Energie
Themarapport

Onderdeel van het project:

Our Common Future 2.0
2010-2011

Thematrekkers:
Koen Eising; Hans Nooter; Thijs van Wijk

Deelnemers:
Gerard Bastiaanse; Arjen Boesveld; Stef Bots; Bouke Bruinsma; Henk Daalder;
Martine Groenewegen; Michael Herweyer; Raoul Loeffen; Rick van Manen; Jan
Pieter Pasma; Martien Pieters; Peter Roessingh; Raymond Rumph; Harry
Stokman; Peter Timmer; Sander Verschuren; Steven Volkers

© 2011 Stichting Our Common Future, Doetinchem
Dit themarapport is onderdeel van het crowdsourcing project Our Common Future 2.0 (OCF 2.0), uitgevoerd
door 400 vrijwilligers. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën,
geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Stichting Our Common Future.
De inhoud van dit themarapport is gebaseerd op vele en zeer diverse bronnen, bijeengebracht door vrijwilligers.
De eindredactie van OCF 2.0 besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle
gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter niet worden voorkomen. Hoewel bij het gereedmaken
van dit themarapport de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat
bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de
gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit themarapport.
Bepaalde verwijzingen in dit themarapport voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden
en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of
enig ander aspect van de informatie uit die bronnen. Het noemen van deze informatiebronnen is op geen enkele
manier een aanbeveling voor de auteur of goedkeuring van de informatie.
De redactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt
gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u
(mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd,
ofwel voor het gebruik waarvoor u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met de redactie
via de website www.ourcommonfuture.nl. Het project OCF 2.0 heeft een informatief, non-commercieel karakter.

Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.
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Samenvatting
De energie voorziening in Nederland ziet er in 2035 totaal anders uit.
Energie gaat decentraal opgewekt worden, eerst door de opkomst van steeds
meer windparken op land en op zee en WKK installaties. Na het grid parity punt
zal ook zonnestroom een steeds groter decentraal aandeel leveren. Burgers
vinden het normaal lid te zijn van een energiecoöperatie. Het lokale en “eigene”
ervan zorgt ook voor meer vertrouwen in de investeringskeuzes die worden
gemaakt, ook bij de aanschaf van steeds weer innovatieve producten en
diensten. Burgers zullen in toenemende mate in de driverseat gaan zitten,
waarmee meer draagvlak en betrokkenheid ontstaat voor duurzame regionale
oplossingen waaronder windparken en groengas. Het ontwerp en de inpassing
van voorzieningen zoals bijvoorbeeld windparken wordt in co-creatie en
betrokkenheid van burgers visueel ontworpen, zodat de acceptatie en waardering
met betrekking tot het landschapsbeeld worden vergroot. Het is immers het
windpark van de gemeenschap. Naast productie van duurzame energie zorgt
energiebesparing in woningverwarming en elektrisch rijden er voor, dat er
dramatisch veel minder fossiele energie wordt verbruikt. Woningen en gebouwen
worden energie leverend, en Dutch design laat zich gelden bij het transformeren
van woonwijken die gerenoveerd worden tot energie leverende blokken en
wijken. Door de EU CO2 tax en toepassing van Feed In Tarieven is een een level
playingfield in de energiemarkt ontstaan. Na 2020 sluiten de kolencentrales. Er
zijn uiteindelijk al minder nieuwe van deze centrales gerealiseerd: Nederland is
teruggefloten door de europese wetgeving en de businesscases bleken te
risicovol. Daarnaast wil niemand nog energie met een dergelijk imago. Het blijkt
mogelijk allerlei regelingen en constructies sterk te versimpelen. Ondernemers
in decentrale energie krijgen een nieuwe cooperatieve investesteringsbank nadat
veel mensen het vertrouwen in de traditionele banken hadden verloren; ze
weigerden keer op keer mee te werken aan de financiering van duurzame
projecten. Vooral pensioenfondsen investeren veel in deze bank. De
investeringsbank richt zich vooral op decentrale opwek, daarmee verbinden zij
zich bewust aan een duurzame toekomst. Overheden hebben met groot succes
een garantiefonds voor duurzame particuliere investeringen ingericht en
faciliteren burgers en bedrijfsleven met effectieve regelingen. Nederland is in
2035 koploper geworden op gebied van duurzame energie.
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1. Inleiding
We hebben er bij het beschouwen van dit thema voor gekozen ons te richten op
duurzame energie in Nederland in de periode van nu tot het jaar 2035. Waar
nodig zal ook gerefereerd worden aan de situatie elders in Europa en de rest van
de wereld, maar de focus is primair gericht op Nederland.
In deze inleiding wordt allereerst stilgestaan bij de door ons gehanteerde
definitie van het begrip duurzaamheid. Vervolgens wordt gekeken naar de
huidige primaire energiebronnen die in Nederland worden gebruikt voor onze
energievoorziening. Tenslotte zullen een aantal problemen worden opgesomd die
aan het licht komen als ons duurzaamheidbegrip wordt toegepast op de bronnen
die wij nu gebruiken.
Onze definitie van Duurzaamheid
Duurzaamheid kan het beste worden gedefinieerd naar Go Harman Brundtland:
“de ontwikkeling die aansluit bij het vermogen van de huidige generaties om te
voorzien in hun behoeften zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de
mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien”.
Deze definitie omspant de hele mensheid: het gaat niet alleen om de generaties
in Nederland maar wereldwijd. Een ontwikkeling waarbij wij in Nederland (of in
Europa) kunnen voorzien in de behoeften van de huidige en toekomstige
generaties maar waarbij afbreuk wordt gedaan aan het vermogen van mensen
elders in de wereld om te voorzien in hun behoeften, geldt per definitie als nietduurzaam.
Er wordt afbreuk gedaan aan het vermogen van toekomstige generaties om in
hun behoeften te voorzien, indien de draagkracht van de aarde wordt
overschreden in termen van beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen,
ecologische draagkracht en landgebruik. Beschikbaarheid van hulpstoffen betreft
ook energie. De ecologische draagkracht vertaalt zich naar biodiversiteit en de
mate waarin de ecosystemen verontreiniging, verstoring en vervuiling kunnen
dragen. Onder dit laatste vallen aspecten als het broeikasprobleem,
bodemverontreiniging, luchtvervuiling en verontreiniging van water. Landgebruik
heeft te maken met de beschikbaarheid van landbouwareaal in verhouding tot
natuurgebieden.
Duurzaamheid verbindt de menselijke factor (bestaanszekerheid binnen humane
grenzen) met de aarde (draagkracht ecosysteem) en de economie. Dit leidde tot
de bekende trias P “People, Planet, Profit”, waarbij tijdens de Wereldtop over
duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) P van Profit werd veranderd in
'Prosperity' (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke
winst in de afwegingen te betrekken.
Energetische duurzaamheid
De definitie van “energetische duurzaamheid” luidt als volgt: “de ontwikkeling die
aansluit bij het vermogen van de huidige generaties om te voorzien in hun
2
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energiebehoefte zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheden
van toekomstige generaties en van mensen elders in de wereld, om in hun
behoefte te voorzien”.
Energie onderhoudt vanuit het oogpunt van duurzaamheid een sterke relatie met
water, met grondstoffen, met vervuiling en met biodiversiteit. De oceanen
verzuren door opname van CO2, oppervlaktewater warmt op door het gebruik als
koelwater, en opwerkingsprocessen concureren met de behoefte aan drinkwater.
Naast de beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen zelf, speelt ook een
gebrek aan zeldzame mineralen die voor energieopwekking en transport nodig
zijn een rol. Vervuiling betreft naast luchtvervuiling door zwavel- en stikstof
oxiden, ook de effecten van CO2 en andere broeikasgassen. De daardoor
veroorzaakte snelle temperatuurstijging en oceaanverzuring bedreigt de
biodiversiteit en heeft grote invloed op de voedselproductie.

De centrale vraag luidt dus: hoe kunnen wij in onze huidige energiebehoefte
voorzien en welke ontwikkeling moeten wij daarbij in gang zetten zodat ook
toekomstige generaties, hier en elders, in hun (energie)behoefte kunnen
voorzien.

