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Voorzitter Borgingscommissie 

Energieakkoord Ed Nijpels:

‘Wat we al hebben 
gedaan is nog 
slechts kinderspel 
bij wat er allemaal 
nog moet gebeuren’ 
Om een al te grote klimaatverandering tegen 

te gaan, mag de temperatuur op aarde met 

niet meer dan 1,5 tot 2 graden Celsius stijgen 

ten opzichte van 1990. Dat betekent dat 

we de voorraad fossiele energie niet meer 

kunnen opstoken. Dat kan alleen veranderen 

als we technologisch in staat zijn de hierbij 

vrij komende CO2 veilig op te slaan. 

Zo ver is het nog niet. Daarom luidt de 

boodschap al sinds 2013: we moeten zuiniger 

zijn met energie en meer duurzame energie 

opwekken.’ 

‘Fantastisch 
hoe snel ’t is 
gegaan met wind 
op zee.’

ENERGIEAKKOORD

Meer dan 40 organisaties (waaronder 

werkgevers, vakbeweging en branche-,

natuur- en milieuorganisaties) sloten 

samen met de Nederlandse overheid in 

september 2013 het ‘Energieakkoord 

voor duurzame groei’. 

De ondertekenaars zetten zich in voor:

-  14% duurzame energie in 2020 en 

 16% in 2023

- 100 Peta joule energiebesparing in 

 2020

- 15.000 banen extra

In een actieplan zijn meer dan 175 

afspraken vastgelegd 

Een ‘borgingscommissie’ onder leiding 

van oud-milieuminister Ed Nijpels ziet 

toe op de voortgang van die afspraken.



Oud-milieuminister Ed Nijpels is graag duide-
lijk. ’Van de op aarde beschikbare voorraad 
kolen zal 80% in de bodem moeten blijven, van 
het gas 50% en van de olie 33%.  

Drie jaar is Ed Nijpels nu voorzitter van de Borgings-

commissie Energieakkoord. Dat houdt in, dat hij 

ambassadeur is voor de energietransitie en aanjager 

van activiteiten. Speciale bevoegdheden heeft hij 

niet. Zijn opdracht is alle partijen van het Energie-

akkoord bij elkaar te houden en ze aan hun woord te 

houden. Zijn enige wapens: een stevige dosis energie 

en overtuigingskracht. Die zet hij ook vol in tijdens 

zijn gesprek met Pondera Magazine. 

Gekrakeel
Eén keer per jaar rapporteert Nijpels de voortgang 

met het Energieakkoord via de minister van Eco-

nomische Zaken aan de Tweede Kamer. Jarenlang 

leidden de vergaderingen van de vaste commissie 

voor Economische Zaken van de Tweede Kamer over 

het energiebeleid alleen maar tot gekrakeel, tot meer 

onduidelijkheid en meer onzekerheid. Er was geen 

breed gedeelde visie. Elk nieuw kabinet kon zomaar 

weer een heel andere weg in slaan. Het Energieak-

koord heeft daar een duidelijke lijn in gebracht. 

Nijpels: ‘Het Energieakkoord bewijst dat het werkt: 

concrete doelen stellen, verantwoording afleggen en 

samenwerken. Het akkoord heeft in korte tijd meer 

in beweging gekregen dan de politiek. Natuurlijk is 

het belangrijk dat de overheid als netwerkpartner 

Klimaatwet
Het lijkt alsof Nijpels het voortouw vooral bij de 

maatschappelijke organisaties legt, terwijl die 

organisaties op hun beurt pleiten voor een Klimaat-

wet. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en 

Denemarken kennen zo’n speciale klimaatwet. 

Nijpels: ‘Een klimaatwet is een effectief instrument 

om het klimaat- en energiebeleid te structureren. 

Ik ben daar voor. Een energie- en klimaatminister 

ligt ook voor de hand. Een centrale energieautoriteit 

is overbodig. Daar hebben we een minister en de 

Borgingscommissie van het Energieakkoord voor. 

Een klimaatwet kan de doelen op kortere en langere 

termijn formuleren en kaders aangeven. De energie-

transitie zelf moet komen van een brede inspanning 

van alle betrokken partijen. Die moeten er hun eigen 

creativiteit op los laten. Een duidelijk commitment 

van de overheid is in ieder geval wel steeds nodig om 

bedrijven en investeerders zekerheid te bieden en 

aan te sporen hun geld en hun energie te steken in 

klimaatoplossingen.’ 

