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1. Complexe besluitvorming en de energiewetgeving 

  

Nog maar twee decennia geleden was de energievoorziening in Nederland volledig in handen van de 

overheid. De Gasunie en nutsbedrijven waren verantwoordelijk voor voldoende aanbod tegen een 

redelijke prijs. Maar sindsdien is er veel veranderd. Rond 1995 werd ‘marktwerking’ het leidende 

principe in het energiebeleid, een wending waarbij Brussel een grote rol speelde. Een aantal 

energiebedrijven werd geprivatiseerd en er werd een energiemarkt geschapen. In 1998 verscheen 

een nieuwe Elektriciteitswet en in 2000 de Gaswet, waarvan de onderliggende filosofie samengevat 

kan worden in de slagzin ‘de markt waar mogelijk, de overheid waar nodig’.  

 

De liberalisering van de energieproductie en -levering was een omvangrijke en ingrijpende operatie, 

met navenante economische, juridische, maatschappelijke en politieke risico’s. Om deze 

omwenteling vorm te geven en de risico’s zoveel mogelijk te beperken, is dit proces vergezeld 

gegaan van intensieve overheidssturing.  

 

In dit preadvies zal, ten eerste, het proces van liberalisering worden beschreven en nader worden 

geanalyseerd. Welke actoren spelen een rol, hoe verhouden ze zich tot elkaar, welke processen 

worden in gang gezet en welke uitkomsten gegenereerd? Daarbij zullen politieke, bestuurlijke, 

economische, juridische en maatschappelijke aspecten aan de orde komen en zoveel mogelijk in 

samenhang worden beschouwd. 

 

Kernpunt in deze analyse zal zijn dat door de noodzakelijke verticale sturing voor het creëren van 

een markt in de eerste, delicate fasen van het liberaliseringsproces, een relatiepatroon tussen de 

overheid en de (deels nieuwe) actoren in de energiesector is gevestigd dat zich in de periode daarna 

heeft bestendigd en verdiept. Dit relatiepatroon, gekenmerkt door wederzijds wantrouwen, 

verhindert dat er zicht zou kunnen ontstaan op een nieuw gedeeld belang of een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.  

 

Dit proces kan begrepen worden als een spiraal van verticale sturing, reflexiviteit en afnemend 

commitment en probleemoplossend vermogen bij de stakeholders - met nog meer verticale sturing 

als onvermijdelijke uitkomst. Eén resultaat daarvan is complexe en gedetailleerde wet- en 

regelgeving. Complexiteit zou dan te begrijpen zijn als gecondenseerd wantrouwen. 

 

Een helder en scherp inzicht in dit proces is belangrijk omdat de energiesector (te begrijpen als de 

configuratie van stakeholders in brede zin) opnieuw voor een grote omwenteling staat: de 

energietransitie. Steeds nadrukkelijker groeit het besef dat het gevestigde relatiepatroon en de 

uitputtende verdediging van deelbelangen deze transitie in de weg staan (SER 2012).  

 

De nieuwe uitdagingen in het energiebeleid waaronder de energietransitie vereisen een 

relatiepatroon waarin partijen samenwerken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, bij het 

realiseren van gedeelde doelstellingen. Hoe kan de overheid haar verantwoordelijkheid voor een 

duurzame energievoorziening waarmaken in samenwerking met de stakeholders uit de 

energiesector en de samenleving? In dit preadvies doen wij, ten tweede, voorstellen hoe de 
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overgang naar een nieuw relatiepatroon gemaakt zou kunnen worden. De aangekondigde herziening 

van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet kan onder de juiste procescondities een middel zijn om 

die ambitie te ondersteunen.  

2. Totstandkoming Elektriciteitswet 1998 en Gaswet: ‘markt waar mogelijk, overheid waar nodig’ 

 

Voor de liberalisering was de energievoorziening een verantwoordelijkheid van gemeenten en 

provincies die gedurende vele decennia eigen elektriciteitsbedrijven hadden. Vanaf de jaren 70 trad 

schaalvergroting en verzelfstandiging op; de energiebedrijven werden ondergebracht in 

vennootschappen en kwamen daarmee meer op afstand te staan van gemeenten en provincies die 

aandeelhouder waren. De bedrijven werkten samen in de N.V. Samenwerkende 

Elektriciteitsproductiebedrijven (SEP) die vlak na de oorlog was opgericht. In 1986 werd op instigatie 

van de Minister van Economische Zaken een overeenkomst van samenwerking gesloten tussen de 

afzonderlijke elektriciteitsproductiebedrijven en de SEP, met als inzet de herstructurering van de 

energiesector. Binnen enkele jaren trad een verdergaande schaalvergroting op en ontstonden vier 

productiebedrijven - EPON, EPZ, EZH en UNA - die voor de planning van productie en het transport 

samenwerkten in hun joint venture de SEP.  

 

In 1989 trad een nieuwe Elektriciteitswet in werking die, in de woorden van oud secretaris-generaal 

Geelhoed, ‘de resultante was van de wens van EZ om meer bevoegdheden te krijgen tot centrale 

sturing, en het verlangen van de ‘sector’ om toch vooral baas in eigen huis te blijven’ (geciteerd in 

De Jong, 2005, p. 444). De wet verankerde een model van aanbodsturing waarbij de 

energievoorziening door middel van Elektriciteitsplannen en Plannen voor de Gasafzet werd 

gestuurd en beoordeeld. Echter, kort na de totstandkoming van deze wet werd begin jaren ’90 in 

Brussel een vraaggestuurd en op marktwerking gebaseerd model uitgewerkt. Kerngedachte hiervan 

was het scheppen van een Europese vrije markt voor energie. Dat zou voordelen opleveren in de 

vorm van toegenomen concurrentie, een verbeterende efficiëntie, prijsverlagingen en kwalitatief 

betere dienstverlening. De baten hiervan zouden ten goede komen aan de consument. 

 

Eind 1993 bleek dan ook al dat de Elektriciteitswet 1989 geen passend kader zou blijven bieden, 

gelet op de Europese ontwikkelingen. Alle bij de Nederlandse energiesector betrokken partijen leken 

zich te realiseren dat het roer om moest. Ook de opkomst van decentrale productie door WKK-

warmtekrachtkoppeling systemen zette het in de wet opgenomen gesloten systeem van productie 

en afzet verder onder druk.  

 

In 1995 kwam onder Minister Wijers de Derde Energienota uit. Hierin werden twee sporen uitgezet. 

Ten eerste moest de energiehuishouding verduurzaamd worden. Daartoe werd ingezet op 

energiebesparing en als doel werd gesteld dat in 2020 10% van de energieproductie duurzaam zou 

zijn. Ten tweede werd onder het motto ‘een markt waar mogelijk, een overheid waar nodig’ de 

verwachte structuurwijzing in de energievoorziening aangekondigd. Deze structuurwijziging vormde 

een sleutelstuk in de MDW-operaties (marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit) gericht 

op meer marktwerking in onder andere de nutssectoren.  
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Onderdeel van de Derde Energienota was het pleidooi voor de oprichting van een grootschalig 

productiebedrijf (het GPB), waarin de vier productiebedrijven zouden fuseren tot één; een keuze die 

in het licht van een Europese markt te billijken viel, maar die gelet op de toen nog voornamelijk 

nationaal begrensde relevante markt niet zonder uitdagingen was.  

 

De uitwerking van de Derde Energienota, de notitie ‘Stroomlijnen, naar een markt voor elektriciteit’, 

werd in juli 1996 aan de Tweede Kamer aangeboden en er werd ook met de sector indringend over 

gedebatteerd. De gevestigde marktpartijen wilden hun positie beschermen; nieuwe partijen wilden 

juist een positie verwerven. Tegelijkertijd zag EZ zich geconfronteerd met grote, nieuwe vragen: voor 

welke publieke belangen moest het blijven staan, hoe ging het om met de grotere invloed van 

Brussel en hoe moest het omgaan met ingewikkelde kwesties als het eigendom van de bedrijven en - 

vooral - met investeringen die in de SEP-tijd van een gesloten markt waren gedaan, maar die in een 

open marktsituatie niet rendabel zouden zijn, de zogenaamde “bakstenen”?  

 

Tegen deze achtergrond vond intensief overleg plaats met en tussen de bedrijven die het beoogde 

GPB zouden moeten vormen. De bedrijven konden het evenwel niet eens worden over de condities 

voor de fusie. Daardoor stokte het overleg met de overheid over de wijze waarop het GPB gevormd 

zou kunnen worden. Die omstandigheid beïnvloedde vervolgens het verdere verloop van het 

liberaliseringsproces. Dat proces was gegeven de Europese regelgeving niet vrijblijvend.  

 

De opdracht was helder: liberaliseren. De indertijd betrokken wetgevingsjurist, Nico Florijn, merkt 

hierover op: ‘Eerst moesten de liberaliseringplannen op het ministerie doordacht worden, voordat 

ze aan anderen voorgelegd konden worden. Zolang dat aan de gang was, was er weinig overleg met 

de buitenwacht, onder het motto dat je een broedende kip niet moet storen. Nadat de plannen 

waren geformuleerd door de ambtenaren en door hen van verschillende kanten waren bezien, was 

er voor anderen weinig meer mogelijk om de plannen fundamenteel te veranderen, tenzij zij met 

eigen, uitgewerkte plannen zouden komen’ (Van Klink, e.a. 2000, p. 213). Een tweede reden om het 

contact met de sector beperkt te houden werd als volgt geformuleerd: ‘Met de kalkoen onderhandel 

je niet over het kerstdiner’ (Stoter, 2003).  

 

De opstelling van EZ werd ook gelegitimeerd door het handelen van de sector zelf - zowel van de 

oude garde als van de nieuwe marktpartijen - die hun eigen belangen voorop stelden en het moeilijk 

vonden om een gesprek te voeren met als basis en inzet een gedeeld publiek belang. De parallel aan 

het liberaliseringsproces gestrande poging van overheid en bedrijven om in de vorm van het GPB tot 

één krachtige Nederlandse speler op de energiemarkt te komen speelde hierbij ook een rol.  

 

Politiek was in Europa de keuze voor marktwerking gemaakt en ook in het departement werd met 

enthousiasme en voortvarendheid gewerkt aan de uitwerking van de liberaliseringsplannen. Een jaar 

na de Derde Energienota zag - na zes jaar onderhandelen - richtlijn 96/92/EG betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit het licht. Na de 

elektriciteitsrichtlijn liet de aardgasrichtlijn nog twee jaar langer op zich wachten; op 22 juni 1998 
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verscheen richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne aardgasmarkt. 

Ter implementatie van beide richtlijnen en naar aanleiding van de nieuwe beleidsinzichten ten 

aanzien van de marktwerking in de elektriciteitsvoorziening kwamen in Nederland in 1998 de 

Elektriciteitswet 1998 en in 2000 de Gaswet tot stand.  

3. Na de invoering van de twee wetten: de bakstenen 

 

De Gas- en Elektriciteitswet bieden een kader voor de wenselijk geachte organisatie en ordening op 

de energiemarkten, waarbij de overheid in beginsel een beperkte rol zou moeten spelen. Productie 

en levering werden zo min mogelijk gereguleerd en een set regels voor het netbeheer moest de vrije 

markt ondersteunen. Maar het uitgangspunt van ‘een markt waar mogelijk, een overheid waar 

nodig’ werd tijdens de behandeling van de wetten in de Tweede Kamer, gerelativeerd in ‘geen markt 

zonder de sterke arm van de overheid’ (Kamerstukken II 1997/98, 24 525, nr. 25). Overheidsingrijpen 

werd om uiteenlopende redenen noodzakelijk geacht: de energiemarkt was een imperfecte, 

oligopolische markt; energie is een primaire levensbehoefte; de energiemarkt is een markt met 

zwakke consumenten die niet zonder meer afgesloten moeten kunnen worden van energie (sociaal 

belang); de opening van de markt zorgde ervoor dat niet-rendabele investeringen aan de 

oppervlakte kwamen die moesten worden gedekt (bakstenen); en ten slotte een politiek-

conjuncturele reden: het breed ingezette nieuwe liberaliseringsbeleid zou tot mislukken gedoemd 

zijn als zich bij het openstellen van de energiemarkt al majeure problemen zouden voordoen.  

 

In het energiebeleid werden in het verlengde van de liberaliseringsrichtlijnen twee sporen 

bewandeld. Het eerste spoor is dat van het streven naar een energiemarkt van vrije mededinging 

voor productie en levering, gezien als de meest effectieve en efficiënte weg om vitale belangen te 

behartigen. De overheid beperkt haar rol tot die van marktmeester die toeziet op vrije mededinging 

en op transparante marktcondities en die monopolistische functies reguleert zoals die van de 

monopoloïde netbeheerder. Op het tweede spoor worden allerlei vormen van ‘marktfalen’ 

gesignaleerd die motieven geven voor de overheid om te interveniëren. Deze twee sporen kunnen 

interfereren. In de mate dat de overheid actief intervenieert in de energiemarkt anders dan om er 

open mededingingscondities te bevorderen, kan hij het proces van marktwerking beperken .  