1.1. Energiecrisis
Problemen met fossiele brandstoffen
Als onze definitie voor Energetische Duurzaamheid wordt toegepast op fossiele
brandstoffen worden direct een aantal problemen duidelijk.
1. Fossiele brandstoffen zijn eindig. Dit geldt voor steenkool, aardolie en aardgas
en kern “brandstof”.
2. Het produceren en verbruiken van fossiele brandstoffen resulteert inherent in
vervuiling van lucht, water en grond. Dit geldt met name voor steenkool, aardolie
en uranium. Aardgas is relatief schoon te verbranden
3. Naast de inherente vervuiling die het verbranden van fossiele brandstoffen
met zich mee brengt, zijn er emissies die klimaatverandering tot gevolg hebben.
4. Het winnen, transporteren, produceren en verbruiken van fossiele
brandstoffen brengt risico’s met zich mee op omvangrijke ongelukken met
verstrekkende gevolgen. Dit geldt met name voor de productie en het transport
van aardolie (denk aan de BP-ramp of de Exxon Valdez) en de productie van
steenkool (zware vervuiling in de omgeving van steenkoolmijnen).
5. De meeste fossiele brandstoffen worden gewonnen in landen waar de
arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat ze niet passen binnen het kader van
Energetische Duurzaamheid. Dit geldt met name voor steenkool en uranium erts.
6. Vanwege de geografische schaarste zijn we voor een groot deel van onze
fossiele brandstoffen afhankelijk van landen waar de politieke regimes niet
passen binnen het kader van Energetische Duurzaamheid.
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1.2. Duurzaamheid en energie: de Trias Energetica
Na een kort overzicht van onze huidige situatie op energiegebied, worden een
aantal aan kennis en techniek gerelateerde factoren geïdentificeerd, die de
transitie naar duurzame energieopwekking remmen. Deze factoren maken dat
we, ondanks een lange serie waarschuwende rapporten zoals het Brundtland
rapport (Brundtland et al., 1987), feitelijk nog steeds aan de transitie moeten
beginnen.
Voordat we dieper zullen ingaan op de energietransitie en de alternatieven
voor eindige bronnen, het volgende: De duurzaamste energie, is energie die je
niet gebruikt. Besparing moet altijd de eerste stap zijn bij het beschouwen van
energie vraagstukken. Als verder besparen niet mogelijk is, moet zoveel mogelijk
gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen. Is dat uiteindelijk ook
niet meer mogelijk, maak dan gebruik van fossiele energie, maar dan wel zo
efficiënt en duurzaam mogelijk. Deze aanpak wordt de Trias Energetica
genoemd (Lysen, 1996) en vormt een fundamenteel uitgangspunt in onze
analyse.
Wanneer het Nederlands energiegebruik wordt opgesplitst naar herkomst van de
energie blijkt overduidelijk hoe afhankelijk wij zijn van fossiele brandstoffen, dat
wil zeggen, de geconserveerde zonne-energie die de natuur gedurende miljoenen
jaren heeft opgeslagen (Figuur 1.1). In 2009 was 93% van de primaire energie
voor onze elektriciteitsproductie van fossiele aard, het hoogste percentage ter
wereld (CBS, 2010).
Figuur 1.1: Nederlands energiegebruik naar herkomst
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Fossiele brandstoffen zijn eindig, en worden momenteel sneller verbruikt dan
aangevuld door nieuwe vondsten. Al sinds de jaren 70 dalen bijvoorbeeld de
vondsten van aardolie wereldwijd, terwijl het verbruik nog steeds toeneemt (fig
1.2). Deze stijging zal, zonder bijsturing, zonder twijfel doorzetten (zie Nederland
krijgt nieuwe energie, 2010) (URL)

Figuur 1.2. De vondsten van olie dalen al sinds de jaren 70, maar ons
energiegebruik groeit nog steeds. Er zullen op kort termijn alternatieven voor
fossiel brandstof gevonden moeten worden om dit gat te dichten. Bron: Hall
2010.
Zonder een fundamenteel andere benadering van ons energiegebruik zal het
groeiend gat tussen vraag en aanbod, lang voor het werkelijk opraken van de
fossiele energie, onherroepelijk leiden tot een situatie waarin er jaarlijks een
paar procent minder energie beschikbaar is. Het probleem is op dit moment dus
niet zozeer het opraken van fossiele brandstoffen, maar vooral het einde aan de
groei van de energieproductie. Dit afnemende energieaanbod is van wezenlijk
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belang omdat er een zeer sterk (en waarschijnlijk oorzakelijk) verband bestaat
tussen energieproductie en economische groei (Warr & Ayres 2010).
Er moet geconcludeerd worden dat er dringend maatregelen nodig zijn.
Uiteindelijk zullen economische paradigma’s, die blijvende groei als uitgangspunt
nemen, heroverwogen moeten worden. Maar op kortere termijn is er dringend
een transitie nodig van fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen. Er is
daarbij bijzondere haast geboden, omdat energie transitietrajecten historisch
gezien altijd ca. 100 jaar tijd gekost hebben (fig 1.3).

Figuur 1.3. historische samenstelling van energiebronnen in de VS. (Cleveland
2007)
Gegeven deze vooruitzichten voor het tijdpad, is het besparen van energie
daarom zonder twijfel de eerst noodzakelijke en belangrijkste stap in de transitie
(Lysen 1996). Het rapport “Nederland krijgt nieuwe energie” (2010) legt daar
dan ook terecht sterk de nadruk op.
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2. Methode
Na meer dan honderd jaar gebruik van fossiele brandstoffen als primaire bron
van energie wordt nu duidelijk dat een transitie naar het gebruik van duurzame
bronnen noodzakelijk is.
Nederland is, in tegenstelling tot landen zoals Denemarken en Duitsland, nog
nauwelijks begonnen. Waarom Nederland er tot nu toe niet in slaagt de
energietransitie vorm te geven wordt in in dit hoofdstuk nader geanalyseerd.
Transities zoals deze zijn complex.
Er is een groot aantal partijen bij betrokken, en een scala aan
maatschappelijke krachten beïnvloedt het proces. In onze analyse maken we
gebruik van het transitiemodel van Hekkert “functies van innovatiesystemen”
(Hekkert et al., 2007), waarin een zevental krachtvelden wordt onderscheiden.

Figuur 2.1: Vereenvoudigd schema Hekkert functies
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De verschillende functies en krachtenvelden worden ieder in een hoofdstuk
uitgewerkt, op basis van de Trias energetica. zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_energetica

