
SAMEN IN
TRANSITIE

KOMPAS VOOR  
DE ENERGIEMARKT 
VAN DE TOEKOMST 



Energie-Nederland  
kan en wil een voor- 
trekker zijn in de 
CO2-reductie  De opwarming van de aarde beper-

ken met 1,5 0C. Dat is de kern van het 
Parijse klimaatakkoord uit 2015. Het 
Europese doel voor de reductie van 
broeikasgassen is nu 40%. Dat is niet 
genoeg om Parijs te halen. Ener-
gie-Nederland wil daarom een tandje 
bijzetten: wij gaan voor een CO2-re-
ductie van 50% in 2030.

De overgang naar een CO2-arme, be-
trouwbare energieproductie vraagt 
een grote bijdrage van betrokken 
sectoren.

VERSNELLING 
CO2 -REDUCTIE



In Europa: 
versterk het emissiehandelsysteem (ETS). Neem 
rechten uit de markt en verbreed de doelgroep.

In de tussentijd:  
behoud de SDE+ regeling. 

Voor nu en straks:  
zet in op hernieuwbare energiebronnen.  
Wind op zee, wind op land, zonne-energie,  
CCS, ondergrondse opslag, geothermie,  
groen gas.

Duurzame gedragsverandering:  
ontwikkel en vermarkt besparingsproducten

VOORWAARDEN 

HERNIEUWBARE  

BRONNEN



2030 is dichterbij  
dan je denkt. 

Maar 50% reductie ook.



De leden van Energie-Nederland  
maken zich sterk voor een energie-
markt die innovatie stimuleert en 
faciliteert.

Als energiebedrijven toegang krijgen 
tot ‘big data’ over verbruik kunnen  
ze consumenten steeds meer op  
maat nieuwe producten en diensten 
leveren.

INNOVATIE

Consumenten 
worden  
prosumenten

Nieuwe diensten 
en producten  
vergemakkelijken 
besparing

Technische  
innovaties stimu-
leren het gebruik 
van hernieuwbare 
bronnen



Waar ieders rol  
duidelijk is 

 Waar de overheid  
geen partijen  
bevoordeelt

Waar iedereen  
kan innoveren en  
experimenteren

Waar consumenten  
maximale keuze- 
vrijheid hebben 

Bedrijven zijn de aangewezen  
partij om tot nieuwe producten en  
diensten te komen die tot wezenlijke  
veranderingen leiden. Prikkelende,  
gezonde concurrentie drijft hen tot  
top-prestaties. De voorwaarde?  
Een open en eerlijk speelveld. 

EERLIJK SPEELVELD



Waar ieders rol  
duidelijk is 

 Waar de overheid  
geen partijen  
bevoordeelt
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Energie Nederland doet er alles aan om 
50% CO2-reductie in 2030 te halen. Maar 
dat doel kunnen we niet alleen behalen. 
Voor de energietransitie is een gezamen-
lijke inspanning nodig van alle sectoren, 
consumenten en de energiebedrijven. 

SAMENWERKEN

Alle sectoren,  
zoals landbouw,  

transport of bouw,  
voeren CO2-reducerende  

maatregelen in. 

De energiesector  
helpt daarbij.

De energie- 
bedrijven helpen  

hun klanten 
besparen en 
investeren in 

nieuwe producten  
en diensten.

Consumenten  
gebruiken hun  

keuzevrijheid om 
voor besparing  
en duurzame  

bronnen  
te gaan.



POLITIEK  
EN BESTUUR

-Creëren open speelveld
- Investeren in een  
innovatieve energiemarkt

- Aanscherpen Europese  
afspraken

- Ruimte creeëren voor  
duurzame opwek

ENERGIE-
BEDRIJVEN 

- Investeren in nieuwe  
producten

- Bieden consumenten  
maximale keuzevrijheid

- Kiezen voor hernieuw- 
bare energiebronnen

PARTNERS IN REDUCTIE



PARTICULIEREN

- Kiezen bewust voor  
besparing en hernieuw- 
bare energie

- Produceren mee in  
nieuwe samenwerkings- 
verbanden

PROFESSIONALS

- Maken besparen  
prioriteit nummer 1

- Maken op branche- 
niveau afspraken



Energie-Nederland staat voor de belangrijke  
opgave om, namens de energiebranche, bij 
te dragen aan een toekomstgericht energie-
beleid.  

Energie-Nederland werkt aan een (interna-
tionaal) energiebeleid dat tegemoet komt 
aan de prioriteiten en verwachtingen ten 
aanzien van de zekerheid, betaalbaarheid  
en verduurzaming van onze energie- 
voorziening.

Energie-Nederland
Lange Houtstraat 2
2511 CW Den Haag

T 070 311 4350
www.energie-nederland.nl
info@energie-nederland.nl

Wij dragen bij  
aan een toekomst- 
gericht energie- 
beleid 




