
JAARVERSLAG 2006
Een nieuw energiebeleid op komst
JUNI 2007

ER-jrvrslg07 om def.indd   1 14-06-2007   14:04:57





Jaarverslag 2006
een nieuw energiebeleid op komst
Juni 2007

ER-jrvrslg07 bw def.indd   1 20-06-2007   16:16:54



�EEN NIEUW ENERGIEBELEID OP KOMST

DE ENERGIERaaD
De Energieraad, voluit ‘Algemene Energieraad’, adviseert de regering en het 
parlement over het te voeren energiebeleid. De Energieraad wil een 
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
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Energie en klimaat hebben zich de laatste tijd mogen verheugen in een sterk 
toegenomen publieke en politieke belangstelling. Het resultaat hiervan is 
dat, zowel in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet als op Europees 
niveau, ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd op het gebied van 
energiebesparing, duurzame energie en reductie van CO-emissies.

De vertaling van deze doelstellingen in nieuw overheidsbeleid zal een 
complexe uitdaging blijken te zijn. Immers de wensen van een schone, 
betrouwbare en betaalbare energievoorziening staan in veel opzichten met 
elkaar op gespannen voet. Ook is de manoeuvreerruimte voor nationale 
beleidsmaatregelen beperkt en zal op vele gebieden een duidelijk Europees 
kader niet kunnen worden gemist. Ten slotte kan de wens om snel zichtbare 
resultaten te boeken het streven naar hoge kwaliteit van de duurzame 
energievoorziening op langere termijn in de weg staan.

Voor ingewijden zijn deze dilemma’s niet nieuw. De Raad kan zich echter 
niet aan de indruk onttrekken dat in het publieke debat de onderlinge 
samenhang en de complexiteit van deze beleidsuitdagingen vaak wordt 
onderschat. Daarom hebben wij in dit jaarverslag enige aandacht besteed 
aan dit thema. Vooral voor degenen die menen dat de antwoorden op de 
beleidsuitdagingen voor de hand liggen, kan onze beschouwing stof tot 
nadenken bieden.

In december  hebben prof. mr. M.H. (Marc) van der Woude en mr. 
J.J. (Jasper) Heusdens als gevolg van het aflopen van hun mandaat na vier 
jaar de Raad verlaten. Begin  moest dr. G. (Guusje) ter Horst haar 
ontslag aanbieden vanwege haar benoeming tot minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun 
grote bijdrage aan het werk van de Raad. Inmiddels zijn mevrouw H.C.W. 
(Bertha) Verhoeven – Van Lierop en mr. C. (Carlo) Trojan benoemd als 
nieuwe leden.

Ik wens U veel leesplezier.

ir. P.H. Vogtländer

vOORWOORD
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1.1 inleiding
Tot circa anderhalf jaar geleden lag de nadruk van het energiebeleid op de 
introductie van marktwerking op nationale en Europese schaal. Sindsdien 
hebben echter de thema’s klimaat en voorzieningszekerheid zowel voor 
burgers als voor bestuurders aan belang gewonnen. Al Gore, het Stern-
rapport en de ambities van zowel de Europese Commissie als het nieuwe 
kabinet hebben het probleem van de klimaatverandering breder onder de 
aandacht gebracht. Hoge olie- en gasprijzen en geopolitieke spanningen, 
zoals het nucleaire conflict met Iran en de ruzies over olie- en gasleveranties 
tussen Rusland enerzijds en de Oekraïne en Wit-Rusland anderzijds, 
hebben de kwetsbaarheid van onze energievoorziening duidelijker op de 
kaart gezet. Nu milieu en voorzieningszekerheid om een steeds 
prominentere plaats in het overheidsbeleid vragen wordt hiermee het 
maken van evenwichtig overheidsbeleid ook steeds complexer.

1.2 Toegenomen complexiTeiT
De combinatie van conflicterende beleidsdoelstellingen, de noodzaak tot 
internationale afstemming, de wens om snel voortgang te boeken en de 
beperkte mogelijkheden tot regievoering in een geliberaliseerde markt, 
maakt het ontwikkelen van effectieve beleidsopties steeds moeilijker. De 
doelstellingen schoon, betrouwbaar en betaalbaar staan in veel opzichten 
met elkaar op gespannen voet. Beleidsoplossingen die positief uitpakken 
voor de ene doelstelling resulteren veelal in negatieve effecten voor de 
andere. Dit betekent dat prioriteiten moeten worden gesteld, afwegingen 
moeten worden gemaakt en concessies moeten worden gedaan.

De thema’s klimaat en voorzieningszekerheid hebben, evenals 
marktwerking, een belangrijke internationale dimensie. Het gevolg is dat 
deze thema’s alleen succesvol kunnen worden geadresseerd in samenwerking 
met andere landen. Hoewel dit geen excuus mag zijn om op nationaal 
niveau geen maatregelen te nemen, is vaak de nationale manoeuvreerruimte 
beperkt. Verder betekent dit dat bij het ontwikkelen van nationaal beleid 
veelal rekening moet worden gehouden met het beleid in andere landen. 
Ook moet ervoor worden gewaakt dat de politieke wens tot het bereiken 
van resultaten op korte en middellange termijn niet belemmerend werkt op 
het bereiken van verdergaande resultaten op de langere termijn. De transitie 
naar een duurzame energiehuishouding is een leerproces dat moeizaam 

aMBITIEUzE DOELSTELLINGEN 
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verloopt en veel tijd vraagt. Het forceren van dit proces kan de 
langetermijnkwaliteit van de oplossingen in de weg staan, onnodig hoge 
kosten met zich meebrengen en als gevolg daarvan het maatschappelijk 
draagvlak ondermijnen. Ten slotte zullen publieke belangen als het 
tegengaan van klimaatverandering en voorzieningszekerheid niet 
automatisch door de markt worden gewaarborgd en dus vragen om 
overheidsbeleid. Het is onvermijdelijk dat door dit beleid de 
omstandigheden en concurrentieverhoudingen op de markt zullen worden 
beïnvloed. De overheid zal worden verweten in te grijpen in de vrije markt 
die zij zelf heeft gecreëerd. Zo kan een verplichting tot het zoveel mogelijk 
inzetten van duurzame elektriciteit tot een overschot leiden op de markt 
voor elektriciteit uit conventionele bronnen. 