Figuur 2.2: Trias energetica
1.
Beperk de energievraag (maar hoedt je voor armoede)
2.
Kies tegelijkertijd zoveel mogelijk voor duurzame energie
3.
Indien nog nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon
mogelijk
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3. Visie
You’ve got mail!
Temporalmail subject: terugblik vanuit 2035
Send: 17-12-2035
Received: 17-12-2010
De hartelijke groeten vanuit 2035, een tijd waarin de energiewereld radicaal
anders is dan vroeger. De energievoorziening is grotendeels verduurzaamd, en
niet alleen dankzij technologische vooruitgang, maar ook doordat mensen heel
anders over energie zijn gaan denken.
Met name op het gebied van energiebesparing is er een groot effect van
bewustwording en gedragsverandering te merken geweest. Met de technische
energiebesparing, bijvoorbeeld isolatie, LED verlichting en verwarming via
elektrische warmtepompen in plaats van gas, werd al aardig wat energie
bespaard, maar de combinatie van energiebesparing door gedragsverandering en
verandering van werkprocessen zette pas echt zoden aan de dijk.
Een lamp of TV kan tenslotte nog zo energiezuinig zijn, hij verbruikt natuurlijk
het minst als hij uit staat. En de elektrische auto spaart door zijn veel hogere
well-to-wheel efficiëntie al een hoop energie, maar verbruikt natuurlijk het minst
als hij stilstaat. Stilstaande elektrische auto’s zijn zelfs een belangrijke schakel in
de energievoorziening geworden. De batterijcapaciteit wordt continu gebruikt
voor het balanceren van de energiestromen, waarvoor je als eigenaar van de
auto een vergoeding krijgt.
We laten de auto dan ook met een goed gevoel staan, wat ook normaal is
dankzij de eerder genoemde verandering van werkprocessen. Hetgeen in jullie
tijd nog het nieuwe werken werd genoemd is nu volkomen ingeburgerd en het
gaat zelfs stukken verder dan men toendertijd voor ogen had.
Voor het schrijven van dit stuk heb
ik bijvoorbeeld nog een
holovergadering in mijn eetkamer
gehad. De aanwezigen worden in
3D geprojecteerd aan de tafel, en
de tafel zelf fungeert als
touchscreen waarop alle
ingebrachte stukken voor mij
zichtbaar zijn. Dit stuk
bijvoorbeeld, heb ik niet echt zelf
geschreven, "de tafel" luisterde
naar wat we elkaar vertelden,
Figuur 3.1: holovergadering
zocht ondertussen in het
verleden van de deelnemers wat
ze al ooit ergens hadden geschreven, en met zijn hedendaagse taalgevoel,
maakte het ding er een samenvattend verhaal van. In de herinneringen die de
9
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tafel ophaalde en presenteerde, werd vervolgens weer flink gestreept door de
deelnemers. Privacy is alleen maar belangrijker geworden dan "vroeger" Je blijft
je verbazen wat er allemaal boven water komt. Daarbij verbleken alle privacy
discussies rondom Internet en social media anno 2010.
De efficiëntieslag is zodoende niet alleen gemaakt doordat men massaal
overgestapt is naar elektrische voertuigen, hetgeen een stuk efficiënter en
comfortabeler is dan rijden met zo’n primitieve verbrandingsmotor, maar ook
doordat men niet meer elke dag in de file staat naar kantoor.
Een bijkomend effect van het “nieuwe” werken en de nieuwe
communicatiemogelijkheden is dat mensen op een andere manier met elkaar zijn
gaan werken en communiceren. Men weet tegenwoordig niet beter dan dat men
werkt in een zogeheten cloud, waarin men met de hele groep naar een bepaald
doel toe werkt zonder vast te zitten in bepaalde rollen. Op basis van je eigen
kwaliteiten en vakmanschap kun je aan elk project waarin je geïnteresseerd bent
mee gaan werken. En je grondstofcredits of, zoals in jullie tijd, geld verdien je bij
afronding aan de hand van je participatie. Doordat het project voorop staat
heerst in deze clouds een bepaald collectiviteitsgevoel waarbij men veel meer op
het groepsdoel dan de eigen doelen is gericht.
En niet alleen mensen zijn anders met elkaar gaan communiceren, ook de
energienetwerken hebben baat gehad bij de nieuwe communicatietechnologieën.
Ten eerste zijn de energienetten zelf zogezegd verslimd om de vele
verschillende energiestromen en energievragen welke, dankzij de opkomst van
decentrale energie, elektrische auto’s en warmtepompen, aan de netten werden
gevoed en onttrokken in goede banen te leiden. Tegenwoordig zijn de
energiekosten dan ook sterk afhankelijk van de flexibiliteit die je biedt. Als jij je
autoaccu ’s nachts oplaadt met goedkope windstroom betaal je weinig, wil je de
accu per se ’s avonds opgeladen hebben terwijl het energieverbruik op dat
moment hoog is, dan betaal je meer.
Een slimme meter
kan het energieverbruik
dus sturen, maar alleen
in grote lijnen. In de
loop der tijd zijn deze
lijnen steeds verfijnder
geworden doordat de
apparaten zelf ook
steeds slimmer
geworden zijn en zelf
kunnen bepalen
wanneer ze energie
willen. De slimme
meters zelf zijn hierdoor
echter niet overbodig
geworden; zij
functioneren nu als
Figuur 3.2: Smart grid
centraal data- en
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energiesysteem. Via het internet ontvangen zij continu data, onder andere over
de hoeveelheid duurzame opwek, de hoeveelheid eigen opwek en de energieprijs
en deze gegevens worden via de elektriciteitsdraden naar de apparaten
doorgestuurd. Naar gelang de door de consument ingestelde instellingen zullen
de apparaten vervolgens zelf de benodigde beslissingen nemen.
De "slimme apparaten" hebben geholpen om het sturen van energie van iets
voor “nerds” naar de belangrijkste actor, de gewone burger, te krijgen. Een slim
apparaat bleek veel beter in staat om de hearts en minds van de burger te stelen
dan zoiets “onzichtbaars” als de energiemeter.
Het verslimmen van netten en apparaten heeft niet alleen bijgedragen aan het
überhaupt mogelijk maken van, maar heeft ook gezorgd voor een forse
(primaire) energiebesparing, zowel door het inzichtelijk maken van gebruik als
het zorgen voor een stabiele load flow waardoor de laatste restjes fossiel met
maximale efficiëntie kunnen worden ingezet.
Dankzij investeringen in het moderniseren en uitbreiden van de hoogspannings
energienetwerken is Nederland zelfs de energiehub van Europa geworden,
inclusief de bijbehorende data. In het EuroGrid hoofdkwartier in Arnhem worden
alle elektriciteitsstromen, van de windturbines in de Noordzee, de CSP centrales
in de Sahara, de recentelijk opgeleverde Space Based Solar Power centrale en de
overal aanwezige lokale opwek gebalanceerd. Een van de opmerkelijkste
technieken is nog steeds het offshore windpark van puur mechanische
windmolens, ze pompen zeewater naar de kust in buizen onder hoge druk,
waardoor ze supergeleidend worden voor water. Bij Castricum staat nu een 1 GW
grote waterkracht centrale, en er is een waterstroom die weer de Noordzee op
stroomt. Ecologen zijn er niet weg te slaan. Tenslotte is dit de eerste zout water
riviermonding ter wereld!
Dankzij deze bijzondere positie als energiehub haalt Nederland, ondanks het
droogvallen van de eigen gasreserves, nog steeds een groot deel van zijn
welvaart uit energie. Door de vele verschillende elektriciteitsstromen en de
grootte van het aangesloten gebied is de hoeveelheid elektriciteit meestal
redelijk stabiel. Wat er nog aan balancering nodig is wordt deels via de NorNed
kabels, waarmee we verbonden zijn met de Scandinavische
waterkrachtsystemen, alsmede via opslagsystemen op eigen bodem, zoals de op
het net aangesloten elektrische auto’s, ringdijken in zee waar water in en
uitgelaten kan worden, ondergrondse pomp accumulatie centrales waar middels
waterkracht ondergronds gebalanceerd kan worden en stuurbare “Virtual Power
Plants” waar meerdere stuurbare decentrale energieopwekkers (zoals HRe+
ketels met brandstofcel voor de opwek van warmte en elektriciteit) gezamenlijk
als één balanceerunit kunnen worden aangestuurd.
Als nood staan er nog een aantal aard/biogascentrales opgesteld, welke bij
kunnen springen indien nodig. Deze centrales zijn binnenkort de laatste der
fossielen. Er zijn nog een klein aantal fossiele centrales voor basislast, maar
dankzij stijgende brandstofprijzen, kosten voor CCS dan wel emissierechten
(waarbij een realistische prijs voor CO2 werd aangehouden) en het wegvallen
van de vele directe en indirecte subsidies aan de fossiele keten, zijn de meeste al
gesloten. Het wegvallen van met name de indirecte subsidies heeft ook het einde
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ingeluid van kernenergie. Nadat de Nederlandse overheid niet meer de kosten
voor het opslaan van het kernafval op zich wilde nemen werd kernenergie al een
stuk minder aantrekkelijk. Tegelijk heeft de overheid ook besloten niet meer
garant te willen staan voor de risico’s welke kernenergie met zich meebrengt.
Bedrijven dienen nu dus zelf garant te staan of de mogelijke schade te
verzekeren, echter is het mogelijke schadebedrag zo groot dat er geen
marktpartijen te vinden zijn die bereid zijn de risico's van deze technologie te
dragen.
De brandstofprijzen zijn ook gestegen doordat de herkomst en de kwaliteit
essentieel is geworden, dankzij weerstand tegen de vervuilende en risicovolle
winplaatsen. Steenkool en uranium zijn bijvoorbeeld verplicht Fair Trade
geworden.
Samenvattend kan men stellen dat door de paradigmaverandering rond energie,
zowel onze denkwijze als de omliggende infrastructuur en eisen, het
technologisch potentieel van duurzame energie beter en sneller benut is. Op
technisch gebied lagen er namelijk, tot veler verrassing, niet veel knelpunten, en
degene die er lagen waren al redelijk vroeg van de baan.
De “fossielen” van vroeger domineerden het energielandschap dankzij de
schaalvoordelen waarvan ze konden profiteren. Tot lange tijd was energie een
markt in handen van een aantal grote bedrijven. Energie was daardoor een
weinig vernieuwende markt. Goedkope decentrale opwek gecombineerd met de
slimme netten heeft hier een einde aan gemaakt. Dankzij de opkomst van met
name zonnepanelen, welke niet afhankelijk zijn van schaalgrootte voor
efficiëntie, werd deze markt steeds decentraler en kregen mensen steeds meer
gevoel met hun energiegebruik en opwek.
Met terugwerkende kracht is te zien dat het startpunt van deze verandering al
in 2009 was toen de netwerkbedrijven werden verzelfstandigd.
Met terugwerkende kracht is te zien dat het startpunt van deze verandering al in
2009 was toen de netwerkbedrijven werden verzelfstandigd. De decentrale groei
kwam er mede in toen ze een paar jaar later het vertrouwen wonnen van
groepen burgers alszijnde een onafhankelijke organisatie welke kon en nog
steeds kan helpen met energiebesparing, saldering en sturing.
Voornamelijk kwam deze groei echter doordat onder premier Rutte de regeling
erkend werd dat duurzame decentrale opwek ook “voor de meter” belastingvrij
door de eigenaren mocht worden afgenomen. Door wettelijk te bepalen dat de
opwek op de ene locatie gesaldeerd kon worden met het verbruik op de andere,
dus inclusief de energiebelasting, werd energie-ondernemerschap vanuit de
burger gestimuleerd. Deze belastingvrijstelling is daarna jarenlang de motor van
de groei in decentrale energieopwek geweest en hieruit zijn verschillende
gewestelijke energiebedrijven ontstaan waar mensen een aandeel in kunnen
kopen en vele VVE’s en bewonerscoöperaties hebben zelf in gezamenlijke opwek
geïnvesteerd, hetgeen overigens nog steeds gebeurd. Dit heeft ertoe geleidt dat
tegenwoordig de Overkoepelende Organisatie voor Duurzame Energie, OODE, de
grootste producent van energie in Nederland is, omdat zij al deze
energiecoöperaties verenigt.
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Parallel hieraan werd in de eerste jaren van de 21ste eeuw de roep om
verduurzaming steeds luider, hetgeen er toe leidde dat energie een ‘hot-item’
werd en er veel meer onderzoek plaats vond naar hogere efficiënties en
goedkopere materialen voor duurzame opwek dan voorheen. Bij de
schaalvergroting van productie hebben de BRIC landen voorop gestaan, niet
alleen om in te spelen op westerse markten, maar voornamelijk om te voldoen
aan de eigen enorme energie behoefte tijdens hun snelle ontwikkeling. China
moest bijvoorbeeld vanwege zijn economische groei naast fossiel ook miljarden
investeren in duurzame energie technologie. Fossiel alleen zou een rem geweest
zijn op de economische groei.