 

De eerste wijzigingswet op de Elektriciteitswet 1998 diende zich - als wel vaker bij stelselwijzigingen 

- snel aan. In de oorspronkelijke wet was voorzien in een algemene maatregel van bestuur waarin 

nadere regels zouden worden vastgesteld ten aanzien van het netbeheer en de levering van 

elektriciteit aan beschermde afnemers, zoals regels met betrekking tot het vaststellen van de 

tariefstructuren, voorwaarden en tarieven voor het netbeheer. Het ontwerp van die algemene 

maatregel van bestuur werd aan de beide kamers der Staten-Generaal voorgehangen, maar de 

Tweede Kamer deelde mee dat de in het ontwerp geregelde onderwerpen bij wet dienden te 

worden geregeld (Kamerstukken II 1998/99 26 303, nr. 3). Daarbij speelde een rol dat in 

toenemende mate het besef doordrong van het ingrijpende karakter van de liberalisering van de 
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energiemarkt, gebaseerd op dat moment op een eerste generatie globaal geformuleerde Europese 

richtlijnen.  

 

Dit wetsvoorstel regelde voorts de afwikkeling van de bakstenen, de niet marktconforme 

verplichtingen die in het verleden waren ontstaan binnen de elektriciteitsproductiesector. EZ had 

zich bereid getoond mee te delen in die kosten, waarbij die kosten aanvankelijk geplaatst werden in 

het kader van het beoogde GPB. De gedachte hierachter was dat een deel van die kosten gedekt zou 

kunnen worden uit de efficiencyverbetering die via het GPB gerealiseerd zou worden (Kamerstukken 

II 1998/99, 25 097, nr. 22). Het GPB plan strandde in maart 1998 echter, toen bleek dat de partijen 

er niet uit kwamen hoe hun relatieve positie in het nieuw te vormen bedrijf er uit zou moeten zien. 

Voor toenmalig minister Wijers gold: ‘Als het GPB niet tot stand komt zullen de bedrijven dekking 

van deze (niet marktconforme) kosten op een andere wijze moeten zien te realiseren’. De overheid 

zou daar in meer beperkte mate in bijdragen (Kamerstukken II 1998/99, 25 097, nr. 22). De relatie 

met de sector kwam hierdoor onder druk te staan, want een ‘zachte landing’ van de bakstenen was 

hiermee van de baan.  

 

Met het aantreden van het tweede kabinet Kok in augustus 1998 veranderde deze situatie enigszins. 

De productiebedrijven gingen met de nieuw aangetreden minister Jorritsma in onderhandeling over 

de afwikkeling van deze kosten en op 16 oktober 1998 werd overeenstemming op hoofdlijnen 

bereikt. Onderdeel hiervan was dat de productiebedrijven onderling de verdeling moesten regelen 

van de verplichtingen aangaande de kolenvergassingscentrale in Buggenum, de 

stadsverwarmingscontracten, de aanleg van een kabelverbinding met Noorwegen, een aantal 

elektriciteitsimportcontracten met Frankrijk, Duitsland en Noorwegen en het gasimportcontract met 

Noorwegen (Kamerstukken II 1998/99, 25 097, nr. 24), en dat de overheid in het niet-

marktconforme deel van die kosten zou bijdragen. De energiesector raamde deze kosten op 17 

miljard gulden bij een gemiddelde elektriciteitsprijs van 5ct/kWh (energie.nl, 1998). Deze afspraken 

vonden via een nota van wijziging hun beslag in het wijzigingsvoorstel. De Eerste Kamer verzocht 

tijdens de behandeling om een nader advies van de Raad van State en een advies van een commissie 

van wijzen; de betreffende artikelen traden vooralsnog niet in werking.  

 

De Commissie die door EZ werd ingesteld, onder leiding van oud-Shell directeur Herkströter, 

presenteerde op 10 november 1999 het advies, een “Salomonsoordeel” (NRC, 2000), inzake de 

onderlinge verdeling van de bakstenen. Kern van het advies was dat een verdeelsleutel tussen de 

producenten van kosten van de “bakstenen” en een beperkte financiële compensatie van de 

overheid voor verplichtingen van de sector inzake de kolenvergassingsinstallatie in Buggenum en de 

stadsverwarmingscontracten. Specifiek die gevallen betroffen door de overheid gestimuleerde 

investeringen. De compensatie zou beperkt moeten blijven tot 1,3 miljard gulden. Dit was veel 

minder dan door Jorritsma met de producenten overeen was gekomen, dus zowel de Tweede Kamer 

als EZ omarmden opgelucht het advies; de sector zag zich genoodzaakt een groter deel van de 

verliezen af te dekken.  
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Dit advies werd verwerkt in de volgende grote wetswijziging, de Overgangswet 

elektriciteitsproductiesector (de OEPS), die in augustus 2000 aan de Tweede Kamer werd 

aangeboden. De debatten over de wet vonden plaats in een gespannen sfeer. Voor bijvoorbeeld 

chemiebedrijven en aluminiumsmelters maakte (en maakt) de elektriciteitsrekening een groot deel 

uit van de bedrijfskosten. De VEMW, waarin deze grootverbruikers zijn verenigd, was dan ook bang 

dat haar leden niet of onvoldoende konden profiteren van de liberalisering door de onrendabele 

contracten die via een opslag op de netwerktarieven zouden worden verdisconteerd. Aan de andere 

kant kon de SEP haar verliezen op de onrendabele investeringen maar moeilijk afdekken. Uiteindelijk 

werd de wet eind 2000 aangenomen. Van belang voor de besluitvorming over deze wet was dat drie 

van de vier productiebedrijven inmiddels verkocht waren aan grote buitenlandse partijen: UNA aan 

Reliant, EZH aan E.ON en EPON aan Electrabel. Zodoende ontstond er via de nieuwe aandeelhouders 

liquiditeit bij de producenten om de afwikkeling van de bakstenen te financieren, hetgeen de 

spanning enigszins reduceerde.  

 

De OEPS bepaalde dat de tegemoetkoming aan de SEP zou worden gedekt door een toeslag op de 

netwerktarieven die verschuldigd zijn door afnemers van elektriciteit. De Europese Commissie 

stemde in met een tegemoetkoming, maar kon zich niet vinden in de financieringssystematiek. 

Daarom werd een reparatiewet op de OEPS aangekondigd waarbij de kosten zouden worden gedekt 

uit de algemene middelen (Kamerstukken II 2000/01, 27 250, nr. 50). Dit reparatievoorstel werd - 

zoals vele wijzigingswetten - enthousiast geamendeerd en door zeven nota’s van wijziging aangepast 

(Kamerstukken 28 174). ‘Het werd daardoor, en ook als gevolg van een voortdurende 

interveniërende Tweede Kamer, één grote wetgevende grabbelton. Toen deze wet medio 2003 

eindelijk de Eerste Kamer haalde, had de Senaat sterke aarzelingen om haar te laten passeren`(De 

Jong, 2005, p.179).  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de eerste fase van opening en ordening van de markt een 

proces van polarisering was, waarin de verantwoordelijkheid voor een goede regeling van een 

publiek belang steeds exclusiever bij EZ kwam te liggen, met als spiegelbeeld de marktpartijen die 

zich gelegitimeerd achtten om met inzet van alle middelen in overwegende mate hun eigenbelang te 

dienen. Dat kwam tot uitdrukking in de wijze waarop het wetgevingsinstrument door partijen werd 

ingezet. Illustratief daarvoor was de moeizame wijze waarop door bedrijven de ontvlechting van 

enerzijds de transportfunctie en anderzijds de productie- en leveringsfuncties werd doorgevoerd. 

Die functiescheiding was van meet af een centraal element van de Europese 

liberaliseringsrichtlijnen. Onderliggend is een - begrijpelijk maar op termijn averechts werkend - 

proces ontstaan waarin partijen steeds meer tegenover elkaar kwamen te staan en zij steeds vaster 

hun stellingen konden betrekken omdat het relatiepatroon zich kenmerkte door verticale sturing, 

het afschuiven van verantwoordelijkheid en toenemend wantrouwen.  
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4. De tweede richtlijnen en de I&I-wet: overheidssturing omwille van de consument 

 

Met de eerste richtlijnen (96/92/EG en 98/30/EG) en de uitvoering daarvan in Nederlandse 

wetgeving was een begin gemaakt met de vorming van een interne, vrije energiemarkt. Op nationaal 

niveau kwam vanaf 2000, met het oprichten van het Platform Versnelling Energieliberalisering, de 

liberalisering op stoom. De markt werd in een drietrapsraket - en sneller dan de Europese regels 

voorschreven - geliberaliseerd: de markt voor groene stroom ging open in juli 2001, die voor 

middelgrote bedrijven en instellingen in januari 2002, en in juli 2004 werd ook de markt voor 

consumenten en kleine zakelijke gebruikers geopend. Dit proces verliep niet vlekkeloos. Al snel bleek 

dat zowel de energiebedrijven als de overheid de uitvoerings- en overgangsproblemen hadden 

onderschat, vooral waar het ging om de procedures en de systemen.  

 

Ook in andere Europese landen ging de marktopening niet zonder slag of stoot. Belangrijke reden 

daarvoor was dat de eerste richtlijnen weinig heldere keuzes maakten voor een echte 

systeemverschuiving. Op 23 en 24 maart 2000 werd daarom op de Europese top in Lissabon 

gevraagd om een snelle voltooiing van de interne energiemarkten. De Europese Raad meende dat de 

richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de totstandkoming 

van de markt, maar dat verschillende zaken beter geregeld moesten worden teneinde de markt 

goed te kunnen laten functioneren. Daarbij ging het met name om de unbundling, de juridische 

loskoppeling van netbeheer en leveranciers; om een beter gereguleerde toegang tot de netten, 

waarbij de transport- en distributietarieven vooraf werden vastgesteld; en om de versterking van de 

positie van de consument. Op Europees niveau werden zaken steeds gedetailleerder vorm gegeven, 

wat zijn weerslag vindt in de nationale wetgeving. 

 

Op 26 juni 2003 werden nieuwe richtlijnen gepubliceerd waarin deze beleidsdoelen waren 

opgenomen: Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 

voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG (hierna: Richtlijn 2003/54/EG) en 

Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor gas en 

houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (hierna: Richtlijn 2003/55/EG). Deze richtlijnen dienden 

vóór 1 juli 2004 te zijn geïmplementeerd, met uitzondering van de juridische ontvlechting van de 

netbeheerders. Hiervoor werd de termijn drie jaar opgeschort.  

 

In de Gas- en Elektriciteitswet werden de tweede energierichtlijnen en de daarmee samenhangende 

nieuwe beleidsinzichten geïmplementeerd door middel van de zogenaamde implementatie en 

interventiewet (hierna: de I&I-wet). Er werd geen geheel nieuwe wet gemaakt, maar aan de 

bestaande wetten werden omvangrijke passages toegevoegd. Belangrijk element was het versterken 

van de positie van consumenten op de geliberaliseerde EU-markt voor elektriciteit en gas 

(Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 3). Het werd een weinig overzichtelijk wetgevingsproces met 

amendementen gevoed door deelbelangen, gericht op ingrijpen in de markt, versterking van de 

bevoegdheden van de NMa en extra maatregelen om de positie van consumenten zeker te stellen in 

de markt die nu ook voor hen op korte termijn geopend zou worden.  
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Het amendement van Crone c.s. kan dienen als illustratie van dit ‘paniekvoetbal’. Dit amendement 

beoogde oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken tegen te gaan. Het onduidelijke, 

haastig geschreven amendement had voor het overgrote deel geen enkele relatie met de 

energiemarkt. Zo bevatte het een bepaling met het verbod om een ‘pyramidesysteem op te zetten 

of te promoten waarbij de afnemer tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder 

voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe afnemers in het systeem dan uit de levering of het 

transport van gas’. In de toelichting werd daarover opgemerkt dat de in dit amendement 

opgenomen bepalingen ontleend waren aan de bijlage van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, 

die in Europa nog in behandeling was. De indieners wilden hier niet op wachten: ‘Aangezien het 

moment van marktopening echter zeer snel nadert, achten de indieners het wenselijk, ook in het 

belang van een goed verlopend transitieproces, om deze bepalingen nu al van kracht te laten zijn. 

Hiermee wordt ook aangesloten bij het uitgangspunt van de regering van in transitiesectoren, 

waaronder de energiesector, aanvullend beleid nodig is om marktwerking in goede banen te leiden.’ 

(Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 61). 

 

Dit voorbeeld illustreert overigens niet alleen het chaotisch verloop van het wetgevingsproces. Ook 

spreekt eruit een achterliggende visie op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en 

bedrijven. Een probleem tussen bedrijf en consument is geen probleem tussen bedrijf en 

consument, maar een probleem dat door de politiek moet worden ‘opgelost’. 

 

Het oplossen van een probleem door de politiek kan ook leiden tot extra complexiteit. Het 

oorspronkelijke I&I-wetsvoorstel voorzag bijvoorbeeld in een vereenvoudiging van de procedure ter 

vaststelling van de tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (de elektriciteitscodes). 

Daartoe was een artikel opgenomen dat de Minister van Economische Zaken in staat stelde om door 

middel van een ministeriele regeling invloed uit te oefenen op de codes die door de NMa zouden 

worden vastgesteld. Deze ministeriële regeling zou ter consultatie worden voorgelegd aan de 

netbeheerders, de representatieve organisaties en aan de NMa. Zo zou een tijdrovende stap uit het 

proces kunnen worden geëlimineerd. Artikel 33 zou komen te vervallen. ‘Dit artikel schrijft voor dat 

over de tariefstructuren en voorwaarden door de netbeheerder overleg wordt gevoerd met de 

representatieve organisaties’ (Kamerstukken II, 2003/04, 29 372, nr. 3).  

