoorder zitting gehad in de commissie die het SER-advies over 
kernenergie voorbereidde en is er veelvuldig overleg geweest tussen de SER en 
de Energieraad. 
In de commissie die het innovatieadvies voorbereidde hebben naast twee 
raadsleden vier deskundigen van buitenaf zitting gehad en hun kennis en 
ervaring ingebracht.
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Een andere belangrijke ontwikkeling is de vernieuwing van de website van de 
Energieraad (juni ). De website, onderhouden door een professionele 
redacteur, is ondertussen uitgegroeid tot een veelbezochte en –gewaardeerde 
bron van informatie over de Raad, de adviezen van de Raad en de 
hoofdlijnen van het nieuws op het gebied van energie en energiebeleid. Het 
aantal bezoekers per dag steeg sinds de lancering gestaag tot meer dan . 
bezoekers per maand (april ).

financieel verslag
Een beknopt overzicht van de uitgaven is gegeven in onderstaande tabel. 
Voor  en  gaat het om de werkelijk gemaakte kosten, voor  is 
het de begroting.

  Vacatiegelden Bureaukosten Onderzoek Totaal

 € 101.000 € 256.000 € 127.000 € 484.000

 € 102.000 € 254.000 € 94.000 € 450.000

 € 112.000 € 281.000 € 160.000 € 553.000
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schOOn en Zuinig
In overleg met en op verzoek van de verantwoordelijke departementen 
VROM en EZ is besloten in  een belangrijk deel van de capaciteit van 
de Energieraad te reserveren voor vragen en discussies voortkomend uit het 
project ‘Schoon en Zuinig’. Het kan dan om adviesaanvragen gaan, maar 
ook om het fungeren als klankbord. Het zal naar verwachting gaan om 
meerdere verzoeken, verspreid over het gehele jaar (EZ, VROM).
 
biOmassa
Begin  is de Energieraad begonnen met een advies over biobrandstoffen 
naar aanleiding van het maatschappelijke debat over de %-doelstelling 
voor biobrandstoffen. Als een briefadvies werd het  april  verzonden 
aan de ministers van EZ en VROM. Al in  heeft de Raad dit onderwerp 
verkend via een discussie over biomassa en biomassapotentiëlen met een 
aantal vooraanstaande deskundigen op dit gebied. De resultaten daarvan zijn 
aan de orde gekomen in het brandstofmixadvies en in het briefadvies over 
biobrandstoffen.

waterstOf uit kOlen
Steenkool is de enige fossiele energiedrager die op de wereld ruim voorradig 
is. Bij het gebruik van steenkool kunnen de schadelijke afvalproducten 
zoals teer, vliegas en CO2, worden opgevangen en opgeslagen. Wegens 
de procescondities en de kapitaalintensiteit is het zaak kolencentrales zo 
constant mogelijk te laten draaien. Als er veel wisselvallig elektriciteitsaanbod 
komt, zoals uit windenergie, wordt dat een probleem. Een oplossing zou 
kunnen zijn de kolencentrale op die momenten geen elektriciteit maar 
waterstof te laten maken. Deze waterstof kan dan aan het gasnet worden 
geleverd en zo de gevraagde flexibiliteit verzorgen. Bijkomend voordeel is dat 
steenkool dan bijdraagt aan de diversificatie van de warmtevoorziening. De 
Raad bereidt hierover een kort advies voor.
 
infrastructuur en flexibiliteit
Het Energierapport  besteedt terecht veel aandacht aan de energie-
infrastructuur. Voor de komende jaren wordt de vraag hoe die infrastructuur 
(kabels, leidingen, apparatuur, organisaties) geschikt te maken zijn voor een 
flexibele inzet van allerlei, ook duurzame en wisselvallige, energiebronnen. 
Tegelijk is de vraag hoe de infrastructuur behulpzaam kan zijn bij de 

werkprOgramma 2008
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verduurzaming van de energievoorziening en bij het bevorderen van energie-
innovatie. De Raad verwacht hierover een adviesaanvraag van de minister 
van Economische Zaken en zal daar in de tweede helft van  aan werken.

