Openingswoord IPC Energie
Door de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Khadija Arib

Onze wereld draait op de energie van meer dan zeven miljard mensen, die op hun beurt stuk
voor stuk afhankelijk zijn van een blijvende toevoer van energie en grondstoffen. Het gesprek
daarover is volop gaande, en wordt met de spectaculaire groei van de wereldbevolking alleen
maar actueler. Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie de ‘Kaderstrategie voor een
Veerkrachtige Energie-Unie’, bedoeld om toe te werken naar een betrouwbaar, betaalbaar en
klimaatvriendelijk energiebeleid. Daarnaast deed de Commissie voorstellen om de circulaire
economie te stimuleren; voorstellen om slim en zuinig om te gaan met grondstoffen in alle
fasen van de economische cyclus en afval zo veel mogelijk te voorkomen. En er was de
Klimaattop in Parijs, waar na vele jaren van onderhandelen een historisch akkoord werd
gesloten; het is voor het eerst in de geschiedenis dat álle landen zich hebben gecommitteerd
aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zodat de opwarming van de aarde
ruim beneden de twee graden blijft.
Het geeft blijk van een groeiend bewustzijn dat we niet op de oude manier verder kunnen. In
plaats van de aarde uit te putten, moeten we zorgen dat we er een betere, mooiere en
toekomstbestendige plek van maken voor de generaties na ons. In de kern is dat, denk ik, de
ambitie van iedere volksvertegenwoordiger – het geldt in ieder geval voor mij. Ik zie het als
onze verantwoordelijkheid om samen te zoeken naar mogelijkheden om de transitie naar een
duurzame energievoorziening en een circulaire economie vorm te geven, waarbij iedereen
verzekerd is van een blijvende toelevering en dat ook kan betalen.
Dat is waarom het Nederlandse parlement ervoor heeft gekozen deze themabijeenkomst te
organiseren tijdens het Nederlands EU Voorzitterschap; dat is waarom u vandaag bij elkaar
bent. Het voornaamste doel van deze conferentie – en dat geldt eigenlijk voor alle conferenties
die we als Eerste en Tweede Kamer organiseren – is om kennis en ervaringen uit te wisselen,
om zo de rol van nationale parlementen te versterken. We willen bouwen aan parlementaire
controle op EU-besluitvorming, en dat kan alleen als we samenwerken. ‘Grote ontdekkingen en
verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens’, zei
Alexander Graham Bell ooit. Dat geldt in het bijzonder voor Europa, waar maatschappelijke
problemen zelden stoppen bij de eigen landsgrenzen en we gezamenlijk tot oplossingen
moeten komen.
Ik geloof dat we met het programma van vandaag zeker gebruik maken van elkaars
denkvermogen, en een bijdrage leveren aan een Clean, Clever and Secure European Union. Zo
meteen gaat de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič, dieper in op de
‘Kaderstrategie Energie-Unie ’, en staat Eurocommissaris Karmenu Vella stil bij het recente EU
Actieplan Circulaire Energie. In de middag zijn er vier parallelsessies over energieinfrastructuur, energiebesparing, duurzame energiebronnen en circulaire economie.
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Wat het programma laat zien, is allereerst dat de transitie naar een duurzame energie- en
grondstoffenvoorziening een complexe maatschappelijke opgave is, die raakt aan bijna alles in
het leven. Het gaat om groei en om milieu, om welvaart en om welzijn. Maar hoe complex ook,
er liggen duidelijk ook kansen voor toekomstbestendige economische groei; dat is wat deze
conferentie óók laat zien. Als het gaat om energie en circulaire economie, blijven we niet
hangen in het bestaande, in het oude vertrouwde. We innoveren, we vinden onszelf opnieuw
uit, we blijven zoeken naar nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen. Deze conferentie heeft
dan ook een progressief karakter; een optimistische ondertoon. Zo praten we over nieuwe
opleidingsmogelijkheden, over het creëren van werkgelegenheid, en over het bestendigen en
versterken van onze concurrentiepositie.
Ik hoop dat deze conferentie u ook inspireert; dat u in aanraking komt met nieuwe, bruikbare
ideeën die ook in uw dagelijkse praktijk relevant kunnen zijn. Gisterenavond is daarvoor een
belangrijke aanzet gegeven, met het werkbezoek aan het Westland en de Maasvlakte.
Wanneer je initiatieven met eigen ogen ziet en kunt doorpraten over de betekenis ervan, wordt
het allemaal wat minder abstract. Ik denk dat dat het gesprek ten goede komt. Dat geldt ook
voor de informatiemarkt, waar de Nederlandse provincies, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten en de Unie van Waterschappen hun innovatieve projecten presenteren. Het is
zeker de moeite waard om straks tijdens de pauzes langs de verschillende stands te wandelen.
Dames en heren,
Met deze conferentie laten we zien dat die groeiende bewustwording ook doorklinkt in ons
parlementaire werk. Dat is belangrijk signaal in de richting van onze regeringen, die tijdens dit
EU-Voorzitterschap ook vergaderen over de omwenteling in de manier waarop wij grondstoffen
gebruiken en energie genereren. Ik hoop dat zij tijdens de Energie- en de Milieuraad (op
respectievelijk 6 en 20 juni) teruggrijpen op wat wij, als nationale parlementen, vandaag met
elkaar bespreken. Het is ook een signaal in de richting van de samenleving. De thema’s
‘energie’ en ‘grondstoffen’ staan, overal in Europa, hoog op de politieke agenda. Het is dan ook
belangrijk dat wij daar als parlementariërs met elkaar over praten; dat we met elkaar zoeken
naar oplossingen, zowel op grote schaal, voor de massa, als voor het individuele huishouden,
om te komen tot een Clean, Clever and Secure energiesysteem. Krijgen we dát voor elkaar,
dan verzekeren we dat de energie van meer dan zeven miljard mensen blijvend en ten volle
tot z’n recht kan komen.
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