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Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die leven 

binnen alle lagen in Nederland.  

 

‘Politici: meer daadkracht vereist bij energietransitie’ 

Visie op het gebied van energie en energietransitie ontbreekt 

 

Een grote meerderheid (87%) van politiek-bestuurlijk 

Nederland is bekend met het concept ‘energietransitie’. 

Maar liefst 89% geeft aan, dat een energietransitie 

noodzakelijk is. Als voornaamste redenen om een 

transitie door te voeren worden genoemd: het 

tegengaan van de klimaatverandering (60%), het 

minder afhankelijk worden van andere landen (48%) en 

het beperken van ecologische gevolgen (47%). 

Opmerkelijk is dat ondanks de perceptie van de noodzaak, een grote meerderheid van de 

bestuurders en volksvertegenwoordigers (66%) vindt, dat de Nederlandse politiek momenteel 

onvoldoende prioriteit geeft aan energietransitie en duurzame energie.  

Dit blijkt uit een onderzoek van HEC - ULg - Management School - Université de Liège in 

samenwerking met onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder alle gekozen en benoemde 

bestuurders in Nederland. Ruim 1.100 lokale, regionale en landelijke bestuurders en 

volksvertegenwoordigers deden aan het onderzoek mee. 

 

Onvoldoende visie bij de totstandkoming van energietransitie 

43% van de politici geeft aan, dat zij vinden dat Nederland géén langetermijnvisie heeft op het 

gebied van energie. Ongeveer een gelijk aantal (46%) is van mening dat Nederland onduidelijke wet- 

en regelgeving heeft op het gebied van energie. Tevens vindt meer dan de helft van de ondervraagde 

politici (56%) dat Nederland niet beschikt over zowel een lange als een korte termijnbeleid op het 

gebied van energie.  

Tegelijkertijd verwacht 73% van de politici, dat Nederland wordt geconfronteerd met de ecologische 

gevolgen van fossiele brandstoffen. Het gebruik van fossiele brandstoffen en de eerder genoemde 

gevolgen daarbij, zal Nederland in de toekomst financieel gaan raken, geeft tweederde (68%) van de 

politici aan. 

 

Voldoende innovatiekracht en voldoende financiële middelen 

Nederland beschikt over voldoende innovatiekracht om te komen tot nieuwe energieconcepten. 

Daarvan is 82% van de politici overtuigd. Als aanvulling hierop zeggen de politici: “Wij hebben als 

Nederland de techniek, die het mogelijk maakt om energietransitie te realiseren”. 

Volgens 64% van de politici beschikt Nederland over voldoende financiële middelen om een 

energietransitie te realiseren. Tevens is 42% van mening dat duurzame energie niet duurder is dan 

grijze stroom. 

 

“Energietransitie is de overgang van 

een energiesysteem gebaseerd op 

fossiele brandstoffen naar een nieuw 

systeem gebaseerd op duurzame 

energiebronnen.” 
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De rolverdeling bij de actoren is onduidelijk: Rijksoverheid is aan zet 

Over welke partijen betrokken zijn bij het realiseren van de energietransitie zegt 84% van de 

ondervraagden dat de Rijksoverheid hier het voortouw moet nemen. Daarna worden  

energiebedrijven (76%) en kennisinstellingen (71%) het vaakst genoemd. Dit betekent dat de 

bestuurders en volksvertegenwoordigers vinden dat er een nauwe samenwerking moet komen 

tussen de Rijksoverheid,  energiebedrijven en kennisinstellingen om te komen tot een 

energietransitie. 

65% van de politici vindt dat de rolverdeling tussen de actoren niet helder is. Wat betreft de taken 

van de Overheid in zijn geheel verschillen de meningen sterk. 30% vindt dat de Overheid moet 

‘stimuleren, faciliteren en sturen’, 17% zegt ‘stimuleren en faciliteren’ en 12% is van mening 

‘faciliteren en sturen’. Hieruit blijkt, dat bij de bestuurders en volksvertegenwoordigers geen 

duidelijk beeld hebben van hun eigen rol binnen de transitie. 

Er heerst een wisselend beeld of de diverse actoren in de maatschappij actief bezig zijn met het 

concept duurzaamheid (32% eens; 33% oneens). Hetzelfde beeld heerst op de vraag of actoren 

verlangen hebben naar verandering ten aanzien van het huidige energiesysteem (37% eens; 27% 

oneens). 

 

Energieakkoord: stimulans tot energietransitie 

Op 6 september 2013 sloot de Nederlandse Overheid met bijna vijftig organisaties het 

energieakkoord voor duurzame energie. 70% van de politici kent het energieakkoord. Daarbij geeft 

(maar) 40% van de ondervraagden aan, dat het energieakkoord een goede stimulans is voor het 

bevorderen van duurzame energie. 

46% van de politici is het eens met de stelling, dat Nederlanders eventuele extra kosten van 

duurzame energie wel kunnen dragen. Daarnaast vindt 32% dat beleidsmaatregelen, gericht op 

duurzaamheid, alleen wenselijk zijn als deze de werkgelegenheid in Nederland niet verminderen. Op 

beide factoren kan de Nederlandse Overheid een rol innemen.  

 

Nederlandse maatschappij klaar voor een transitie 

Volgens 49% van de politici heerst er onder de Nederlandse burgers en bedrijven een 

maatschappelijke onrust en ontevredenheid. Deze onrust kan ontstaan, omdat huidige systemen niet 

meer aansluiten aan de verwachtingen van de maatschappij. Er wordt op zoek gegaan naar nieuwe 

systemen, waardoor transities plaats kunnen vinden.  

6 december 2013 

 

De gehele studie wordt momenteel van het Frans naar het Engels vertaald en zal begin 2014 beschikbaar zijn.  

Indien u de gehele studie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Mattie Kaelen. Hij is bereikbaar via: 

mattie_kaelen@hotmail.com en http://www.linkedin.com/in/mattiekaelen. Ook kunt u Mattie Kaelen volgen 

op Twitter: https://twitter.com/Mattie_Kaelen. 

mailto:mattie_kaelen@hotmail.com
http://www.linkedin.com/in/mattiekaelen
https://twitter.com/Mattie_Kaelen
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Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl 

 

TOP-onderzoek 

OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te zijn. 

 

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar 

opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van alle gekozen en 

benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de gemeenten en de 

Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen deelpopulaties bij het onderzoek 

worden betrokken. 

 

Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders van alle 

onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?  

 

Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.  

 

 

 

Contact 

OverheidinNederland.nl 

Het Communicatiehuis 

Expeditiestraat 12 

5961 PX Horst 

 

www.OverheidinNederland.nl 

info@OverheidinNederland.nl 

KvK-nummer 54213975 

077-3987246 

 

 

Social media: 

http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl 

https://www.youtube.com/OverheidinNederland 

https://twitter.com/OverheidinNL 

http://www.overheidinnederland.nl/
mailto:info@OverheidinNederland.nl
http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
https://www.youtube.com/OverheidinNederland
https://twitter.com/OverheidinNL