1.3 dilemma’s en keuzes
Het gevolg van bovengenoemde onderling tegenstrijdige doelstellingen 
en beperkingen is dat beleidsmakers veelal geconfronteerd worden met 
moeilijke dilemma’s en dat keuzes vaak minder evident zijn dan op het 
eerste gezicht lijkt.

1.�.1 ENERGIEBESPaRING
Energiebesparing is de minst omstreden beleidsmaatregel en een zeldzaam 
voorbeeld van een maatregel die bijdraagt aan alle drie doelstellingen 
schoon, betrouwbaar en betaalbaar. Om de ambitieuze doelstelling van 
% energiebesparing per jaar te realiseren zullen harde en op de specifieke 
doelgroepen gerichte maatregelen nodig zijn. Prijsprikkels op energiekosten 
(zoals een hoge prijs voor CO2-rechten) blijken in de praktijk alleen het 
gewenste effect te hebben op de energie-intensieve industrie en sectoren 
als de tuinbouw. Voor de belangrijke categorie van de energie-extensieve 
gebruikers, zoals huishoudens, het midden- en kleinbedrijf, overheid en 
semi-overheid en verkeer en vervoer, blijken prijsprikkels onvoldoende 
te leiden tot gedragsverandering. Voor die sectoren zullen dus andere 
maatregelen zoals normering en verplichtingen nodig zijn. De nationale 
beleidsruimte hiervoor is helaas beperkt tot terreinen zoals de gebouwde 
omgeving en kilometerbeprijzing voor het wegverkeer. Zonder goede 
afspraken op Europees niveau bijvoorbeeld over strenge normen voor 
apparaten en voertuigen, zal de %-doelstelling niet haalbaar blijken te zijn.
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1.�.�  CO2-REDUCTIE
Omdat Europa slechts ongeveer % van de mondiale CO-uitstoot voor 
zijn rekening neemt, kan het klimaatprobleem alleen succesvol worden 
aangepakt met medewerking van de Verenigde Staten en snel groeiende 
economieën als China en India. Dit betekent niet dat Europa zijn 
leiderschapsrol moet opgeven en zelf geen ambitieus beleid moet voeren. 
Het betekent wel dat het Europees beleid erop gericht moet zijn om deze 
andere landen deel te laten uitmaken van een mondiale aanpak. Gezien 
de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten lijkt dit zeker geen 
onmogelijke opgave. Het voorstel van de Europese Unie om de doelstelling 
te verhogen wanneer andere landen meedoen lijkt daarom een goede 
benadering. 
Zelf zal de Europese Unie echter binnen de wereldgemeenschap leiderschap 
moeten tonen wil de ambitieuze doelstelling van % (of %) CO2-
reductie in  binnen bereik kunnen komen. Hierbij wordt onder andere 
gedacht aan:
– het instellen van verplichtingen en scherpe voortschrijdende standaarden 

en normen op het gebied van bijvoorbeeld apparaten en voertuigen;
– het ingrijpend verbeteren van het emissiehandelssysteem.
Zonder ingrijpende verbeteringen dreigt dit systeem niet alleen haar 
geloofwaardigheid te verliezen, maar zal ook een stevige reductiedoelstelling 
voor broeikasgassen niet haalbaar blijken te zijn. Ook op het gebied van 
emissiehandel is de nationale beleidsruimte voor Nederland overigens 
beperkt. 

Nederland zal voor het realiseren van zijn CO2-reductiedoelstelling 
afhankelijk zijn van een goed werkend Europees kader en zal zich daar dan 
ook daadkrachtig voor moeten inzetten.

1.�.� DUURzaME ENERGIE
De politieke ambitie om voor  ambitieuze doelstellingen voor 
duurzame energie te formuleren heeft positieve maar ook negatieve kanten. 
Positief is dat duidelijk een stimulans wordt gegeven aan wetenschappers, 
uitvinders, bedrijven en burgers om serieus met het onderwerp aan de 
slag te gaan. Het gevaar is echter dat, bij gebrek aan beter, op grote schaal 
technologieën geforceerd worden ingevoerd die later niet de beste blijken te 
zijn. Dit kan niet alleen leiden tot onnodige kapitaalvernietiging, maar ook 

aMBITIEUzE DOELSTELLINGEN vERLaNGEN zORGvULDIGE IMPLEMENTaTIE
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de ontwikkeling van potentieel betere technologieën hinderen waardoor 
deze onvoldoende van de grond komen. 