€ 200 miljard
Organisatieadviesbureau McKinsey heeft gekeken 

hoe Nederland door koppeling van modern indus-

triebeleid aan energie- en klimaatbeleid, economisch 

sterker kan worden. Daarbij geeft het aan dat er 

minstens 200 miljard euro nodig is om de gestelde 

klimaat- en energiedoelen te halen. Nijpels knippert 

daarvan niet met de ogen.

‘Ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Dat geld 

is er. Burgers betalen mee aan de energietransitie 

‘Na de verkiezingen van 2017 

zal er een Energieakkoord 2.0 

komen’.

zelf mee doet. En de politiek heeft er natuurlijk ook 

wat over te zeggen. Maar de Tweede Kamer moet zich 

bij voorkeur bezighouden met de hoofdlijnen om de 

mammoettanker van de energietransitie op koers 

te houden. We hebben niets aan voortdurend kleine 

rukjes naar links of naar rechts, zoals minister Kamp 

dat heeft genoemd.’ 

Energieakkoord 2.0
In maart 2017 zijn er nieuwe verkiezingen voor de 

Tweede Kamer. Nijpels verwacht dat daarna al snel 

een Energieakkoord 2.0 vastgesteld kan worden. 

‘Het nieuwe kabinet dat gevormd gaat worden na de 

verkiezingen van maart 2017 zal in het regeer- 

akkoord zeker een stevig hoofdstuk opnemen met de 

hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid. Dat 

beleid zal het kabinet vervolgens willen bespreken 

met de partijen van het Energieakkoord. Misschien 

dat er wat onderhandeld gaat worden over de doelen 

voor 2023, maar er zullen vooral doelen geformuleerd 

moeten worden voor 2030, 2040 en 2050. Daarmee 

kunnen de verschillende akkoordpartijen dan zelf 

weer aan de slag om het gewenste beleid vorm te 

geven. Ik noem die nadere afspraken dan het 

Energieakkoord 2.0.’

via een opslag op hun rekening. De projecten die de 

energietransitie moeten bewerkstelligen verdie-

nen zichzelf terug. Alle financiële instellingen zijn 

wakker. Er liggen voor Nederland miljarden klaar van 

het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. 

Geld is het probleem niet. Voor investeringen zijn 

vooral projecten nodig.’

    

Realisme
Shell-topman Ben van Beurden hekelde onlangs tij-

dens het olie-en gastcongres ONS2016 in het Noorse 

Stavanger het gebrek aan realisme in het streven 

naar een volledige transitie naar duurzame ener-

gie. Zon, wind en water produceren op dit moment 

vooral elektriciteit en dat maakt slechts 18% uit van 

de totale energieconsumptie. Zelfs als we de huidige 

technologieën tot het maximum oprekken kan de 

wereld niet alleen op hernieuwbare energie draaien, 

betoogde hij daar. Van Beurden ziet grote beperkin-

gen voor wijdverspreide elektrificatie, zoals bij het 

lange afstandsluchtverkeer, zwaar wegtransport en 

de productie van staal, ijzer en cement. Dat brengt 

Nijpels niet van de wijs. 

‘Het gaat er om nu de noodzakelijke stappen te zet-

ten naar een nieuwe duurzame economie met groene 

groei. Het gaat niet om zomaar een verandering of 

aanpassing, maar om een transitie. Hoe de wereld 

er over 50 jaar uit ziet, weet niemand, maar er is nog 

heel wat mogelijk en nodig. Ik ben overigens zeer 
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‘Ik ben ook 
niet dol op die 
zonnepanelen op 
het dak.’ 

Oud-bankier en publicist Hans Ludo van Mierlo en 
directeur Hans Rijntalder van Pondera Consult in 
gesprek met de voorzitter van de Borgingscommisse 
Energieakkoord Ed Nijpels.



Ik ga daar voor. Liefst met Van Beurden erbij. De top-

vrouw van Shell Nederland, Marjan van Loon, hebben 

we al aan onze zijde.’  

 

Motor
Zijn bedrijven en financiers wel voldoende gemo-

tiveerd de uitdaging van het Energieakkoord aan 

te gaan? Nijpels twijfelt er niet aan. ‘Het klimaat 

bedreigt ons allemaal. De Nederlandsche Bank 

heeft pas nog benadrukt dat de verandering van het 

klimaat de stabiliteit van het hele financiële sys-

teem bedreigt. Er zijn zoveel zekerheden die op-

eens niet meer zeker zijn nu het klimaat ingrijpend 

verandert. We hebben te maken met extreem weer, 

stormen, stortregens in de zomer, overstromingen. 