energieleveringsZekerheid, klimaatverandering en 
armOedebestrijding
De thema’s energieleveringszekerheid en klimaatverandering spelen 
een toenemende rol in het nationale en het Europese buitenlandse 
beleid. De vraag die daarbij aan de orde komt, is hoe deze thema’s 
kunnen doorwerken in de ontwikkelingsrelaties, waarbij het bereiken 
van de millenniumdoelstellingen en armoedebestrijding centraal 
staan. In de praktijk is de koppeling tussen duurzame energie en 
ontwikkelingssamenwerking niet zo direct te leggen. Naast de klimaat- en 
milieudoelen heeft duurzame energie vooral te maken met onafhankelijkheid 
van de import/beschikbaarheid van de steeds duurder wordende fossiele 
brandstoffen. Voor ontwikkelingssamenwerking spelen twee vragen:
– Welke historische verantwoordelijkheid hebben emitterende landen ten 

aanzien van ontwikkelingslanden? 
– Hoe kan adaptatie aan klimaatverandering het beste worden ingevuld? 
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ir. p. h. vogtländer (voorzitter)

‘er gebeurt te weinig’

ir. m.e.e. enthoven (vice-voorzitter)

‘sterkere regie nodig’

4
samenstelling energieraad

‘er wordt mij weleens gevraagd of de politiek wel de juiste 

partij is om de beslissingen te nemen die nodig zijn voor 

een effectief energiebeleid. een retorische vraag, natuurlijk. 

in een democratie gaat het niet anders. maar ik vrees eerlijk 

gezegd wel dat er nu te weinig gebeurt om de doelstellingen 

te kunnen realiseren. dus komt er een moment dat we toch 

naar strengere maatregelen moeten gaan. toch zou dat op 

veel gebieden nu al kunnen, en moeten. strengere normen 

voor auto’s en huishoudelijke apparaten, bijvoorbeeld. en 

dat plan van minister cramer om gloeilampen massaal te 

vervangen door energiezuinige lampen was zo gek nog niet.’

ir. peter vogtländer (1938) studeerde scheikunde aan 

de tu in delft. daarna werkte hij in verschillende landen 

voor shell, in 1984 volgde zijn benoeming tot president-

directeur van shell in belgië en luxemburg. in 1991 kreeg 

hij als coördinator de verantwoordelijkheid voor de chemie 

van de koninklijke shell groep. vanaf 1995 bekleedde hij 

het voorzitterschap van de raad van bestuur van montell, 

een nieuwe wereldwijde onderneming ontstaan uit de 

samenvoeging van de kunststoffenbedrijven van shell en 

montedison. in 2000 werd hij benoemd tot voorzitter van 

de commissie cO2-handel.

peter vogtländer is na zijn pensionering in 2002 onder meer 

president-commissaris bij univar en van leeuwen buizen, 

lid van het bestuur van het nationaal groenfonds en lid van 

de raad van advies van senter-novem. 

‘voor energie zijn de beleidsdoelstellingen dan wel 

geformuleerd, maar dat is nog maar het begin. nu gaat het 

om daden, om maatregelen die vaak pijn doen. de overheid 

moet een sterkere regie voeren om alle partijen in actie te 

krijgen. Zo wordt de consument nog veel te weinig 

aangesproken. juist omdat de noodzakelijke maatregelen 

nu echt pijn zullen gaan doen, mag je niet verwachten dat 

alle partijen vrijwillig zo ver zullen gaan als nodig is. en er 

moet echt veel meer gebeuren, dan nu gebeurt. dat is geen 

verwijt aan de minister van vrOm of van eZ, maar een 

aansporing voor de overheid als geheel.’

ir. marius enthoven (1940) studeerde lucht- en 

ruimtevaartkunde aan de tu delft en de universiteit 

van princeton (vs). na vijf jaar werkzaam te zijn 

geweest als aerodynamicus bij het nationaal lucht- en 

ruimtevaartlaboratorium, werkte hij lange tijd voor het

ministerie van vrOm en de voorganger daarvan, op 

het departement voor milieuhygiëne. hij was een van 

de ontwerpers van het nationaal milieubeleidsplan en 

de milieuconvenanten. in 1994 werd hij benoemd tot 

directeur-generaal milieu, nucleaire veiligheid en civiele 

bescherming bij de europese commissie in brussel. van 

1998 tot 2004 was hij executive director bij nib capital, de 

vroegere nationale investeringsbank. in 2002 werd hij lid 

van de energieraad, waar hij een belangrijk aandeel heeft in 

de adviezen over energietransitie en energiebesparing.
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mr. c. trojan

‘snel eisen stellen aan biomassa’
prof. dr. j.g. van der linde

‘middellange termijn verwaarloosd’