Zoiets dreigt bijvoorbeeld op het gebied van biobrandstoffen. Bij gebrek 
aan een reëel alternatief wordt op steeds grotere schaal ingezet op de 
zogenaamde eerste generatie van deze biobrandstoffen. Niet alleen is het 
CO2-rendement over de hele keten van deze brandstoffen beperkt, maar 
ook concurreren deze brandstoffen met de voedselvoorziening, door hun 
beslag op landbouwareaal, water en kunstmest. Het gevolg van de extra 
vraag naar deze brandstoffen zal zijn dat de voedselprijzen stijgen, waardoor 
arme landen het slachtoffer dreigen te worden. Ten slotte blijkt uit een 
recente studie dat voor een aantal van deze brandstoffen de uitstoot aan 
stikstofoxiden (met name N2O dat als broeikasgas  maal zo krachtig 
is als CO2) zodanig hoog is dat het klimaateffect zelfs negatief kan zijn. 
Voor de tweede generatie biobrandstoffen, die nog in ontwikkeling is, 
zijn de duurzaamheidseffecten naar het zich laat aanzien veel positiever. 
Het versneld ontwikkelen van deze tweede generatie lijkt daarom een 
verstandiger optie dan het geforceerd verplichten van de eerste generatie.

Een minder ernstig maar soortgelijk fenomeen zou zich op termijn kunnen 
voordoen bij duurzame elektriciteit. Hoewel het goed is om een deel van 
elektriciteitsvoorziening te bedienen met windenergie, zou ook hier de 
overheidsstimulering meer rekening moeten houden met alternatieven die 
misschien niet op korte termijn maar wel op lange termijn aantrekkelijk 
zijn, zoals een nieuwe generatie photovoltaische zonne-energietechnologie. 

Een zorgvuldige afweging is ook nodig rond hernieuwbare energie-
trajecten. Er moet ruimte zijn voor innovatie- en leervermogen en er 
mag niet al te snel op technologieën worden ingezet die op de korte 
termijn het meest doelmatig (kosteneffectief ) lijken te zijn. Het doel 
van langetermijnduurzaamheid impliceert immers aandacht voor 
langetermijndoelmatigheid. Eenzelfde zorgvuldige afweging dient plaats te 
vinden op een hoger niveau, namelijk bij het kiezen tussen, of afstemmen 
van hernieuwbare energie, energiebesparing en afvang/opslag van CO2.
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1.�.�  vOORzIENINGSzEKERhEID
Europa is voor zijn energievoorziening voor circa % afhankelijk van 
olie en gas. Voor Nederland is dat zelfs circa %. Omdat olie en gas in 
toenemende mate worden geïmporteerd uit een beperkt aantal geopolitiek 
minder stabiele gebieden (met name het Midden-Oosten en Rusland) 
neemt de kwetsbaarheid voor deze importen aanzienlijk toe. Om op 
termijn de voorzieningszekerheid beter te waarborgen ligt een aantal 
beleidsmaatregelen in de rede:
– energie moet een belangrijker positie krijgen in het buitenlands beleid;
– de gas-/oliewinning uit eigen bodem moet een sterkere stimulans krijgen;
– we moeten zorgvuldiger omgaan met onze gasreserves;
– de onderhandelingspositie ten opzichte van (meestal door overheden 

gecontroleerde) buitenlandse olie- en gasleveranciers moet worden 
verbeterd. Dit betekent het bevorderen van krachtige Europese 
energiebedrijven die de infrastructuur voor energieaanvoer kunnen 

 (mee-)financieren. Ook zal de mogelijkheid van ’government 
to government-deals’ niet moeten worden uitgesloten wanneer 
energieproducerende landen hieraan de voorkeur geven.

Zolang duurzame energie geen significant deel van de energievoorziening 
kan verzorgen zal een verhoging van het aandeel (schone) kolen en/of 
kernenergie niet moeten worden uitgesloten. De uitdaging voor de overheid 
is om dit te realiseren in een vrije markt. Sommige van bovengenoemde 
maatregelen kunnen botsen met de principes van een vrije markt of met 
het maximaliseren van concurrentie. Verder geldt ook hier dat naarmate de 
energiemarkt meer Europees wordt, een nationale benadering steeds minder 
zinvol zal zijn.    

1.4 insTrumenTarium
Het transitieproces naar een duurzame energiehuishouding is ook voor de 
overheid een leerproces. De roep om consistentie kan daarom alleen worden 
gehonoreerd op het punt van het zetten van langetermijndoelstellingen. 
Voor wat betreft het instrumentarium om deze doelstellingen te realiseren 
moet er in principe van worden uitgegaan dat wijzigingen en aanpassingen 
door de overheid noodzakelijk zullen blijven. Dit is immers inherent aan 
ieder leerproces. Als een instrument niet werkt, te aantrekkelijk blijkt te 
zijn (en daardoor tot te hoge uitgaven leidt) of onbedoelde neveneffecten 
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heeft, dient het te worden aangepast, afgeschaft of vervangen. Dit kan het 
gevolg zijn van onvolkomenheden in het instrument of van gewijzigde 
omstandigheden. Wel kan daarbij van de overheid worden verwacht dat zij 
nieuwe beleidsinstrumenten zorgvuldig voorbereidt en toetst alvorens ze in te 
voeren. Ook dient het instrumentarium goed te worden afgestemd op wat er 
in het buitenland gebeurt. Haast kan ook hier ten koste gaan van kwaliteit.

De Raad heeft er reeds een aantal malen op gewezen dat energietransitie en 
het stimuleren van een duurzame energiehuishouding en innovatie vraagt om 
een constructieve samenwerking tussen de overheid en de energiebedrijven. 
De discussie over de structuur van de energiebedrijven heeft (te) veel aandacht 
gevraagd en de onderlinge verhoudingen geen goed gedaan. Het is gewenst dit 
hoofdstuk zorgvuldig af te sluiten zodat alle aandacht nu kan worden gericht 
op de transitie van onze energiehuishouding.