Figuur 3.3: De BRIC landen
Uiteindelijk heeft dit tot een situatie geleid waarin een groot deel van de opwek
kleinschalig is, terwijl de organisatievorm van energie een stuk complexer is.
Bijna iedereen produceert zelf energie, al of niet als lid van een
energiecoöperatie, terwijl er naast de lokale organisaties grootschaliger
structuren zijn gebleven. De burger is zo onvermijdelijk in de driverseat
gekomen, maar is wel ingebed in een vangnet van dienstverleners. Men
investeert zelf in opwek of in een coöperatie in plaats van zelf energie in te
kopen. Het geheel levert schone energie voor wie zelf te weinig heeft, inkomsten
en lokale werkgelegenheid en vooral identiteit. Collectief is er ook een gevoel van
trots om zelfvoorzienend te zijn en door de overal aanwezige opwek wordt
energie gevoeld als een collectief iets, als een wolk boven de samenleving waar
iedereen zowel invloed op als baat bij heeft.
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4. Probleemanalyse
Het huidige energieregime is gericht op centrale opwekking van fossiele energie.
Om over te gaan op duurzame energie dient er een hoop te veranderen.
Duurzame energie maakt tenslotte geen gebruik van fossiele brandstof en
bepaalde vormen van duurzame energie kunnen ook decentraal worden ingezet
Een regime een bepaalde weerstand tegen radicale veranderingen. Door
schaalvoordelen kunnen de regimespelers efficiënt opereren. De regelgeving is
reeds ingericht, onderzoek en ontwikkeling zijn erop toegesneden, en de
consument heeft vertrouwen in de vertrouwde technologie. Ook hebben de
regimespelers reeds investeringen gedaan waardoor een overgang naar een
ander regime kapitaalvernietiging inhoudt. De regimespelers omvatten daarom
niet alleen de energiebedrijven, maar ook overheden, kennisinstellingen, en
consumenten.
Een bestaand regime doorbreek je dan ook niet zomaar, het is een complexe
overgang met meerdere facetten. Ook zijn er vaak vele verschillende
ontwikkelingen welke uiteindelijk het bestaande regime kunnen veranderen. Het
is van tevoren moeilijk in te schatten welke ontwikkelingen levensvatbaar zijn.
Om de overgang van fossiele naar duurzame energie te bewerkstelligen is het
dan ook noodzakelijk om veel, en op veel verschillende gebieden, te innoveren
en te experimenteren in tegen de vrije markt beschermde niches. Deze kunnen
worden beschermd door te mikken op “bewuste” consumenten, middels subsidies
en regelgeving. Uiteindelijk kunnen verschillende ontwikkelingen uitgroeien en
samengaan in innovatie-clusters. Als deze clusters voldoende momentum
krijgen, kunnen zij uiteindelijk het nieuwe regime gaan vormen.
Veranderervaringen in andere landen tonen 3 benaderingen:
•

•

•

Duitsland heeft met een wet, (de EEG), de markt voor duurzame energie
eerlijk gemaakt, zodat duurzamer producenten een stabiel
investeringsperspectief kregen, en kunnen concurreren met fossiele
producenten. De verandering is hier, bewust gecreëerde markt condities,
waarbij de marktkrachten zelf in stand zijn gehouden.
Denemarken is uitgegaan van een beleidsvisie dat een bepaald percentage
duurzame energie opwekken essentieel is, een politieke keuze. Daarbij
hebben ze de subsidie gegeven die nodig was, maar wel de goedkoopste
techniek gekozen, windenergie op het land. En na 2008 ook windenergie
op zee. Mede door het creëren van een Deense thuismarkt, is het land
wereldleider in windenergie geworden.
Sommige VS staten, Engeland, en België stellen een bepaald percentage
duurzame energie verplicht voor energie producenten. Producenten mogen
alleen fossiele energie leveren, als ze een oplopend percentage duurzaam
gaan leveren. In de praktijk worden daarvoor windparken gebouwd.
Engeland doet dat vooral op zee, en andere landen vooral op het land.
Volgens de EWEA statistieken worden er sinds 2009 meer
windparkvermogen gebouwd dan fossiel opwek vermogen. Een mogelijk
probleem met deze aanpak is dat er geen stimulans is om fossiel
vermogen te vervangen door duurzaam opwekvermogen. De zwakste
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marktpartij betaalt dan uiteindelijk dubbel, en de klimaatschade van
voortgezette fossiele opwekking en de kosten van het verplichte, nog dure
windpark. Dit lijkt in Engeland te spelen waar kosten noch moeite
gespaard worden voor de bouw van veel offshore windparken.
Nederland heeft echter een steeds wisselend stimuleringsbeleid gevoerd, de
enige constante factor is onzekerheid voor investeerders. Een Nederlandse
thuismarkt ontstaat niet, zoals in Denemarken en Duitsland, en Nederlandse
bedrijven werken vooral voor buitenlandse opdrachtgevers.
In de Nederlandse praktijk komt het bestaande, fossiele regime tot uiting in de
volgende zaken:
1) Geld en subsidies: niet alleen de duurzame innovaties krijgen
nichebescherming in de vorm van subsidies, ook de huidige regimespelers
ontvangen directe en indirecte subsidies om de exploitatie rendabel te houden.
Voorbeelden hiervan zijn subsidies om steenkolenmijnen in Europa open te
houden en de rode diesel voor landbouwvoertuigen.
2) Wet- en regelgeving: veel wetten zijn nog ingericht op centraal geproduceerde
energie.
3) Marktwerking: op de vrije markt zijn schaalvoordelen erg belangrijk. Ook
rekent de huidige, fossiele markt uitsluitend met directe financiële kosten en niet
met indirecte maatschappelijke kosten.
4) Ondernemerschap: om een regime te kunnen doorbreken is ondernemerschap
nodig.
5) Vertrouwen en legitimiteit: de meeste mensen willen nog ‘gewoon’ energie, en
zal het niet uitmaken waar deze vandaan komt, als de levering maar goedkoop
en betrouwbaar is.
6) Techniek en kennis: Er ontbreekt een gevoel van urgentie bij Nederlandse
marktpartijen over de energiecrisis en de dringende noodzaak om te schakelen
op duurzame bronnen. Niet de techniek is de grootste belemmering maar het
maatschappelijk krachtenspel. Een groot deel van de innovatiekracht en
investeringen gaan nog naar fossiele energie, zoals bijvoorbeeld naar CCS,
kernenergie en efficiëntere verbrandingmotoren.
7) Inspirerend leiderschap:Om radicale innovatie te promoten, innovatieclusters
te creëren en over te durven stappen van het fossiele regime naar de duurzame
niche is leiderschap nodig. Het Nederlandse leiderschap voor duurzame
ontwikkeling heeft sinds 1990 eigenlijk ontbroken.
In de volgende hoofdstukken worden deze 7 functies als aparte deelthema’s
geanalyseerd en worden er verbeterpunten aangedragen waarmee de
energietransitie kan worden aangejaagd. Het zijn zogezegd bouwstenen voor een
duurzame energievoorziening.
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5. Subthema 1 - Geld en subsidies
5.1. Inleiding
De elektriciteitsmarkt in Nederland is sinds 1998 geliberaliseerd. Vanaf 2011 zou
de wet “Wet Onafhankelijk Netbeheer” zijn intrede doen waardoor de
productiepartijen geprivatiseerd konden worden. Deze wet is niet aangenomen,
maar ondertussen zijn meerdere partijen al geprivatiseerd en overgenomen.
De vereenvoudigde waardeketen voor elektriciteit ziet er in Nederland als volgt
uit:

Zowel aan de productie, als aan de leveringskant bestaat een open markt. De
transportfunctie is ondergebracht bij de nationale hoogspanningsnetbeheerder
(TenneT) en regionale netbeheerders die in eigenaarschap van locale en regionale
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overheden zijn. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het
onderhoud en beheer van de energienetwerken. Ze zorgen voor het transport
van elektriciteit en gas. De netbeheerder moet zorgen dat er voldoende
capaciteit voor het transport van elektriciteit is om in de totale
capaciteitsbehoefte te voorzien. De Energiekamer ziet erop toe dat
netbeheerders hun alleenrecht niet misbruiken door bijvoorbeeld te hoge
tarieven voor transport te rekenen. De Energiekamer stelt jaarlijks transport- en
aansluittarieven per netbeheerder vast[1].
Duurzame energie kan zowel door consumenten en door professionele partijen
worden opgewekt. In het geval van consumenten zal de productie van de
elektriciteit van bijvoorbeeld een eigen zonnepaneel in de meeste gevallen
“achter de meter” plaatsvinden. In het geval van een overschot wordt de stroom
teruggeleverd aan het net. Op dat moment draait de elektriciteitsmeter, indien je
beschikt over een slimme digitale meter, de andere kant op. Hierop Grootschalige
opwekking van duurzame energie vindt plaats aan de productie kant.
Producenten moeten dus concurreren met de producenten van niet-duurzame
energie. Geld en subsidies kunnen een stimulans voor een bepaald deel van de
energieopwekking en besparing zijn, in dit hoofdstuk zal de nadruk liggen op het
opwekken van duurzame energie.

