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Geachte heer Meijdam, 

Hierbij verzoek ik de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (RLI) een 
advies uit te brengen dat de basis zal vormen voor het Energierapport 2015. 

Achtergrond 
Voor de lange termijn ligt er de concrete (EU-)ambitie om uiterlijk in 2050 een 
volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De energievoorziening dient 
bovendien betaalbare energie te leveren voor consumenten en voor bedrijven en 
betrouwbaar te zijn, waarbij de leveringszekerheid (nationaal) en 
voorzieningszekerheid (internationaal) geborgd zijn. Met het Energieakkoord voor 
duurzame groei (2013) is gewerkt aan breed maatschappelijk draagvlak voor 
concrete acties gericht op het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsdoelen 
voor 2020/23. De Europese Raad heeft bovendien in oktober 2014 de Europese 
klimaat- en energiedoelen voor 2030 vastgesteld. 

Tegelijkertijd lopen op uiteenlopende terreinen de spanningen op korte termijn 
op: conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne en de gevolgen voor de 
voorzieningszekerheid; aardbevingen in Groningen en de veiligheid van bewoners; 
prijsverschillen met landen binnen en buiten Europa en het concurrentievermogen 
van bedrijven; het streven naar een Europese Energie Unie terwij l lidstaten 
individueel hun energiemix bepalen; de toename van intermitterende 
energiebronnen en de druk op het elektriciteitssysteem; afname van de eigen 
gasproductie en de rol van gas in onze energievoorziening; decentrale duurzame 
opwekkers en onzekerheden over financiële ondersteuning; de (ruimteli jke) 
inpassing van hoogspanningsmasten, windmolens, gasopslag en schaliegas en de 
maatschappelijke weerstand daartegen. Het is maar een greep uit de 
onderwerpen die vragen om concrete beleidsacties en die ieder voor zich 
doorwerken op de lange termijn. Daarbij rijst de vraag of de huidige beleidslijnen 
op de lange termijn wel voldoende in staat zijn om een duurzame, betrouwbare en 
betaalbare energievoorziening te blijven borgen in een veranderende wereld. 
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Met de veelheid aan ontwikkelingen, doelstellingen en ambities is er de (politieke) 
behoefte aan een nieuwe integrale en strategische visie op de energievoorziening 
in Nederland. In het Energierapport 2015 zal het kabinet de hoofdlijnen van het 
energiebeleid en een robuuste beleidsagenda voor de korte en middellange 
termijn vastleggen. Publicatie hiervan is voorzien eind 2015. 

Adviesvraag 

De Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (RLI) wordt verzocht een advies 
uit te brengen dat bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Schets op basis van trends en ontwikkelingen enkele scenario's voor de 
energievoorziening in Nederland op middellange termijn, waarbij het einddoel 
een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 is. 

2. Formuleer op basis van deze scenario's de beleidsopgaven richting 2035, in 
Nederlands, Europees en internationaal verband, rekening houdend met 
inherente onzekerheden en te identificeren kansen en dilemma's. 

De raad wordt verzocht het advies uiterlijk in augustus 2015 op te leveren. De 
afspraken die in overleg met uw raad zijn gemaakt over de organisatie van het 
adviestraject zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Tevens worden in die 
bijlage enkele belangrijke trends, ontwikkelingen, onzekerheden en dilemma's 
geschetst. 

H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
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Bijlage 

Organisatie van het adviestraject 
Door de RLI wordt een raadscommissie onder voorzitterschap van dhr. Meijdam 
ingesteld ten behoeve van het advies voor het Energierapport. Hieraan zullen 1 a 
2 leden van de RLI deelnemen, naast ongeveer 6 externe leden met kennis van 
het energiedomein (onderzoek, techniek, bestuur, markt, financieel). 

De adviesgroep organiseert een open proces, waarbij 'stakeholders' uit het 
energieveld In de gelegenheid worden gesteld inbreng te leveren voor het advies. 
Hiermee betracht de adviesgroep een gedragen en herkenbaar advies tot stand te 
brengen. 

De adviesgroep organiseert op een zo efficiënt mogelijke wijze de informatie
uitwisseling en interactie met het Ministerie van EZ en met andere 
departementen, zodat beschikbare (beleids)kennis optimaal benut kan worden en 
de overdracht van het advies, als input voor het Energierapport 2015, zo soepel 
mogelijk kan plaatsvinden. Binnen EZ worden daartoe gedurende het adviestraject 
de benodigde middelen en mensen beschikbaar gemaakt. 

Nadere afspraken kunnen worden gemaakt over aanvullend budget ten behoeve 
van advisering over en doorrekening van de scenario's en beleidslijnen, 
bijvoorbeeld door inhuur van ECN, PBL, CPB of andere experts. 

Trends en ontwikkelingen 
Binnen het energiedomein zijn de diverse ontwikkelingen te onderscheiden. 
Interessant is de vraag: welke trends zijn beïnvloedbaar en welke niet? Enkele 
voorbeelden: 
1. Verbruik. Het mondiaal energieverbruik sti jgt sterk: tot 2035 met een derde. 

Verbruik in OESO-gebied stabiliseert echter. Het energieverbruik van 
eindverbruikers in Nederland vertoont sinds 2004 een licht dalende trend. 