1.5 conclusies
– De doelstellingen van het energiebeleid zijn veelal met elkaar in conflict, 

dus zullen voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt en 
prioriteiten gesteld.

– Ambitieuze doelstellingen zijn prima, maar ze mogen niet leiden tot  
ongewenste neveneffecten waarmee de kwaliteit van duurzaamheid op 
lange termijn in gevaar komt.

– Haast mag geen excuus zijn om beleidsmaatregelen niet grondig te 
bestuderen en te toetsen alvorens ze in te voeren. De tijd die dit vraagt is 
goed besteed.

– Nationaal beleid dient goed te worden afgestemd met het beleid in andere 
lidstaten.

– Meer energie en talent dient te worden besteed aan het beïnvloeden van 
internationaal (met name Europees) beleid omdat dit het meest effect heeft 
op de effectiviteit van het beleid in Nederland.

– Langetermijndoelstellingen moeten consistent zijn, maar het 
instrumentarium om deze te realiseren vraagt van tijd tot tijd aanpassing.
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2.1 adviezen in 2006

�.1.1  ENERGIEK BUITENLaNDS BELEID
Begin  is het advies ‘Energiek Buitenlands Beleid’ uitgebracht. Met dit 
advies speelt de Raad in op de internationalisering van het energiebeleid. Er 
wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het buitenlands beleid van zowel 
Nederland als de Europese Unie kan bijdragen aan zowel de nationale als 
de Europese energievoorzieningszekerheid. Dit vanuit de constatering 
dat internationale ontwikkelingen een toenemende invloed hebben 
op de Nederlandse en Europese energievoorziening. Voor dit advies is 
samengewerkt in een gezamenlijke commissie met leden van de Adviesraad 
voor Internationale Vraagstukken (AIV). Het advies komt tot een twaalftal 
aanbevelingen, waarbij de aanbeveling dat energievoorzieningszekerheid 
een nieuwe hoofddoelstelling zou moeten worden in het buitenlands beleid 
centraal staat.

�.1.�  BRIEfaDvIES CONCENTRaTED SOLaR POWER
In aansluiting op het advies ‘Energiek Buitenlands beleid’ heeft de Raad in 
dit briefadvies aandacht gevraagd voor Concentrated Solar Power (CSP). 
Dit is een duurzame technologie die op middellange termijn een rol kan 
gaan spelen om zonrijke ontwikkelingslanden in staat te stellen om hun 
energiebehoeften op meer duurzame wijze te vervullen. De Raad beveelt aan 
om te bezien
– hoe CSP een rol kan spelen bij de duurzame activiteiten in het kader van 

de ontwikkelingssamenwerking en het Kyoto-protocol;
– hoe CSP een rol kan spelen bij de voor de Europese energievoorziening 

na te streven samenwerking met potentiële energie-exporterende landen 
in met name Noord-Afrika;

– hoe Nederland kan bevorderen dat de potenties van CSP in EU-verband 
kunnen worden ondersteund.

Van belang is volgens de Raad in welke mate er voor Nederlandse bedrijven 
kansen zijn op de mondiale markt voor deze technologie.

�.1.�  EEN GRaaDjE SLIMMER
In het advies ‘Een Graadje Slimmer’ besteedt de Raad aandacht aan het 
hernieuwd actuele thema van de energiebesparing. Dit advies gaat met 

vERSLaG vaN DE WERKzaaMhEDEN IN �006
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name in op de mogelijkheden van energiebesparing bij kleinzakelijke 
en huishoudelijke energieverbruikers en de overheids- en semi-
overheidsinstellingen. Het is lastig bij deze verbruikers een energiebesparing 
te realiseren, omdat ze afzonderlijk weinig energie verbruiken. Toch 
is de doelgroep interessant omdat hier nog zo’n % van het totale 
energieverbruik te besparen valt. De Raad vraagt in het advies om een 
nieuwe visie en nieuwe strategie voor het energiebeleid. De overheid dient 
het urgentiegevoel voor energiebesparing te vergroten, eindverbruikers 
te stimuleren in samenwerking met marktpartijen en zelf het goede 
voorbeeld te geven door het doorvoeren van besparingsmaatregelen. Andere 
aanbevelingen zijn om een beleid te voeren op basis van een goede mix 
van harde en zachte beleidsinstrumenten en het zorgvuldig toetsen van 
beleidsinstrumenten bij betrokken partijen, voordat deze worden ingevoerd.

2.2 onTwikkelingen in de werkwiJze van de raad

�.�.1  vERNIEUWING WEBSITE
Recent is de website van de Energieraad (www.energieraad.nl) vernieuwd. 
De nieuwe site is transparanter in indeling en heeft meer aandacht voor 
actuele ontwikkelingen. De website volgt het nieuws dat van belang is 
voor de grote lijnen in het energiebeleid. Er is extra aandacht voor de 
actuele adviesdossiers van de Raad. De site zal moeten uitgroeien tot een 
informatiebron voor die mensen die meer willen weten over de transitie 
naar een duurzame energiehuishouding en de ontwikkelingen rondom 
voorzieningszekerheid.