‘het energiebeleid is helemaal gericht op de langere 

termijn. daar moeten inderdaad uiteindelijk de oplossingen 

gevonden worden, maar ondertussen wordt de middellange 

termijn verwaarloosd. ik ben daar zeer bezorgd over, 

omdat daar de grote knelpunten zullen ontstaan. de 

schaarste kondigt zich nu al aan en we weten ook al dat 

de duurzame oplossingen van de lange termijn dan nog 

onvoldoende soelaas zullen bieden. we zullen nú ferme 

keuzes moeten maken omwille van de overgangsperiode 

naar een duurzame energievoorziening. daarom moeten we 

zorgen dat we met rusland dusdanige economische relaties 

aangaan dat rusland ook de komende twintig jaar gas blijft 

leveren.’

prof. dr. coby van der linde (1957) is sinds 2001 directeur 

van het clingendael international energy programme. 

daarnaast is zij hoogleraar geopolitiek en

energiemanagement aan de faculteit der letteren van 

de rijksuniversiteit groningen. Zij studeerde politicologie, 

i.h.b. internationale betrekkingen en internationaal recht 

en promoveerde in de economie aan de universiteit van 

amsterdam. eerder werkte ze als wetenschapper bij de 

universiteiten van leiden en amsterdam, waar ze zich 

concentreerde op de internationale energiemarkten. 

momenteel ligt de nadruk van haar onderzoek op de 

internationale olie- en gasmarkten en de internationale 

energiepolitiek.

‘het zal nog geruime tijd duren voordat er op grote 

schaal duurzame biobrandstoffen beschikbaar zullen 

zijn. dat betekent dat de kans niet groot is dat wij het 

doel halen dat de europese unie zich heeft gesteld: 

een aandeel van minstens 10% biobrandstoffen in de 

transportsector in 2020. Ondanks de bezwaren tegen 

biobrandstof moeten wij vaststellen dat de trein het 

station heeft verlaten en dat wij ons beleid moeten 

inzetten op de tweedegeneratiebiobrandstoffen. er is 

dringend behoefte aan verplichte duurzaamheidseisen. 

laten wij deze zo snel mogelijk op eu-niveau invoeren en 

na verloop van tijd aanscherpen om een ombuiging naar 

tweedegeneratiebiobrandstoffen te bevorderen.’

mr. carlo trojan (1942) werkte jarenlang op verschillende 

plekken voor de europese unie. na zijn pensionering 

begin 2007 bekleedt hij een aantal adviesfuncties, onder 

meer in de adviesraad internationale vraagstukken. hij 

doceert ‘international trade’ en ‘european relations’ 

aan de maastricht school of management en hij is 

ook verbonden aan de universiteit van barcelona. 

trojan was achtereenvolgens juridisch adviseur bij 

het ministerie van landbouw, medewerker van het 

kabinet van de nederlandse eurocommissaris pierre 

lardinois, landbouwraad bij de nederlandse permanente 

vertegenwoordiging in brussel, kabinetchef van de 

nederlandse eurocommissaris frans andriessen, plv. 

secretaris-generaal en later secretaris-generaal van de 

europese commissie, permanent vertegenwoordiger 

van de europese commissie bij de wtO en de andere 

internationale organisaties te genève.
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drs. g.h.b. verberg

‘daadkracht, óók rond kernenergie’

samenstelling energieraad

h.c.w. verhoeven - van lierop

‘alle beslissingen zullen pijn doen’

‘we mogen bij alle ambitieuze europese en nationale 

doelstellingen de realiteit niet uit het oog verliezen. het 

zal een hell of a job zijn om 20% duurzame energie in 

de komende twaalf jaar te bereiken, temeer omdat er 

nog geen enkele optie is die op zich de oplossing in zich 

draagt. dat betekent dat we verschillende opties zullen 

moeten ontwikkelen. met veel daadkracht en zonder tijd te 

verliezen. dat geldt net zo hard voor offshorewindenergie als 

voor de voorbereiding van de optie kernenergie. kernenergie 

zullen we wel eens heel hard nodig kunnen hebben als de 

beleidsdoelstellingen niet gehaald kunnen worden.’

drs. george verberg (1942) studeerde cum laude af 

aan de erasmus universiteit/nederlandse economische 

hogeschool te rotterdam in de algemene/macro-

economie. daarna studeerde hij in de verenigde staten 

(m.i.t. en university of california, berkeley), waarna hij 

drie jaar bij het ministerie van Onderwijs, cultuur en 

wetenschappen werkte. in 1974 stapte verberg over naar 

het ministerie van economische Zaken.

vanaf 1988 werkte verberg bij de n.v. nederlandse 

gasunie, waar hij in 1992 hoofddirecteur werd. hij was 

onder andere vier jaar voorzitter van eurogas (de europese

organisatie van de gasindustrie) en van 2003-2006 

president van de international gas union. sinds 1 maart 

2007 is hij president van het energy delta institute, een

internationaal kennis- en opleidingscentrum op gasgebied, 

gevestigd te groningen.

