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Ed Nijpels over woningbezitters en het Energieakkoord
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gieonderzoek Centrum Nederland, het 
Planbureau voor de Leefomgeving en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Zonder  extra maatregelen ligt Neder-
land bijvoorbeeld niet op schema om 
zoveel energie te besparen als gepland. 
In 2020 moet Nederland honderd pe-
tajoule (pj) energie hebben bespaard: 
het verbruik van anderhalf miljoen 
huishoudens in Nederland. Maar we 
komen volgens de rekenmeesters waar-
schijnlijk niet verder dan  een besparing 
van 68 pj. 

Ed Nijpels [1950, zie cv] houdt in de 
gaten of alle ondertekenaars zich aan de 
afspraken houden. Hij is onafhankelijk 
voorzitter van de zogeheten borgings-
commissie Nationaal Energieakkoord, 
een functie waarvoor hij door, zoals 
hij zelf zegt: ‘de founding fathers van 

Petajoules energie moet Nederland 
besparen om een duurzamer land te 
worden. En iedereen moet meer doen 
om dat voor elkaar te krijgen, zegt 
Ed Nijpels, die over het Nationaal 
Energieakkoord waakt. Wat verwacht 
hij van woningbezitters?
TEKST MARIJKE VAN GERVEN  FOTOGRAFIE STIJN RADEMAKERS

 O
p de kop af vier jaar geleden 
zetten de vertegenwoordigers 
van 47 milieu-, werkgevers-, 
werknemers- en maatschap-
pelijke organisaties hun hand-

tekening onder het Nationaal Ener-
gieakkoord. Ze spraken af dat zij er,  
binnen hun kunnen, alles aan zouden 
doen om  Nederland voor 2023 op een 
aantal concrete punten te verduurza-
men. De organisaties maakten daartoe 
onder meer afspraken over de hoeveel-
heid te plaatsen windmolens op land, 
hoeveel CO₂ de industrie mag uitstoten, 
en hoeveel stroom en gas huishoudens 
moeten besparen. 
Maar de doelen uit het akkoord lijken 
niet zonder meer te worden gehaald. 
Dat bleek bij de recentste jaarlijkse 
doorrekening (oktober 2016) van Ener-
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het Energieakkoord’ is gevraagd. Dat 
zijn het kabinet, werkgevers-, werk-
nemers- en milieuorganisaties. Eigen 
Huis Magazine sprak Nijpels, thuis in 
Amsterdam. En vroeg hem wat er nodig 
is om in 2023 de gestelde doelen te beha-
len, en wat daarbij van woningbezitters 
wordt verwacht. 

Maakte de laatste jaarlijkse door-
rekening u zenuwachtig? 
Nijpels: ‘Nee. We halen alle doelstel-
lingen, omdat we extra maatregelen 
hebben getroffen.’ 

Dat klinkt optimistisch. 
‘Ja, en realistisch. De afgelopen jaren 
hebben we drie van de vijf doelstellingen 
gehaald, maar om op schema te blijven 
voor de overige twee, moest er een tand-
je bij. Dat hebben we gedaan. Dit voor-
jaar hebben onder meer energieleve-
ranciers en netbeheerders afgesproken 
dat ze hun klanten vaker en duidelijker 
energiekostenoverzichten gaan sturen. 
Hierdoor krijgen huishoudens beter in-
zicht in hun energieverbruik. Hopelijk 
leidt dat tot een besparing van tien pj. 
En de energie-intensieve industrie [be-
drijven die buitengewoon veel energie 
verbruiken, zoals raffinaderijen en de 
metaalsector, red.] heeft afgelopen april 
een plan ingediend waarmee ze alsnog 
hopen te voldoen aan de afspraken voor 
energiebesparing. Daarmee wordt dan 
nog eens negen pj energie bespaard. Op 
basis van deze maatregelen heb ik er alle 
vertrouwen in dat we de doelstellingen 
gaan halen. Je moet niet vergeten dat het 
Energieakkoord primair bedoeld was 
om de vreselijke achterstanden die we 

CV Eduardus Hermannus Theresia Maria Nijpels

Opleiding Rechten aan de Universiteit van Utrecht 
Loopbaan onder meer fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer (1982-
1986), minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1986-
1989), burgemeester van Breda (1990-1995), Commissaris van de Koningin in Fries-
land (1999-2008) 
Momenteel Voorzitter SER-Commissie Borging Energieakkoord 
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hadden, in te halen. Daar zijn we mee 
bezig. We moeten van een aandeel van 5 
procent duurzame energie naar 14 pro-
cent in 2020 en 16 procent in 2023. Dat 
wordt een geweldige prestatie, maar 
uiteindelijk gaan we door tot 100 pro-
cent duurzame energie in 2050, want 
dat is wat het akkoord van Parijs vraagt. 
Dat betekent dat we de komende jaren 
grote stappen moeten zetten. Daarbij 
kan geen partij achterblijven.’ 