 

Tijdens de behandeling werd een amendement ingediend door Hessels c.s. dat deze ministeriele 

regeling in stand liet maar er een voorhangprocedure aan koppelde en dat in plaats van de 

procedure te vereenvoudigen er een extra stap aan toevoegde - teneinde de representatieve 

organisaties een eigen, aparte plek in het proces te geven. Daarbij werd de rechtsbescherming 

verzwaard, door te bepalen dat representatieve organisaties altijd belanghebbende zijn bij besluiten 

genomen op grond van de Elektriciteitswet 1998. De toelichting had nauwelijks betrekking op al 

deze aanpassingen, maar stelde - ten onrechte - dat in het wetsvoorstel ‘het in de praktijk goed 

werkende systeem van gereguleerde toegang verlaten werd en werd vervangen door een vorm van 

onderhandelde toegang. (…) Aangezien het systeem van gereguleerde toegang tot 

elektriciteitsnetten naar tevredenheid van alle betrokken partijen (netbeheerders, representatieve 
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organisaties en afnemers) functioneert wordt het bestaande systeem van gereguleerde toegang 

onverkort in de Elektriciteitswet 1998 gehandhaafd.’ (Kamerstukken II, 2003/04, 29 372, nr. 59). 

 

Dit systeem - dus inclusief aanpassingen en extra stappen en procedures - werd in een volgend 

amendement in zijn totaliteit in de Gaswet geamendeerd, met de volgende toelichting: ‘Het systeem 

van gereguleerde toegang tot elektriciteitsnetten heeft zich in de praktijk bewezen als een goed 

werkend en door alle betrokken partijen als wenselijk ervaren systeem. Daarnaast biedt een systeem 

van gereguleerde toegang tot gasnetten de kleinverbruikers de beste bescherming tegen onredelijke 

voorwaarden en tarieven. Het in de Elektriciteitswet 1998 neergelegde systeem wordt om deze 

redenen ook ingevoerd in de Gaswet.’ (Kamerstukken II, 2003/04, 29 372, nr. 59).  

 

Hier ligt de bron van veel onduidelijkheid, juridische procedures en geschillen in de jaren daarna. 

Een deel van de complexiteit van het huidige codeproces is terug te voeren op deze amendementen.  

5. De splitsing van de energiebedrijven en daarna: relaties verder onder druk 

 

Direct volgend op de I&I-wet werd in 2004 het splitsingstraject aangekondigd. Hiermee werd de 

verhouding tussen de actoren opnieuw op scherp gezet; de liberalisering was nog niet voltooid of de 

bedrijven moesten worden opgesplitst. In een beleidsbrief zette toenmalig minister Brinkhorst zijn 

visie op de toekomstige structuur van de Nederlandse energiemarkt uiteen: ‘Ik voorzie in Europa op 

de middellange termijn een tendens naar verdere internationalisatie. De Nederlandse 

energiebedrijven zullen op den duur deel gaan uitmaken van internationale ondernemingen die met 

elkaar concurreren op de Europese markt. Ook vindt een proces van concentratie op de Europese 

markt plaats. De Nederlandse markt is beter af in dit proces van internationalisering en concentratie 

in Europa als het netwerk een geheel onafhankelijke rol vervult. Via dit onafhankelijke netwerk 

kunnen diverse internationale ondernemingen dan concurreren om de gunsten van de Nederlandse 

afnemer’ (Kamerstukken II 2003/04, 28 982, nr. 18). De redenering was dus dat splitsing nodig was 

om de markt zijn werk te kunnen laten doen, ten voordele van de Nederlandse consument. Met 

deze argumentatie loodste Minister Brinkhorst het wetsvoorstel door de Tweede Kamer, waar het in 

mei 2006 werd aangenomen.  

 

Gaandeweg de uitvoering van het beleidstraject ging de stemming in Europa en ook in Nederland 

echter om. Deze omslag werd ingegeven, ten eerste, door het fenomeen van de new scarcities: een 

explosief stijgende vraag naar energie, mineralen en voedsel, vooral uit de opkomende economieën, 

met navenant sterke prijsstijgingen voor deze goederen. De energieschaarste (feitelijk, maar vooral 

ook in de collectieve verbeelding) leidde tot een vrij plotselinge politieke herdefinitie van het belang 

van dit goed. Wereldleiders wezen op de risico’s van het opkomende energienationalisme - en 

wakkerden het zo aan. Energie was niet alleen meer een economisch goed, maar ook een 

strategische asset; een zaak die het landsbelang raakt. Energievoorziening werd geherdefinieerd als 

een politieke Chefsache, iets wat dus niet alleen aan de markt kon worden overgelaten. 
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Intussen had in Nederland het oranjegevoel een krachtige impuls gekregen door de eerdere fusie 

van KLM en Air France (in 2004) en de dreigende verkoop van ABN-Amro, eind 2006. In reactie op de 

geplande overname van de bank door een consortium werd er door bedrijfsleven en 

maatschappelijk middenveld met een beschuldigende vinger gewezen naar de politiek. Bestuurders 

als Rinnooy Kan en Wientjes vonden dat de politiek had moeten ingrijpen om ABN-Amro als 

Nederlandse financiële instelling te behouden. Nederland deed zijn bedrijven in de uitverkoop, vitale 

sectoren kwamen in buitenlandse handen, en de politiek stond erbij en keer ernaar (Volkskrant, 

2007). 

 

De new scarcities en het oranjegevoel zorgden voor een omslag in het beleidsdenken. Waar dat 

denken eerst beheerst werd door marktwerking, een terugtredende staat en internationalisering, 

werd het conceptuele apparaat nu aangevuld met termen en beelden zoals re-politisering, 

energienationalisme en protectionisme. Deze omslag vond ook zijn weerslag in het splitsingsproces. 

Waar de splitsing eerst voornamelijk gericht was op het mogelijk maken van marktwerking in de 

energiesector - en de wet ook nog gewoon splitsingswet werd genoemd - werd de focus nu verlegd 

naar het belang van een net dat in handen blijft van de overheid. De wet kreeg ook een nieuwe, 

hierbij passende naam: Wet onafhankelijk netbeheer (Won). Het middel splitsing werd niet langer 

vooral gekoppeld aan het doel marktwerking, maar werd nu ook ingezet om een ander doel te 

verwezenlijken: het in nationale handen houden van de netten.  

 

Deze reframing rechtvaardigde verdere en diepgaandere overheidsbemoeienis. En ze vergrootte ook 

de politieke haalbaarheid van de Won: eind 2006 werd het voorstel, na lange discussie, ook door de 

Eerste Kamer aanvaard. Maar tegen die tijd was het veiligstellen van het netbeheer in Nederlandse 

handen allang niet meer genoeg. Het splitsingstraject werd gekenmerkt door intense oppositie. EZ 

werd ervan beticht star vast te houden aan oud beleidsdenken, met als gevolg dat Nederlandse 

energiebedrijven in de uitverkoop gingen en nationale belangen werden verkwanseld.  

 

Gesteund door deze veranderde beeldvorming spanden drie energiebedrijven (Essent, Eneco en 

Delta) een civiele zaak aan waarin werd gevorderd dat het groepsverbod - het hart van de Won dat 

bepaalt dat in een groep geen netbeheer enerzijds en productie en levering anderzijds verenigd 

mogen zijn - buiten toepassing werd verklaard. Het waren weliswaar energiebedrijven die tegen de 

Staat procedeerden, maar omdat deze bedrijven volledig in handen waren van gemeenten en 

provincies, betekende dit de facto dat gemeenten en provincies de Won buiten spel probeerden te 

zetten. Dit is bijzonder omdat de wetgever in formele zin splitsing noodzakelijk achtte juist in het 

algemeen belang. De procedure tegen de Nederlandse Staat loopt overigens nog steeds. Daarin 

heeft de Hoge Raad in een prejudiciële verwijzingsuitspraak inmiddels vastgesteld dat de in de Won 

voor regionale energiebedrijven neergelegde benadering spoort met de in de meeste recente 

Europese derde energierichtlijnen voor nationale energiebedrijven neergelegde opties voor 

ontvlechting van productie-, transport- en leveringsfuncties.  
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6. Beschouwing  

 

In de vorige hoofdstukken is geschetst hoe onder het motto "een markt waar mogelijk, een overheid 

waar nodig" door middel van nieuwe wetgeving een energiemarkt geschapen werd. Om dit 

risicovolle proces in goede banen te leiden en publieke doelen als betaalbaarheid en 

betrouwbaarheid te borgen, was overheidssturing noodzakelijk. Die intensieve sturing heeft een 

relatiepatroon gevestigd tussen de overheid en de actoren in de energiesector dat gekenmerkt 

wordt door wederzijds wantrouwen. De these in dit preadvies is dat dit patroon, eenmaal gevestigd, 

een negatieve spiraal in gang zette van meer sturing door de overheid, meer reflexief gedrag door de 

sector en ook steeds minder probleemoplossend, zelfregulerend en organiserend vermogen in de 

sector, waardoor steeds nieuwe problemen ontstaan die meer overheidssturing noodzakelijk maken. 

In paragraaf 7 wordt hier dieper op ingegaan.  

 

Het is alsof de partijen gevangen raken in een relatielogica waar ze zich lastig aan kunnen 

onttrekken. Als een van de partijen dan een initiatief zou ontplooien dat een aanknopingspunt zou 

kunnen opleveren voor een ander patroon - één van samenwerking - dan wordt dat door de ander 

niet gesignaleerd of gewaardeerd. 

 

Het wetsvoorstel marktmodel levert hiervoor een mooie illustratie. Direct na de volledige opening 

van de consumentenmarkt op 1 juli 2004 bleek de afwikkeling van administratieve processen rond 

afrekeningen, wisselingen (switches) en verhuizingen, niet goed te verlopen, alle voorbereidingen en 

de regelingen in de I&I-wet ten spijt. Eind 2004 maakte de NMa met de energiebedrijven de afspraak 

dat zij begin 2005 met structurele oplossingen zouden komen. Op 15 januari 2005 plaatste NUON 

een advertentie in enkele landelijke dagbladen waarin het bedrijf zijn klanten excuses aanbood voor 

gemaakte fouten in de administratieve verwerking van verhuizingen. In de advertentie stelde NUON 

dat ook andere energiebedrijven dergelijke problemen hadden, en dat gewerkt werd aan een 

oplossing. 

 

Maar op 18 januari 2005 al stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf 

dat hij de advertentie van NUON had aangegrepen om de afspraken met de energiebedrijven aan te 

scherpen. In overleg van de minister met de bestuursvoorzitters van NUON, Eneco, Essent en Delta 

hadden de laatsten toegezegd dat de problemen per 1 juli 2005 zouden zijn opgelost. 

 

Deze brief zette een politiek en bestuurlijk proces in gang dat zijn eigen ijzeren wetmatigheid heeft. 

Na verschillende onderzoeken door de NMa en overleg met de sector concludeerde de minister 

medio 2005 dat wetgeving noodzakelijk was: ‘Om de positie van de consument in de energiemarkt 

te verstevigen en zijn vertrouwen in deze markt te herstellen, stel ik allereerst een aantal 

verbeteringen binnen het huidige systeem voor die op korte termijn geïmplementeerd kunnen 

worden en die er ook snel toe zullen leiden dat de dienstverlening aan de klant op het gewenste 

niveau gehandhaafd blijft. In tweede instantie zie ik, in samenspraak met EnergieNed, 

mogelijkheden voor een aantal meer structurele aanpassingen van de huidige inrichting van de 
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markt. Dat betreft het leveranciersmodel, het capaciteitstarief en de ordening van de metermarkt.’ 

(Kamerstukken II 2005/06, 28 982, nr. 44).  

 

De fouten in de administratieve processen van energieleveranciers en netbeheerders waren echter 

niet alleen een punt van zorg voor parlement en departement, maar vooral ook voor de bedrijven 

zelf. Al voordat de markt helemaal werd geopend, werd - geïnspireerd door ervaringen uit het 

Verenigd Koninkrijk - door energiebedrijven een vereniging opgericht, het Contract Controle 

Protocol (hierna: CCP). Doelstelling van deze vereniging was de administratieve processen bij 

leveranciers en netbeheerders te verbeteren om zodoende de consument te behoeden voor 

dubbele contracten of het ontbreken van een contract. 

 

De voorzitter van het CCP, de heer Van Lier, merkte hier in april 2007 in een gesprek over op: ‘Op 

het moment dat een markt vrij wordt gegeven, weet je als grote speler dat je klanten gaat verliezen, 

dat kan niet anders. Toch is het ook jouw belang om switches goed te laten verlopen. Enerzijds 

zullen klanten eerder bij je terug komen als je ze fatsoenlijk hebt behandeld en ze netjes laat 

weggaan. Iemand die met problemen weg gaat, komt nooit meer terug. Anderzijds kosten foute 

switches het bedrijf veel geld. Er moeten afdelingen worden ingericht om deze foute switches en 

klachten te behandelen, soortgelijke afdelingen worden opgericht bij concullegas, daar zitten 

behoorlijke kosten.’ Daarom ging de sector er zelf mee aan de slag. Van Lier: ‘Er kwam een statuut, 

een bestuur en leden. Als je lid wordt van de vereniging onderschrijf je het protocol, teken je het 

huishoudelijk reglement en betaal je contributie, daarmee krijg je stemrecht in de verenging. Alleen 

leveranciers die ook daadwerkelijk klanten hebben, kunnen lid worden. Juist een week geleden is 

ook Oxxio lid geworden, en daarmee zijn nu alle leveranciers lid. Een echte mijlpaal voor de 

vereniging.’ 

