Visie

Kabinet aan zet na
voorstel energietransitie
energie-intensieve industrie
Drie maanden lang voerde het ministerie van Economische Zaken de dialoog met burgers, organisaties en
bedrijven over de transitie naar een koolstofarme energievoorziening in 2050. Als belangenbehartiger van
zakelijke energieverbruikers was VEMW actief betrokken bij deze Energiedialoog. VEMW leverde onder
meer een bijdrage met het position paper ‘Samen op weg naar minder’, een voorstel voor een actieve bijdrage van de energie-intensieve industrie aan het significant terugdringen van CO2-uitstoot. Elf energie-intensieve bedrijven bieden de overheid met dit plan een partnership aan: “wij willen investeren, en vragen de
overheid om ons te faciliteren.” VEMW blijft zich actief inspannen om, samen met de overheid en anderen,
concrete stappen te zetten naar een toekomst van een duurzame energie-intensieve industrie.
daarin voorstellen voor het energiebeleid op de langere termijn. Hierin neemt EZ ook inbreng mee uit
de Overlegtafel Energievoorziening, een overleg op
directie- en bestuursniveau van netbeheerders,
energiebedrijven, NGO’s, belangenbehartigers als
VEMW en EZ. De ‘Energieagenda’ biedt EZ eind
2016 aan de Tweede Kamer aan.

Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van
Economische Zaken (links) neemt het position paper in ontvangst

Met de propositie ‘Samen op weg naar minder’
schetste VEMW met haar leden een perspectief
voor een significante bijdrage van de energie-intensieve industrie aan drastische koolstofemissiereductie in 2050. Een ambitieus maar realistisch plan,
dat minister Kamp prees als een van de treffende
uitkomsten van de Energiedialoog. De resultaten
uit de Energiedialoog gebruikt Economische Zaken
dit najaar om een beleidsagenda op te stellen met
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Binnen de Overlegtafel Energievoorziening geeft
VEMW prioriteit aan een aantal concrete onderwerpen die voor zakelijke energiegebruikers van
belang zijn om te agenderen. Flexibilisering van het
energiesysteem is allereerst een belangrijk thema.
Hoe kan de in het systeem aanwezige flexibiliteit
optimaal worden ontsloten, welke barrières en
belemmeringen moeten weggenomen worden
zodat bedrijven de mogelijkheid krijgen om hierop
in te spelen, en welke aanpassingen van spelregels
en rollen zijn nodig om flexibiliteit waarde te geven
zodat er een markt kan ontstaan. VEMW vraagt
tevens aandacht voor het gebruik van industriële
restwarmte. De industrie is zowel een grote warmteverbruiker als ook een producent van restwarmte.
Zowel de warmtevraag als het gebruik van restwarmte kan geoptimaliseerd worden. En ten slotte
bespreekt VEMW de cruciale rol die betrouwbare
data en data-infrastructuur spelen in de energietransitie, de informatiebehoefte van bedrijven en
toegang tot data, de bijbehorende ICT-
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infrastructuur die nodig is in een flexibeler, duurza-

een heldere visie en strategie voor de lange termijn

mer energiesysteem.

vastlegt en zich daar ook aan houdt. Zojuist zijn de

Om verder te kunnen werken aan deze aandachts-

verkiezingsprogramma’s geschreven, wat eind juni
aanleiding voor VEMW was om politieke partijen

gebieden, zoekt VEMW de dialoog met de overheid
en andere partijen. Doel is om het potentieel van
energie-intensieve bedrijven maximaal te ontslui-

aan te schrijven en deze onderwerpen bij de partijcommissies onder de aandacht te brengen. Doel is

ten. Daarvoor zullen barrières moeten worden

dat duurzaamheid, energie en economische belangen verenigd worden in eensluidende, ambitieuze,

weggenomen. Zo is de lancering van nieuwe pro-

eerlijke partijprogramma’s. In 2017 volgen de

ducten, productiemethoden en verdienmodellen
sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van technologie. Daartoe zullen partijen bij elkaar moeten

Tweede Kamerverkiezing, kabinetsformatie en ten

worden gebracht en tot gezamenlijke actie worden
verleid. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid. Niet alleen voor het ontwikkelen van technologie en kennis, maar ook bij de toepassing ervan,
moeten er samenwerkingsmodellen ontwikkeld
worden. De overheid kan hierin een spilfunctie vervullen, door samenwerking tussen verschillende
partijen, bedrijven en kennisinstellingen, binnen én
buiten de eigen sector en keten, te bevorderen.
Tevens zal de overheid belemmeringen in wet- en

slotte het regeerakkoord. De inzet van VEMW is
erop gericht dat de ambitie voor een duurzame,
concurrerende energie-intensieve industrie in het
regeerakkoord opgenomen wordt, en het volgende
kabinet met deze gedeelde visie aan de slag gaat.

regelgeving moeten wegnemen, vooral met betrekking tot flexibilisering van het energiesysteem. En
tenslotte moeten bedrijven positieve investeringsprikkels krijgen die innovatie, duurzame energieproductie en –grondstoffengebruik in de keten
bevorderen.

Wet- en regelgeving

Uw ledenblad in
een nieuw jasje!

Innovatie
Bedrijfs-

Kennis

risico’s
Optimalisatie

Organisatie

Bij het agenderen van deze onderwerpen vindt
VEMW het van groot belang om de samenwerking
met anderen te zoeken, en om andere partijen te
overtuigen dat dit een realistische maar ook wenselijke route is. De energietransitie vraagt om grote
inspanningen. Om een koolstofarme economie
aantrekkelijk te laten blijven voor toekomstige
investeringen, is het van belang dat de overheid
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Ieder kwartaal ontvangt u het VEMW
Journaal, vanaf vandaag heet deze uitgave VEMW Inzicht. De inhoud blijft wat u
van ons gewend bent: kortere en langere
artikelen over strategie en ontwikkeling,
kennis en ervaring, maatschappij, human
interest en service. Allemaal met betrekking tot energie en water natuurlijk,
maar vanaf nu vormgegeven in een fris,
nieuw ontwerp. VEMW hoopt de lezers
hiermee een aantrekkelijk blad te bieden.
Wij horen graag wat u er van vindt.
Laat het ons weten via desk@vemw.nl.
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