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Kernpunten 
 
Logistiek  

- Wij adviseren u op zondagavond naar Stockholm te vliegen en op 
maandag 27 februari na de inhoudelijke sessies terug te keren naar 
Nederland.  

- De gezamenlijke transport- en energiesessie op maandagmiddag zult u 
samen met minister Harbers bijwonen.  

- U kunt zich de tijdens de tweede dag van de Energieraad laten 
vertegenwoordigen door Reinier Koppelaar, interim directeur 
energiemarkt.  

- Op het moment van schrijven is de exacte inhoudelijke strekking van de 
sessies nog niet bekend. De GA is gebaseerd op actuele en uitgedragen 
Nederlandse posities bij de verschillende thema’s.  

 
Inhoudelijk 

- Met betrekking tot de sessie over de energiemarkt en leveringszekerheid 
benadrukken wij het belang dat 1) de verdere afbouw van fossiele 
brandstoffen noodzakelijk is; 2) mechanismen om onverwachte schokken 
in leveringszekerheid op te vangen nog steeds nodig zijn; 3) de uitrol van 
hernieuwbare energie versneld moet worden en 4) dat een te grote 
afhankelijkheid van een enkele partij zeer ongewenste gevolgen heeft. 

- Bij de hervorming van de elektriciteitsmarkt dient de focus te liggen op 
het versterken van de positie van de consument, zodat deze beter 
beschermd wordt tegen prijsschokken.   

- Daarnaast stellen wij dat, conform onze inzet op RepowerEU, stabiele 
energiebetrekkingen met derde landen moeten worden uitgebreid en 
gediversificeerd. Hierbij is het van belang te voorkomen dat we te 
afhankelijk worden van een energieleverancier.  

- Bij de gemeenschappelijke transport- en energiesessie zal de focus liggen 
op twee aandachtspunten met betrekking tot het energie- en 
transportbeleid en de groene transitie. Ten eerste is dat de netcapaciteit 
voor verdere elektrificatie van mobiliteit en transport. Ten tweede is dat 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van duurzame vormen van brandstof 
voor zwaarder wegvervoer, de scheep- en luchtvaart (deze passage is 
afgestemd met I&W).  

- De energiesessie op dinsdagochtend gaat over energiebeleid en een 
competitieve industrie. Deze sessie zal geen beleidsdebat zijn, maar een 
sessie waarin experts een presentatie geven en in kleinere groepen het 
mogelijk is verder te spreken met elkaar.  
 

 




