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Pleidooi voor een haalbare en
betaalbare energietransitie in het MKB
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ONL voor Ondernemers is dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van
Nederland en heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten
horen. Ondernemers bepalen de onderwerpen op onze agenda en wij
ondernemen actie. We nodigen je van harte uit om ook jouw stem te laten
horen!

Politici, ambtenaren en grote lobby-organisaties weten soms niet wat een
wet of maatregel in de dagelijkse praktijk voor een ondernemer betekent.
Dat kan ervoor zorgen dat een maatregel ongewenste effecten heeft voor
ondernemers, maar ook voor de hele economie. Inmiddels is het  duidelijk
dat de energietransitie de meest ingrijpende ontwikkeling van de komende
decennia wordt. Daarom is het  essentieel dat de stem van de ondernemer
gehoord wordt bij het vaststellen van klimaatbeleid en -wetgeving. Het
team van ONL maakt zich hier hard voor door te lobbyen, problemen aan
te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen die voor
ondernemers van belang zijn.
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https://www.onl.nl/ikdoemee/
https://www.onl.nl/bestuur/


De houding van de overheid in de
energietransitie heeft de afgelopen jaren
een flinke ontwikkeling doorgemaakt.
Waar de eerste twee kabinetten-Rutte
vooral kansen zagen om aan de transitie
te verdienen, kwam vanaf het kabinet-
Rutte III de nadruk meer en meer te liggen
op de noodzaak van verduurzaming. Er
kwam een steeds grotere crisissfeer over
het klimaatbeleid heen hangen, waarmee
de vrijblijvendheid van begin jaren ’10
verdween.

Met die stemmingswisseling verschoof
ook de houding van de overheid richting
het MKB in het klimaatbeleid. Waar het
MKB eerder alleen aangemoedigd werd
om mee te gaan in een ‘innovatieve
marktontwikkeling’, is de energietransitie
nu een onontkomelijk feit en moet
iedereen met zo min mogelijk pijn erin
mee kunnen komen – ook het MKB.
‘’Haalbaar en betaalbaar’’ wordt dat in Den
Haag genoemd.

VAN
KLIMAATPROBLEEM
TOT
KLIMAATCRISIS 

Haalbaar en betaalbaar
In 2020 wilde het kabinet de nadruk in het
beleid heel nadrukkelijk op die
haalbaarheid en betaalbaarheid leggen.
Daarom werden er in navolging op het
klimaatakkoord allerlei wetten, subsidies
en belastingmaatregelen in het leven
geroepen, om ondernemers te prikkelen
om de CO2-uitstoot van hun bedrijf
omlaag te brengen.  Daarnaast werd
daarom de KVK aangewezen als de
vraagbaak voor ondernemers die willen
verduurzamen.
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ONL sprak met heel veel ondernemers
over hoe zij graag betrokken willen
worden. Wat als een paal boven water
staat is dat de meeste ondernemers
graag willen verduurzamen. Vanuit een
verantwoordelijkheidsgevoel naar de
toekomst, maar natuurlijk ook omdat er
aan deze transitie verdiend kan worden. 

Tegelijkertijd willen ondernemers ook
gewoon kunnen ondernemen. Zeker de
kleinere ondernemer heeft in al deze
coronaperikelen de luxe niet om zich
bezig te houden met verduurzaming. 

OVERHEID &
ONDERNEMER 
SLUITEN NIET 
GOED AAN
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''Ik ken genoeg ondernemers die wel willen
verduurzamen, maar die gewoon niet weten

wat er allemaal voor mogelijkheden zijn.''
 

- Transportondernemer

Overheid naast ondernemers
Daarom hebben ondernemers behoefte
aan een proactieve overheid die met hen
meedenkt. Een overheid die duidelijke
ondernemerstaal spreekt en geen
onnodige drempels opwerpt. Nog te vaak
is de overheid zélf de drempel om te
verduurzamen. Door vergunnings-
trajecten die veel te lang duren,
subsidieregelingen die gepaard gaan met
stapels onbegrijpelijk papierwerk en zelfs
een belastingschuif die ondernemers
dwong om terug naar het gas te gaan. De
overheid zit daarmee haar eigen
klimaatdoelen in de weg.



OVERHEID &
ONDERNEMER 
SLUITEN NIET 
GOED AAN

KVK
Daarbij is de KVK niet de organisatie om
ondernemers de weg te wijzen in dit
ingewikkelde raamwerk. Uit onderzoek
blijkt dat wel 9 op de 10 ondernemers de
KVK zelfs helemaal geen logische plek
vinden om hun vragen over
verduurzaming te stellen.