2. Beschikbaarheid. Mondiaal zijn er nog ruim voldoende energiebronnen 
aanwezig. De Nederlandse energiehuishouding is gevoelig voorontwikkelingen 
in het buitenland. De relatief hoge gasprijs (in vergelijking met de VS) heeft 
gevolgen voor de concurrentiekracht van met name grootverbruikers. 

3. C02 uitstoot. Er is een sterke stijging C02-uitstoot in opkomende landen. 
China 28%, VS 14%, Europa 10% mondiale C02-emissie; per capita: China 
7,2 resp. Europa 6,8 ton C02. 

4. Enerqiemix. Hernieuwbare energie zal een groter onderdeel uitmaken van de 
Europese energiemix. Het gasverbruik en de gasproductie in Nederland zullen 
de komende jaren verder dalen. Nederland maakt tussen 2025 en 2030 de 
omslag van netto-exporteur naar netto-importeur van aardgas. Elektriciteits
opwekking uit kolen stijgt eerst, maar daalt later. Nederland (en Europa) 
worden meer en meer afhankelijk van geïmporteerde energie. In de EU 
faseren de meeste kerncentrales uit richting 2040. 

5. Ruimte. Energieopwekking en -infrastructuur zullen meer van de toch al 
schaarse ruimte vragen. 
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6- Energierekening. De kosten voor energie stijgen voor de eindgebruiker. 

Belangrijke elementen zi jn: duurdere winning en transport, investeringen in 
infrastructuur, hogere prijs duurzaam, kosten klimaatbeleid en opvang van 
flexibele elektriciteitsproductie. 

7- Het economische belang van duurzaam zal toenemen. De wereldwijde 
investeringen in duurzame energie zijn gestegen van $60 mrd In 2000 naar 
$250 mrd nu (ter vergeli jking: fossiel gerelateerd $ 1100 mrd). De kosten van 
hernieuwbare energie dalen ook. Echter, hernieuwbare energie zal pas op 
lange termijn rendabel zijn. 

8. De gasbaten vormen op dit moment bijna 10% van de overheidsinkomsten. 
De gasbaten zullen afnemen naarmate de productie verder afneemt. 

9. De toename van intermitterende, duurzame elektriciteit zet het elektriciteits
systeem onder druk. Lage groothandelsprijzen ondermijnen het verdienmodel 
van (traditionele) marktparti jen. Van het transportnet wordt een grotere 
flexibiliteit vereist. Opslag en vraagsturing zullen aan betekenis toenemen. 

10. De toegenomen verhandelbaarheid van energie trekt andere spelers aan dan 
energiebedrijven en -consumenten, zoals indexbeleggers, vermogens
beheerders en prosumers. 

11- De overheidsbetrokkenheid in het energiedomein neemt in veel landen toe. De 
rol van nationale oliebedrijven en subsidies voor duurzame energie zijn hier 
voorbeelden van. 

Onzekerheden en dilemma's 
a. Draagvlak. Door stijgende (eind)prijzen en een groter ruimtebeslag kan het 

maatschappelijk draagvlak voor energiebeleid en -projecten afnemen, 
b- Technologische ontwikkelino. Hoe de energiemix in 2050 eruit zal zien, is 

onzeker door de voortgaande technologische ontwikkeling, óók in het domein 
van fossiele brandstoffen. Daarmee is ook de impact op de ruimtelijke 
ontwikkeling, centraal-decentraal, energiesysteem, marktordening, 
investeringsbereidheid, leveringszekerheid etc. onzeker. 

c. Alle energie-opties hebben nadelen binnen één van de domeinen 
betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Opties als kernenergie, 
C02-opslag en duurzame energie lijken essentieel voor het 2050 doelbereik. 
Tegelijkertijd kan gebruik van fossiele brandstoffen zorgen voor lock-ins. 

d. Concurrentievermogen. Nederland heeft een relatief grote energie-intensieve 
industrie. Technologische ontwikkeling, energieprijzen en klimaatbeleid 
hebben een belangrijke impact op de concurrentiekracht van betreffende 
bedrijven. Onzeker is of deze sectoren zich kunnen omvormen of versterken. 

e- EnergiebesDarino. In veel gevallen is energiebesparing economisch 
aantrekkelijk, maar vinden investeringen niet plaats. Tegelijkertijd geldt dat 
verhoging van energie-efficiëntie niet automatisch leidt tot minder 
energiebesparing (reboundeffect). 

f. Internationaal. De vraagstukken in het energiebeleid en het klimaatbeleid zijn 
Europees en mondiaal, interdependenties nemen toe. Het speelveld is divers 
en politiek, waardoor de mate van samenwerking in Europa en daarbuiten 
onzeker is. 
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Samenstell ing RLI -commiss ie energieadvies 
Henry Meijdam (vz) 
(voorzitter Ril) 

Marjolein Demmers 

(raadslid Rli, directeur duurzaamheid DHV RH) 

Coby van der Linde 

(Directeur CIEP (Clingendael), internationale kennis en netwerk) 

Tim van der Hagen 
(hoogleraar Reactor Fysicus (TU Delft), Raadslid Adviesraad voor wetenschap, 
technologie en innovatie (AWTI) 
Paul Schnabel 

(hoogleraar sociaal en cultureel beleid, ex SCP) 

Michiel Boersma 

(voormalig CEO Essent. Was boegbeeld topsector energie) 

Manon Jansen 

(CEO Ecofys. Is boegbeeld topsector energie) 

Marga Hoek 
(duurzaamheid. Groene Zaak) 
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