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Uitnodiging van samenleving aan politiek:  
samen sneller naar nieuwe energie voor Nederland 

 

Den Haag, 3 september 2012 
 

Geachte leden van de Staten Generaal, 
 

Nederland kan en moet sneller overstappen naar duurzame, betaalbare en betrouwbare energie. 

Daarmee maken we tegelijk onze leefomgeving veiliger en gezonder en maken we onszelf minder 
afhankelijk van politiek instabiele regio’s in de wereld. Bovendien kunnen we onze kwakkelende 

economie een noodzakelijke impuls geven. Want juist nu kunnen investeringen van burgers en 
bedrijven in energiebesparing, zonnepanelen, aardwarmte en andere duurzame bronnen zorgen voor 

nieuwe banen, een sterkere concurrentiepositie én een lagere energierekening.  

 
Omdat de noodzaak tot energietransitie steeds duidelijker erkend wordt in alle geledingen van de 

Nederlandse samenleving, hebben ruim 35 ondernemersorganisaties, consumentenorganisaties, 
vakbonden, natuurorganisaties en kennisinstellingen hun krachten gebundeld om de energietransitie 

te versnellen. Ondanks hun soms uiteenlopende belangenperspectieven  werken zij via het 

versnellingsnetwerk Nederland Krijgt Nieuwe Energie samen aan breed gedragen en robuuste 
oplossingen voor maatschappelijk gevoelige knelpunten. En via ons vandaag gelanceerde online 

versnellingsnetwerk Nederland.krijgtnieuweenergie.nl kunnen burgers, ondernemers, experts en 
studenten nu ook zelf hun praktische tips en suggesties voor een versnelde energietransitie delen. 

 
Burgers en bedrijven zijn graag bereid te investeren in energiebesparing en duurzame energie, maar 

de veelvuldige beleidswijzigingen in de afgelopen decennia hebben ervoor gezorgd dat ‘beleidsrisico’ 

een van de belangrijkste investeringsdrempels is geworden. Nederland heeft daarom dringend 
behoefte aan een Nationaal Energietransitie Akkoord, zoals dat ook vorig jaar door de Tweede Kamer 

met ruime meerderheid is uitgesproken (motie Verburg/Samsom). 
 

Onze historie kent veel voorbeelden van andere transities waarin wij met vereende krachten – 

overheid, bedrijfsleven en burgers – dito grote uitdagingen hebben overwonnen. Vandaag nodig ik u 
uit om een nieuwe daadkrachtige samenwerking aan te gaan met de samenleving voor de 

energietransitie. Een samenwerking die niet alleen de traditioneel sterk vertegenwoordigde 
energieproducenten en grootverbruikers maar ook MKB-bedrijven, agrariërs en burgercoöperaties een 

stem geeft. Want alleen samen met deze partijen kunt u tot een robuust overheidsbeleid komen dat 
aan alle belanghebbenden een helder langetermijn perspectief biedt. 

 

De samenleving verheugt zich op een constructieve samenwerking met u. 
 

Hoogachtend, 

 
Prins Carlos de Bourbon de Parme 
Voorzitter Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie 