5.2. Huidige Nederlands energiemarkt
Iedereen is er bij gebaat dat er gelijke voorwaarden voor concurrentie zijn in een
markt. Dat is een fundamenteel gegeven uit de economie. Voor de
elektriciteitsmarkt in Nederland is dat op dit moment helaas niet het geval. Er is
geen zogenaamd ‘level playing-field’. Dit komt in de eerste plaats door subsidies
voor zowel duurzame als niet-duurzame elektriciteit.
Daarnaast is het zo dat er aan fossiele energie kosten verbonden zijn die niet
door de producenten worden betaald maar door de maatschappij. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de kosten voor de gezondheidszorg vanwege luchtvervuiling
door fijnstof en toxische emissies als gevolg van het verbranden van fossiele
brandstoffen. Tevens zijn er kosten vanwege verminderde landbouwopbrengsten
en verlies van biodiversiteit als gevolg van dezelfde emissies. In volgende
paragraaf zal als eerste op dit aspect worden ingegaan.
Externe kosten
Er is door de EU uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik
van fossiele brandstoffen en de kosten daarvan. Deze kosten worden ook wel de
maatschappelijke of de externe kosten genoemd. In de onderstaande tabel is
aangegeven wat deze kosten zijn. Door het niet meerekenen van deze kosten,
wordt er feitelijk een indirecte subsidie verstrekt voor met name de fossiele
brandstoffen, immers de maatschappij draagt deze kosten.
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Figuur 5.1: External Costs (EU 2003) Research results on socio-environmental
damages due to electricity and transport.[2]
Subsidie
Voor zowel de fossiele als duurzame energie in Nederland worden dus subsidie
verstrekt. Voor duurzame energie is dat op dit moment de SDE (binnenkort de
SDE+). Per jaar wordt er totaal ongeveer 1,4 miljard euro aan SDE subsidies
uitgekeerd.
Voor fossiele energie ligt het wat gecompliceerder. De staatssteun bestaat uit
allerlei verschillende stimuleringsmaatregelen en belastingvoordelen, zoals ‘rode
diesel’. Indien alle subsidies die bijdragen aan het in stand houden van onze
huidige niet duurzame levenswijze worden opgeteld blijkt dat er in Nederland
per jaar zelfs ongeveer 7,5 miljard euro aan steun wordt gegeven [3] .
De SDE
Op 1 april 2008 is deze Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)
van start gegaan.
Agentschap NL (voorheen SenterNovem), die deze subsidieregeling uitvoert,
baseert de subsidie op gecertificeerde productie.
De subsidieregeling geldt voor een periode van 12 tot 15 jaar, afhankelijk van
het type installatie dat de subsidie ontvangt. Het doel van de overheid is om
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langdurige zekerheid te bieden, zodat investeringen kunnen worden
terugverdiend. Het produceren van duurzame elektriciteit is namelijk over het
algemeen duurder dan van grijze elektriciteit. Dat verschil wil de overheid
wegnemen met de SDE. (bron: Certiq)
De SDE bestaat uit een variabele vergoeding per geproduceerde kWh. Deze
vergoeding is onder meer afhankelijk van vastgestelde basisprijzen en
correctiebedragen.

5.3. Toekomstvisie nederlandse energiemarkt
Level playing-field
De beste en eerlijkste manier om onze energievoorziening te verduurzamen is
om alle subsidies af te schaffen en de voornaamste externe kosten door de
vervuilers te laten betalen. Aangezien de energiemarkt een internationale markt
is, is het noodzakelijk om hier internationaal afspraken over te maken. Anders
ontstaat er oneerlijke concurrentie. Een trekkersrol voor Nederland en/of Europa
in dit traject is uiteraard wel mogelijk. Eén van de conclusies van OCF 2.0 is
derhalve om dit onderwerp op de internationale politieke agenda te zetten en er
naar te streven zo snel mogelijk een ‘global level playing-field’ te creëren.
Helaas is het te verwachten dat het nog aardig wat tijd zal kosten om het
bovengenoemde ‘global level playing-field’ te bewerkstelligen. In de tussentijd
kunnen we in Nederland het speelveld al iets eerlijker maken door subsidies te
geven aan duurzame energie. Een positieve, belonende benadering wordt in dit
traject verkozen boven een negatieve, afstraffende benadering. Vandaar dat in
de intermediaire fase gekozen is voor een subsidieregeling.
Simplificeren subsidieaanvragen
Er zijn verschillende manieren om het speelveld wat meer te nivelleren door
middel van subsidie. Vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet,
fiscale kortingen, garanties en investeringspremies.[4]
Voor duurzame energie zijn al verschillende opties in de praktijk geprobeerd.
Daarnaast is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat de beste
variant is. De wetenschappelijke consensus op dit moment is dat een “Feed-in
Tariff” (FiT) de meest effectieve maatregel is[5],[6],[7],[8],[9].

5.4. Roadmap 2035
Voor Nederland betekent dit, dat er zo snel mogelijk gestopt moet worden met
alle huidige subsidies voor zowel fossiele als duurzame energie (2015). Tevens
moet Nederland internationaal inzetten op het eerlijk in rekening brengen van
alle externe kosten. Tot dit geregeld is, moet in Nederland een Feed-in Tariff
system worden ingevoerd om een lokaal en regionaal level playing-field te
creëren, dat zo goed mogelijk aansluit bij de Duitse en Engelse Feed-in Tariffs.
In tijden dat het economisch minder gaat, gaan bedrijven naar methodes
zoeken om kosten te reduceren. Bedrijven willen efficiënter produceren en
daarmee de kosten drukken. Dit wordt onder andere gedaan door:
bedrijfsprocessen te optimaliseren, personeelsbestand terug te brengen,
investeringen te verminderen, et cetera.
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Tot 2015
•
•
•
•
•
•

Duurzame wordt energie belasting vrij
Invoering Co-productieregeling, cooperatieve windparken en
gemeenschappelijke zonnestroom installaties duiken overal op
Nedcar start productie Mitsubishi MIEV 2"
Hausse in regionale windparkontwerpen
Duurzame stroom krijgt echt voorrang
KM heffing ingevoerd, gedifferentieerd naar file lengte en duurzaamheids
gehalte aandrijving, EV gratis

na 2015 (10% decentraal opgewekte stroom)
•
•
•
•
•
•
•
•

Grid Parity voor zonnestroom, nu gaat iedereen los. Wijwillenzon.nl viert
25ste inkoop project, 10 de bij NL fabrikant
Architect Thomas Rau, wordt minister van VROM: "alleen nog energie
leverende nieuwbouw en verbouw"
Target voor woningcorporaties: elk jaar 5% verbouwen tot energieneutrale
woningen
Flevoland en NH, Fr Dr 100% op duurzame stroom.
18 nov 2019, Nederland even 100% op duurzame stroom, Nuon centrale
in Groningen opnieuw stuk, vervloekt voorrang voor duurzaam.
Overgang van prille slimme netten, naar clouds van slimme apparaten. De
“verdien capaciteit” van apparaten wordt steeds belangrijker.
PvdA neemt eindelijk afstand van bijstook biomassa in kolencentrales
Wikileaks.nl publiceert SMS en email verkeer politici sinds 2009. Helft CDA
fractie treedt af. 5 VVD'ers worden vervolgd voor corruptie met grote
bedrijven.

Na 2020 (30% van de stroom decentraal duurzaam opgewekt, op jaarbasis)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolencentrales Eemshaven sluiten. Blijken toch geen reglementaire
bouwvergunning te hebben
Essent trekt zich terug uit NL
EV niet meer gratis de weg op. Fossiele auto's betalen 5 keer hoger km
tarief.
Premier Diederik Samsom heropent nationale Virtual Power Plant, dankzij
vele goedkope HVDC connecties met buitenland
Friezen hebben het hoogste gezinsinkomen, dankzij hun eigen windmolen
parken
17 juni 2021 Kerncentrales Borsele uit, NL weigert gratis Franse stroom
COVRA blijkt lek
Nederland sluit internationale kabels voor atoomstroom. Britten in hun
wiek geschoten, maar stroom van de Noordzee had toch al voorrang.

Na 2025 (50% van de stroom decentraal duurzaam opgewekt, op jaarbasis)
•
•

Fossiel aangedreven autos verboden in Amsterdam
Gasrotonde failliet, overgenomen door Gelderse algenproducent
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•
•
•
•

Nov 2026 dankzij offshore: NL hele maand op 100% windstroom, gaat
goed.
Algen teelt in veenweide gebieden top export product. Wageningen wint
ermee de Nobelprijs voor de Vrede.
Veenweide aanpak zeer succesvol op Russische toendra, sterke reductie
CO2 en methaan uitstoot. Russen laten aardgas verder zitten.
Geo engineering met algen-bacterie combinaties in de verder opwarmende
poolzee, die gas uit ontledende methaan hydraten vangen. Het werkt,
maar algen goed vangen op zee, nog steeds een probleem.

