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Downloaden of bestellen:  
energietransitie.net 
 
Samenvatting (in Cafe Weltschmerz interview): 
Google: wolters  wellens



Lering trekken uit systeemfouten van Energieakkoord 
 



Conclusies

 



De kosten zijn nooit bekend gemaakt  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De kosten zijn nooit bekend gemaakt  
PBL kent kosten “referentiescenario” nog steeds niet… 



Kosten lopen door tot 2038  -  nu nog €57 mrd  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Kosten lopen door tot 2038  -  nu nog €57 mrd  
In 2030: ca €4 mrd + ca €4 mrd  (Klimaatakkoord) = €8 mrd  



Energieakkoord: CO2 reductie was geen doel!
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Energieakkoord: CO2 reductie was geen doel! 
Hogere kosten per ton CO2 reductie



Gaat het nou om CO2 of om zon- en windenergie? 
 



Gaat het nou om CO2 of om zon- en windenergie?
In 2015: ambtenaren overtuigd, dus klimaattafels: alleen CO2 reductie!



Gaat het nou om CO2 of om zon- en windenergie?
In 2018: alsnog 32% duurzame energie! 



Geen warme ontvangst…



Geen warme ontvangst…

Kritiek PBL en NVDE fact check
https://www.energietransitie.net/de-reacties-van-pbl-en-nvde/ 

https://www.energietransitie.net/de-reacties-van-pbl-en-nvde/


Economische aspecten:  wie betaalt de rekening?



Nationale kosten:

“voor de Nederlandse samenleving als geheel,  
ongeacht wie deze draagt”



Kapstokartikel:

Alles wat we uitgeven aan de energietransitie  
boven wat het alternatief kost,  

gaat ten koste van onze welvaart



Lijsttrekkerdebat controleren op de volgende fouten:



Het energieakkoord gaat ons heel veel banen opleveren!



De kosten moeten worden betaald  
door wie CO2 uitstoot (de gezinnen)



De kosten moeten eerlijk worden verdeeld  
(lees: vooral door het bedrijfsleven)



De verduurzaming moet woonlastenneutraal zijn



De kosten verdwijnen pijnloos in de economische groei



Energieakkoord vs Klimaatakkoord?



Enquete Natuur & Milieu (Motivaction):

Betaalbereidheid bevolking voor klimaatbeleid

Meer dan €10 per maand:  30%

Meer dan €30 per maand:  10%



Enquete Natuur & Milieu (Motivaction):

Betaalbereidheid bevolking voor klimaatbeleid

Meer dan €10 per maand:  30%

Meer dan €30 per maand:  10%

In 2020:   €132 per maand!



“..dat is ook niet een manier om aan de Nederlanders op 
een eerlijke manier te vertellen wat iets kost”

“Het gaat iets kosten……”



Energieakkoord: CO2 reductie was geen doel! 
Interferentie met het ETS systeem: waterbed-effect



Biomassa en houtkachels is ca. 50% van totaal DZE



Door biomassa en ETS: toename van CO2 uitstoot!



Downloaden of bestellen:  
energietransitie.net/downloads 
 
Samenvatting (in Cafe Weltschmerz 
interview): 
Google: wolters  wellens

Vragen?


