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Geachte heer Van den Berg,
Bijgevoegd treft u aan het ongevraagde advies van de SER Noord-Nederland over het Energie
Akkoord Noord-Nederland II.
De SER Noord-Nederland is er van overtuigd dat het zinvol is om te onderzoeken of de belangrijkste
spelers in Noord-Nederland en het Rijk wederom kunnen komen tot een Energie Akkoord. Een
dergelijk akkoord kan, naar de mening van de SER Noord-Nederland, alleen dan functioneel en
werkbaar zijn wanneer een overzienbaar aantal beleidsaspecten in hun onderlinge samenhang wordt
benoemd, waarover partijen overeenstemming hebben. Met andere woorden er dient sprake te zijn
van een integraal pakket van maatregelen gericht op verduurzaming van het energiesysteem met
tegelijkertijd voldoende focus.
Op 11 maart jongstleden is er een bijeenkomst georganiseerd door de SER Noord-Nederland waar de
voltallige brede Energiesector was vertegenwoordigd, tezamen met de kennisinstellingen, het
maatschappelijk middenveld en de lokale,regionale en nationale overheden. In de discussie bij deze
bijeenkomst werd wederom duidelijk hoe sterk deze sector is in Noord-Nederland en hoezeer een
breed Energie Akkoord tussen Rijk en regio wordt gedragen door alle aanwezigen.
Tevens kwamen de volgende onderwerpen tijdens de bijeenkomst aan de orde:
Belangrijk is dat deze focus op deelthema’s / subakkoorden wordt bereikt door middel van het
betrekken van deskundige stakeholders hierbij.
Naast het akkoord zelf is van uitermate groot belang de communicatie over energie en
verduurzaming, immers dit onderwerp raakt iedereen. Niet alleen communicatie dus met stake-holders
en het maatschappelijk middenveld, maar ook met inwoners van de provincies.
De noordelijke projectorganisatie Energy Valley dient inhoudelijk een trekkersrol en sleutelrol te
vervullen in de verdere coördinatie van het energiethema in Noord-Nederland.

Recent zijn door minister Verhagen negen topsectoren benoemd waaronder een topsector Energie.
Het team dat zich op de topsector Energie gaat richten en binnen afzienbare tijd met een actieplan
gaat komen, wordt geleid door Jeroen van der Veer. Het is belangrijk dat dhr. Van der Veer overtuigd
wordt van de toppositie die Noord-Nederland heeft en verder uitbreidt, als dé Energieregio in
Nederland en in Europa, waarbij de ondernemers, de kennisinstellingen, de maatschappelijke
instellingen en de lokale en regionale overheden zij aan zij staan.
Wij zijn verheugd u dit advies aan te kunnen bieden.
Graag gaan wij met u in gesprek hoe wij dit advies op zeer korte termijn verder kunnen dragen en
verdere invulling kunnen geven.
Met vriendelijke groet,
namens de SER Noord-Nederland

Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders,
voorzitter.