‘welke beslissingen ook genomen worden, ze zullen 

pijn doen. dat is lastig voor de politiek, maar je komt 

er niet door alleen maar in termen van electorale steun 

te denken. de politiek zal z’n nek uit moeten steken en 

risico’s moeten nemen. daar zal dan wel eens wat bij 

fout gaan, maar niets doen is schadelijker. je kunt niet 

wachten tot de elkaar tegensprekende deskundigen het 

eens zijn geworden. daarom zal de politiek bijvoorbeeld ook 

de kernenergiediscussie moeten zien te depolitiseren en 

terugbrengen tot een zakelijk dilemma. want hoe je het ook 

keert of wendt: probleemloze oplossingen zijn er niet.’

bertha verhoeven-van lierop was tussen 1 januari 1998 

en 1 januari 2007 voorzitter van de koninklijke metaalunie, 

de ruim twaalfduizend leden tellende organisatie van 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de 

metaal. van 1998 tot 2007 was mevrouw verhoeven 

vice-voorzitter van mkb-nederland. Ze is verder voorzitter 

kamer van koophandel limburg, bestuurslid van 

westrom bedrijven roermond, lid van de strategische 

adviescommissie van eZ, lid van de adviescommissie 

smart mix en lid van de raad van toezicht voor het huis 

voor de sport limburg. eerder was zij o.a. voorzitter van de 

federatie werkgeversorganisaties

metaaltechniek (fwm).
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ir. w.k. wiechers

‘kans voor nieuwe zonne-energie’
drs. p.j. aubert (secretaris)

‘Jezelf niet vleugellam maken’

‘we zouden het industriebeleid meer moeten koppelen aan 

ons energiebeleid en meer moeten zorgen echte innovaties 

kansen te geven. we doen nu te vaak wat anderen ook 

al doen en daar moet je als klein land mee oppassen. 

wat stellen wij nu helemaal voor op de internationale 

energiekaart? maar we beschikken wel over veel kennis 

en zouden ons daarom moeten richten op patenteerbare 

innovaties die kansen bieden op de wereldmarkt. kansen 

liggen er bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de volgende 

generatie fotovoltaïsche cellen. voor het stimuleren van 

unieke ontwikkelingen moet je keuzes durven maken, 

niet alles een beetje doen. rond innoveren moeten we 

strategischer leren denken.’

 

ir. kees wiechers (1940) was tot zijn pensionering in 

2003 bestuursvoorzitter van energiebedrijf essent. hij 

begon zijn loopbaan in de energiewereld bij kema, waar 

hij in 1982 tot directeur werd benoemd. hij stapte in 

1987 over naar het brabantse energiebedrijf pnem 

waaruit, samen met de energiebedrijven van limburg en 

noordoost-nederland essent ontstond. in 2003 trad hij af 

als bestuursvoorzitter van essent en werd korte tijd later lid 

van de energieraad. hij bekleedde vele bestuursfuncties in 

binnen- en buitenland op het gebied van energie, milieu en 

certificering.

‘de politieke cultuur in nederland is zo dat we alles en 

iedereen te vriend willen houden. dat merk je ook in het 

energiedebat. we kunnen moeilijk kiezen en dat betekent 

weer dat we ook niet gemakkelijk ergens voor kunnen 

gaan. je ziet dat bijvoorbeeld ook in het denken over 

de noodzakelijke energietransitie. dat begon met een 

aantal robuuste keuzes, maar is langzamerhand helemaal 

dichtgeslibd met allerlei keuzes die ook meegenomen 

moesten worden. Ongeveer alle technologieën en 

systeemveranderingen die er te bedenken zijn hebben nu 

een plaatsje gekregen in de aanpak van de energietransitie. 

