
Roetersstraat 29
1018 WB

Amsterdam
Tel: +31 (0)20 525 1630

secretariaat@seo.nl

www.seo.nl

Energietransitie

16 juni 2022

SEO Economisch Onderzoek

Bert Tieben



Inhoud

• Introductie
• Energietransitie
• Energiebalans
• Doelstellingen
• Beleid
• Resultaten
• Toekomst
• Vragen



Introductie





Algemeen model transities

• Meer dan economie
• Voorbeeldtransities op 

diverse terreinen
• Verduurzaming = 

transitie
• Economen herkennen 

omgang met instituties 
(zowel formeel als niet-
formeel)

• Grote vraag: wat is de 
rol van markt & 
overheid?



Energietransitie
• Energietransitie = verduurzaming van de energiehuishouding
• Transitie

• Complex process van samenhangende veranderingen in technologie en
maatschappij

• Gericht op lange termijn
• Oplossing is padafhankelijk: niet vooraf te bepalen, wordt in het process 

ontwikkeld
• Botsende belangen

• Verduurzaming: hernieuwbare energie (weg van fossiel) en schoon (geen
CO2, NOX, fijnstof, stikstof, PFAS, enz)



Energiebalans





Inputs



Output



Energiebalans
• Sankey diagram geeft energiestromen weer
• Model is ook beschikbaar als pedagogisch instrument (LEAP)

• Voedt begrip samenstelling energiestromen (hoe duurzaam is Nederland?)
• Zegt iets over de omvang en de eenheden (MWh, PJ)
• Voedt begrip herkomst energie (Hoe afhankelijk zijn we van Rusland en 

andere landen?)
• Handvat voor vergelijking energiesystemen verschillende landen
• Handvat voor analyse vraag en aanbod in de energiemarkt

• Wie handelt met wie? Wie is producent en consument? Hoe veranderen deze rollen 
(prosument)?

• Welke markten (groothandelsmarkt, retailmarkt) en welke regels?
• Rol van toezicht en de overheid



Energiebalans

• Relatie met de economische structuur
1. Nederland is doorvoerland voor energie

• Input: aandeel import = 82%
• Output: aandeel export = 76%

2. Energiehuishouding NL is gebaseerd op olie en gas
• Samenstelling finale consumptie 



Aandeel hernieuwbare energie is 11 procent (2020)



Energiebeleid is meer dan klimaatbeleid

betaalbaar

schoon betrouwbaar



Doelstellingen



Doelstellingen

• Rio (1992): stabilisatie van broeikasgasconcentraties “op een niveau zodanig dat 
gevaarlijke door mensen veroorzaakte klimaatverandering wordt vermeden”

• Kyoto (1996): 
• afspraken over emissiereductie, maar alleen voor geïndustrialiseerde landen
• Per saldo -5 procent CO2-emissiereductie in 2008-2012 (tov 1990)
• Mogelijkheid emissiereductie in andere landen (JI/CDM)

• Parijs (2015): streven naar temperatuurstijging van ruim beneden de 2 graden en
liefst 1,5 graad Celsius boven het pre-industrieel niveau

• EU: 
• in 2030 55 procent reductie broeikasgassen t.o.v. 1990
• In 2050 klimaatneutraal



Nationale doelstellingen

jaar Nota/akkoord Doelstellingen

1989 NMP1 Stabilisatie CO2 in 2000

1991 Nota Klimaatverandering -3 à -5% CO2 in 2000

1996 Derde Energienota 10% hernieuwbare energie in 2020
33% energiebesparing in 2020 t.o.v.1995
Stabilisatie CO2 in 2020 tov 1990

2007 WP Schoon en Zuinig -30% BKG in 2020  EU-afspraak (2009))
20% hernieuwbare energie in 2020
2% energiebesparing per jaar 

2013 Energieakkoord 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023

2019 Klimaatakkoord/wet -49% BKG in 2030 ten opzichte van 1990
-95% BKG in 2050



Rol van de overheid (volgens economen)
• Publieke belangen worden verklaar door marktfalen