 

Vanaf het moment dat alle leveranciers waren toegetreden tot het CCP verliepen de switches ook 

structureel beter, zo blijkt uit de scorecards. Een persbericht van de NMa uit maart 2008 meldt als 

volgt: ‘Zowel leveranciers als netbeheerders laten over het algemeen goede prestaties zien. De 

toezichthouder stelt dat 98 procent van de rekeningen binnen twee maanden na een verhuizing of 

switch moet zijn verstuurd. Voor de markt als geheel ligt het gemiddelde in dit kwartaal op alle 

indicatoren boven deze 98 procent’.  

 

In dezelfde maand dat dit persbericht verscheen, diende de minister het wetsvoorstel Marktmodel 

in bij de Tweede Kamer. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nam veel tijd in beslag, 

met name omdat de inrichting van de metermarkt en de daaraan gekoppelde introductie van de 

slimme meter aanleiding gaven tot veel discussie. De wet werd uiteindelijk begin 2011 door de 

Eerste Kamer aangenomen. De in 2005 aangekondigde structurele aanpassingen van de markt zijn 

respectievelijk in werking getreden per 1 januari 2009 (capaciteitstarief) en per 1 januari 2012 

(metermarkt); op 1 april 2013 zal het leveranciersmodel in werking treden.  

 

Dit voorbeeld is zo treffend omdat hier gelijktijdig twee processen in gang werden gezet: één in de 

sector (oplossingen zoeken voor het probleem, interne procedures aanpassen, verbeteren, etc.) en 
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één bij de overheid. Het proces aan overheidskant kent zijn eigen sequentiële dynamiek: 

onderzoeken, rapporten, debatten, moties, kamerbrieven, reacties, wetgeving. Eenmaal in gang 

gezet lijkt het niet te stoppen. De politiek heeft zich het probleem toegeëigend; de minister heeft 

zich gecommitteerd; er zál een ‘structurele’ oplossing komen; en het gecreëerde wettelijke kader 

zorgt ervoor dat de overheid ook probleemeigenaar zal blijven. Het feit dat de sector zelf initiatieven 

ontplooide was niet meer van betekenis, zelfs niet toen bleek dat die zelfregulering hier het beoogde 

effect had. De energiebedrijven zagen het succesvolle initiatief van hun samenwerkingsverband 

doorkruist worden - hetgeen hun commitment om publieke doelen na te streven niet verhoogd zal 

hebben. Wat zullen ze zich voortaan druk maken; voor hen is het makkelijker om achterover te 

leunen en de overheid te wijzen op wat er allemaal nog meer gedaan moet worden. 

 

Uit een ander voorbeeld blijkt hoe deelbelangen tot het eind - in dit geval de Tweede Kamer - 

worden bevochten. In het kader van het Reparatiewetsvoorstel EZ (kamerstukken 31 120) werd door 

kamerlid Hessels in 2008 een amendement ingediend ten aanzien van aansluitingswerkzaamheden. 

In artikel 16, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 werd tot uitdrukking ‘gebracht dat de in dit 

artikel bedoelde uitzondering op de exclusieve taken van netbeheerders niet alleen betrekking heeft 

op het maken van aansluitingen, maar ook op de overige in artikel 16c Elektriciteitswet 1998 

bedoelde aansluitingswerkzaamheden, zoals onderhoud en het wegnemen van aansluitingen’ 

(Kamerstukken II 2007/08, 31 120, nr. 12). De strekking van het amendement was dat anderen taken 

zouden kunnen verrichten die voorbehouden waren aan de netbeheerder.  

 

Op het moment dat het amendement werd ingediend, liepen over de grens tussen aansluitingen en 

aansluitingwerkzaamheden verschillende bezwaarzaken die later nog bij College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (hierna: CBb) in beroep werden behandeld (zie o.a. LJN: BD5973 en LJN: BJ0715). 

Kamerlid Zijlstra was daarvan op de hoogte en zei in het debat dat hij ‘verontrust raakte op het 

moment dat een amendement wordt ingediend tijdens de behandeling van een veegwet dat over 

een compleet andere situatie gaat. Als dat amendement oorspronkelijk ook nog in elkaar blijkt te zijn 

gedraaid door het advocatenbureau dat in de bezwaarprocedure een rol speelt, gaat bij mij het sein 

op rood’. De repliek van Hessels was dat hij zich afvroeg wat Zijlstra hiermee insinueerde en dat hij 

de amendementen altijd zelf maakte. Daarop zei Zijlstra: ‘Ik heb niets geïnsinueerd. De heer Hessels 

is wel een beetje op de hoogte van IT. Als je kijkt bij de eigenschappen van een document, kun je 

precies zien waar het document oorspronkelijk is gemaakt. Het amendement is oorspronkelijk als 

Worddocument gemaakt door het genoemde advocatenbureau. Dat is voor ons een 

waarschuwingssein. Wij horen graag van de minister of wij dit goed of verkeerd zien.’ (Handelingen 

II 2007/08, nr. 47, p.37). Het amendement is uiteindelijk door Hessels ingetrokken. 

 

Een derde voorbeeld ten slotte, betreffende de totstandkoming van besluiten rondom de 

tariefregulering, laat zien dat de geschetste negatieve spiraal zich ook in de uitvoering en inrichting 

van het toezicht manifesteert.  

 

Rond de regulering van de netten spelen vele belangen, niet in de laatste plaats die van de afnemers 

van energie. Regulering van transportkosten is vanwege de monopoliepositie van de netbeheerders 
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de enige bescherming tegen te hoge prijzen. De besluiten dienaangaande van de NMa worden door 

de verschillende belanghebbenden vaak aangevochten. Ook deze kwestie wordt onderdeel van - 

bepaald door en bepalend voor - de negatieve spiraalbeweging in de relatie tussen overheid en 

sector. In deze lijn signaleert de Rekenkamer: ‘De Energiekamer koos in 2000, toen zij de eerste 

methodebesluiten opstelde, voor een harde lijn om haar onafhankelijke positie te vestigen en te 

waarborgen. Die harde lijn bleek uit de geringe bereidheid tot overleg met de sector en de 

eenzijdigheid waarmee zij scherpe x-factoren aan de sector oplegde. Mede hierdoor ontstond een 

geladen verhouding tussen de Energiekamer en de netwerkbedrijven. De netwerkbedrijven gingen 

tegen vrijwel elk reguleringsbesluit in beroep. Toen het CBb in november 2002 in één van deze 

beroepsprocedures oordeelde dat de Energiekamer in de methodebesluiten haar eigen 

bevoegdheden ruimer had geïnterpreteerd dan de Elektriciteitswet toeliet, was de regulering 

volkomen vastgelopen’ (Kamerstukken II 2008/09, 31 901 nrs. 1-2, p. 13).  

 

Een aanvullende verklaring voor het grote aantal procedures zou kunnen zijn dat de tariefregulering 

in de beginperiode nog niet was uitgekristalliseerd; maar daartegenover staat dat ook nu nog een 

belangrijk deel van de interactie tussen de NMa en de sector bestaat uit de afwikkeling van bezwaar- 

en beroepzaken tegen de besluiten van de toezichthouder. De constatering van de Sociaal-

Economische Raad in een onlangs uitgebracht ontwerpadvies, dat een van de kernproblemen in het 

Nederlandse energie- en klimaatbeleid de onvoldoende bestendigheid van het beleid is en dat 

onzekerheid ten aanzien van investeringsbeslissingen daarvan het gevolg is, is wat eenvoudig, want 

deze onbestendigheid dient tegen deze achtergrond te worden begrepen (SER, 2012, p. 3).
2
 

7. De negatieve spiraal nader geduid 

 

In de vorige paragrafen is verschillende keren gesproken over een negatieve spiraal van meer 

verticale sturing, reflexiviteit en afnemend commitment en probleemoplossend vermogen bij de 

stakeholders, waardoor er nieuwe problemen ontstaan die weer om meer overheidssturing vragen; 

een spiraal die gekatalyseerd wordt door wantrouwen en strategisch gedrag. Deze spiraal heeft 

bijgedragen aan het ontstaan van een ingewikkeld wetgevingscomplex met overvloedige en 

gedetailleerde regelgeving. Inmiddels zijn de Gas- en Elektriciteitswet door ruim 30 verschillende 

wijzigingswetten aangepast en zijn op de Gas- en Elektriciteitswet 45 algemene maatregelen van 

bestuur en ministeriele regelingen gebaseerd. In deze paragrafen zal deze negatieve spiraal in 

algemene termen nader worden verklaard en uiteengelegd. 

 

Het beeld van een spiraalsgewijs verlopend proces tussen overheid en sector dient in twee 

opzichten nader te worden ingevuld. In feite zijn niet twee maar is een veelheid van actoren in dit 

proces betrokken. “De overheid” staat onder andere voor de Tweede en Eerste Kamer en de daarin 

vertegenwoordigde politieke partijen, de minister, het departement en zijn ambtenaren, en de 

toezichthouder. “De sector” bestaat onder andere uit bedrijven (die bovendien onderling 

verschillend zijn en opereren op verschillende markten) en hun organisaties, consumenten en hun 
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organisaties, NGO’s die actief zijn op verschillende maatschappelijke terreinen, en in de praktijk ook 

de media. 

 

Al deze actoren hanteren eigen handelings- en relatielogica’s, die - idealiter - elkaar completeren en 

in evenwicht houden. Het klassieke voorbeeld hiervan is de rolverdeling tussen overheid en 

burgers/bedrijven. De overheid is de hoeder van het publieke belang en installeert beleidssystemen 

en wettelijke kaders; burgers en bedrijven streven hun eigenbelang na en weten zich daarbij 

gebonden aan die regels en kaders van de overheid, die via democratische principes van checks and 

balances tot stand komen.  

 

Voor alle actoren en hun specifieke handelingslogica’s geldt echter dat ze kunnen ontsporen en 

perverteren. De partijpolitieke logica kan verworden tot scoringsdrift en stemmenjacht; de politieke 

logica tot bemoeizucht en gulzigheid; de bureaucratische logica tot regeldrift en controlekramp; de 

marktlogica tot hebzucht - enzovoorts. Trommel heeft het in dit verband treffend over ziektebeelden 

(Trommel, 2009). Met deze configuratie van actoren en handelingslogica’s als achtergrond zullen 

enkele onderdelen van de negatieve spiraal nader worden uiteengezet. 

 

1. Een probleem in de sector wordt - via de media - een probleem van de overheid/politiek 

Het voorbeeld van het Marktmodel/CCP laat zien dat een probleem in de sector via de media snel 

een probleem van de politiek wordt. Natuurlijk bepaalt de politiek wat politiek is en waar het debat 

over gaat (Frissen, 2007), maar zij wordt daarbij wel sterk beïnvloed door de media. In ’t Veld noemt 

dit fenomeen in navolging van Castells mediapolitiek: ‘De structurele verstrengeling van media en 

politiek bepaalt het gezicht van de democratie. De politici zijn immers structureel afhankelijk van de 

media om de kiezers te bereiken, en de media hangen aan de lippen van de politici ter wille van 

nieuwsproductie’ (In ’t Veld, 2010, p. 63). Maar ook los hiervan: de politiek heeft problemen-die-om-

een-oplossing-vragen nodig om zichzelf te legitimeren. Problemen worden stelselmatig aan de 

samenleving onttrokken en door de politiek - en vervolgens door de bureaucratie, al dan niet in 

spanning - toegeëigend. In de termen van de WRR worden ‘maatschappelijke belangen’ omwille van 

de politiek tot ‘publiek belang’ gemaakt.  

 

2. Problemen waar de politiek “eigenaar” van is geworden, vragen om een oplossing  

Problemen die door de politiek worden opgepakt vragen om een door de politiek geleverde 

oplossing; andere probleemoplossers en alternatieve oplossingen worden op voorhand uitgesloten. 

Via moties en vragen willen politici oplossingen zien voor de problemen; er wordt van hen verwacht 

dat ze interveniëren, voor verbetering zorgen en het liefst een kwestie geheel van de agenda laten 

verdwijnen (Van der Steen, 2010, p. 3). Hier speelt ook de politieke wens om resultaten te boeken: 

omwille van media-aandacht en kiezerssteun moeten problemen worden aangepakt en opgelost (In 

’t Veld, 2010, p. 63). Het door de politiek hierbij gehanteerde frame is doorgaans: ‘Er is leed, dus er 

moet iets gebeuren’. Dit frame herkennen we ook bij de vorming van energiewetgeving. In zijn 

oratie gaat Van Eeten in op de onmacht, die samenhangt met een dergelijk frame. Hij poneert de 

stelling dat wie zijn onmacht niet kan accepteren al snel neurotisch gedrag vertoont (Van Eeten, 

2010). Een politiek bedrijf dat zijn eigen onmacht niet kan erkennen en/of niet mag toegeven heeft 
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volgens Van Eeten de neiging te gaan functioneren als gulzig, opdringerig, bemoeizuchtig en 

alomvattend: ‘Zodra de verantwoordelijke bestuurder toezegt iets te doen, verschuift het debat naar 

de vraag of hij wel genoeg doet. Het antwoord op die vraag is zelden bevestigend, dat zou immers 

impliciet het leed bagatelliseren.’ Dit leidt tot een patroon, dat er altijd meer gedaan moet worden, 

een patroon dat Trommel ‘het gulzige bestuur’ noemt (Trommel 2009). 

 

Fatalisme, in de betekenis van terughoudendheid betrachten of zelfs niets doen, is in de politiek 

geen optie. Van Eeten noemt een aantal motieven die politici hanteren om niet niet te handelen: het 

zou moreel verdacht zijn, de burger zou het niet pikken, de media zouden het afstraffen en men is 

veroordeeld tot betekenisloosheid. Leed is immers politiek kapitaal, en stelt politici in staat om zich 

te engageren en profileren. Bovendien levert wel-handelen positieve aandacht van de media op, 

terwijl het risico van niet-handelen is dat geen of negatieve aandacht wordt gegenereerd. 