Op die manier maak je jezelf vleugellam.’

peter aubert is sinds april 2008 de nieuwe secretaris van 

de energieraad. hij volgde bart dunsbergen op die vertrok 

naar vrOm om daar te werken aan het kabinetsprogramma 

‘schoon en Zuinig’. 

peter aubert (1952) komt van het ministerie van 

economische Zaken waar hij zich vooral bezighield met 

energietransitie. van 1986-1996 werkte hij ook al, als 

stafmedewerker, bij het secretariaat van de energieraad. 

aubert is chemicus.
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drs. g. landheer (toehoorder)

‘Onconventionele maatregelen nodig’
tOehOOrder
de energieraad kent het fenomeen ‘toehoorders’. Zij 

zijn geen lid, maar mogen als vertegenwoordiger van het 

ministerie van economische Zaken de beraadslagingen 

wel bijwonen. de functie van het toehoorderschap is 

dat over en weer eZ en de energieraad elkaar kunnen 

informeren over belangrijke ontwikkelingen. uiteraard is 

het niet de bedoeling dat de toehoorders zich mengen 

in de discussies van de raad; de energieraad adviseert 

immers volstrekt onafhankelijk.

in 2007 was dr. ir. p.a. boot toehoorder. hij was toen plv. 

directeur-generaal energie en telecom van het ministerie 

van economische Zaken. na zijn vertrek (in maart 2008, 

wegens zijn benoeming tot ’director long term office and 

policy analysis’ bij het international energy agency) werd 

zijn rol als toehoorder overgenomen door drs. g. landheer 

(waarnemend directeur energie en duurzaamheid van het 

directoraat-generaal energie en telecommunicatie van 

het ministerie van economische Zaken). 

‘de milieu- en energieproblematiek vereist bezinning, maar 

ook bereidheid tot verandering. vooral voor bedrijven, om 

met de overheid te investeren in een duurzame economie, 

die nodig is voor een goed toekomstig investerings- en 

leefklimaat. de energievraagstukken van straks vragen nu 

al om actie. alleen onconventionele maatregelen zullen de 

noodzakelijke trendbreuk realiseren. de overheid kan dat niet 

alleen. initiatieven van bedrijven en burgers zijn hard nodig. 

de beschikbaarheid van voldoende energie is essentieel 

voor ons allen. tegelijk wordt de toegang tot fossiele energie 

steeds moeilijker. door toenemende schaarste wordt energie 

ook duurder en de klimaatproblemen nemen toe. alleen als 

bedrijven én burgers én overheid samen optreden, kunnen 

we deze vraagstukken tackelen.’

 

drs. guido landheer (1967) is waarnemend directeur 

energie en duurzaamheid van het directoraat-generaal 

energie en telecommunicatie van het ministerie van 

economische Zaken. hij studeerde macro-economie 

(rotterdam). na zijn afstuderen werkte hij bij het ministerie 

van verkeer en waterstaat, waar hij onder andere secretaris 

van de bestuursraad was. vanaf 1998 tot en met 2006 

werkte hij voor het dg transport en luchtvaart. na 2002 

was hij als hoofd van de afdeling marktordening luchtvaart 

verantwoordelijk voor dossiers als de overheidspositie t.o.v. 

de fusie klm-air france, de privatisering van schiphol en de 

internationale luchtvaartbetrekkingen. 

in 2006 ging hij naar het ministerie van economische 

Zaken. in het recente verleden was hij ook al eens 

toehoorder bij de energieraad. guido landheer is getrouwd 

en heeft drie kinderen.
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cOntact raadsleden
wie contact zoekt met een raadslid kan zich het 

beste wenden tot het secretariaat van de energieraad 

(070 – 392 40 01 of info@energieraad.nl).

secretariaat
het secretariaat van de energieraad bestaat uit

(v.l.n.r. op de foto):

drs. p.j. (peter) aubert, secretaris

ir. f.w. (folmer) de haan, plv. secretaris

mevr. e.m.a. (lisette) bouwen, secretariaat
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2008
Biobrandstoffen:
Briefadvies aan de minister van economische zaken
10 april 2008

een prijs voor elke reis:
een beleidsstrategie voor cO2-reductie in verkeer en 
vervoer
Gezamenlijk advies van de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat, de VROM-raad en de Energieraad
isbn 978 90 8513 032 1
28 januari 2008

Brandstofmix in beweging:
Op zoek naar een goede balans
isbn 978 90 74357 46 3
22 januari 2008

2007
Jaarverslag 2006:
een nieuw energiebeleid op komst
isbn 97 89 07 43 57 456
juni 2007

energietechnologie voor de toekomst:
leren en stimuleren
isbn 978 90 74357 44 9
(Ook beschikbaar in het engels)
28 maart 2007