[1]
[2]
[3]
[4]

http://www.windenergie.nl/26/onderwerpen/spelers/netbeheerders
Bron: http://www.externe.info/externpr.pdf
Bron: vBeers vdBergh (2009) Environmental harm of hidden subsidies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidie
[5] European Commission (COM), 2008. Commission Staff Working Document, Brussels,
57, 23 January 2008. Accessed November 17th 2008 at:
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_en.pdf
[6] International Energy Agency (IEA) (2008). Deploying Renewables: Principles for
Effective Policies, ISBN 978-92-64-04220-9.
[7] de Jager, D., Rathmann, M. (2008). Policy Instrument Design to Reduce Financing
Costs in Renewable Energy Technology Projects. Work performed by ECOFYS, Ultrecht,
The Netherlands. Paris, France: International Energy Agency – Renewable Energy
Technology Deployment, Accessed March 9th 2009 at: http://www.iearetd.org/files/RETD_PID0810_Main.pdf
[8] European Renewable Energy Federation (EREF 2007). Prices for Renewable Energies
in Europe for 2006⁄2007: Feed in tariffs versus Quota Systems - a comparison. Doerte
Fouquet, editor, Brussels, Belgium, available at http://www.erefeurope.org/dls/pdf/2007/eref_price_report_06_07.pdf
[9]
http://www.dbcca.com/dbcca/EN/_media/Global_Climate_Change_Policy_Tracker_Exec_
Summary.pdf
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6. Subthema 2 - Wet- en regelgeving
6.1. Inleiding
Wat heeft invloed op wet- en regelgeving? Technologie heeft geen invloed. De
economie en het sentiment van de markt heeft ten dele invloed. Echter de
politiek en de interesses van politici hebben zeker invloed op wet- en
regelgeving. De politiek is discontinu in haar beleid als het gaat om het
stimuleren van duurzame initiatieven en het bereiken van haar duurzame
klimaatdoelstellingen. De overheid roept geregeld dat je het aan de markt moet
overlaten. De markt is innovatief, flexibel en heeft investeringskapitaal. Wat de
markt niet heeft is verantwoordelijkheidbesef voor de toekomst, de toekomst van
onze kinderen en onze kleinkinderen. Deze verantwoordelijkheid kun je niet aan
de markt overlaten en is een taak van de overheid. Hoe breng je de
verantwoordelijkheid weer terug in de houding en het gedrag van politici.
Wat zou van invloed kunnen zijn op het niet duurzame karakter van wet- en
regelgeving? De wetenschap is van belang voor politici. Wetenschappers maken
studies, zitten in taskforces en commissies, wat uiteindelijk kan leiden tot beleid
of wetgeving.
Wetenschappers hebben altijd een geweten en zijn nooit 100% zeker van hun
zaak. Maar ze zijn collectief toch de bron waarop politici en maatschappij moeten
vertrouwen. Hun feiten en data vormen het beste beeld van de werkelijkheid dat
we hebben. Het is aan de politiek (en daarmee eigenlijk aan de burger!) om op
basis van deze gegevens, -hoe groot de onzekerheidsmarges daarvan soms ook
zijn- een consistent beleid te bepalen. Indien de onzekerheid groot is, zal de
politiek het voorzorgprincipe moeten toepassen, zoals o.a. al in OCF 1.0
verwoord: "Als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het
gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden
om maatregelen uit te stellen." In het geval van energie wet- en regelgeving
betekend dit dat op zo kort mogelijk termijn moet worden begonnen wetgeving
te creëren die een transitie naar meer duurzame maatschappij stimuleren.

6.2. Speelveld
De wet- en regelgeving voor het voeren van een duurzaam energiebeleid kent in
Nederland geen eerlijk speelveld. Bedrijven die investeren in duurzame energie
technologie verwachten een consistent beleid van wet- en regelgeving op de
lange termijn. Hierop kunnen ze een business case bouwen, investeringsplannen
maken, projecten uitvoeren en exploiteren.
Windenergie is hierin een metafoor. Een windmolenpark is niets anders dan een
decentrale duurzame energiecentrale met een variabele productie. Voorheen
moest een bedrijf dat investeert in een onshore windmolenpark zijn eigen
netaansluiting organiseren en betalen. Daarnaast kreeg een investeerder een
vergunning voor de exploitatie van zijn windpark voor 25 jaar. Nadat deze
periode verstreken was moet de exploitant de openbare ruimte weer in
oorspronkelijke staat herstellen en laten aansluiten op het bestemmingsplan.
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Sinds enige jaren organiseert Tennet de aansluiting op het landelijke
hoogspanningsnet voor onshore wind.

Voor offshore windparken speelt momenteel eenzelfde discussie wie het
stopcontact op zee moet betalen. Deze kosten liggen nu bij de
projectontwikkelaar van het offshore windpark. Voor het bouwen en exploiteren
van een elektriciteitscentrale ligt het iets genuanceerder. Een
elektriciteitscentrale krijgt een vergunning voor 40 jaar en laat zich niet
eenvoudig weghalen. Bovendien zorgt de landelijke netbeheerder Tennet voor
een netaansluiting en voldoende capaciteit op het net. De investering en
exploitatie van deze koppeling aan het elektriciteitsnet wordt betaald door Tennet
en gesocialiseerd over de belastingbetaler. Hier is niets op tegen, maar waarom
heeft wind het zo veel lastiger? Een eerlijk speelveld zou een positieve impuls
kunnen geven. Met het verstrekken van subsidiegelden aan investeerders in
windparken nemen we bovenstaand ondernemersrisico niet weg.
Naar voorbeeld van Duitsland zou Nederland een gunstig investeringsklimaat
moeten scheppen. Deze moet onafhankelijk zijn van het sentiment in de markt
en overheidsbeleid van de zittende regeringspartijen. Het Nederlandse model is
kwetsbaar, onvoorspelbaar en niet consistent. Het feed-in tarief heeft zeker zijn
eigen nadelen, maar schept wel het lange termijn perspectief waarop bedrijven
haar investeringsbeslissingen nemen. Misschien gaat het aan zijn eigen succes
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ten onder omdat er een “luchtbel” wordt gecreëerd. Wie regelmatig in Duitsland
komt ziet langs de autosnelweg kilometers lang zonnepanelen.

Er is een markt ontstaan waarbij veehouders de daken van de stallen verhuren
aan exploitanten van PV-parken. De ruimte op de daken leent zich uitstekend
voor de toepassing en geeft een gegarandeerd rendement. De gevestigde orde
van centraal opgewekte energie betaald middels het feed-in tarief aan duurzame
decentrale opwekkers. Dit business model werkt beter dan het verstrekken van
subsidies. Daarnaast geeft het een impuls aan de ontwikkeling van duurzame
energie technologie in Duitsland. Een subsidiepot is eindig en heeft daarom geen
duurzaam karakter. Bovendien zorgt de wet- en regelgeving rondom het feed-in
model voor een stabiel investeringsklimaat.
Nederland heeft de keuze gemaakt om de gevestigde energiebedrijven op te
delen in kleinere bedrijven. Nederland loopt hiermee voorop in Europa. De
wetgever in Brussel geeft aan dat juridische splitsing van energiebedrijven
noodzakelijk is, om concurrentievervalsing te voorkomen. Nederland heeft dit
verder doorgevoerd door de splitsingswet voor energiebedrijven door te voeren.
Dit is een strategische keuze, waarbij de netbeheerder voor de
leveringszekerheid onderdeel is geworden van de overheid, zodat de Nederlandse
netten niet in buitenlandse handen kunnen vallen. Op grond van de zogeheten
splitsingswet moeten de energiebedrijven opgedeeld worden in een commercieel
bedrijf dat de stroom en het gas levert en een netwerkbedrijf, dat de leidingen in
handen heeft. Het netwerkbedrijf moet dan in publieke handen blijven. Het
gerechtshof heeft op 22 juni 2010 drie energiemaatschappijen in het gelijk
gesteld en bepaald dat de wet inbreuk maakt op het vrije verkeer van kapitaal.
De wet die energiebedrijven verplicht hun netwerkbedrijf af te splitsen is in strijd
met het Europees recht. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in hoger
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beroep. Ook hier blijkt dat het lastig is om als wetgever en toezichthouder
duurzame wet- en regelgeving te ontwikkelen die op zowel nederlandse- als
europese schaal stand houdt.

6.3. Duurzaam investeringsklimaat
Wat moet de Nederlandse overheid doen om het verschil te kunnen maken. Nu,
opweg naar 2035 en daarna. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen
en de markt faciliteren zodat een duurzaam investeringsklimaat ontstaat. Wat de
markt niet heeft is verantwoordelijkheidbesef voor de toekomst. Deze
verantwoordelijkheid kun je niet aan de markt overlaten en is een taak van de
overheid. Een beleid gericht op een duurzaam investeringsklimaat zal zich op een
drietal zaken richten: energiebesparing, inzet van duurzame bronnen en het
efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen. De wet- en regelgeving scheppen een
kader voor de transitie naar een betrouwbare, betaalbare en duurzame
Nederlandse energie voorziening.

