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Meer ingenieurs nodig voor uitvoering 
energieakkoord 
 
Den Haag – Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA waardeert het proces dat de 
SER in gang heeft gezet door zoveel partijen bij het opstellen van het Energieakkoord te 
betrekken. De focus op energiebesparing is uitstekend. Tevens omarmt KIVI NIRIA de 
ambitie om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de opleiding van 
ingenieurs. Zonder ingenieurs geen uitvoering van de energietransitie. KIVI NIRIA spreekt 
echter haar zorg uit over de voorgestelde ambitie van wind op zee. De kosten hiervan zijn 
zeer hoog en de inpassing van deze energie in het elektriciteitsnet is niet gegarandeerd.  
 
KIVI NIRIA is kritisch op de uitgesproken ambitie voor wind op zee. De investeringen zijn bijzonder hoog, 
waardoor andere benodigde routes voor verduurzaming in verdrukking komen. De maatschappelijke 
aanvaardbaarheid hiervan moet nadrukkelijk geadresseerd worden. Ook zijn oplossingen nodig voor de 
grote fluctuaties in elektriciteitsproductie waardoor sterke verbetering van de elektrische infrastructuur 
noodzakelijk is. Als de inpassing van de energie die opgewekt wordt door wind op zee in het 
elektriciteitsnet niet gegarandeerd kan worden, moet de bouw van nieuwe molens worden 
getemporiseerd.  
 
KIVI NIRIA benadrukt het belang van een consistent lange termijn beleid. Het opleiden van ingenieurs 
kost jaren. De aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt kan alleen succesvol zijn als de arbeidsmarkt 
een consistent lange termijn perspectief biedt. Een visie op innovatie en technologische vernieuwing op 
energiegebied is nu nog sterk onderbelicht. Net als een structurele verbinding tussen het 
wetenschapsbeleid en het innovatiebeleid.  
 
Elke Joule die wordt bespaard, hoeft niet te worden opgewekt. Noch met fossiele bronnen, noch met 
duurzame bronnen. De keuze om een sterk accent te leggen op besparingen in de gebouwde omgeving 
en in de industrie is dan ook een juiste. In de scenario’s die KIVI NIRIA heeft ontwikkeld is zelfs een 
energiereductie tot circa 50% in 2050 mogelijk, voornamelijk in de vorm van warmte. Nederlandse 
bedrijven zijn sterk betrokken bij besparingen, waardoor veel arbeidsplaatsen worden gecreëerd.  
 
KIVI NIRIA vraagt tenslotte aandacht voor de Europese en mondiale context. Zo heeft de productie van 
wind en zon in Duitsland invloed op de mogelijkheid om Nederlandse windenergie rendabel in te zetten. 
De CO2-prijs heeft direct invloed op de rentabiliteit van centrales. Vanwege de huidige lage CO2-prijs 
staan schone gasgestookte centrales stil, terwijl deze zijn ontworpen voor het efficiënt leveren van 
regelend vermogen. Onze opleidings- en onderzoeksinstituten en bedrijven moeten hun positie op de 
wereldmarkt kunnen versterken, om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de economie en een 
meer duurzaam energiesysteem. 



 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en hoger opgeleide 
technische professionals in Nederland. Dit netwerk biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en te 
delen met andere professionals. Het promoten van techniek in de samenleving is een van de speerpunten 
van KIVI NIRIA. 
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