‘Kamerleden zelf realiseren zich vrijwel elke dag dat ze ‘verbijsterd’, ‘geschokt’ en ‘hoogst 

onaangenaam verrast’ zijn’ (Van Eeten 2010). 

 

3. Politieke besluitvorming en invloed daarop (lobby) leidt tot onvoorspelbaarheid en wantrouwen  

De uitkomst van de behandeling van de oplossing in het parlement is onvoorspelbaar, omdat het 

politieke partijen moeite kost om op energiegebied een samenhangende visie uit te dragen, een 

‘groot verhaal’, waarin verschillende programmapunten en plannen een plaats hebben en waarin 

heldere keuzes worden gemaakt. Dit heeft ook met complexiteit van het energievraagstuk te maken. 

Beleid dat na lang ambtelijk overleg met de sector tot stand is gekomen, kan daardoor via een 

gerichte lobby van een marktpartij met één deelbelang alsnog een andere richting worden gegeven. 

‘Zodoende zijn de uitkomsten van het politieke debat, nog meer dan vroeger, de resultante van 

verschillende krachten die op een bepaald moment op volksvertegenwoordiging en openbaar 

bestuur inwerken’ (Tjeenk Willink, 2005). Het effect hiervan is dat het vertrouwen van de overige 

marktpartijen in het gehele proces wordt geschaad en zij zich van dezelfde middelen (lobby en 

amendementen) gaan bedienen, met meer onvoorspelbaarheid en wantrouwen als gevolg. 

 

4. De Tweede Kamer vraagt de regering het probleem op te lossen; departementen zijn ingericht als - 

steeds efficiëntere - problem solvers 

Via moties en vragen van de Tweede Kamer, of via het Regeerakkoord komen de problemen op de 

departementen terecht en worden onderdeel van de bureaucratische rationaliteit. Ideeën over New 

public management spelen in die rationaliteit nog steeds een dominante rol; een veelheid aan 

modellen en inzichten waarvan het bindende element is dat ze ten doel hebben organisaties binnen 

de overheid meer resultaatgericht, meer ondernemend en meer kostenbewust te laten opereren 

(Nelissen, e.a. 2004). Willem Trommel stelt in zijn oratie dat dit New public management, overigens 

in eerste instantie een reactie op een teveel aan overheid, als uitwas een verschijningsvorm van het 

eerder genoemde gulzige bestuur is. Als gevolg van eroderend overheidsgezag en het wegebben van 

het zelfordenende vermogen en het sociaal kapitaal van de samenleving moet dat gezag steeds 

opnieuw worden verdiend via het realiseren van aansprekende, tastbare resultaten. Alles draait om 

heldere overheidsdoelen en vooral -resultaten: outputlegitimiteit (Trommel, 2009). 
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In deze lijn merkt Tjeenk Willink in het jaarverslag van de Raad van State uit 2005 op dat de laatste 

vijfentwintig jaar de nadruk is gelegd op verbetering van de overheid als bedrijf (door management 

en beheer), de verzelfstandiging van publieke diensten (met noodzaak van verantwoording), de 

scheiding tussen beleid en uitvoering (met de noodzaak van toezicht) en de, in onze 

risicomaatschappij onvervulbare, wens om alle risico’s uit te sluiten (met toezicht op toezicht als 

gevolg). Er heeft zich een bureaucratisch-bedrijfsmatige logica geïnstalleerd, die alleen doorbroken 

kan worden door ‘bij de beleidsvorming meer voeling te houden met de uitvoeringspraktijk en aan 

de professionele logica meer gewicht toe te kennen. Dat is niets nieuws. Alleen het gebeurt niet. Het 

doorbreken van de bureaucratisch-bedrijfsmatige logica is riskant. Degenen die dat moeten doen, 

wetgever en bestuur, hebben zich van die logica afhankelijk gemaakt; de professionele uitvoerders 

zijn ervan afhankelijk geraakt. Soms lijkt het wel of iedere (incidentele) misstand een nieuwe 

(algemene) norm, een verfijnder protocol of een scherper toezichtmodel oplevert. ‘Meer van 

hetzelfde’, waardoor de risico’s van fouten groter wordt in plaats van kleiner.’ (Tjeenk Willink, 2005, 

p. 35)  

 

5. Verticale beleidsinterventies leiden tot beleidsaccumulatie en tot minder probleemoplossend 

vermogen bij de bestuurden 

Naarmate een beleidssysteem langer functioneert, heeft het de neiging afnemend effectief te 

worden en zelfs averechts te werken - te perverteren - als gevolg van de leerprocessen bij de 

bestuurden (reflexiviteit); de bestuurden zoeken de gaten en randen ervan op, gaan eromheen, 

schieten er gaten in of proberen de regels ten eigen voordele om te buigen of te manipuleren, 

gaming the system. De stereotype reactie van de zijde van beleidsmakers op afnemende effectiviteit 

‘zal beleidsaccumulatie zijn bestaande uit de totstandkoming van meer beleid, meer gedetailleerde 

regels, meer controleprocedures’ (In ’t Veld, 1989, p. 24). Maatregelen die het systeem nog een slag 

complexer en ondoorzichtiger maken; het resultaat is toenemende institutionele en organisatorische 

spaghetti, een alsmaar troebeler zicht, en dus een roep om nog meer toezicht (Trommel, 2010, p. 

11).  

 

De verantwoordelijkheid voor de publieke belangen komt steeds exclusiever bij de overheid te 

liggen, en die ziet zich genoodzaakt om het net aan regels steeds omvattender en fijnmaziger te 

maken. Aan de andere kant, als spiegelbeeld daarvan, achten de bestuurden zich gelegitimeerd met 

inzet van alle middelen uitsluitend hun eigenbelang te dienen; de randen op te zoeken, te lobbyen 

en amendementen in te steken. Ze zien zich ook gelegitimeerd problemen niet als hun eigen 

probleem te zien en ze ontwikkelen derhalve geen capaciteiten om misstanden en problemen, maar 

ook kansen en mogelijkheden, tijdig te signaleren en daar goed mee om te gaan, dat wil zeggen er 

een vruchtbaar vervolg aan te geven. Dat geldt voor de burgers/bedrijven afzonderlijk en ook voor 

de groep of sector als geheel. Problemen en geschillen leveren de motieven op voor interactie en 

samenwerking, en de grondstof voor het versterken van het probleemoplossend vermogen van de 

sector - ook omdat de eigen en betere oplossing ervan een concurrentievoordeel kan opleveren in 

de markt. Overheidsbemoeienis is erop ingericht die problemen zo efficiënt mogelijk weg te nemen - 

en daarmee de motieven om samen aan de slag te gaan. De burgers/bedrijven laten zich dit 
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aanleunen, hangen achterover en wijzen op zaken die de overheid ook nog moet regelen en 

oplossen. ‘In order to be viable, a society needs, in the words of Albert Hirschman, a steady diet of 

conflicts’ (Van Gunsteren, 1998).  

 

6. Minder probleemoplossend vermogen leidt tot meer problemen voor de toezichthouder 

Bovenstaande effecten van de beleidsinterventies - het opzoeken van de randen en het afnemen 

van probleemoplossend vermogen - slaat in eerste instantie neer bij de toezichthouder die de 

grenzen van het recht moet bewaken en problemen in de sector moet oplossen. De reactie van de 

toezichthouder op deze effecten is drieledig - en allen leiden tot meer wetgeving en nóg meer 

toezicht. Ten eerste tracht de toezichthouder de randen scherp te krijgen, zodat ze weet welke 

grenzen ze moet bewaken. Dit leidt tot verzoeken aan het ministerie om een wet op hoofdlijnen, 

met open normen, nader in te vullen. De kans om juridische procedures te winnen, wordt dan 

groter. Ten tweede zullen de toezichtslasten toenemen. Bij de totstandkoming van de Gas- en 

Elektriciteitswet werd voor de NMa uitgegaan van in totaal 15 fte; inmiddels gaat het om bijna 100 

fte. Deze toename is met name het gevolg van een groeiend aantal wettelijk verplichte activiteiten, 

zoals de tariefregulering, de bezwaren en beroepen daarop en de totstandkoming van de codes en 

de juridische procedures daaromtrent. In dit verband heeft ook de NMa gepleit voor minder 

beroepsprocedures, stabielere regulering en efficiëntere totstandkomingprocedures (FD, 2010). Ten 

derde rapporteert een toezichthouder over de problemen die in de sector spelen en dit wordt via de 

media opgepakt door politici; de spiraal is rond.  

 

De cultuurpsycholoog Jos van der Lans vat de punten 1 tot en met 6 mooi samen met de zin: de 

overheid als voorkokende beleidsfabriek, dat werkt niet meer. Burgers uitnodigen voor het zoveelste 

rondje meedenken, interactieve beleidsvoorbereiding, publieke werkateliers of hoe het hele 

moderne inspraakcircus ook wordt aangeduid - daar gelooft niemand meer in. ‘We moeten burgers 

niet steeds verleiden mee te denken in logica van de instituties; we moeten de instituties zo 

dynamiseren dat ze in staat zijn de energie van burgers op te vangen en te gebruiken.’ (J. van der 

Lans, Loslaten, verbinden, vertrouwen, 2012).  

 

Gevraagd is een overheid die aansluiting zoekt bij de nieuwe dynamiek van de netwerksamenleving, 

een overheid die bindend vermogen ontwikkelt. Want beweging van onderop in een complexe 

samenleving kan alleen effectief zijn als ze weerklank vindt, als ze resoneert in de wereld van 

instituties en overheden, als er wordt meebewogen. Dat wil overigens niet zeggen dat de overheid 

daarbinnen in geen geval verticaal sturend zou kunnen opereren - bijvoorbeeld als die helderheid 

door de sector wordt gevraagd. In een complexe netwerksamenleving gaat het om ‘het besturen van 

het onbestuurbare. Dat is alleen mogelijk als beleidsmakers een gepaste ruimte laten voor burgers: 

weten wanneer ze nodig zijn en wegblijven als dat niet het geval is’ (WRR Vertrouwen in burgers, 

2012). 
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8. Oplossingsrichtingen door middel van wetgeving; wat is bruikbaar aan bruikbare rechtsorde? 

 

Bovenstaande spanning lag als gedachte ook achter de ideeën van toenmalig minister van Justitie 

Donner, zoals verwoord in de nota bruikbare rechtsorde (Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9). In 

deze paragraaf zal dat concept worden hernomen. Centraal in de nota staat het streven naar een 

andere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers. Het doel van het 

programma bruikbare rechtsorde is wijzigingen in de wetgeving te bewerkstelligen die leiden tot 

bestendige stelsels, die ruimte bieden voor burgers, bedrijven en maatschappelijk instellingen voor 

de activiteiten die zij nodig achten en waarvoor zij verantwoordelijk nemen en dragen.  

 

‘De rechtsorde moet bruikbaar zijn met het oog op de gewenste verhoudingen in de samenleving. In 

het verleden heeft de nadruk gelegen op de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van de burger 

in het bijzonder in het verkeer met de overheid. Dat heeft geleid tot steeds gedetailleerdere wet- en 

regelgeving, waarin de samenleving soms dreigt vast te lopen. Vandaar dat gezocht wordt naar een 

andere opzet van wetgeving, of een andere inzet van regels, die meer ruimte schept om 

maatschappelijk vragen oplosbaar te maken zonder de noodzaak van een steeds fijnmaziger net van 

regels.’ Daarbij denkt Donner bijvoorbeeld aan ‘het scheppen van ruimte voor diversiteit en 

dynamiek, voor verschillen in de tijd en in de omstandigheden. Waar mogelijk moet wetgeving 

zodanig worden opgesteld en aangepast dat zij burgers de gelegenheid geeft om zo veel mogelijk 

zelf hun zaken te regelen en verantwoordelijkheid te dragen en het beter toesnijden van toezicht- en 

handhavingsarrangementen en sanctie-instrumenten op de justitiabelen. Waar mogelijk zou 

horizontale verantwoording de plaats in moeten nemen van verticaal toezicht.’ (Kamerstukken II 

2003/04, 29 279, nr. 9) 

 

Donner herkent het gevaar dat probleemoplossende interventies van de overheid in de samenleving 

een spiraalbeweging kunnen voeden, waarin de overheid zichzelf veroordeelt tot steeds meer wet- 

en regelgeving omdat haar interventies het effect hebben dat het probleemoplossende vermogen 

van de samenleving zelf er door verminderd wordt. Hij zoekt naar wet- en regelgeving die actoren in 

de samenleving aanzet zelf verantwoordelijkheid te nemen en te dragen, om zelf maatschappelijke 

vragen op te lossen en om horizontale verantwoordingsmechanismen te genereren zonder de 

noodzaak van een regelgevende en sanctionerende overheid. Niet het idee dat de overheid de 

problemen van de samenleving oplost moet voorop staan, maar wet- en regelgeving moet - 

omgekeerd - instrumenteel zijn voor de vitaliteit, kracht en dynamiek van de samenleving.  

 

Bruikbare rechtsorde biedt een goede aanzet voor de oplossingsrichting die hier beoogd wordt. Een 

punt van kritiek betreft echter de - impliciete - veronderstelling dat ruimte laten voor de 

verantwoordelijkheid van actoren hen ertoe zal aanzetten die verantwoordelijkheid ook 

daadwerkelijk te nemen. Waarom zouden ze dat doen? Willen en kunnen ze dat wel?  