�.�.� SaMENWERKING MET aNDERE aDvIESRaDEN
Ook in  heeft de Raad waar mogelijk samenwerking gezocht met 
andere adviesraden. Dit om verkokering tussen adviesraden te doorbreken 
en de kwaliteit van adviezen te verhogen. Het advies ‘Energiek buitenlands 
beleid’ kwam tot stand in goede samenwerking met de Adviesraad voor 
Internationale Vraagstukken. In  is een begin gemaakt met het advies 
Mobiliteit en CO2. Dit advies wordt opgesteld in samenwerking met de 
VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Het grotendeels in 
 opgestelde advies ‘Energietechnologie voor de toekomst’ is afgestemd 
met de Adviesraad voor Wetenschaps en Technologiebeleid. Verder is 
momenteel contact met de Sociaal-Economische Raad, die bezig is met 
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een advies over kernenergie en met de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en 
Natuuronderzoek over de review van de Nederlandse duurzaamheidstrategie.

Door deze ervaringen wordt het samenwerken met andere adviesraden steeds 
vanzelfsprekender. Raden versterken elkaars meningsvorming en daarmee 
de kwaliteit van de adviesfunctie in algemene zin. Deze trend zal worden 
voortgezet.

2.3 Financieel verslag
Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van het verloop van de 
uitgaven ten behoeve van de Energieraad aan de hand van de realisaties voor 
 en  en de begroting voor .

(in euro’s)	 Vergoeding	 Kosten	 Extern	 Totaal
	 	 raadsleden	 secretariaat	 onderzoek

 . . . .

 . . . .

 . . . .

vERSLaG vaN DE WERKzaaMhEDEN IN �006
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Ook de adviezen waaraan de Energieraad het komende jaar zal werken 
leggen een sterke nadruk op klimaatverandering en voorzieningszekerheid 
als doelstellingen van het energiebeleid. Maar daarnaast speelt ook de derde 
beleidsdoelstelling van economische efficiency een rol in de afwegingen 
die in de adviezen zullen worden gemaakt. Momenteel worden adviezen 
voorbereid over de volgende onderwerpen:

hET NIEUWE ENERGIEBELEID
In het advies ‘Energietechnologie voor de toekomst’ wordt geanalyseerd 
in hoeverre de financiële middelen die momenteel aan innovatie worden 
uitgegeven ook voldoende bijdragen aan de beoogde technologische 
ontwikkeling. De vraag wordt gesteld hoe de maatschappelijke baten van 
middelen kunnen worden vergroot. Mede op basis van de bevindingen 
in binnen- en buitenland wordt geadviseerd hoe de resultaten voor een 
duurzame energie-innovatie verder zijn te verbeteren.

MOBILITEIT EN CO2 
(SaMEN MET DE vROM-RaaD EN DE RaaD vOOR v&W).
Voor het advies ‘Mobiliteit en CO’ werkt de Energieraad samen met de 
VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Gezamenlijk wordt 
bezien welke bijdrage sectoren als personenvervoer, maar ook internationale 
lucht- en scheepvaart kunnen leveren aan reductie van broeikasgassen. 
Uiteraard wordt hierbij nadrukkelijk gekeken naar de internationale context.

BRaNDSTOfMIx
Het advies ‘Brandstofmix’ beoogt inzicht te geven in de wenselijkheid 
van een beleid gericht op een bepaalde samenstelling van de Nederlandse 
brandstofmix. De vraag is hier onder andere in hoeverre mag worden 
verwacht dat marktpartijen zelf zorg zullen dragen voor een evenwichtig 
productiepark. Wanneer de zekerheid hieromtrent onvoldoende is, is de 
vraag op welke wijze hier een rol ligt voor de overheid en hoe de overheid 
deze rol het beste kan vormgeven.

BIOMaSSa
Vorig jaar heeft de Raad geconstateerd dat de opvattingen van deskundigen 
over het potentieel van biomassa in de transitie naar een duurzame 
energiehuishouding fors uiteenlopen. Om meer inzicht te krijgen in de 

1�

�
WERKPROGRaMMa �00�
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achtergronden en overwegingen die aan deze uiteenlopende opvattingen 
ten grondslag liggen is de Raad vorig jaar een verkennend onderzoek 
gestart. Dit onderzoek kan ertoe leiden dat een adviestraject gestart wordt 
over de betekenis van biomassa voor de transitie naar een duurzame 
energiehuishouding. De inhoud van dit advies wordt afgestemd met de Raad 
voor het Landelijk Gebied en de Raad voor de Wadden, die ieder met een 
eigen insteek een adviesaanvraag hebben ontvangen met betrekking tot het 
onderwerp biomassa.

EEN NIEUW ENERGIEBELEID OP KOMST 1�
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SaMENSTELLING ENERGIERaaD

ir. P. h. vogtländer (voorzitter)

‘grootste opgave is mensen overtuigen’

‘alles wat we kopen, of dat nu een theekopje is of een auto, 

is opgebouwd uit twee componenten: arbeid en energie. 

zo bezien is energie dus onmisbaar in onze economie en 

in ons dagelijks leven. het energieverbruik in de wereld 

blijft toenemen en de keerzijde daarvan wordt steeds 

duidelijker. hoewel de reserves nog zeer groot zijn, zijn 

de fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk. Ook aan de 

belasting van het milieu zijn grenzen. Technologisch zijn 

er oplossingen voor die problemen, daarover ben ik heel 

optimistisch. Maar de grootste opgave is om de wereld, te 

beginnen bij Nederland, te doordringen van de ernst van 

de problematiek. De Energieraad wil daaraan een steentje 

bijdragen.’

