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Energieraad aan kabinet:
Investeer nu in energie en klimaat om crisis te bestrijden
De Energieraad adviseert het kabinet op koers te blijven met het energie- en
klimaatbeleid tijdens de kredietcrisis en de recessie. De Raad doet enkele concrete
suggesties voor extra maatregelen die de economie op korte termijn kunnen
stimuleren en op langere termijn bijdragen aan het energie- en klimaatbeleid. Om
deze maatregelen te financieren bepleit de Raad het instellen van een energie- en
klimaatfonds.
Dit is de hoofdlijn van het advies dat de Energieraad vandaag heeft gezonden aan
de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiën.
De Raad vreest dat de lage olie- en gasprijzen en het gebrek aan krediet ertoe
leiden dat de langetermijndoelstellingen van het kabinet in gevaar komen, zoals
energiebesparing, CO2-beperking en de ontwikkeling van duurzame technologie.
De Energieraad wijst op de noodzaak van urgentie en actie. Zijn belangrijkste
aanbevelingen aan het kabinet zijn:
-

blijf op koers met het huidige beleid voor energietransitie en duurzame
ontwikkeling;
versnel energieprojecten met een korte aanlooptijd, met name energiebesparing
in de gebouwde omgeving;
geef een extra stimulans aan de winning van aardgas uit kleine velden;
voorkom dat kennis- en onderzoeksstructuren verloren gaan;
haal vervangingsinvesteringen in energie-infrastructuur naar voren;
toets het huidige instrumentarium (zoals emissiehandel) op
recessiebestendigheid;
maak bij de overheid medewerkers vrij om de aanbevolen acties, waaronder
versnelde vergunningverlening, aan te pakken;
stel een Energie- en Klimaatfonds in om de impulsen te financieren. De Raad
doet enkele suggesties voor financieringsbronnen.
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Nadere informatie
Secretariaat Energieraad, ir. F.W. de Haan, tel.: 070-3924001, e-mail:
f.w.dehaan@energieraad.nl. De volledige tekst van het advies en rechtenvrij fotomateriaal is
beschikbaar via www.energieraad.nl.
Over de Energieraad
De Energieraad adviseert de regering en het parlement over het te voeren energiebeleid. De
raad wil een gewetensfunctie ten behoeve van de overheid en samenleving vervullen en een
bijdrage aan het maatschappelijk energiedebat leveren, waarbij steeds het publieke belang
centraal staat. De Energieraad is onafhankelijk. De leden zijn afkomstig uit relevante
maatschappelijke groeperingen, maar vervullen hun adviestaak op persoonlijke titel. De
Energieraad wordt voorgezeten door ir. P.H. Vogtländer. De taken en positie van de
Energieraad zijn wettelijk geregeld (Wet op de Algemene Energieraad).