6.4. Roadmap
Tot 2015:
•

Invoering van de coproductieregeleing, of zelflevermodel. Daarbij betalen
gezinnen die in een cooperatie, een duurzame energiebronexploiteren,
geen BTW en Energiebelasting over de stroom die ze zelf gebruiken.

Tot 2020:
OCF 2.0 stelt voor de wet- en regelgeving sterk te vereenvoudigen.
Daarnaast zou een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op
verbruik van grondstoffen een bijdrage leveren aan een duurzaam
investeringsklimaat.
Wet- en regelgeving moet erop gericht zijn dat er samenwerkingsverbanden
ontstaan over de energie waardeketen heen. Samenwerkingsverbanden met
zowel publieke als private partijen uit verschillende sectoren.
OCF 2.0 ondersteunt het beperken van de energievraag door verplichte
besparing op fossiele energie per jaar, zoals voorgesteld in het
partijoverstijgende plan voor een “Deltawet Nieuwe Energie”
(www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl).
Het zelfde geldt voor de implementatie van duurzame energiebronnen, welke
met een verplicht percentage per jaar dient te groeien. Voorgesteld is 7% per
jaar, waarvoor, gezien het partijoverstijgende karakter, een politiek draagvlak
mogelijk zou moeten zijn.
Daar waar het gebruik van fossiel onvermijdelijk is, dient het gebruik van fossiel
te worden ontmoedigd door implementatie in wetgeving van een carbon tax, het
liefst op Europese schaal.
OCF 2.0 spreekt in de discussie over de voor en nadelen van "carbon tax",
tegenover “cap en trade” (emissiehandel), haar voorkeur uit voor het "carbon
tax" mechanisme (http://www.carbontax.org/issues/carbon-taxes-vs-cap-andtrade). Het is een van de weinige manieren om de werkelijke kosten van fossiel
energiegebruik door te berekenen.
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OCF 2.0 pleit voor een certificeringstraject voor biomassa. Het is namelijk niet
ondenkbaar dat de biomassa die wordt bijgestookt op niet duurzame wijze wordt
onttrokken aan het systeem.
Van 2020 tot 2035:
1) Wet- en regelgeving ontwikkelen die het voor investeerders aantrekkelijk
maakt om risico's te nemen in originele duurzame energie innovaties met
een korte terugverdientijd, maar een hoog afbreukrisico.
2) Aansluitend wet- en regelgeving ontwikkelen die de time-to-market van
energie onderzoek- en demoprojecten sneller kan laten opschalen naar
een productieniveau.
3) Wet- en regelgeving ontwikkelen die een kader vormt voor een europese
marktplaats voor decentraal lokaal opgewekte duurzame energie.
4) Opslag en bufferen van grootschalige duurzame energie zal een enorme
impact hebben op het prijsmechanisme van deze marktplaatsen
Certificeringstrajecten door de overheid zullen garanties moeten geven
op eerlijke handel.
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7. Subthema 3 - Marktwerking
7.1. Inleiding
De Westerse samenleving is verslaafd aan energie. De welvaart en het welzijn
van onze samenleving zijn direct gekoppeld aan de mate waarin energie
voorradig is. Energie is daarom één van onze belangrijkste levensbehoeften.
Tijdens de industriële revolutie is de vraag naar energie exceptioneel gestegen
door o.a. de uitvinding van de gloeilamp en de stoommachine. Om de
toenemende vraag naar energie in te vullen is het aanbod ingevuld met fossiele
brandstoffen zoals olie en aardgas. De Westerse samenleving heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt doordat fossiele brandstoffen ‘onbeperkt’ voorradig
waren.
Eind 20ste eeuw kwamen de eerste geluiden uit de samenleving dat de huidige
manier waarop werd omgegaan met energie tegen flinke beperkingen aanliep.
Vooral het rapport van de Club van Rome liet eenduidig zien dat de grenzen van
groei snel in zicht kwamen indien op de huidige voet zou worden verdergegaan.
De energievoorziening zou op een duurzame wijze moeten worden ingericht
indien onze samenleving de huidige welvaartstandaard minimaal zou willen
blijven evenaren. Wanneer onze samenleving haar energievoorziening op een
fossiele wijze blijft inrichten zal er aan de aanbodzijde een tekort ontstaan
waardoor een energiecrisis ontstaat. Door onze afhankelijkheid van energie zal
dit onze samenleving volledig ontwrichten en zal er een crisis ontstaan waarbij
de kredietcrisis in het niet valt. Theoretisch gezien zal de ernst van deze
boodschap alleen al de samenleving wakker moeten schudden om snel over te
schakelen op een samenleving die volledig gebruik maakt van duurzame energie.
Praktisch gezien blijkt de marktwerking zo stroef in elkaar te zitten door de
enorme financiën die gemoeid zijn en de tegengestelde belangen van
stakeholders, dat de transitie naar duurzame energie onvoldoende vaart maakt
waardoor het risico op een energiecrisis bovenmatig aanwezig blijft.
Samengevat: de macht in de energiemarkt is nog te veel in handen van fossiele
stakeholders waardoor de transitie naar duurzame energie onvoldoende op gang
komt.
De energiemarkt: een markt vol belangen
De prijs van energie en de wijze waarop kosten in de marktwerking worden
verdeeld is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. De maatschappelijke
kosten en baten die samenhangen met keuzes die over de energievoorziening
worden gemaakt raken vele belangen. De grote investeringen die gemoeid zijn
met de energievoorziening leiden daarnaast tot langdurige kapitaalslasten.
Lasten die onder toepassing van marktmechanismen niet per definitie op een
duurzame wijze worden gealloceerd en voor lange tijd middelen en capaciteit van
alternatieven vastleggen. De afstemming van vraag en aanbod middels
marktwerking is een belangrijke factor voor het realiseren van een duurzame
energievoorziening. Marktwerking in de energievoorziening is iets anders dan
simpelweg een vraag en aanbodspel gericht op prijsvorming. Behoedzaamheid is
op zijn plaats. Het geheel van belastingen, heffingen, subsidies betekent voor de
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energievoorziening dat prijsvorming vele gedaanten kent waarbij gewenst gedrag
en een duurzame ontwikkeling niet op voorhand te sturen zijn.
Een verantwoorde groei
Toen begin deze eeuw de consumentenprijs van groene stroom onder de prijs
van grijze stroom dook ten gevolge van de invoering van regulerende
energiebelasting op grijze kilowaturen bleken veel consumenten te kiezen voor
“groene” stroom. Om hierin te kunnen voorzien is op grote schaal groene energie
vanuit omringende landen geïmporteerd zonder dat daar op grote schaal
investeringen in duurzame productie in Nederland of daarbuiten tegenover
stonden. Na opheffing van het onderscheid voor groene en grijze elektriciteit
heeft dezelfde heffing ertoe bijgedragen dat prijsgedreven consumenten de
afgelopen jaren massaal terug zijn gekeerd naar grijze stroom. Het aandeel
duurzame opwek in Nederland is intussen nauwelijks gegroeid! In vergelijking
met andere Europese landen is het aandeel duurzaam opgewekte energie in
Nederland zeer laag (4,5% in Nederland t.o.v. 9% Europees in 2009). Het
voorbeeld illustreert de bedoelde en onbedoelde effecten van onvolkomen en
ondoordacht marktbeleid én de importantie van de factor prijs in de transitie
naar duurzame energie. Ook laat het voorbeeld zien dat een sterke groei aan de
vraagzijde niet persé gunstig hoeft te zijn en wildgroei kan veroorzaken. Vraag
en aanbod naar duurzame energie moeten op een evenwichtige, gebalanceerde
wijze groeien om een verantwoorde transitie naar duurzame energie te creëren.

Op weg naar een duurzame toekomst
De uitdaging is om op de weg naar een duurzame energievoorziening concrete
en onomkeerbare stappen te zetten die recht doen aan de noodzaak van
duurzame ontwikkeling en die maatschappelijk gedragen zijn. Het uitgangspunt
is dat toepassing van marktmechanismen leidt tot prikkels gericht op een
versnelde én verantwoorde groei van een duurzame energievoorziening waarbij
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vraag en aanbod toenemend lokaal worden afgestemd. De macht van huidige
stakeholders in de energiemarkt die de transitie naar duurzame energie
vertragen zal afbrokkelen. De markt moet zo worden ingericht dat tegengestelde
belangen gladgestreken worden, zodat alle stakeholders hetzelfde einddoel voor
ogen hebben; een voorspoedige transitie naar een samenleving die volledig
gebruik maakt van duurzame energie.
Verduurzaming van de energievoorziening stelt ons, gegeven de grote belangen
die er mee gemoeid zijn, voor een geweldige uitdaging. De urgentie is groot en
wij moeten er nu mee beginnen!!