Ir. Peter vogtländer (1���) studeerde scheikunde aan 

de TU in Delft. Daarna werkte hij in verschillende landen 

voor Shell, in 1��� volgde zijn benoeming tot President 

Directeur van Shell in België en Luxemburg. In 1��1 kreeg 

hij als coördinator de verantwoordelijkheid voor de chemie 

van de Koninklijke Shell Groep. vanaf 1��� 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 �000 werd hij benoemd tot voorzitter van 

de Commissie CO�-handel.

Peter vogtländer is na zijn pensionering in �00� onder meer 

President Commissaris bij Univar, lid van het Bestuur van 

het Nationaal Groenfonds en lid van de Raad van advies 

van Senter-Novem.

ir. M.E.E. Enthoven (vice-voorzitter)

‘we zijn een belangrijke denktank’

‘het werk in de Energieraad is veelzijdig en uitdagend. 

vanuit een brede multidisciplinaire benadering verkennen 

en analyseren we strategische vraagstukken in de 

energievoorziening, waarna we oplossingsrichtingen voor 

beleidsmakers en politiek aandragen. Onze adviezen 

worden zo goed mogelijk wetenschappelijk onderbouwd en 

in gesprekken met deskundigen en andere betrokkenen uit 

het veld op de praktijk afgestemd. Daarmee zijn wij op 

energiegebied een belangrijke denktank voor overheid en 

samenleving.’

Ir. Marius Enthoven (1��0) 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 1��� werd hij benoemd tot directeur-generaal Milieu, 

Nucleaire veiligheid en Civiele Bescherming bij de 

Europese Commissie in Brussel. van 1��� tot �00� was 

hij executive director bij NIB Capital, de vroegere Nationale 

Investeringsbank. In �00� werd hij lid van de Energieraad, 

waar hij een belangrijk aandeel heeft in de adviezen over 

energietransitie en energiebesparing.

�
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prof. dr. j.G. van der Linde

‘europese agenda is heel belangrijk 
voor ons’

het is een eer om vanuit de Energieraad op beleidsniveau 

te mogen meewerken. De leden van de Energieraad 

bezitten veel ervaring en kennis die heel gevarieerd is, 

waardoor wij inhoudelijk heel interessante discussies 

hebben over energie en milieu. 

Mijn werk bij het energieprogramma van Clingendael 

proberen we de publieke discussie aan te zwengelen. Dat 

is heel iets anders dan wanneer je vanuit de Energieraad 

de regering van advies voorziet. De Europese agenda 

is in dit verband belangrijk, energie en milieu zijn 

grensoverschrijdend. Een voorbeeld is de kwestie of je 

kernenergie mag meetellen in het uitstootbeleid, iets wat 

frankrijk wil. We zullen als Energieraad daar een mening 

over moeten formuleren, net zoals over de internationale 

ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt.’

Prof. dr. Coby van der Linde (1���) is sinds �001 

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, 

internationale betrekkingen en internationaal recht en 

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.

prof. dr. j.C.j.M. van den Bergh

‘raad heeft redelijk veel invloed’

‘het interessante van de Energieraad is dat de leden 

afkomstig zijn uit drie maatschappelijke sectoren: de 

wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven.

vanuit mijn achtergrond concentreer ik mij op het 

conflict tussen milieu en economie, en daarbij besteed 

ik veel aandacht aan energie in samenhang met 

klimaatverandering. Ik hoop met mijn werk voor de 

Energieraad te kunnen bijdragen aan de totstandkoming 

van een duurzame energievoorziening. Belangrijk is dat 

we ons ook richten op bijvoorbeeld energie-innovatie en 

energiebesparing.

De Energieraad heeft redelijk veel invloed. Met onze 

rapporten trekken we veel aandacht, vergeleken bij andere 

adviesorganen als de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid.’

Prof. dr. jeroen van den Bergh (1�6�) Bergh is hoogleraar 

Milieueconomie aan de faculteit der Economische 

Wetenschappen en Bedrijfskunde van de vrije Universiteit 

te amsterdam en onderzoekshoogleraar bij het Instituut 

voor Milieuvraagstukken.

hij is opgeleid als econometrist, met specialisatie 

besliskunde, aan de Universiteit van Tilburg. In de periode 

�001-�006 behoorde hij tot de �0 meest geciteerde 

Nederlandse economen. In �00� kreeg hij de Koninklijke/

Shell Prijs voor Duurzame Ontwikkeling en Energie. hij 

is actief als lid en voorzitter van verschillende gremia 

binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek op het terrein van milieu- en klimaatonderzoek.
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mr. C. Trojan

‘in een aantal zaken loopt nederland 
voorop’

‘Bij energie heb je te maken met het buitenlands beleid, het 

ontwikkelingsbeleid, het milieu, de economische context, 

het transport, de landbouw en tot op zekere hoogte zelfs 

het veiligheidsbeleid. Dat maakt het onderwerp interessant 

maar ook lastig, want het echte beleid maakt Brussel. De 

Energieraad kan echter bijdragen aan een versterking van 

de inbreng van de Nederlandse overheid in Brussel.’

Mr. Carlo Trojan (1���) werkte jarenlang op verschillende 

plekken voor de Europese Unie. Na zijn pensionering begin 

�00� bekleedt hij een aantal adviesfuncties, onder meer in 

de adviesraad Internationale vraagstukken. Tevens is Trojan 

verbonden aan de universiteit van Barcelona.