Verzekeraars krijgen daardoor te maken met nieu-

we aansprakelijkheden. Veel meer sectoren hebben 

last van die veranderende omstandigheden. Het 

nieuwe klimaatbeleid en de ontwikkeling van nieuwe 

technologie zullen ertoe leiden dat de waarde van 

bepaalde bezittingen herwaardeerd moeten worden. 

Kijk maar eens naar het ABP en PGGM, die pensioen-

fondsen horen tot de topbeleggers in de wereld. Zij 

zijn hun beleggingsportefeuilles compleet aan het 

herzien als het gaat om de uitstoot van CO2. Klimaat 

en de energietransitie zijn een enorme motor voor 

heroriëntatie, voor innovatie, economische groei en 

voor nieuwe werkgelegenheid.’ 

Bouwsector
Een van de doelen van het Energieakkoord is 15.000 

extra banen te creëren. Die doelstelling is inmiddels 

binnen bereik, zegt Nijpels. Dat de energietransitie 

op allerlei plekken in de maatschappij invloed heeft 

op het werk en de werkgelegenheid leidt geen twijfel.

‘Er zullen veel nieuwe banen komen en veel bestaan-

de banen veranderen. Allereerst in de energiesector 

zelf. Ook offshore bedrijven die nu nog sterk op 

olie en gas georiënteerd zijn, zullen versneld over-

schakelen naar wind op zee-activiteiten. Financiers 

en adviseurs krijgen ook te maken met de nieuwe 

werkelijkheid. Veel nieuwe werkgelegenheid komt 

terecht in de bouw- en installatiesector door  

vergaande isolatie van bestaande woningen en de 

aanleg van zonnepanelen, waterpompen en meer 

energiezuinige cv-ketels. Grote duurzame bouw- 

elementen zullen steeds vaker in fabrieken voor-

bereid worden. Het toenemend elektrisch transport 

zorgt ook voor nieuwe banen.‘ 

Kinderspel
Het Energieakkoord heeft een onomkeerbaar proces 

tot stand gebracht: de energietransitie is vandaag 

al een feit. Toch houdt Nijpels het er op, dat dit nog 

slechts een begin is. ‘We zijn goed van start gegaan. 

We moeten nu stappen gaan maken die nog veel 

groter zijn dan die we al hebben gedaan. Wat we al 

hebben gedaan is kinderspel bij wat er nog moet 

gebeuren. Er moet niet een schepje bovenop, maar 

een hele vracht.’

Draagvlak
Het enthousiasme dat Nijpels uitstraalt voor de ener-

gietransitie is groot en lijkt ook oprecht. Dat moet 

ook wel om de verschillende partijen binnen het 

Energieakkoord gemotiveerd te houden. Het blijven 

immers zeer verschillende kikkers in een kruiwagen. 

Zo twijfelen de milieuorganisaties soms over hun  

eigen koers. Samen met de windenergiebedrijven 

heeft de milieubeweging in 2014 de gedragscode 

‘wind op land’ ondertekend om het draagvlak onder 
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Noordoostpolder

windparken te vergroten. Dat belet de milieuorgani-

saties in Friesland niet, na een uitgebreide inspraak-

periode, alsnog in beroep te gaan tegen de definitieve 

vergunningen voor het windpark in het IJsselmeer. 

Nijpels ziet daarin niet meteen een dreigende breuk 

in de zo zorgvuldig gesmede coalitie. 

‘Wij hebben te maken met de landelijke organisaties. 

Die hebben zich gecommitteerd. Je kunt het lokale 

afdelingen van die organisaties niet verbieden om 

bezwaar aan te tekenen. Lokaal draagvlak moet 

lokaal gesmeed worden. Er is dus alle reden om 

lokale partijen vroegtijdig bij projecten te betrek-

ken en de bevolking mee te laten profiteren van een 

windpark in de omgeving.’

Aanbod
Tegenstand dreigt ook uit andere hoek. Lokale  

bestuurders binnen de eigen politieke partij van 

Nijpels hebben aangegeven dat er met 6000 MW 

aan windmolens op land in 2020 de grens wat hen 

betreft bereikt is. Het land zou inmiddels ‘vol’ zijn. 