Vindt u dat huiseigenaren genoeg 
doen?  
‘Een aantal wel, een aantal ook niet. 
Maar je zal me nooit horen zeggen dat 
het gemakkelijk is voor huiseigenaren 
te investeren in energiebesparende 
maatregelen. Ik begrijp dat je niet 
staat te trappelen zonnepanelen aan 
te schaffen als je onzeker bent over je 
baan. Verder hebben mensen, zeker in 
economisch slechte tijden, weinig zin 
schulden te maken – ze willen geen 
geld lenen voor energiebesparende 
maatregelen. Schuldaversie noemen 
we dat. Ook zit energiebesparing huis-
houdens nog niet echt tussen de oren. 
Daarom hebben we afgesproken dat 
bouwers en installateurs consumenten 
‘ontzorgen’, dus op bezoek gaan bij de 
consument.’ 

En hebben ze dat gedaan? 
‘Onvoldoende. Ik heb hierover wel eens 
met Maxime Verhagen (voorzitter van 
brancheorganisatie Bouwend Neder-
land, red.) gediscussieerd. Hij stelt dat 
hij moeilijk de deuren kan afgaan. Maar 
dat kan hij wel. Drink een kopje kof-
fie bij mevrouw Jansen in Hoogeveen, 

bekijk welke maatregelen zij nog kan 
nemen, zet de subsidiemogelijkheden 
voor haar op een rij en kom drie weken 
later terug om de boel te regelen.’

U verwijt bouwers eigenlijk dat ze 
te weinig moeite doen voor huisei-
genaren. Kunnen huiseigenaren zelf 
nog iets beter doen? 
‘Die moeten de zakken van Plasterk (de-
missionair minister van Binnenlandse 
Zaken, red.), leegkloppen. Maak hem 
blut. Er is een Energiebespaarfonds van 
300 miljoen euro (waaruit leningen 
aan huiseigenaren worden verstrekt, 
red.) en in november vorig jaar, toen 
het fonds al drie jaar bestond, was nog 
maar 120 miljoen euro uitgegeven. Er 
ligt dus nog 180 miljoen euro te wach-

ten. Je kunt veel kritiek hebben op de 
overheid, maar in alle eerlijkheid vind 
ik dat het kabinet voldoende doet om 
huishoudens energie te laten besparen. 
Er zijn subsidies en leningen en de hy-
potheekruimte voor energiebesparende 
maatregelen is verruimd.’ 

En wat als huishoudens ondanks al-
les niet zoveel energie besparen als 
het Energieakkoord verlangt?  
‘Laten we niet op de zaken vooruit- 
lopen. Er is een convenant getekend 
dat tot tien pj extra besparing moet 
leiden. We gaan nu eerst proberen de 
consument te verleiden. Maar mocht 
dat niet werken, dan sluit ik verplich-
tingen niet uit. Dat geldt voor huisei-
genaren, maar ook voor alle andere 
sectoren. Niemand kan de komende 
jaren op zijn handen blijven zitten. 
Als een van de partijen zijn afspra-
ken niet nakomt, meld ik dat aan de 
minister. Uiteindelijk kan een sector 
een wettelijke maatregel worden op-
gelegd. Begin dit jaar was daar bijna 
sprake van bij de energie-intensieve 
industrie. Op het bureau van minister 
Kamp (Economische Zaken, red.) lag 
al een algemene maatregel van bestuur 
die bedrijven kon dwingen energie te 
besparen. Hij hoefde hem alleen nog 
te ondertekenen en aan de Tweede 
Kamer te sturen.’ 

Kunt u een voorbeeld geven van 
een verplichtende maatregel voor 
huiseigenaren? 
‘Nee, dat past niet in mijn rol als onaf-
hankelijk toezichthouder. Ik heb geen 
bevoegdheid sancties op te leggen. 

‘Je zal me nooit horen zeggen dat 
het voor huiseigenaren makkelijk is 

te investeren in energiebesparing’

Doel van het Energieakkoord

Het akkoord werd in september 2013 
ondertekend door de Rijksoverheid, 
werknemers-, werkgevers,- milieu- en 
maatschappelijke organisaties. De 
afspraken gelden tot 2020. Dit zijn de 
belangrijkste doelen: 

 Een besparing op het energiever-
bruik van 1,5 procent per jaar. 

 Een finale energiebesparing van hon-
derd petajoule, zoveel als het verbruik 
van anderhalf miljoen huishoudens in 
Nederland. 

 In 2020 moet 14 procent van de tota-
le energievoorziening duurzaam worden 
opgewekt, in 2023 16 procent. 

 Het akkoord moet voor vijftiendui-
zend nieuwe banen zorgen. 
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Bovendien vind ik het onverstandig 
en onwenselijk nu al te speculeren 
over ‘wat als’.’ 