Carlo Trojan is de zoon van een wijnhandelaar in florence 

en een Nederlandse moeder. Na zijn rechtenstudie in 

Leiden werkte hij eerst op de juridische afdeling van het 

ministerie van Landbouw. In de jaren zeventig was hij 

vier jaar verbonden aan het kabinet van de Nederlandse 

Eurocommissaris Pierre Lardinois. In 1��� kreeg hij 

een benoeming als landbouwraad bij de Nederlandse 

permanente vertegenwoordiging in Brussel.

van 1��1 tot 1��� was hij kabinetchef van de Nederlandse 

Eurocommissaris frans andriessen. van 1��� tot 1��� 

Trojan plv. secretaris-generaal van de Europese Commissie.

Tussen 1��� en �000 werkte Trojan als secretaris-generaal 

van de Europese Commissie. Daarna was hij permanent 

vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij de WTO

en de andere internationale organisaties te Genève.

SaMENSTELLING ENERGIERaaD

drs. G.h.B. verberg

‘onderling vaak pittige discussies’

‘De Energieraad levert naar mijn idee een wezenlijke 

bijdrage aan de energiediscussie. Onze laatste rapporten 

over energiebesparing en het buitenlands beleid rond de 

energievoorziening geven aanleiding tot optimisme over 

onze rol hierin. Over het algemeen vallen onze adviezen 

goed bij de beleidsmakers. Onderling zijn er vaak pittige 

discussies, maar die zijn heel stimulerend.’

Drs. George verberg (1���) 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 1��� 

stapte verberg over naar het Ministerie van Economische 

zaken.

vanaf 1��� werkte verberg bij de N.v. Nederlandse 

Gasunie, waar hij in 1��� hoofddirecteur werd. hij was 

onder andere vier jaar voorzitter van Eurogas (de Europese 

organisatie van de gasindustrie) en van �00�-�006 

president van de International Gas Union. Sinds 1 maart 

�00� is hij president van het Energy Delta Institute, een 

internationaal kennis- en opleidingscentrum op gasgebied 

gevestigd te Groningen.
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h.C.W. verhoeven - van Lierop

‘Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn’

‘het is belangrijk dat er in de energiediscussie meer 

aandacht komt voor de positie van het Midden- en 

Kleinbedrijf (MKB), omdat de privatisering van de 

energiebedrijven voor het MKB niet gunstig uitpakt. 

Energie is iets waar we zuinig op moeten zijn. We moeten 

rekening houden met het milieu, en we moeten naar 

oplossingen zoeken voor de toekomst. het zoeken naar 

oplossingen heeft vele jaren nodig, dus je kan er niet vroeg 

genoeg bij zijn.’

 

Bertha verhoeven-van Lierop was tussen 1 januari 

1��� en 1 januari �00� voorzitter van de Koninklijke 

Metaalunie, de ruim twaalfduizend leden tellende 

organisatie van ondernemers in het Midden- en 

Kleinbedrijf (MKB) in de metaal. Sinds 1��� is mevrouw 

verhoeven vice-voorzitter van MKB-Nederland. ze is 

verder 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).

prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen

‘een soort eerste kamer voor het 
denkwerk’

‘De Raad heeft de laatste jaren laten zien hoe belangrijk het 

voor de beleidsvorming is, dat er zo’n strategisch geweten 

op de achtergrond functioneert. het lijkt wel een soort 

Eerste Kamer voor het denkwerk over energiebeleid. We 

vertegenwoordigen gezamenlijk heel wat kennis en ervaring 

en dat klinkt natuurlijk door in onze adviezen. Wij kunnen 

nieuwe gezichtspunten inbrengen en andere argumenten 

dan die welke de boventoon voeren in het politieke debat.’

Prof. dr. ir. Margot Weijnen (1���) is sinds 1��� hoogleraar 

proces- en energienetwerken aan de faculteit Techniek, 

Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft. 

Na haar doctoraal Scheikundige Technologie (Technische 

Universiteit van Delft) was zij werkzaam voor Shell 

(amsterdam) als research technoloog, voor SNC (Pernis) 

als assistant plant manager, en voor SICM (Den haag) 

als process design engineer. In 1��0 werd zij benoemd 

als wetenschappelijk directeur van het interfacultaire 

instituut Interduct. Binnen de faculteit Techniek, Bestuur 

en Management, Technische Universiteit Delft, is zij naast 

hoofd van de sectie Energie & Industrie tevens actief als 

voorzitter van de afdeling Technologie (�001). Sinds �00� 

is zij wetenschappelijk directeur van de Stichting Next 

Generation Infrastructures.
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drs. h.E.G.D. Dunsbergen (secretaris)

‘in het centrum van een cruciaal debat’

‘Dat de energie- en klimaatdiscussie nu nationaal en 

internationaal geprononceerd op de politieke agenda staat 

geeft een nieuwe dimensie aan het werk van de Raad. 

Ook landen waar we dat tot voor kort niet van verwachtten 

zien het belang van transitie naar een duurzame 

energiehuishouding steeds meer in. Deze transitie raakt ook 

bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid en het buitenlands beleid 

en om goed te kunnen adviseren werken we daarom steeds 

meer samen met adviesraden op deze terreinen. Dit alles 

maakt werken van de Raad afwisselend en enerverend.’

 

Bart Dunsbergen studeerde Bestuurskunde aan de 

hanzehogeschool in Groningen en de Rijksuniversiteit 

Leiden. Na een korte ervaring in de consultancy werkt hij 

vanaf 1��� in het energiebeleid. aanvankelijk lag daarbij 

het accent op liberaliserings- en privatiseringsvraagstukken 

en de borging van publieke belangen in de elektriciteits-en 

gassector, maar ook in andere leidinggebonden sectoren. 

