Presentatie rapport “De Kosten van het Energieakkoord”
Datum:
Locatie:
Aanmelden:

Woensdag 13 februari a.s.; 13.00u – 17.00u
KIVI grote zaal, Prinsessegracht 23, Den Haag
Een email per persoon naar info@mwenb.nl

Georganiseerd door Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, in samenwerking met
KIVI afd. Techniek, Maatschappij & Energie
Rapport en onderliggende spreadsheet kunnen door de aanwezigen vanaf 13.00 gedownload worden.
Het rapport wordt in ontvangst genomen door Frits Bolkestein, na een toelichting door de auteurs, en
commentaar van deskundigen. Er wordt afgesloten met een uitgebreide Q&A met de zaal.
Er is ruim tijd voor interviews met de betrokkenen.

Achtergrond
Spreadsheet
In de jaren 2014 – 2017 is op initiatief van de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid door twee duurzame
ingenieursbureaus een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kosten van het Energieakkoord. De resultaten
daarvan zijn verwerkt tot een interactieve spreadsheet, waaruit bleek dat de kosten voor het behalen van
de doelen uit het akkoord voor 2020 en 2023 waarschijnlijk ca. 107 miljard euro zullen bedragen.
De gebruiker van de spreadsheet kan overigens de noodzakelijke aannames erin aan zijn eigen inzicht
aanpassen, om zo een (in zijn ogen betere) uitkomst te verkrijgen.
Rapport
Vervolgens zijn, op verzoek van de stichting, de resultaten door een groep ingenieurs geanalyseerd, en in de
context geplaatst van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hieruit bleek dat er nogal wat
misgegaan is bij de totstandkoming van het Energieakkoord , en dat de effectiviteit en efficiency ervan te
wensen overlaten.
Uiteraard is het van het grootste belang om hier lering uit te trekken bij de totstandkoming van het
Klimaatakkoord. Er zijn immers talloze parallellen tussen beide akkoorden.

Programma - KIVI grote zaal
13.00u

Inloop met thee en koffie

13.30u
13.35u
13.50u
14.30u

Welkom en inleiding
De spreadsheet – DEMO
Het rapport, belangrijkste conclusies
Koffiepauze

15.00u
15.20u
15.40u
16.00u
16.45u

Het politieke spel
Economische aspecten
Uitreiking rapport aan Frits Bolkestein
Q&A met de auteurs
Borrel en interviews

18.00u

Einde