2006
een graadje slimmer:
naar nieuwe instrumenten voor 
energiebesparingsbeleid
isbn 90 74357 43 1
(Ook beschikbaar in het engels)
13 november 2006

Jaarverslag 2005:
de adviezen in 2005 en het werkprogramma voor 
2006
isbn 90 74357 00 8
mei 2006

concentrating solar power:
Briefadvies aan de minister van economische zaken
3 maart 2006

2005
energiek buitenlands beleid:
energievoorzieningszekerheid als nieuwe 
hoofddoelstelling
Gezamenlijk advies van de Adviesraad Internationale 
Vraagstukken en de Energieraad
isbn 90 74357 42 3
(Ook beschikbaar in het engels)
december 2005

debat evaluatienota klimaatbeleid:
verslag van een debat van de vrOm-raad en de 
energieraad
9 november 2005

energiebesparingstempo:
Briefadvies aan de minister van economische zaken
28 september 2005

Jaarverslag 2004:
naar een nieuw evenwicht
isbn 90 74357 41 5
6 juni 2005

duurzame mobiliteit:
Briefadvies aan de minister van economische zaken
11 mei 2005

gas voor morgen:
nederlandse beleidopties in een veranderende 
mondiale en europese gasmarkt
isbn 90 74357 40 7
(Ook beschikbaar in het engels)
19 januari 2005

reflecties: 
n.a.v. discussies over advies ‘gas voor morgen’
15 januari 2005

2004
energietransitie:
klimaat voor nieuwe kansen
Gezamelijk advies van de VROM-Raad en de Energieraad
isbn 90 8513 012 3
(samenvatting ook beschikbaar in het engels)
7 december 2004

Ongemakkelijke bOOdschappen

publicaties energieraad
Onderstaand overzicht gaat terug tot in 2000. 
Op de website van de energieraad staan ook de oudere adviezen. 
(bijna) alle publicaties zijn vanaf de website te downloaden.
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energiemarkten op de weegschaal:
analyse
isbn 90 74357 34 2
24 april 2004

Behoedzaam stroomopwaarts:
Beleidsopties voor de nederlandse elektriciteitsmarkt 
in europees perspectief
isbn 90 74357 38 5
15 april 2004

Jaarverslag 2003:
de adviezen in 2003 en werkprogramma 2004
isbn 90 74357 37 7
april 2004

net nog niet:
Over de organisatie en het eigendom van 
energienetten
isbn 90 74357 36 9
9 januari 2004

2003
aansprakelijkheid:
helder als het licht uitgaat
isbn 90 74357 35 0
april 2003

Jaarverslag 2002:
dilemma’s en keuzes
isbn 90 74357 33 4
2 april 2003

marktwerking:
zorgvuldig omgaan met de introductie van 
marktwerking rond vitale infrastructurele 
voorzieningen
Gezamenlijke uitgave van de Energieraad en de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat
18 maart 2003

tijd voor verandering?
Briefadvies energie-infrastructuur
isbn 90 74357 32 6
30 januari 2003

2002
post-kyoto energiebeleid:
het klimaatbeleid en de nederlandse kansen daarin
isbn 90 74357 30 x
24 januari 2002

Jaarverslag 2001:
internationale energievisies
isbn 90 74357 31 8
2002

2001
de rol van de overheid
in een vrije energiemarkt
isbn 90 74357 29 6
19 december 2001

zorgen voor de energie van morgen:
Over de lange termijn voorzieningszekerheid van 
energie
isbn 90 74357 28 8
1 november 2001

energieonderzoek, de krachten gebundeld:
Over de agenda en kennisinfrastructuur voor 
energieonderzoek
isbn 90 74357 27 x
5 juni 2001

energie en ruimtelijke Ordening:
Briefadvies aan de minister van economische zaken
2001

2000
energiebesparingsbeleid:
energie en ruimtelijke Ordening
isbn 90 74357 26 1
2000

advies naar aanleiding van het energierapport 1999
isbn 90 74357 25 3
2000

energie en wegverkeer: verantwoordelijkheden
Briefadvies aan de minister van economische zaken
7 december 1999

bijlage
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De reeds verschenen publicaties van de Energieraad zijn 
(mits nog beschikbaar) gratis te bestellen bij

Energieraad
Adelheidstraat 
Postbus 
  Den Haag
  –   
  –   
 info@energieraad.nl 





Jaarverslag 2007
Ongemakkelijke boodschappen
Juni 2008


