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Utrecht, 6 april 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Alle seinen staan op groen om een historische doorbraak in duurzame energie te realiseren. 

De energietransitie kan bijdragen aan de gezamenlijke missie van de nieuwe regering omdat 

het vele belangen dient: 

- Energie is een cruciale ‘grondstof’ van onze samenleving. ‘Oranje-groene’ 

energie maakt ons onafhankelijk van geopolitieke strijd en dubieuze regimes. 

- Nieuwe energie is een bron van economische kansen en innovaties. 

Nederland kan hierin voorop lopen en zo economische groei en export 

realiseren. 

- De energietransitie is een banenmachine. Het werk groeit 10x zo hard als in 

de rest van de economie. Dat vraagt om uitstekend onderwijs en investering 

in gekwalificeerde mensen. 

- Duurzame energie en energiebesparing zijn cruciaal in het tegengaan van 

klimaatverandering en voor schonere lucht. 

 

De kans op succes is ook nog eens zeer groot: er is een gunstig ‘transitie-tij’ met snel 

dalende kosten en veel draagvlak in het bedrijfsleven en de samenleving. Wanneer de 

nieuwe regering een duidelijke koers uitzet, kunnen we die belofte verzilveren. 

 

Hierbij sturen wij u 10 voorstellen -en een (klimaat)konijn voor de snelle energie tijdens de 

onderhandelingen- die volgens de NVDE een plek in het komende regeerakkoord verdienen. 

Deze voorstellen versnellen de energietransitie, dragen bij aan de benodigde CO2 reductie in 

lijn met het Parijs-akkoord, bieden investeringszekerheid aan burgers en bedrijven en creëren 

(export)kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Consistent geïntegreerd beleid op het 

gebied van klimaat, energie en economie, verankerd in meerjarige wet- en regelgeving biedt 

de nodige investeringszekerheid voor bedrijven. 

 

Zo kan de nieuwe regering samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

lokale overheden zorgen voor een energievoorziening om trots op te zijn – en daarmee voor 

een duurzaam en welvarend Nederland. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Olof van der Gaag 

Directeur NVDE 

 

 

PS 

Ruim duizend bedrijven voor honderd procent duurzame energie in Nederland. Dat is de 

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Om dat binnen één generatie te bereiken, is 

samenwerking en daadkrachtige politiek nodig. Als ondernemers zien we volop kansen. Die 

geven we graag samen met de nieuwe regering en vele anderen vorm. 

Betreft:  NVDE voorstellen voor de formatie 