 

‘Willen’, dat heeft te maken met engagement en ‘commitment’. Het is niet per definitie zo dat 

actoren in de samenleving genegen en bereid zouden zijn om verantwoordelijkheid (voor collectieve 

doelen of publieke taken) te nemen en te dragen alleen omdat hen daartoe de ruimte wordt 
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gelaten. Misschien laten ze de verantwoordelijkheid daarvoor liever bij de overheid, zodat ze zichzelf 

kunnen concentreren op het behartigen van hun eigenbelang. De overheid heeft hun 

onverantwoordelijke houding in deze zelf ook bevorderd en gelegitimeerd, door de 

verantwoordelijkheid voor publieke doelen naar zich toe te trekken.  

 

‘Kunnen’, dat heeft te maken met capaciteiten. Het gaat hier dan vooral om capaciteiten van 

organisatorische en morele aard, die nodig zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor publieke 

doelen; sociaal kapitaal. Deze capaciteiten zijn niet vanzelfsprekend bij de betrokkenen in de 

samenleving aanwezig. Eerder zal het zó zijn dat die capaciteiten gebrekkig zijn, omdat zij niet 

ontstaan en geoefend worden, want een sturende en probleemoplossende overheid laat daarvoor 

aanleiding, ruimte noch noodzaak.  

 

Zowel de wil als de capaciteit van burgers en organisaties om verantwoordelijkheid te 

nemen/dragen voor publieke belangen zal in de afgelopen jaren stelselmatig zijn verminderd; dat is 

juist de kern van de beschreven negatieve spiraal. Ruimte laten voor hun eigen verantwoordelijkheid 

en zomaar aan hen bevoegdheden overdragen is in deze situatie niet een verantwoorde optie; het 

werkt dan ook niet, want men vult de geboden ruimte in met eigen deelbelangen en er vindt alleen 

een verschuiving van regels plaats. Dat is ook precies de kritiek die velen, zoals Westerman in “Een 

nieuwe stijl van reguleren” (Westerman, 2006), op de nota en de daaruit voortvloeiende concepten 

als doelregulering hebben gehad. Mede daardoor is bruikbare rechtsorde inmiddels weer naar de 

achtergrond verdwenen.  

 

Waar het om gaat is dat die negatieve spiraalbeweging gestopt wordt, en dat een positieve 

spiraalbeweging wordt ingezet. Dat vereist inderdaad een omslag in het denken over beleid en 

wetgeving in de relatie tussen overheid en samenleving, zoals Donner die voorstaat. Vervolgens 

echter dreigt aporie: omdat wil en capaciteit om verantwoordelijk te nemen ontbreken kunnen aan 

burgers ook geen bevoegdheden worden overgedragen (ze mógen ook niet); en omdat ze geen 

verantwoordelijkheid (uit-)oefenen ontwikkelen zij niet de wil en de capaciteit - enzovoorts.  

 

Het in gang zetten van een positieve spiraalbeweging betekent daarom: signaleren en aansluiten bij 

initiatieven in de samenleving, betrokkenheid oproepen, vertrouwen herstellen en genereren, een 

beeld van een gedeeld ideaal (purpose) laten groeien, verantwoordelijkheid delen, capaciteit laten 

groeien, om vervolgens meer verantwoordelijkheid te delen en bevoegdheden overdragen. 

Naarmate burgers en hun verbanden meer verantwoordelijkheden kunnen en willen dragen, moeten 

ze ook steeds meer mogen, dus de bevoegdheden daarvoor verkrijgen. Dit is een delicaat en 

langdurig proces, maar het alternatief is niet minder dan een al-regelende overheid en een 

geparalyseerde samenleving.  
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9. Effectief overheidsbeleid bij complexe vraagstukken; de energietransitie 

 

De verduurzaming van de energievoorziening wordt veelal in termen van een transitie beschreven. 

Het is een lange termijnontwikkeling met grootschalige elkaar beïnvloedende economische, 

ecologische, sociale en institutionele effecten. Er is niet één actor die eigenstandig tot een 

oplossende interventie kan komen; afstemming, coördinatie en samenwerking zijn geboden. De 

complexiteit ervan wordt versterkt door het mondiale karakter van het vraagstuk.  

 

Het verduurzamingsvraagstuk - hier aangeduid als energietransitie - is te beschouwen als een 

voorbeeld van een wicked problem, dat wil zeggen een probleem dat niet eenduidig geformuleerd 

kan worden en waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Omdat er geen overeenstemming 

bestaat over de te honoreren waarden noch over de te gebruiken kennis moeten voor een 

bevredigende oplossing ‘de verschillende kennisgezichtspunten en de verschillende 

waardegezichtspunten worden samengesmolten’ (In ’t Veld 2010, p. 69). In dit opzicht onderscheidt 

deze omwenteling - van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding - zich in sterke mate 

van de vorige omwenteling - die van een aanbod- naar een vraaggestuurde energievoorziening 

(liberalisering).  

 

De spanning die een wicked problem met zich meebrengt, zien we ook terug in het 

energiebeleidsdebat, met zijn diversiteit aan actoren en de talrijke onzekerheden en dilemma’s. Zo 

verschillen de inzichten over de prioritering tussen de doelen betaalbaar, betrouwbaar en schoon, 

over het benodigde tempo van de transitie, over de oplossingen, over waarden en belangen bij die 

prioritering en oplossingen. 

 

In de aanloop naar de laatste verkiezingen (september 2012) heeft een brede coalitie in de Tweede 

Kamer zich uitgesproken over de noodzaak van een meer richtinggevend (politiek) debat met 

maatschappelijke actoren over de energietransitie. In zijn recente ontwerpadvies over een 

energieakkoord voor duurzame groei signaleert de SER in dezelfde lijn dat in de energiesector 

‘sprake is van veel deelbelangen, die het gezamenlijke, overstijgende maatschappelijke belang in ons 

land tot nu toe steeds in de weg hebben gestaan. Daardoor is er te weinig synergie tussen de vele 

initiatieven die momenteel in de samenleving plaatsvinden, de inspanningen van individuele 

bedrijven en het overheidsbeleid. Een nieuw elan vraagt om een gedeeld perspectief voor de lange 

termijn (SER 2012, p. 3).’  

 

De SER signaleert dat beleidsdoelen niet of niet in voldoende mate gerealiseerd worden omdat een 

sense of purpose ontbreekt, een door betrokkenen gedeeld betekenisvol doel dat verder reikt dan 

ieders deelbelang. Al eerder merkte de Raad daarover op dat de transitieaanpak te weinig had 

opgeleverd door een teveel aan bureaucratie, verkokering en wispelturigheid. ‘De bestaande 

instituties zijn onvoldoende ingericht op het zoeken naar samenhangende duurzame oplossingen’ 

(SER 2010). Zij pleit daarom voor een breed gedragen Energieakkoord.  

 

De zoektocht naar een overstijgend gemeenschappelijk belang kan echter niet los worden gezien 

van het ontstane relatiepatroon. Onderdeel en effect daarvan zijn gebrek aan vertrouwen; het 
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ontbreken van een gedeelde sense of purpose waardoor partijen bereid zouden zijn om 

deelbelangen opzij te zetten of te matchen met een overstijgend gemeenschappelijk, publiek belang; 

en de geringe capaciteit (willen en kunnen) van de actoren in de sector om gezamenlijk problemen 

op te lossen en verantwoordelijkheid te dragen. Dat zijn allemaal zaken die niet bij fiat of per 

decreet kunnen worden geregeld. Het genereren van vertrouwen, het doen ontstaan van een 

collectieve sense of purpose, en van de wil en het vermogen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te 

dragen - het zijn allemaal onderdelen van het proces dat we boven hebben aangeduid als het in gang 

zetten van een positieve spiraalbeweging. Dat is een langdurig en delicaat proces, waarvoor geen 

quick fix bestaat en dat ook geen shortcuts toelaat. Ruimte laten of bevoegdheden overdragen 

zonder dat relatielogica’s en capaciteiten mee-veranderen leidt - bijvoorbeeld - slechts tot extra 

mogelijkheden om deelbelangen te maximaliseren; en dan komt men al snel tot de conclusie dat 

zo’n systeem niet werkt - het lot van Bruikbare rechtsorde. Een ingewikkeld proces, ook omdat 

tijdens de verbouwing de winkel wel openblijft.  

 

De energietransitie is een zaak van overheid, sector en samenleving. Dat betekent geenszins dat de 

rol van de overheid in het energiebeleid verwordt tot die van backbencher; een optreden dat meer 

overlaat aan maatschappelijke actoren moet juist buitengewoon krachtig zijn (Steen, van der, M. e.a. 

2010). De politiek moet heldere doelen stellen en hoofdlijnen uitzetten. In het nieuwe 

regeerakkoord is dat gebeurd: 16% duurzaam in 2020 en een koolstofvrije economie in 2050; vanuit 

het perspectief van het energiebeleid is de opgave deze doelen te realiseren in de context van een 

betaalbare en betrouwbare en schone energievoorziening. Het bestuur moet hiertoe kaders 

neerzetten en helderheid bieden (bijv. tariefregulering) waar dat nodig is. De toezichthouder als 

moderne marktmeester ziet toe op de mededinging in de energiemarkt en kan in dat verband direct 

ingrijpen en sanctioneren. 

 

Tegelijkertijd zal de overheid - politiek, bestuur en toezichthouder - op coherente en consistente 

wijze de positieve spiraalbeweging tussen capaciteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van de sector en andere maatschappelijke actoren moeten genereren en voeden. Dat vereist de 

capaciteit om initiatieven in de samenleving te signaleren, te faciliteren en daarbij aan te sluiten; om 

bevoegdheden over te dragen naarmate de capaciteiten groeien om verantwoordelijkheden te 

dragen. Om gewenste maatschappelijke uitkomsten te realiseren zal de overheid zich richten op het 

geleidelijk mogelijk maken en versterken van maatschappelijke veerkracht en dynamiek; en 

gaandeweg ontstaan dan relatiepatronen waarin partijen samenwerken, ieder vanuit zijn eigen 

verantwoordelijkheid, bij het realiseren van gedeelde doelstellingen.
3
  

 

In feite komt het erop neer dat de overheid twee doelen moet stellen. Het eerste doel is van 

materiele aard: een schone energiehuishouding en een koolstofvrije economie. Het tweede doel is 

van maatschappelijke aard: de wil, de bereidheid en de capaciteit van de sector en andere 

maatschappelijke actoren om die transitie mee te maken en te verduurzamen, inclusief de 

bijbehorende relatiepatronen en institutionele arrangementen. Dat zijn twee heel verschillende 

doelen, en het is goed om ze duidelijk te onderscheiden, juist om te beseffen dat het eerste doel niet 
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(duurzaam) gerealiseerd kan worden zonder het tweede. De energietransitie moet een product zijn 

van - en gedragen worden door - toegenomen capaciteiten in sector en samenleving. En omgekeerd 

moet het (materiele) energietransitieproces het motief en het vehikel zijn om die capaciteiten in 

sector en samenleving te laten groeien. Het een behoeft het ander, en omgekeerd. Zo kan de 

overheid - uiteindelijk verantwoordelijk voor system survival - de energietransitie gebruiken als 

vehikel voor versterking van de sector in maatschappelijke en economische zin (een concurrerende, 

innovatieve en maatschappelijk-verantwoordelijke sector), als ook voor maatschappelijke 

vitalisering.
4
 

 

Voor de wet- en regelgeving betekent het dat een wetssysteem zo moet worden ingericht en moet 

functioneren dat het zijn eigen domeinspecifieke functie vervult én tegelijkertijd de bestaans- en 

functioneringsvoorwaarden van overheid zowel als van sector en samenleving reproduceert. Dat 

stelt eisen aan de inrichting, het instrumentarium en het proces. In de volgende paragraaf worden 

enkele aspecten en onderdelen van de laatste twee besproken. 

10. Instrumentarium energietransitie 

 

Het doel is: een koolstofvrije energiehuishouding in 2050. Hieraan draagt EZ bij - naast inzet in 

Europa - met drie instrumenten: (1) subsidies en fiscale maatregelen, zoals de SDE+, de 

energiebelasting of de Energie Investeringsaftrek (EIA), (2) convenanten en afspraken, zoals een 

energieakkoord en (3) wetgeving.
5
 In het vervolg zullen wij ons richten op dat derde aspect: de 

wetgeving. Om de energietransitie te bereiken, moet de wetgeving ten eerste adaptief en flexibel 

zijn teneinde innovatie mogelijk maken; ten tweede moet de wetgeving kaderstellend zijn en op 

hoofdlijnen helderheid bieden; ten derde moet een proces in gang gezet worden van overdragen 

van bevoegdheden aan de sector naarmate verantwoordelijkheden waar worden gemaakt. In 

andere termen: we moeten leren infaseren, consolideren en uitfaseren; energiewetgeving ‘in 

transitie’. Dit vindt zijn weerslag in zowel de inrichting van de wet als in het wetgevingsproces.  

 

10.1 Inrichting van de wet 

Het startpunt is een heldere keuze in wat te regelen - en wat niet, omdat de sector dat zelf kan of 

omdat daar, nu of op termijn, horizontale arrangementen en verantwoordingmechanismen - checks 

and balances - voor gegenereerd worden.  

