
21 mei 2020 

 

Inbreng Uitvoeringsoverleg Elektriciteit (Klimaatakkoord) tbv crisisaanpak 

 

Geachte minister, 

Nederland wordt momenteel  zwaar getroffen door de coronacrisis. Deze pandemie mist zijn 

uitwerking niet op onze samenleving en economie. De coronacrisis dreigt daarmee een economische 

crisis te worden. Er is een sterke roep om maatregelen die helpen voorkomen dat deze crisis te diep 

wordt. Daarnaast is er ook de roep om de doelen van het Klimaatakkoord niet uit het oog te verliezen 

bij het kiezen van maatregelen. De deelnemers aan het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit hebben zich 

gebogen over de vraag welke concrete maatregelen getroffen kunnen worden die bijdragen aan 

beide: zowel het dichterbij brengen van de doelen uit het Klimaatakkoord, alsook het verlichten van 

de effecten van de Coronacrisis. De deelnemers van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit handelen 

daarbij vanuit een gezamenlijke vertrekpunt: de afspraken van het vorig jaar afgesloten 

klimaatakkoord blijven staan en we komen de gemaakte afspraken na. 

 

We hopen dat onderstaande suggesties een plek zullen krijgen in uw binnenkort te presenteren plan 

om zo goed mogelijk uit deze coronacrisis te komen. 

 

1. Lessen trekken uit de vorige crisis 

Tijdens de kredietcrisis zijn meerdere instrumenten ingezet om de economie weer vlot te trekken. 

Een deel daarvan zou, soms in aangepaste vorm, ook kunnen bijdragen aan een expliciet groen 

herstel uit de coronacrisis. In dat kader wijzen we op goede ervaringen met het instrument van 

willekeurig afschrijven. Ook de gedachte achter de Crisis- en Herstelwet om procedures bij de 

bouwprojecten te verkorten heeft toen geholpen. Binnen de crisis- en herstelwet waren meerdere 

maatregelen om proceduretermijnen voor projectontwikkeling te verkorten opgenomen, waaronder 

een verkorte afhandelingstermijn van 6 maanden voor zaken bij de Raad van State.  

 

Door dergelijke regelingen nu weer en tijdig in te richten en toe te spitsen op projecten die bijdragen 

aan de energietransitie, worden zowel bedrijvigheid, werkgelegenheid als de uitvoering van het 

Klimaatakkoord gestimuleerd. We denken dat ook nu een dergelijke aanpak behulpzaam zal zijn. We 

komen daar bij het volgende punt nog op terug. 

 

2. Knelpunten wegnemen bij concrete projecten 

De Coronacrisis heeft veel projecten stilgelegd. Ook binnen de energiesector zijn de effecten 

voelbaar. Daarmee dreigt het tempo van de energietransitie, en daarmee het behalen van de 

klimaatdoelen, ongewenste vertraging op te lopen. Corona-gerelateerde redenen komen bovenop 

reeds bestaande knelpunten. Bij Corona-gerelateerde redenen betreft het bijvoorbeeld verminderde 

mogelijkheden voor participatie of werkzaamheden die niet op anderhalve meter afstand kunnen 

plaatsvinden. Reeds bestaande knelpunten kunnen bijvoorbeeld zijn: vertraging in 

vergunningprocedures, geen aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet, de interpretatie van 

wetgeving door bevoegd gezag of het niet beschikbaar komen van benodigde grond.  

 

Partijen aan het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit gaan gezamenlijk kijken naar wat nodig is om 



stilliggende projecten vlot te trekken en kijken daarbij samen welke oplossingen bijdragen aan het op 

gang brengen van deze projecten. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijk vaker voorkomende 

problematiek en breder toepasbare oplossingen voor andere stilliggende projecten. Daar waar 

partijen samen tot een oplossing kunnen komen, zal dit in gang worden gezet. Daarbij kan het Rijk in 

sommige gevallen ook faciliterend optreden, zoals aanpassing van wetgeving, of het gebruik van 

minder orthodoxe middelen zoals het aanwijzen van een probleemoplosser om versnelling bij 

partijen te kunnen bevorderen. Algemene inzichten over knelpunten zullen in een advies tot wijziging 

van regelgeving worden teruggekoppeld .  

 

3. Arbeidsmarkt en Scholing toesnijden op werk in energietransitie  

Voordat de crisis uitbrak, werd het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten als een grote 

belemmering ingeschat voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Vooral het tekort aan mensen 

die nodig zijn voor de aanleg van de infrastructuur en warmtenetten, de bouw van windparken en 

zonnevelden, het aanbrengen van zonnepanelen op daken en andere vormen van verduurzaming van 

de bebouwde omgeving, vormen een ernstige bedreiging voor het behalen van de 

klimaatdoelstellingen.  

