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Het Klimaatplan en het Integraal Energie- en Klimaatplan (INEK) geven de koers voor het 
Nederlandse klimaatbeleid in de komende tien jaar weer. Het Klimaatakkoord tussen kabinet, 
branches, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormt daarbij het fundament voor deze 
plannen. 
 
Commitment aan uitvoering van afspraken 
Energie-Nederland heeft hard meegewerkt aan het tot stand brengen van het Klimaatakkoord en 
ziet dit akkoord als een goede basis voor de noodzakelijke en integrale aanpak van de 
energietransitie. Dit afsprakenpakket is cruciaal om de ambities en forse opgave voor de 
energiesector waar te kunnen maken en de transitie haalbaar en betaalbaar te houden. Als 
motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar 
het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030. 
 
Energie-Nederland heeft daarom als één van de eerste partijen op 27 juli jl. deelname aan het 
akkoord bevestigd en uitgesproken dat wij: 
• de urgentie van het klimaatprobleem onderkennen en bereid zijn deze urgentie uit te 

dragen, 
• ons samen met onze achterban zullen inzetten voor het centrale doel van het 

Klimaatakkoord: 49% reductie van broeikasgassen in 2030, ten opzichte van 1990, 
• ons committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij wij direct betrokken zijn. 
 
Trek duidelijke afspraken bij elektriciteit door naar andere sectoren 
In het Klimaatakkoord zijn goede en duidelijke afspraken gemaakt voor elektriciteit. Door de 
positie van de energiesector – in het hart van de energietransitie – is er een sterke verwevenheid 
met de plannen voor verduurzaming in andere sectoren. Hier hebben wij bij het akkoord nog wel 
een belangrijk punt van aandacht rondom de concreetheid en duidelijkheid van plannen van 
andere sectoren. 
 
Ten aanzien van deze plannen is er nog serieuze zorg over hoe de verduurzaming hier op een 
economisch verantwoorde manier van de grond komt en reductiedoelen worden gehaald. Dit is 
van belang voor de integraliteit van het Klimaatakkoord als geheel en het doel om 49% CO2-
reductie te realiseren. Een compleet, concreet en duidelijk afsprakenpakket is ook direct van 
invloed op de bijdrage en toekomst van de energiemarkt. 
 
We hebben hierbij twee concrete voorbeelden: de ontwikkeling van elektrificatie in de industrie 
en de inzet van groene waterstof. Beide routes kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
reductie van CO2 in de industrie. Daarbij is het wel nodig dat tegelijkertijd een extra inspanning 
wordt geleverd om meer CO2-vrije elektriciteitsproductie tijdig in de markt te zetten. Een 
inspanning die bovenop de gemaakte afspraken komt voor verduurzaming van de 
elektriciteitssector. Daartoe dienen uiterlijk in 2021 knopen te worden doorgehakt over verdere 
opschaling, zodat de ontwikkeling in de industrie en in de elektriciteitswereld gelijk met elkaar 
oplopen en investeerders met vertrouwen aan de slag kunnen. Ons voorstel is om deze 
belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ook n het Klimaatplan en INEK op te nemen. 
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Vaart maken met uitvoering en tempo blijven houden 
2030 lijkt misschien nog ver weg, maar dat is het niet. Het doel van 49% zullen we alleen met 
succes halen als we vaart maken met de uitvoering van alle afspraken. Er is een fors tempo nodig 
en dat moet ook de komende jaren erin blijven. Het is daarom cruciaal om continu goed in beeld 
te houden of alle partijen de uitvoering van het akkoord tijdig ter hand nemen en bij 
achterstanden ook worden aangesproken. We moeten zo veel mogelijk voorkomen dat er 
achterstanden ontstaan, omdat deze later moeilijk zijn in te halen.  
 
Klimaatakkoord leidend 
Het Klimaatplan en het Integraal Energie- en Klimaatplan geven op hoofdlijnen een adequate 
samenvatting en vertaling van het Klimaatakkoord. De tekst en afspraken in het Klimaatakkoord 
zijn echter gedetailleerder en preciezer. Bij verschillen gaan wij er van uit dat de tekst die in het 
Klimaatakkoord tussen kabinet en maatschappelijke partners is overeengekomen leidend is. 