‘Iedereen weet dat we aan internationale afspraken 

gebonden zijn, ook regionale en lokale bestuurders’, 

reageert Nijpels nuchter. ‘Alle provincies werken 

uitstekend mee. Ik heb geen enkele reden om aan 

te nemen dat ze hun afspraken om in 2020 samen 

6000 MW aan windenergie te leveren niet nakomen. 

Verschillende gedeputeerden hebben me al laten we-

ten dat ze na 2020 nog veel meer kunnen doen. Eén 

provincie gaf aan nog wel drie keer zoveel windmo-

lens te kunnen plaatsen. Ik verwacht dan ook dat het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) begin volgend jaar een 

concreet aanbod zal doen aan de politiek voor vol-

gende stappen naar meer duurzame energie. Hoe ze 

dat dan invullen is hun eigen verantwoordelijkheid.‘

Belangenbehartiging
Het Energieakkoord is een sterk voorbeeld van 

publiek-private samenwerking. Zeer uiteenlopen-

de partijen zitten met elkaar aan tafel en spreken 

daar namens hun achterban. Nijpels: ‘De evaluatie 

leert, dat we niet alleen een andere opstelling nodig 

hebben van de politiek, maar ook een nieuwe vorm 

van belangenbehartiging. De verschillende partners 

binnen het akkoord moeten niet alleen de spreek-

buis zijn namens hun achterban, ze moeten hun 
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Voorzitter Borgingscommissie Ed Nijpels en 
Pondera-directeur Hans Rijntalder zijn het met elkaar 
eens: de energietransitie is een one way road.

achterban ook aan zijn beloften kunnen houden. Die 

nieuwe rol moeten ze zelf oppakken, maar ik ga ze 

daar wel op aanspreken. Bij voorbeeld VNO-NCW 

naar de industrie, UNET-VNI naar de installateurs, 

EnergieNed naar de energieleveranciers, Aedes naar 

de woningbouwcorporaties en Bouwend NL naar de 

bouwers. Misschien moet daarvoor in de interne 

governance wat veranderd worden, maar de wereld 

verandert ook.’  

Fantastisch
Vanuit het Energieakkoord is er na drie jaar al volop 

goed nieuws te melden, stelt de voorzitter van de 

Borgingscommissie vast. Heel tevreden is hij met de 

inmiddels 400.000 daken met zonnepanelen, maar 

de kostenreductie van wind op zee stemt hem zelfs 

bijna vrolijk. ‘Het is fantastisch hoe snel die ontwik-

keling is gegaan. De kostendaling is spectaculair.’ 

Van de protesten vanuit de kustgemeenten in Noord- 

en Zuid-Holland is hij niet onder de indruk. ‘Een 

kennis van mij in Wassenaar maakte zich druk over 

windmolens ver weg in zee. Waar gaat het over? Voor 

de kust ligt permanent een rij reusachtige en lelijke 

containerschepen en tankers te wachten op nieuwe 

lading of tot ze gelost kunnen worden. Die schepen 

zijn prominent op de horizon aanwezig. Volgens mijn 

kennis liggen die schepen op 1,5 km uit de kust. De 

windmolens komen op ruim 18 km te staan en zijn 

voor het oog veel kleiner. Hoe erg kan dat dan zijn?’ 

Kapper
Op weg naar het gesprek met de voorzitter van de 

Borgingscommissie ging uw verslaggever nog even 

langs zijn altijd spraakzame kapper William in  

Oegstgeest. Toen deze hoorde over het gesprek  

met Ed Nijpels over duurzame energie, spuide hij 

uit de losse pols spontaan een aantal ideeën. ‘Ik wil 

zonneschermen met geïntegreerde zonnecellen, 

die de zon niet weren maar de zonne-energie juist 

opnemen en dakpannen waarin zonnecellen geïnte-

greerd zijn.’ 

Nijpels reageert enthousiast als ik het pleidooi van 

William overbreng. ‘Het zou mooi zijn als zonnecel-

len geïntegreerd kunnen worden in dakpannen. Ik 

heb op Terschelling iemand gesproken die zei dat hij 

dat kan realiseren. Waar wachten we dan op? Laten 

we die massaal gaan toepassen. Ik ben ook niet dol 

op die zonnepanelen op het dak. Zonneschermen 

die energie opwekken? Prachtig. De energietransitie 

moet het hebben van enthousiasme, van dit soort 

innovaties en van succesverhalen.’ 

Beeld: Ed van Rijswijk  Tekst: Hans Ludo van Mierlo18

‘Fantastich hoe 
snel 't is gegaan met 
wind op zee.’