 

Als gevolg van de aanstaande economische recessie is de angst groot dat veel werknemers bij hun 

huidige werkgevers niet in dienst kunnen blijven. Dit betreft grotendeels sectoren buiten de 

energiebranche. Werkgevers in de energiesector (o.a. netwerkbedrijven en energieleveranciers) 

willen nog voor de zomer een concreet plan ontwikkelen om ontslagen werknemers uit andere 

sectoren de gelegenheid te geven zich versneld te laten omscholen tot mensen die in deze sector aan 

het werk kunnen gaan.  

Op korte termijn kan het stellen van voorwaarden aan de NOW-regeling voor sectoren met minder 

toekomstperspectief hier aan bijdragen, waaronder het stellen van een voorwaarde voor bijscholing. 

Cofinanciering van bij- en omscholing kan eveneens bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid. 

Werkgevers stellen voor dit te verankeren in een Sectorplan en gaan daartoe met het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek. In dit Sectorplan wordt zowel de kansen meegenomen 

voor het behoud van mensen binnen de sector en voor doorscholing (bijvoorbeeld zodat een 

monteur die minder werk heeft een extra module kan volgen zodat hij voortaan laadpalen kan 

installeren en aansluiten) als de transfer en bijscholing van werknemers buiten de sector.  

Werkgevers gaan ook in gesprek met de MBO Raad om een adequaat en flexibel opleidingsaanbod te 

ontwikkelen en onderzoeken daarbij hoe voldoende zekerheid geboden kan worden voor de MBO-

instellingen voor een minimale instroom. Daarbij zal ook onderzocht worden of en hoe er zekerheid 

is te geven aan MBO-instellingen voor een minimale instroom van afgestudeerden gedurende een 

periode van bijvoorbeeld 5 jaar en of het mogelijk is om baangarantie te geven aan  mensen die de 

opleiding succesvol hebben afgerond. 

In andere sectoren (zorg, onderwijs) is gebleken dat enkel landelijke instrumenten onvoldoende zijn 

om een goede matching te faciliteren tussen werknemers, werkgevers en onderwijsinstellingen. Daar 

boven komt nog dat het werk in de energietransitie bij uitstek regionaal is: de Regionale 

Energiestrategie maakt immers per regio een plan hoe de energievoorziening binnen deze regio er 

uit gaat zien. Analoog aan de aanpak in de zorg en het onderwijs stellen wij daarom voor om een 

Regionale Aanpak Tekorten in te richten voor de energietransitie. Doel van deze aanpak is om een 

infrastructuur te creëren die in iedere regio zorgt voor een match tussen arbeidsmarkt, scholing en 

de uitvoering van de klimaatambities in die regio. 



 

 4. Slim versnellen bestaande afspraken Klimaatakkoord 

De ruim 600 afspraken in het Klimaatakkoord kennen allemaal hun eigen tijdshorizon: een deel van 

de afspraken hoeft pas richting 2030 gerealiseerd te zijn, maar behoeft wel voorbereidingen in de 

voorliggende jaren. Een aantal daarvan dreigt nu stil te vallen, omdat andere prioriteiten naar de 

voorgrond schuiven door de Coronacrisis. Partijen aan het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit zijn bereid 

expliciet te kijken naar de mogelijkheden om juist deze langetermijnafspraken naar voren te halen, 

naar acties en investeringen op de middellange of zelfs korte termijn. Daarbij nemen partijen nieuw 

opgedane inzichten mee. Zo laten recent gepubliceerde rapporten over wind op zee1 en over 

infrastructuur2 zien dat er keuzen moeten worden gemaakt op het vlak van infrastructuur, 

energiedragers en het beter op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod van duurzaam 

opgewekte elektriciteit. Voor versnelling kan gedacht worden aan het opstellen van 

meerjarenprogramma’s, het versneld vinden van een concrete toepassing binnen het Programma 

Waterstof van EZK,  de stimulans van innovatie, het versnellen van elektrificatie in de industrie, het 

versneld investeren in netwerken voor elektriciteit en warmte, en het naar voren halen van het 

stadium waarin vergunningaanvragen worden gedaan van partijen (waarbij partijen een groter risico 

nemen dat het beoogde project niet gerealiseerd kan worden en de investering voor de vergunning 

afgeschreven moet worden). Wij nodigen u uit om ook het voorgenomen (en aanvullend) flankerend 

beleid uit te werken dat investeringen in elektrificatie en infrastructuur lonend maakt en te 

waarborgen dat (maatschappelijke) investeringen renderen.  

Alle partijen aan tafel zijn bereid mee te blijven werken aan oplossingen. U mag zowel op het 

Uitvoeringsoverleg als de individuele partijen een beroep doen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Jacob van Dijk 

Voorzitter Uitvoeringsoverleg Elektriciteit 

 

 

 
1 AFRY: The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind (maart 2020) 
2 DNV GL: Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie: Meerjarenprogramma Infrastructuur en Klimaat 0.1 (mei 2020) 