De laatste jaren was hij als projectleider betrokken 

bij de strategische beleidsvorming op het gebied van 

marktordening, duurzaamheid en voorzieningszekerheid.

ir. W.K. Wiechers

‘een wereld in beweging’

‘De energiewereld is nooit saai. Of we nu moeten reageren 

op internationale veranderingen of de spanningen die 

in Nederland zelf worden geschapen, het blijft een 

wereld in beweging. De recente ommezwaai van een 

vraaggestuurde naar een aanbodgestuurde markt met een 

beperkt aantal overheidsgedomineerde aanbieders zal veel 

aandacht vragen. In zijn adviezen over de gasmarkt en het 

buitenlands beleid heeft de Energieraad al geprobeerd 

hierop het goede antwoord te vinden. De balans tussen de 

bedrijfsmatige en politieke factoren zal de energiewereld 

blijven bezighouden. Daarnaast moeten we het broodnodig 

verduurzamen van de energiehuishouding niet vergeten; dit 

vergt meer dan reageren, het vereist vooral initiëren.’

Ir. Kees Wiechers (1��0) was tot zijn pensionering in �00� 

bestuursvoorzitter van energiebedrijf Essent. hij begon zijn 

loopbaan in de energiewereld bij KEMa, waar hij in 1��� 

tot directeur werd benoemd. hij stapte in 1��� over naar 

het Brabantse energiebedrijf PNEM waaruit, samen met de 

energiebedrijven van Limburg en Noordoost-Nederland

Essent ontstond. In �00� 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.
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SECRETaRIaaT
het secretariaat van de Energieraad bestaat uit:

drs. h.E.G.D. (Bart) Dunsbergen, secretaris

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

mevr. E.M.a. (Lisette) Bouwen, secretariaat

mevr. E.a. (Els) de Groot, beleidsondersteuning

TOEhOORDERS
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.

dr. P. a. Boot, directeur Energie en Duurzaamheid, Ez 
(toehoorder Energieraad)

drs. G. Landheer, wnd. directeur Energie Coördinatie, 
Strategie en Internationaal, Ez (toehoorder Energieraad)
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2007
Energietechnologie voor de toekomst
Leren en stimuleren
isbn 978 90 74357 44 9

(Ook beschikbaar in het Engels)

Een graadje slimmer
isbn 90 74357 43 1

(Ook beschikbaar in het Engels)

2006
Jaarverslag 2005
isbn 90 74357 00 8

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)

Briefadvies Concentrated Solar Power

2005
Jaarverslag 2004
Naar een nieuw evenwicht 
isbn 90 74357 41 5

Gas voor morgen
Advies van de Energieraad over Nederlandse 
beleidopties in een veranderende mondiale 
en Europese gasmarkt
isbn 90 74357 40 7
(Ook beschikbaar in het Engels)

Briefadvies Duurzame mobiliteit

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)

Behoedzaam stroomopwaarts
isbn 90 74357 38 5

Jaarverslag 2003
isbn 90 74357 37 7

2003
Net nog niet 
Advies van de Energieraad over de 
organisatie en het eigendom van 
energienetten
isbn 90 74357 36 9

Aansprakelijkheid
Helder als het licht uitgaat
isbn 90 74357 35 0

Energiemarkten op de weegschaal.
isbn 90 74357 34 2

Jaarverslag 2002
Dilemma’s en keuzes.
isbn 90 74357 33 4

Zorgvuldig omgaan met de introductie van 
marktwerking rond vitale infrastructurele 
voorzieningen. 
Gezamenlijke uitgave van de Algemene 
Energieraad en de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat

eeN NieUW eNeRgieBeleiD OP KOMST

PUBlicaTieS afgelOPeN TieN jaaR
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Briefadvies Energie-infrastructuur: 
Tijd voor verandering?
isbn 90 74357 32 6

2002
Post-Kyoto energiebeleid
isbn 90 74357 30 x

Jaarverslag 2001
Internationale energievisies; 
isbn 90 74357 31 8

Briefadvies Energierapport 2002

2001
Briefadvies Energie en Ruimtelijke 
Ordening

Energieonderzoek, de krachten gebundeld
isbn 90 74357 27 x

Briefadvies Energieonderzoek

Zorgen voor de Energie van Morgen 
isbn 90 74357 28 8

De rol van de overheid 
in een vrije energiemarkt
isbn 90 74357 29 6

2000
Advies naar aanleiding van het 
Energierapport 1999
isbn 90 74357 25 3

Briefadvies Verantwoordelijkheden 
Energiebesparingsbeleid

Energie en Ruimtelijke Ordening
isbn 90 74357 26 1

1999
Advies Duurzame Energie
isbn 90 74357 23 7

Overheidsbeleid voor de Lange Termijn 
Energievoorziening
isbn 90 74357 24 5

Briefadvies Energie en Wegverkeer

1998
Liberalisatie van de Gassector
isbn 90 74357 19 9

Advies Voorbereiding Nota 
Energiebesparing
isbn 90 74357 20 2

De Kyoto-afspraken. 
Gevolgen voor Nederland op Energiegebied
isbn 90 74357 21 0

Opzet Energierapport

Oliecrisisbeleid
Tussen Risico en Realiteit
isbn 90 74357 22 9

1997
Nutskarakter Elektriciteitssector en 
Privatisering
isbn 90 74357 17 2

Optimale Lokale Energievoorziening 
isbn 90 74357 18 0

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

Energieraad
Adelheidstraat 8
Postbus 11723
2502 s Den Haag
 070 – 392 40 01
 070 – 365 28 36

 info@energieraad.nl 
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JAARVERSLAG 2006
Een nieuw energiebeleid op komst
JUNI 2007
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