Heeft u zelf energiebesparende 
maatregelen genomen? 
‘Ja, natuurlijk. Maar kijk, ik woon in 
een rijksmonument, het valt onder 
beschermd stadsgezicht en het is we-
relderfgoed. De mogelijkheden om iets 
te doen, zijn daardoor beperkt. Voor 
monumenten- of grachtenglas moet je 
per onderdeel van je huis toestemming 
krijgen. En alleen het vervangen van 
de ramen in mijn studeerkamer kost 
al 18 duizend euro. “Gekkenwerk”, zei 
het glasbedrijf, “dat verdient u in geen 
honderd jaar terug.” Een deel van het 
huis heeft wel dubbel glas. Verder is 
het buitengewoon goed geïsoleerd  en 
ik heb een nieuwe, zelfdenkende ketel. 
Ook kan ik elke radiator in huis via een 
app aansturen. Ik gebruik nu zo weinig 
gas dat de energieleverancier kwam kij-
ken of de meter wel werkte.’ 

Enkele van de afspraken uit het Ener-
gieakkoord gelden tot 2020, andere 
tot 2023. Wat volgt daarna? 
‘Dan moet er een Energieakkoord 2.0 
komen. De voorzitter van de SER en ik 
hebben een rondje gemaakt langs de 
Tweede Kamerfracties en uitgelegd 
wat we met het eerste akkoord heb-
ben bereikt. Iedereen leek overtuigd van 
de effectiviteit van dat akkoord. Versie 
2.0 komt aan de orde als er een nieuw 
kabinet zit. Doordat Nederland zich 
moet houden aan strenge internatio-
nale afspraken, zal het nieuwe akkoord 
minder vrijblijvend zijn dan het eerste. 
We hebben nu niet meer de mogelijk-

heid ons eigen tempo te kiezen.’
Op het moment van schrijven ( juli 
2017) onderhandelen de VVD, CDA, 
D66 en ChristenUnie met elkaar over 
een nieuw kabinet. 

Wat verwacht u van de kabinets-
onderhandelingen? 
‘Dat duidelijk wordt hoe we de doel-
stellingen van Parijs gaan halen. Wat 
mij betreft wordt de route naar 2050 
vastgelegd in een klimaatwet. Geluk-
kig zitten aan de formatietafel twee 
partijen die deze wet omarmen: D66 
en de ChristenUnie, dus ik ga ervan 
uit dat de wet er gewoon komt. Het 
is geen wondermiddel, maar wel een 

instrument waarmee het energiebeleid 
gestructureerd kan worden. Natuurlijk 
doet een regeerakkoord dat ook, maar 
een klimaatwet geeft nog net wat meer 
zekerheid en vertrouwen. Partijen moe-
ten niet zo ingewikkeld doen over een 
klimaatwet. Wat er precies inkomt, is 
een kwestie van onderhandelen. Maar 
de vrijheid is beperkt, want Europa stelt 
eisen.’  

 Komende maand publiceren het PBL, 
CBS en ECN de Nationale Energieverken-
ning. In deze jaarlijkse rapportage beschrij-
ven zij hoe het gaat met de doelen uit het 
Energieakkoord.  

‘Wat mij betreft wordt de 
route vastgelegd in een 
klimaatwet. D66 en 
Christenunie omarmen dat’

De rol van Vereniging Eigen Huis in het Energieakoord 

Vereniging Eigen Huis was nauw betrokken bij de onderhandelingen over het Na-
tionaal Energieakkoord en heeft daar concrete zaken bepleit, zoals een eenvoudig 
en betaalbaar energielabel. Toch heeft de vereniging het akkoord uiteindelijk niet 
ondertekend. ‘We wilden pertinent niet onderschrijven dat er ongespecificeerde en 
verdergaande maatregelen genomen konden worden, als doelen niet gehaald zou-
den worden’, zegt beleidsadviseur Maarten Eeke van der Veen. ‘Die blanco cheque 
wilden we niet uitschrijven.’ 
Nijpels zegt het ‘buitengewoon jammer’ te vinden dat Vereniging Eigen Huis niet 
heeft getekend. ‘Daarmee heeft de vereniging kansen gemist om mee te doen aan 
het debat. Als over huiseigenaren wordt beslist, moet je erbij zitten.’ Nijpels hoopt 
dat Vereniging Eigen Huis weer aan tafel zal schuiven bij de gesprekken over de 
2.0 versie van het Nationaal Energieakkoord. ‘Er is niemand die vraagt een blanco 
cheque te geven. We moeten een grote slag slaan op gebied van duurzaamheid. 
Daarbij mag Vereniging Eigen Huis niet ontbreken.’ 
Van der Veen beaamt dat het ‘een enorme uitdaging is de energietransitie met z’n 
allen voor elkaar te krijgen’. ‘Een energieakkoord kan daarbij helpen, maar moet 
geen doel op zich worden. En als er een volgend akkoord komt, moeten daarin 
de lusten, lasten en zeggenschap eerlijk worden verdeeld.’ Ondertussen werkt de 
vereniging dagelijks aan energiebesparing, onder meer door leden te helpen hun 
woningen te verduurzamen. 
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