• Publieke goederen 
• Externaliteiten
• Marktmacht
• Informatieproblemen

• Klimaat  negatieve externaliteit (voelen de kosten niet in ons gedrag)
• Innovatie  positieve externaliteit (uitvinder krijgt niet alle baten)

• Maar veel belangrijker: Politiek (paternalisme)

• Niet alleen de markt maar de overheid kent zijn beperkingen (overheidsfalen)



Beleidstrechter



Van marktfalen naar transformatiefalen

• Transities falen door ‘missing links’ in het systeem
• Partijen praten niet met elkaar
• Er is geen coördinatie 
• Er mist een visie (waar gaat het systeem naar toe?)

• Hekkert (2016) beschrijft energietransitie als een “getto probleem” 
• “Het oplossen van getto problematiek vraagt dus om het bij elkaar brengen 

van verschillende visies op het probleem en het doorgronden hoe 
technologische en sociale factoren op elkaar inwerken en hoe dit te 
beïnvloeden is. Dit is veel en veel moeilijker dan een puur technologisch 
probleem.”

• Maw: er is meer nodig dan een technologische oplossing



Instrumenten

• Verhandelbare CO2-rechten (ETS)
• Subsidies voor productie hernieuwbare energie (SDE++, ISDE KA) 
• Subsidies voor innovatie (HSE, DEI, DEN-A, DEN-B)
• Energiebelasting, BPM, accijns
• Normering (BENG (Bijna EnergieNeutraal)), Ecodesign Directive (TV, 

koelkast, lampen enz)
• Afspraken (Convenant)

effectiviteit



Was het Nederlandse klimaatbeleid succesvol?

Hernieuwbare energie
• 2020: 11%



Was het Nederlandse klimaatbeleid succesvol?

Broeikasgassen
• 1990: 220,5 Mton
• 2020: 166 Mton
• Reductie: -24,5%



Was het Nederlandse klimaatbeleid succesvol?

Energieverbruik
• 1990: 2855 PJ
• 2020: 2942 PJ



Vervolgstappen: Regio aan zet

• 30 energieregio’s  afspraken over:
• Hernieuwbare elektriciteit: waar en hoe?
• Welke warmtebronnen (wijken/gebouwen van het 

aardgas)?
• Ruimtelijke inbedding

• Van concept-RES (2020) naar RES 1.0 (2021)
• Per gemeente: Transitievisie Warmte



Gaat het lukken?

• Ambitieuze doelstellingen, maar vaagheid over vormgeving beleid
• Bestuurlijke kluwen

• Nationaal/Regionaal/Lokaal
• Politieke moed

• 2050 is ver weg en sluit niet aan bij politieke cyclus
• Accepteer dat er ook verliezers zullen zijn in de transitie

• Wie heeft de regie?
• Nederland = polderland

• Daadkracht in Europa is groot (hervorming ETS, EU-regelgeving)
• Wereldwijd adoptie emissiebelasting/handel



Meer lezen
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maar verstandig’, TPEdigitaal. De Vijfentwintig jaar klimaatbeleid in Nederland: 
‘Ambitieus, maar verstandig’ (tpedigitaal.nl)
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• RLI (2019), Naar een duurzame economie. Overheidssturing op transities. Naar 
een duurzame economie (rli.nl)

• Marko Hekkert (2016), IS ONS HUIDIGE INNOVATIESYSTEEM GESCHIKT 
VOOR DE ENERGIETRANSITIE?, Keynote Topsector Energie. Is ons huidige 
innovatiesysteem geschikt voor de energietransitie.pdf (topsectorenergie.nl)
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https://www.tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/de-vijfentwintig-jaar-klimaatbeleid-in-nederland-ambitieus-maar-verstandig_1.pdf
https://www.tpedigitaal.nl/artikel/duurzaamheid-tussen-overheid-en-markt
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_naar_een_duurzame_economie_def.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Algemeen/Is%20ons%20huidige%20innovatiesysteem%20geschikt%20voor%20de%20energietransitie.pdf


Vragen?

Bedankt voor jullie aandacht!

Bert Tieben
b.tieben@seo.nl


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28