 

Infaseren 

De vraagstukken van de energietransitie worden zowel in de probleemstelling als in de 

oplossingsrichtingen ter discussie gesteld. Beleid heeft daardoor tot op zekere hoogte een trial-and-

error karakter. Wet- en regelgeving moet daarom voldoende ruimte bieden om veranderende 

opvattingen en nieuwe ontwikkelingen in snel tempo te kunnen borgen. Die flexibiliteit kan 

gevonden worden door gebruik te maken van experimenteerbepalingen die afwijkingen van het 

reguliere wettelijke kader mogelijk maken. In de hogere regeling moet dan worden bepaald op 

welke onderdelen van de hogere regeling de mogelijkheid tot afwijking betrekking heeft. In de 

experimentele regeling zelf moeten doel en functie worden geconcretiseerd en moet worden 
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aangegeven op welke punten van de afwijkingsbevoegdheid gebruik is gemaakt. De flexibiliteit kan 

ook worden gevonden door op lager dan formeel wetsniveau ruimte te bieden om taken toe te 

delen, of anderszins ruimte te zoeken, dus zonder afwijking van de wet.  

 

Beide mogelijkheden kunnen zonder al te grote structurele impact een maatschappelijk gewenste 

oplossing schragen, waarvan niet zeker is dat zij een doorslaggevend karakter heeft. De 

mogelijkheden moeten in de tijd worden gemaximeerd, zodat moet worden bekeken of de regel het 

gewenste effect heeft. Aan de hand daarvan zal een keuze moet worden gemaakt of de regel een 

blijvend karakter moet krijgen en dus geconsolideerd moet worden. 

 

Consolideren 

De wetgeving voor elektriciteit en gas moet erop gericht zijn vragers en aanbieders op de markt 

keuzevrijheid te bieden binnen het raamwerk van de publieke doelen die met het energiebeleid 

worden nagestreefd. Heldere, consistente kaders moeten door de wet worden geboden teneinde 

onder andere investeringsbeslissingen te ondersteunen. Bestaande systemen, zoals die voor de 

inrichting van de netbeheerders, de tariefregulering, de codes en de consumentenbescherming 

moeten worden geoptimaliseerd en gestroomlijnd - onderling en met Europese wetgeving. 

Wetgeving moet zo worden ingericht dat deze enerzijds recht doet aan de noodzakelijke nationale 

specificiteit, maar anderzijds probleemloos toekomstig direct werkend Europees recht kan 

accommoderen.  

 

De wet moet meer op hoofdlijnen worden geschreven, want beschrijft in de praktijk vaak zeer 

gedetailleerd op welke manier de publieke doelen moeten worden bereikt. Door wetgeving meer op 

hoofdlijnen te formuleren worden de mogelijkheden verruimd voor actoren om te kiezen op welke 

manier de in de wetten vastgelegde publieke doelen worden bereikt. Voor sommige onderdelen van 

de wet zullen overigens gedetailleerde bepalingen noodzakelijk blijven, zoals bij de grondslagen van 

de tariefregulering.  

 

Om actoren effectief te kunnen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid moet hen de ruimte 

en de bevoegdheid worden gegeven om zelf tot oplossingen te komen. Niet alleen voorkomt dit 

mogelijk schadelijke interferenties van verticale overheidsregulering op het probleemoplossend- en 

zelfregulerend vermogen van de energiesector, maar het verstevigt ook de relatie tussen 

consumenten en bedrijven. Dat is niet alleen in het belang van een adequate 

consumentenbescherming, maar brengt ook het streefbeeld dichterbij van gedeelde doelstellingen 

ten aanzien van de toekomst van het energiebeleid.  

 

Een dergelijke benadering heeft ook betekenis voor het feitelijke toezicht door de toezichthouder. 

Niet de verantwoording aan de overheid staat centraal, maar de kunst om die problemen te 

signaleren en te laten oplossen door de sector, zonder daarbij alle verantwoordelijkheid naar de 

toezichthouder te trekken. Door te focussen op daar waar toegevoegde waarde is te leveren, 

verschuift de focus van rapportages en checklists naar de knelpunten die zich in het netwerk en in 

het beleid voordoen. Ook een concept als high trust, wat zoveel betekent dat de toezichtlast 
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afneemt zolang het vertrouwen niet wordt beschaamd, sluit hierop aan. Als het vertrouwen ten 

onrechte blijkt te zijn gegeven, dan wordt hard en snel ingegrepen; high penalty. 

 

Uitfaseren 

Het uitfaseren van wetgeving leidt tot minder regeldruk en tot minder lasten bij overheid en sector. 

Maar het belangrijkste doel van het uitfaseren van de wetgeving is doelrealiserende, 

probleemoplossende vermogens te ontwikkelen. Het is van belang om regels niet ineens weg te 

nemen, maar te kijken waar de bereidheid en de capaciteit aanwezig is om geleidelijk meer 

bevoegdheden neer te leggen. Daar waar de conclusie is dat bereidheid en capaciteit ontbreekt, 

moet een beweging in gang worden gezet om die te laten ontstaan. De volgende 

wetgevingstechnieken liggen hiervoor in de rede: 

 

- Een eerste mogelijkheid zijn ‘zorgplichten’ of ‘doelvoorschriften’ - concepten uit Bruikbare 

rechtsorde. Een zorgplichtbepaling is een algemeen geformuleerde gedragsnorm die een 

bepaalde verantwoordelijkheid van een actor markeert, maar niet dwingend voorschrijft hoe hij 

precies moet handelen om de verantwoordelijkheid in te vullen. Er zijn immers verschillende 

manieren waarop het door de zorgplicht beschermde belang kan worden bereikt. De bepaling 

laat de normadressaat dus gedragsalternatieven (Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 19). 

Bestaande regels die belangen beschermen die zich voor zorgplichten lenen en die op termijn 

door de sector kunnen worden beschermd, kunnen in zo’n plicht worden omgezet. De zorgplicht 

kan verdwijnen, indien het belang daadwerkelijk wordt beschermd. Een motief om een 

zorgplicht te gebruiken moet dus ook zijn dat - op termijn - het belang door de sector kan 

worden gediend; de zorgplicht als overgangsinstrument. Hiermee wordt voorkomen dat 

zorgplichten talloze nadere regelgevingcomplexen op lager niveau tot gevolg hebben. 

 

- Een tweede mogelijkheid is door te werken met horizonbepalingen voor bestaande regels. ‘Een 

horizonclausule zorgt ervoor dat een wet, of delen daarvan, een tijdelijk karakter krijgen, maar 

met de nadrukkelijke bedoeling van het bewerkstelligen van een moment voor heroverweging 

met de mogelijkheid van verlenging’ (Eijlander, 2006). Door in de wet een termijn te schetsen 

waarbinnen een bepaling gaat vervallen en als voorwaarde te stellen dat de sector het belang 

dat met de bepaling wordt beschermd al heeft opgepakt. Zo kan, geconditioneerd, lerend 

vermogen worden ontwikkeld.
6
  

 

- Een derde techniek is geconditioneerde zelfregulering. Dan wordt in de wet opgenomen dat het 

bepaalde zaken door de sector geregeld moeten worden. In de mate dat de sector die 

verantwoordelijkheid waarmaakt, zal de overheid zich terugtrekken en de conditionering laten 

vervallen. 

 

- Een vierde instrument is een wijziging van het toezichtsmodel; van ex-ante naar ex-post 

toezicht; van probleemvoorkomend naar probleemoplossend toezicht. Indien zich voor langere 

tijd geen problemen hebben voorgedaan, kan de wettelijke regel komen te vervallen.  
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10.2 Inrichting wetgevingsproces 

Eerste doel van een wetgevingsproces is om te komen tot een solide en goed onderbouwde wet. Dit 

vraagt ruime inbreng van professionals uit de energiesector; zij beschikken over de vakmatige kennis 

en hebben inzicht in knelpunten en toekomstige ontwikkelingen in de sector. 

 

Tweede doel is dat een wet die als leidend principe door alle stakeholders gedragen wordt; a fair 

deal. Daarvoor is het belangrijk het proces zó in te richten dat alle issues aan de orde komen én dat 

gedurende het proces het onderlinge begrip en vertrouwen - niet alleen tussen de overheid en de 

anderen, maar tussen alle stakeholders - groeien en daardoor ook het commitment van alle 

stakeholders aan de uitkomst. Voor elk van de partijen zal dan gelden dat hij inlevert op enkele 

punten die hij liever anders had gezien, omwille van de collectieve uitkomst: een wet die inderdaad 

duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de 

overheid, en die de transitie naar een schone, slimme en gevarieerde energiehuishouding optimaal 

ondersteunt. Het is van belang om het gegeven van ‘a fair deal’ tijdens de politieke behandeling te 

benadrukken want aanpassingen die gedurende de behandeling van het wetsvoorstel worden 

gedaan, kunnen van invloed zijn op de fairness die in het wetsvoorstel besloten ligt. Dit kan het 

commitment van de stakeholders ondermijnen. 

 

Het vergroten van het onderling vertrouwen van de stakeholders en hun commitment aan een 

gedeelde uitkomst is echter niet alleen van belang voor de kwaliteit van en het draagvlak voor dit 

wetsvoorstel, maar ook voor het vervolg, het derde doel: het versterken van de drieslag tussen 

willen (commitment), kunnen (capaciteit) én mogen (bevoegdheid). Op korte termijn kan dat 

bijvoorbeeld betekenen dat mogelijkheden worden verruimd voor partijen om te kiezen op welke 

manier de in de wetten vastgelegde publieke doelen worden bereikt.
7
 Op langere termijn zal dat 

betekenen dat de rol van de overheid (politiek en bestuurlijk) verandert en vermindert, ten gunste 

van meer vrijheid en verantwoordelijkheid van de sector - binnen (de te beïnvloeden) Europese 

kaders.  

 

En dat brengt ons - in het verlengde hiervan - op een vierde doel: een andere, nieuwe relatielogica 

tussen sector en overheid (parlement, regering en toezichthouder) zorgt er ook voor dat er in 

samenspraak tussen die vier partijen kan worden gekeken naar de Europese kaders. Het Europese 

recht is immers niet alleen randvoorwaardelijk, maar ook ‘transactioneel’. Hiervoor is een omslag 

nodig in het denken, in de wederzijdse percepties, in de definitie van de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden tussen regering, parlement, toezichthouder en sector. De meest urgente 

denkomslag is die van onderling gesteggel over de manoeuvreerruimte die ons door Europa nog 

gelaten wordt naar samenwerking om als Nederland zo effectief mogelijk te opereren in Europa. Dat 

veronderstelt dat we weten wat in Brussel speelt, dat we weten wat op de agenda komt en dat we 

ook agendazettend worden en een gezamenlijk (tussen alle actoren) gedragen beeld hebben van de 

belangen die daarbij voor Nederland aan de orde zijn, van de doelen, resultaten en effecten die we 

nastreven, alsmede van de strategie en middelen die we hanteren.  

 

Inrichting wetgevingsproces 
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Bij de inrichting van het proces moet aandacht worden besteed aan (1) de rol van de overheid in het 

proces en de manier waarop met de uitkomsten van dit proces wordt omgegaan (2) de reikwijdte en 

(3) de middelen die ten dienste staan aan de uitkomsten van het proces.  

 

De rol van de overheid is primair gericht op het ordentelijk verloop van het proces, het leveren van 

kennis en middelen binnen door de overheid gestelde kaders. De rol van de overheid in termen van 

sturing op de uitkomsten van het proces is beperkt. Het ongestructureerde karakter van het 

probleem, de wickedness, staat immers in de weg van een vooraf helder vast te stellen 

probleemdefinitie en oplossingsrichting. De overheid kan vanuit haar kaderstellende rol wel richting 

geven aan het te bereiken doel, maar laat de manier waarop dat doel wordt bereikt ‘ontstaan’. Zij 

legt als het ware een denkbeeldig tafellaken in handen van de stakeholders, laat hen daaraan 

trekken en wederzijds ervaren welke tegenkrachten in het spel zijn. Hoe het tafellaken uiteindelijk 

op tafel komt te liggen is - binnen de kaders - van ondergeschikt belang. Zo leidt de opkomst van 

elektrisch vervoer in Nederland bijvoorbeeld tot vragen over de rolverdeling in de energiesector en 

of de ontwikkeling van elektrisch vervoer binnen de huidige wettelijke kaders past. Met de 

oprichting van het zogenaamde Formule E-team is bijvoorbeeld een aanzet gedaan om deze vragen 

in het netwerk van stakeholders te beantwoorden. 

 

Het risico is dat een aldus bereikte uitkomst in het bestuurlijke of politieke domein nog drastisch 

wordt gewijzigd wat ten koste gaat van de bereidheid van actoren om een dergelijk proces nogmaals 

te doorlopen. Naast het belang om de fairness van een dergelijke uitkomt te benadrukken kan dit 

risico worden ondervangen door afspraken te maken tussen de stakeholders, bijvoorbeeld door af te 

spreken dat een resultaat in dat geval wordt heronderhandeld (De Bruijn, 2011, p. 168), maar ook 

door alle relevante partijen gedurende het proces op de hoogte te houden van de voortgang. Dit 

betekent dat bestuurders, de verantwoordelijke minister, de Staten-Generaal intensief betrokken 

moet zijn bij het te volgen proces en tijdig geïnformeerd worden over voorgenomen beleidskeuzes. 

 

Ten aanzien van de reikwijdte is het wenselijk om alle punten die de wetgeving raken onderwerp van 

gesprek te maken; multi-issue besluitvorming. Dit compliceert het ogenschijnlijk, maar 

besluitvorming in een netwerk is complexer als deze zich beperkt tot één onderwerp. Indien de 

actoren een verschillend standpunt innemen ten aanzien van dat ene onderwerp, is de kans groot 

dat een patstelling ontstaat.  

 

Het eerste grote voordeel van een multi-issue besluitvormingsproces is dat gegeven het grotere 

aantal uitruilmogelijkheden een proces van geven en nemen ontstaat (De Bruijn, 2011, p. 62). 

