
 

 

  
 

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
De heer ir. E.D. Wiebes MBA 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

DATUM  20 februari 2018 
ONS KENMERK 2018/JN/mv/014 
ONDERWERP  FME-deelname Energie-Klimaatakkoord  
 
 
Geachte heer Wiebes, 
 
In de Kamerbrief van 8 december heeft u alle maatschappelijke partners uitgedaagd om in kaart te 
brengen wat hun bijdragen kan zijn aan een nieuw te ontwikkelen Energie-Klimaatakkoord. In deze 
brief zal FME daarom ingaan op de rol die de technologische industrie kan spelen in de 
totstandkoming van dit akkoord.  
 
FME is voorstander van een ambitieus klimaatbeleid. In onze reactie op het regeerakkoord hebben 
we dan ook positief gereageerd op de klimaatvoorstellen die in het akkoord staan geformuleerd. 
Bedrijven die bij FME zijn aangesloten zijn dagelijks bezig met het bedenken van nieuwe 
klimaatoplossingen. Voor FME is het daarom belangrijk dat in het nieuwe Energie-Klimaatakkoord 
aandacht is voor zowel de ontwikkeling als opschaling van bestaande en toekomstige energie-
innovaties. FME is ervan overtuigd dat zij als innovatiehoeder, verbinder en partner een positieve 
bijdrage kan leveren aan het nieuwe Energie-Klimaatakkoord. Om onze bijdrage aan het Energie-
Klimaatakkoord te verduidelijken zullen wij hieronder onze inzet verder toelichten.  
  

- FME als innovatiehoeder: als vertegenwoordiger van de technologische industrie hebben wij 
kennis en informatie over de laatste innovatie-ontwikkelingen op het gebied van energie. Zo 
weten we bijvoorbeeld welke bestaande innovaties tot een kostenefficiënte CO2-reductie 
kunnen leiden in 2030 en welke toekomstige innovaties momenteel worden ontwikkeld die 
een cruciale rol zullen spelen in de Nederlandse energietransitie richting 2050.  

- FME als verbinder: FME heeft een brede achterban: van start-ups tot multinationals, van 
energieverbruikers tot energie opwekkers en van bedrijven die zullen verdienen aan de 
energietransitie tot bedrijven die juist de kosten zullen dragen. Vanwege deze unieke 
achterban kan FME partijen bij elkaar brengen waardoor draagvlak kan worden gecreëerd 
voor maatregelen voorgesteld in het nieuwe Klimaat-Energieakkoord.  

- FME als partner: FME ziet dat verandering noodzakelijk is. Energieakkoord 1.0 - waar FME 
een van de medeondertekenaars van is - heeft een goede eerste stap gevormd voor de 
energietransitie in Nederland. Het is nu zaak dat we doorpakken en versnellen. Wij zijn ons 
bewust van de kansenkant van de energietransitie voor de Nederlandse economie (lees: 
nieuwe businessmodellen, vergroting werkgelegenheid, exportkansen, et cetera). FME wil 
daarom via constructieve en positieve houding deelnemen aan het Energie-Klimaatakkoord.   



 

Vanuit deze verschillende rollen zijn wij geïnteresseerd in deelname aan vier overlegtafels tijdens het 
Energie-Klimaatakkoord. De overlegtafels waar FME bij wil aanschuiven zijn: (1) de coördinatietafel, 
(2) de opwek-tafel, (3) de industrie-tafel en (4) de gebouwde omgeving-tafel.  

1. Coördinatietafel: FME is vanwege de diversiteit aan leden uitstekend in staat om mogelijke 
oplossingen aan te dragen voor grensoverschrijdende en grensdoorsnijdende 
klimaatproblemen. Bovendien heeft FME een geïntegreerde Energievisie ontwikkeld waarin 
FME haar visie geeft op de Nederlandse energietransitie aan de hand van de terreinen 
gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, duurzame opwek, opslag en infrastructuur. 

2. Opwek-tafel (kracht en licht): FME-leden zijn dé partijen die technieken rondom duurzame 
energieopwekking (wind, zon, biomassa), energie infrastructuur (energienetten, waterstof, 
energieopslag) en energiebesparing moeten gaan realiseren. De innovatiekennis van de 
technologische industrie zal de uitkomst van deze overlegtafel bepalen.   

3. Industrie-tafel (hoge temperatuur warmte): FME heeft enerzijds een energie-intensieve 
achterban, anderzijds leveren onze leden 1001 klimaatoplossingen. Hierdoor weten wij 
welke klimaatoplossingen zullen leiden tot de gewenste CO2-reductie in de energie-
intensieve industrie. Thema’s waaraan door FME actief wordt gewerkt zijn: elektrificatie, 
hoge temperatuur warmtepompen, nieuw verdienmodellen energiebesparing, maatwerk 
voor gieterijen e.d. 

4. Gebouwde omgeving-tafel (lage temperatuur warmte): FME-leden leveren naast nieuwe 
besparingstechnieken voor de gebouwde omgeving, ook de installateurs die deze technieken 
in de praktijk moeten gaan toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van 
hybride Cv-ketels ten behoeve van de gastransitie die door installateurs moeten worden 
geïnstalleerd. Hierdoor kan FME goed inschatten welke besparingsmogelijkheden door de 
gebouwde omgeving kan worden gerealiseerd.  

Graag verzoeken wij onze deelname aan deze vier overlegtafels te overwegen. Mocht u naar 
aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de belangenbehartiger Energie 
van FME: Robert van Beek via robert.van.beek@fme.nl of 06-54253971. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
FME 
 
 

 
 
 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  
Voorzitter  


