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Geachte heer Nijpels, beste Ed,

ln lijn met onze deelname aan het huidige SER Energieakkoord tot 2020, willen we hierbij ook ons commitment

en support uitspreken aan de volgende fase van de energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving,

waarvoor het in juni aangeboden Klimaatakkoord de basis biedt met een pakket maatregelen tot 2030.

ln uw aanbiedingsbrief vraagt u partijen in te stemmen met een drietal vragen, die wr1 positief kunnen

beantwoorden. De urgentie van het klimaatprobleem onderkennen wij ten zeerste. Dat wij bereid zijn dit uit te

dragen blijkt uit het feit dat het thema Duuzaamheid al jaren hoog op de agenda staat van onze vereniging.

De sector neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordel[kheid, ook vanuit het besef dat we verstandig met

de schaarse grondstoffen om moeten gaan, zowel op gebied van energie als met materialen van ICT-hardware.

De grote transities van digitalisering, energievooziening en circulariteit komen in onze sector dagelijks samen.

Onze inzet voor het doel van het Klimaatakkoord van 49% COz-reductie kunnen wij enezijds onderschrijven

vanuit de verduuzaming van de |CT-sector zelf; de |CT-sector heeft de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Door continue technologische vernieuwing weet de sector het energieverbruik in belangrijke mate te ontkoppelen

van de explosieve datagroei. De benodigde elektriciteit wordt al grotendeels ingekocht van duuzame bronnen.

We onderschrijven het belang van de voorgenomen versnelling van het aanbod duurzaam opgewekte elektriciteit.

Voldoende beschikbaarheid van energie infrastructuur en technisch personeel is daarbij een gedeelde grote zorg.

Op het ondenruerp mobiliteit zijn diverse leden actief in het programma Anders Reizen en wij zullen de in het

Klimaatakkoord voorgenomen opschaling van deze best practices aanmoedigen binnen onze sector. Hierbij is

een snelle toename van het aanbod - en de stimulering van gebruik - van emissieloos vervoer van groot belang.

Anderzijds zullen digitale oplossingen een belangrijke bijdrage leveren aan het kosteneffectief realiseren van de

doelen in alle domeinen van het Klimaatakkoord. Slimme |CT-oplossingen maken grote energie-efficiency

verbeteringen mogelijk in de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en de landbouw. Daarnaast is digitalisering

cruciaal voor het slimme duuaame energiesysteem van de toekomst. De bedrijven uit onze achterban zullen in

de uitvoeringsfase die nu aanbreekt hiervoor innovatieve oplossingen aanbieden en implementeren in sectoren.
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De markt zal dit grotendeels zelf oppakken mits de randvoorwaarden goed zijn en innovatie waar dit nodig is kan

worden gefaciliteerd. Het is daarom verstandig dat het Klimaatakkoord ook oog heeft voor de stimulering van

restwarmtebenutting van datacenters en dat digitalisering een vast onderdeel is in de uitwerking van de lntegrale

Kennis- en lnnovatie Agenda (lKlA) in de diverse Meerjarig Missiegedreven lnnovatie Programma's (MMIP's).

Tenslotte willen we u en uw secretariaat bedanken voor de tomeloze inzet voor het lopende SER Energieakkoord

en bq de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Vanuit onze sector zullen wij onze verantwoordelijkheid blijven

nemen bij de uitwerking en implementatie van beleid vanuit het Klimaatakkoord en met onze bedrijven andere

sectoren faciliteren met de kansen die digitalisering biedt voor het effectiever halen van de doelstellingen.

Met vriendelijke groeten,

Lotte de Bruijn

Directeur NLdigital
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