Omdat veel partijen aan tafel zitten, leren zij ook de argumenten van de andere partijen en de 

weging daarvan kennen. Ten tweede zullen partijen moeten gaan samenwerken; een prikkel voor 

coöperatief gedrag. Hierdoor zullen kleine partijen met een voor hen belangrijk standpunt - in de 

termen van In ’t Veld de ‘gepassioneerde minderheden’ (In ’t Veld, 2010) - ook een stem verwerven. 

Actoren hebben door de verschillende samenstellingen van coalities een beperkt belang bij een 

harde confrontatie. Anders geformuleerd, dankzij het multi-issuekarakter van de besluitvorming 

ontstaan ‘repetitieve interdependenties, die dwingen tot gematigd gedrag’ (De Bruijn, 2011, p. 64). 
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Laatste voordeel is dat gaandeweg issues aan elkaar worden verbonden, op elkaar worden 

afgestemd, zodat het geheel meer kan zijn dan de som der delen. Dit wordt ook wel ‘verrijking’ 

genoemd (De Bruijn, 2011, p. 65).  

 

In dit licht is ‘verzamelwetgeving’ - waarin het resultaat van zo’n proces is vastgelegd - juist 

noodzakelijk en gewenst; een meer afgewogen en bestendig pakket aan maatregelen kan in één 

keer worden behandeld. Wellicht dat deze overweging kan worden betrokken in toekomstige 

advisering omtrent verzamelwetgeving, waarover tussen kabinet en - met name - de Eerste Kamer 

onlangs is gedebatteerd. De Eerste Kamer verdedigde daarin de positie dat een wetsvoorstel maar 

één inhoudelijk onderwerp mocht behandelen - ‘veegwetten’ uitgezonderd - omdat de Eerste Kamer 

een voorstel in het geheel moet aannemen of afwijzen en dus niet bepaalde onderwerpen kan 

aannemen (Kamerstukken II 2010/11, 32 500 VI, M).
8
  

 

Ten aanzien van de middelen kan - naast de gebruikelijk gesprekken en geplande internetconsultatie 

- de interactie worden bevorderd door de inzet van moderne communicatietechnieken waardoor 

een groter aantal stakeholders aan discussies kan deelnemen dan bij meer traditionele 

besluitvorming. Voorbeelden zijn het gebruik van social media als LinkedIn waarmee het mogelijk is 

om in een professioneel netwerk discussies te voeren over voorstellen die door het ambtelijk 

apparaat zijn voorbereid. Door op een transparante wijze (zowel inhoudelijk als wie welke mening 

heeft) informatie in het netwerk te delen zien actoren bovendien de waardering van argumenten 

door de ander, wat van invloed is op het draagvlak voor concrete voorstellen (Wierda, Van 

Bergenhenegouwen, 2012). Hierdoor verschuift de rol van beleidsmatig betrokken ambtenaren van 

initiator of protagonist van een voorstel naar een rol als bruggenbouwer, mediator. Ook wordt op 

steeds meer departementen ervaring opgedaan met serious gaming waarmee door stakeholders 

simulaties kunnen worden uitgevoerd om de effecten van beleidskeuzes in kaart te brengen.  

11. Conclusie  

 

In dit preadvies hebben we willen betogen dat voor het liberaliseren van de energievoorziening een 

sturende, verticaal interveniërende, overheid noodzakelijk was, maar dat mede daardoor een 

relatiepatroon tussen overheid en sector is gevestigd dat gebaseerd was op wantrouwen. EZ 

positioneerde zich daarin als hoeder van het publieke belang en als spiegelbeeld legitimeerde zij 

daarmee de sector haar deelbelangen na te jagen. In de daarop volgende periode heeft dit patroon 

zich bestendigd en verdiept. Dat heeft een negatieve spiraal gevoed die uiteindelijk heeft geleid tot 

een ingewikkeld wetgevingscomplex. Een wetgevingscomplex dat hoge lasten met zich meebrengt, 

tot lange procedures leidt en onnodige frustratie teweeg brengt. 

 

Toekomstige uitdagingen in het energiebeleid vragen om een ander relatiepatroon en om andere 

sturing. Het gaat om een (dynamische) rolverdeling die de democratische en rechtstatelijke principes 

respecteert en die de eigen verantwoordelijkheid van zowel overheid als burgers en bedrijven in tact 

laat. Een rolverdeling die niet leidt tot verlamming van zowel overheid als samenleving, maar beider 

inspanning plaatst in een kader van gedeelde maatschappelijke doelstellingen. Een sturing waarbij 
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de bevoegdheden die daarmee gemoeid zijn, gaandeweg worden overgedragen aan de (verbanden 

van) burgers en bedrijven, naarmate die de capaciteiten ontwikkelen om die verantwoordelijkheden 

te dragen. Wetgeving kan daarbij instrumenteel zijn. 

 

De ironie wil dat onze aanbevelingen als gevolg van reflexief gedrag onherroepelijk tot nieuwe 

onbedoelde gevolgen zullen leiden:  

 

‘Recognizing the inevitable incompleteness of attempts at governance (whether through the 

market, the state, or partnership), the ironist adopts a satisficing approach. She accepts 

incompleteness and failure as essential features of social life but continues to act as if 

completeness and success were possible … Moreover, [the ironist] must be prepared to change 

the modes of governance as appropriate’ (Jessop, 2003, pp 9-10).  

 

Nadenken over hoe het wetgevingsproces het beste kan worden ingericht vergt in dat perspectief 

een proces van trial and error, met een onbegrensd optimisme dat het altijd beter kan. 

 

De ambitie die spreekt uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte II om in 2050 een koolstofarme 

energievoorziening te hebben, slaat voor wat betreft de wetgeving neer in STROOM, een voorstel 

gebaseerd op de in dit preadvies uiteengezette uitgangspunten. Het is een eerste stap in een 

langdurig en ingewikkeld proces. Nog lang zullen deelbelangen de vooruitgang hinderen en het is 

zeker zo dat het genereren van een positieve spiraalbeweging in het begin heel langzaam zal 

verlopen en successen nog op zich laten wachten. Maar er is geen fatsoenlijk en levensvatbaar 

alternatief. 
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STROOM: Een algehele herziening van de Gas- en Elektriciteitswet 

 

Het Energierapport van 2011 schetste de weg naar een schone, een slimme en gevarieerde 

energievoorziening, waarin nieuwe, andersoortige actoren participeren. Belangrijke uitgangspunt 

daarbij is dat energie niet alleen de brandstof, maar ook één van de motoren van de Nederlandse 

economie is. De transitie moet gepaard gaan met economische groei: groen én groei (Kamerstukken 

II 2010/11, 31 510, nr. 45). In het rapport wordt geconstateerd dat de duurzame samenleving niet 

vanzelf tot stand komt, en ook zeker niet door enkel een overheid te creëren is. 

 

Een duurzame samenleving vraagt om een gezamenlijk traject van sector én overheid. Daarom 

wordt in het rapport naar Engels voorbeeld een Green Deal met de samenleving aangekondigd. 

Daarnaast krijgt de sector binnen het Topsectorenbeleid de verantwoordelijkheid om zelf 

sectoragenda’s op te stellen over onderwerpen als innovatie en onderzoek, buitenlandbeleid, 

sectorale randvoorwaarden, onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

In dit licht wordt in het Energierapport een wetgevingsagenda aangekondigd die deze transitie moet 

ondersteunen en dat als doel heeft te komen tot eenvoudige wetgeving, met minder lasten voor 

overheid en sector, met een heldere toewijzing van taken en verantwoordelijkheden en op 

inzichtelijke wijze geënt is op de Europese richtlijnen.  

 

In een brief van 10 november 2011 werkt de minister de hoofdlijnen voor het project STROOM 

verder uit (Kamerstukken 2011/12, 31 510, nr. 47). Het project STROOM betreft het stroomlijnen, 

optimaliseren en moderniseren van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet; een algehele herziening 

van de wetten teneinde te komen tot wetgeving die duidelijker, eenvoudiger en meer op hoofdlijnen 

is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Wetgeving die 

bovendien op inzichtelijke wijze is geënt op de Europese wetgeving en die de transitie naar een 

duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Wetgeving die, ten slotte, gebaseerd is op een 

andere manier van kijken naar en omgaan met de sector; op basis van vertrouwen. 

 

In de brief worden enkele knelpunten genoemd die tot herziening aanleiding geven. Ten eerste 

moet de wetgeving worden gestroomlijnd. De Elektriciteits- en Gaswet sluiten niet goed aan op de 

Europese regelgeving en omdat het energiebeleid steeds nadrukkelijker vorm krijgt in de Europese 

context levert dit problemen op; op nationaal niveau zijn er bovendien naast de generieke 

regelgeving veel sectorspecifieke regels; en ten slotte zitten er onverklaarbare verschillen tussen de 

Elektriciteits- en de Gaswet.  

 

Ten tweede moet de wetgeving worden geoptimaliseerd omdat deze veelvuldig is gewijzigd en 

inmiddels een ingewikkeld complex is ontstaan, dat bovendien hoge lasten met zich mee brengt. De 

wijzigingen hebben afbreuk gedaan aan de inzichtelijkheid, structuur en consistentie en daarmee is 

de wetgeving ook minder effectief geworden. Dat complex past niet bij de het beeld van een 

slagvaardige, kleine en efficiënte overheid.  
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Ten derde moet de wetgeving worden gemoderniseerd. De Elektriciteits- en Gaswet zijn geschreven 

als sturingsinstrumenten om marktwerking te introduceren; de eerste omwenteling van een 

aanbod- naar een vraaggestuurde energievoorziening. De nieuwe wetgeving zal een tweede 

omwenteling - die naar een duurzame energievoorziening - moeten ondersteunen door elementen 

in te faseren, de bestaande kaders te consolideren en te vereenvoudigen en het overige trachten uit 

te faseren en weer aan de sector over te laten.  

____________________________________________ 
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Beuningen. Jan van Beuningen is bezig aan rechtsfilosofisch promotieonderzoek over dit onderwerp aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, promotor Pauline Westerman.  
2
 Op 8 november 2012 heeft het CBb overigens uitspraak gedaan in beroepen van de VEMW, Energie Nederland en Gas 

Transport Services (GTS), tegen de besluiten van de NMa voor de tariefregulering van de landelijk gasnetbeheerder voor de 

periode 2006-2013. De NMa kreeg op alle punten gelijk, waarmee nu voor het eerst de gastransporttarieven op basis van 

staande regulering kunnen worden vastgesteld. 
3
 Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II lijkt een vergelijkbaar paradigma tot uitdrukking te willen brengen: ‘Een sterke 

economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer 

ruimte en waardering geven. (…) Vertrouwen, ruimte en voldoende tijd zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Niet 

toegeven aan de reflex om op elk incident te reageren met nieuwe regelgeving. Bewezen vakmanschap belonen met 

minder verantwoording en controle.’ 
4
 Vergelijk de maatschappelijke en economische opbrengst van ons waterprobleem sinds de 13

e
 eeuw; die reikt veel verder 

dan alleen maar droge voeten.  
5
 De inzet van vrijwel ieder instrument om de energietransitie mogelijk te maken zal leiden tot hogere tarieven. De SDE+ zal 

worden gefinancierd door een opslag op de energiebelasting; een leveranciersverplichting of bij- en meestook leidt tot 

hogere leveringstarieven; en decentrale opwekking tot meer investeringen in netwerken en dus tot hogere 

netwerktarieven. Dit zal leiden tot hogere prijzen. Gelet op de uitkomsten van de World energy outlook 2012, waarin staat 

dat in Europa de prijs van gas al vijf keer hoger ligt dan in de VS en al 8 keer hoger dan in Azië, zal de internationale 

concurrentiepositie door een transitie onder druk komen te staan. Anderzijds is Europa - nu al en op termijn nog meer - 

afhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland en is verduurzaming dus noodzakelijk. De spanning tussen 

concurrentiepositie en energietransitie zal - gevoed door de Europese crisis - één van de uitdagingen van het toekomstig 

beleid zijn.  
6
 Een goed voorbeeld hiervan zijn de specifieke bepalingen die voor energie rondom het consumentenbeleid zijn gemaakt. 

Een deel daarvan is vanwege de kenmerken (homogeniteit van het product, primaire levensbehoefte) van de energiemarkt 

verdedigbaar en bovendien veelal geborgd in Europese richtlijnen en verordeningen. De rest zou gaandeweg aan de markt 

kunnen worden overgelaten door samen met stakeholders te bezien of de zorg voor een adequate 

consumentenbescherming in een sector die in transitie is door consumenten en bedrijven zelf kan worden ingericht. Dat 

gebeurt al bij de vaststelling van algemene voorwaarden, of rond onderdelen van het afsluitbeleid. 
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7
 Immers, in de mate dat dit collectief van stakeholders in staat blijkt te zijn om niet alleen ieders eigenbelang maar ook 

publieke doelen adequaat te dienen, genereert ze publieke legitimiteit. Anders gezegd: voor het inleveren van individuele 

degrees of freedom worden de stakeholders beloond met ruimere collectieve degrees of freedom. 
8
 Een multi-issue benadering kan bijvoorbeeld ook een versterking zijn voor de aanpak van de Green Deal. Tot nu toe is 

gekozen om afzonderlijke deals af te sluiten waarbij per deal door overheid en individuele stakeholders afspraken worden 

gemaakt. Een ‘multi-issuedeal’ zou de complexiteit vergroten maar ook de samenwerking aan een gedeeld belang 

versterken. 