Dat de KVK die rol nu wel heeft is extra
wrang, omdat we in Nederland al een
instantie hadden om ondernemers te
coachen bij het innoveren van hun bedrijf:
het innovatiecentrum Syntens. 
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''Syntens was altijd in
de buurt. Maar de

afstand tussen de KVK
en ondernemers is zo

groot geworden.'' 
 

- Lokale ondernemers-
vereniging

Syntens
Dit innovatiecentrum verbond
ondernemers en kennisinstellingen in een
streven om samen duurzamer te werken
en daar geld aan te verdienen.
Ondernemers werden bij Syntens
persoonlijk ondersteund in duurzaam
ondernemerschap. Ondernemers hadden
dan ook hele goede ervaringen met
Syntens, maar het innovatiecentrum is in
2013 helaas het slachtoffer geworden van
een ingrijpende reorganisatie bij de KVK.

''Door de schuif in de
ODE is tot wel 27% van

de verwachtte CO2-
reductie niet

gerealiseerd.''
 

- Wageningen
Universiteit



HANDVATTEN VOOR EEN DUURZAAM MKB

Herstel de schade van de KVK-reorganisatie in 2013 en breng
innovatiecentrum Syntens terug. Met deze aparte organisatie die
dichtbij ondernemers staat, kan het kabinet recht doen aan de waarde
van het MKB en de noodzaak om ondernemers mee te nemen in deze
jarenlange, ingrijpende transitie. Daarmee komen overheid en
ondernemer dichterbij elkaar te staan en kunnen ook de kleinere
ondernemers goed terecht met hun vragen. Dat is goed voor het MKB,
maar ook goed voor het klimaat.

3

Richt een MKB-klimaatpanel op waarin ondernemers een structurele
plek aan tafel krijgen. Nieuwe regelgeving wordt daar consequent
getoetst op de praktische uitwerking voor ondernemers. In dit panel
kunnen ondernemers ook blijvend de kinken in de kabel van het
klimaatbeleid aankaarten. Zo gaan beleid en ondernemer beter op
elkaar aansluiten.

2

Wees een betrouwbare overheid waar ondernemers ook op de lange
termijn van op aan kunnen. Vereenvoudig het raamwerk van
verduurzamingswetgeving, -regelingen en -mogelijkheden, neem
overbodige drempels weg en laat ruimte voor maatwerk. Oftewel: de
overheid moet stoppen met ondernemers en zichzelf in de weg zitten en
moet juist naast ondernemers gaan staan. Op die manier weten
ondernemers zeker waar ze aan toe zijn.

1

Actie is nodig
Overheid en ondernemers sluiten dus nog niet goed aan. Daarom is ONL duidelijk: de
overheid moet niet tegenover, maar naast ondernemers gaan staan. De energietransitie is
de meest ingrijpende ontwikkeling van de komende dertig jaar. Het MKB verdient het om
daar goed in meegenomen te worden. Als deze coalitie dus serieus is wanneer zij het MKB
belangrijk zegt te vinden en als het dit kabinet menens is om de energietransitie in het MKB
‘’haalbaar en betaalbaar’’ te houden, dan kan actie niet achter blijven.

ONL doet daarom drie concrete voorstellen:
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Aan de slag!
Met deze concrete aanbevelingen is de politiek nu echt aan zet. In het coalitieakkoord
spreken de coalitiepartijen hun wens al uit om het MKB te helpen met verduurzamen. Dit
pleidooi biedt concrete handvatten om daar nu echt werk van te gaan maken. De komende
jaren zijn cruciaal voor een haalbare en betaalbare energietransitie in het MKB. Een
transitie waarin we Nederland samen ondernemender kunnen maken. De handen uit de
mouwen dus en aan de slag!



 

(Financiële) regelingen voor CO2-
reductie zijn voor mijn bedrijf

makkelijk aan te vragen.
 

 

 

De overheidsinformatie over het
verminderen van de CO2-uitstoot

in mijn bedrijf is toegankelijk.

CIJFERS
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Als ik informatie wil over CO2-
reductie in mijn bedrijf weet ik bij
welke instantie ik daarvoor moet

zijn
 

.

 

Er ligt een duidelijk
overheidsbeleid waardoor ik goed
weet wat ik moet doen om de CO2-

uitstoot van mijn bedrijf te
verminderen.
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