7.2. Marktwerking in de periode 2010 – 2015
De marktwerking in deze periode kenmerkt zich door de macht van fossiele
stakeholders, de introductie van duurzame alternatieven en energiebesparing en
de diverse belangen van de overheid
De macht van brandstofprijzen
Brandstofprijzen zijn de belangrijkste variabele in de wereldenergiemarkt.
Afnemers van energie kijken over het algemeen in eerste instantie naar de prijs,
voordat bijvoorbeeld naar een factor als ‘duurzaam’ wordt gekeken. Aangezien
fossiele brandstoffen anno 2010 nog goedkoper zijn dan duurzame alternatieven
is de macht in de energiemarkt nog in handen van de fossiele stakeholders.
Wil de transitie naar een duurzame energiemarkt plaatsvinden, dan moet de
variabele prijs dus worden aangepakt. De toenemende mondiale vraag naar
energie leidt ertoe dat via de marktwerking de prijzen van fossiele brandstoffen
en duurzame energie opties automatisch steeds verder naar elkaar toebewegen.
Na 2020 zullen deze elkaar naar verwachting nauwelijks ontlopen.
Een overheid met diverse belangen
Aangezien de prijs van duurzame energie de prijs voor fossiele brandstoffen pas
rond 2020 zal evenaren is alleen marktwerking niet voldoende om een tijdige
energietransitie te realiseren. Door een verdergaande concentratie van grote
energiebedrijven op de Europese markt ontstaat een kleiner wordende groep pan
Europese bedrijven met heel grote belangen in fossiele en nucleaire opwek. Het
is een gegeven dat dergelijke grote bedrijven, mede vanwege de complexiteit
van hun bestuurbaarheid, koersen op vaste en bekende bakens. Daarnaast
drukken zij door hun grootschalige benadering, schaalvoordelen en financiële
macht met gemak andere initiatieven uit de markt. Het gaat om krachten die
zich in alle markten voordoen en waar individuele actoren vaak geen vat op
hebben. Kortom: de fossiele stakeholders zullen hun machtspositie zoveel
mogelijk uitbuiten met als effect dat zij de energietransitie maximaal vertragen.
Prikkels vanuit de overheid om de marktwerking positief te beïnvloeden zijn
cruciaal om de transitie op tijd te laten verlopen, zodat een energiecrisis uitblijft.
Succesvol overheidsingrijpen is dus van groot belang.
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Op dit moment bemoeilijken verschillende belangen van de overheid en
ondoorzichtige subsidiering en heffingen in de energieketen het beeld van- de
reële prijsvorming. De overheid moet haar subsidiebeleid dus als volgt inrichten:
1) Transparant: stakeholders moeten op inzichtelijke wijze inzicht krijgen
in de mogelijkheden en wijze van subsidiering en deze moeten op een
snelle, onbureaucratische wijze worden uitgevoerd.
2) Consistentie: de overheid moet in samenwerking met de stakeholders
een gerichte keuze maken welke weg ze een langere periode willen
inzetten om de transitie te bewerkstelligen. Consistentie zal leiden tot
een stabiel investeringsklimaat en duidelijkheid bij de stakeholders wat
de toekomst zal brengen. De overheidsmaatregelen moeten er verder
voor zorgen dat er geen persverse prikkels meer ontstaan en alle
maatregelen hetzelfde doel nastreven.
Door met heffingen en subsidies te sturen op beloning bij afnemende vraag naar
energie en viceversa zal de overheid duurzame energie nog verder stimuleren.
O.a. de SDE regeling en EPC normering lokken duurzame investeringen uit.
Daarnaast stimuleert de overheid afname van energiezuinige producten door
belastingvoordeel te gunnen aan consumenten die kiezen voor
energiebesparende producten. In de autobranche bijvoorbeeld betalen zuinige
auto’s (benzine: auto’s t/m 110 gram per km, diesel: auto’s t/m 90 gram per
km) geen wegenbelasting. Vanaf 2013 is tevens de aanschafbelasting voor
motorruituigen (BPM) volledig afhankelijk van de CO2 uitstoot en dus de
zuinigheid van de auto.
Echter zijn er stevige kanttekeningen te plaatsen bij het overheidsbeleid richting
stimulering van duurzame energie. Een persverse prikkel op het gebied van
energiebesparing bijvoorbeeld is de regeling dat de leveringkosten niet meer
samenhangen met de afname. De overheid is op het gebied van
stimuleringsmaatregelen inconsequent, niet gericht op één eindresultaat en
bureaucratisch in de uitvoering.
De reden dat de overheid geen initiatief neemt richting een duurzame transitie is
het feit dat zij verschillende belangen hebben in zowel de fossiele- als duurzame
sector. Anno 2010 subsidieert de overheid de fossiele sector met 7,5 miljard per
jaar en de duurzame energiesector met 1,2 miljard euro per jaar. Dit werkt de
duurzame energietransitie sterk tegen.
Daarnaast wordt de afhankelijkheid van de Nederlandse overheid van Rusland
(gas) en het Midden-Oosten (olie) ieder jaar groter. Het is voor de overheid
daarom van groot belang dat energie steeds meer in Nederland wordt opgewekt.
Naast duurzame alternatieven wil de overheid dit blijven invullen met fossiele
technieken zoals kerncentrales en kolencentrales. De overheid vindt het een te
groot risico om alleen nog maar in duurzame alternatieven te investeren. Het
kabinet Rutte heeft dit beleid geïntensiveerd.
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De komende jaren moet er daardoor een grote lobby vanuit de samenleving
worden opgestart om de overheid er van te overtuigen per direct te investeren in
duurzame alternatieven en niet meer in kolen- en kerncentrales. Daarnaast
moest de overheid zo snel mogelijk de REB-heffing op duurzame energie
opheffen en alleen nog toepassen bij fossiele alternatieven. Daarmee wordt het
verdienmodel voor Duurzame Energie productie positiever en zal de vraag naar
duurzaam gaan verschuiven. Ondoorzichtigheid van de rol van subsidies en
belastingen over de gehele energieproductieketen belemmeren zicht op
prijsvorming.
De maatregelen van de overheid moeten zorgen voor een stabiel
investeringsklimaat wat ten goede komt aan duurzame investeringen van burgers
en bedrijven.
Hoop uit Europa
Sinds enkele jaren is op Europese schaal een markt voor emissierechten
gecreëerd. Daarmee is marktwerking geïntroduceerd als reguleringinstrument
voor koolstofhoudende emissies. Bij de introductie van het European Union
Emission Trading Scheme, ETS, zijn rechten nog min of meer kosteloos
toegekend aan betrokken sectoren waardoor de CO2 prijs de eerste jaren nog op
een bescheiden niveau ligt. De komende jaren moet blijken in hoeverre bij
toenemende vraag naar de rechten er sprake is van een serieuze
prijsontwikkeling. Duidelijk is dat hogere prijzen voor CO2 emissies
verdisconteerd zullen worden in fossiele energieprijzen en mede bepalend zijn
voor investeringen in de sector.
Het ETS bestaat uit 3 fases:
1) Fase 1 loopt van 2005 tot en met 2007. In deze jaren had het ETS alleen
betrekking op energieverslindende sectoren, zoals elektriciteitscentrales,
olieraffinaderijen, hoogovens en fabrieken waar ijzer, staal, cement, glas,
kalk, bakstenen, keramiek, pulp, papier en karton wordt gemaakt.
2) In fase II, die loopt van 2008 tot en met 2012, hebben ook drie landen
buiten de Europese Unie zich gelieerd aan het ETS: Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein. Vanaf nu worden stap voor stap nieuwe sectoren aan het
ETS toegevoegd, zoals de luchtvaartsector in 2011.
3) Vanaf 2020 moeten in principe bedrijven uit alle sectoren emissierechten
hebben om CO2 te mogen uitstoten.
Het ETS systeem kamt nog duidelijk met aanloopproblemen maar is in potentie
een zeer belangrijke tool om de CO2-uitstoot te verminderen en de bedrijven te
verduurzamen. Verwacht wordt dat de ETS vanaf halverwege het huidige
decennium een steeds bepalendere rol gaat spelen en de prijs (nu fluctuerend
van 1-30 euro) steeds hoger gaat uitvallen.
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De belangrijke rol van energiebesparing
De goedkoopste en schoonste energie is energie die je niet (meer) verbruikt.
Onderzoek toont aan dat er nog een groot potentieel is voor energiebesparing en
dat investeringen daarin snel worden terugverdiend.
Algemeen moet de inzet van marktwerking dus in eerste instantie gericht zijn
op het sterk beperken en efficiënter maken van de vraag naar energie. Een
lagere vraag naar energie leidt tot een lagere belasting van het milieu en een
minder snellere uitputting van fossiele brandstoffen. Ook wordt de noodzaak voor
nieuwe fossiele energiecentrales (o.a. kolen- en ook kerncentrales) minder
urgent en neemt het aandeel duurzame energie naar verhouding sneller toe. Het
beperken van de vraag naar energie door energiebesparing en efficiency zal dan
ook een grote versneller zijn voor de transitie naar duurzame energie.
De energietransitie moet verantwoord doch snel gebeuren wil onze samenleving
een energiecrisis voorkomen. Energiebesparing geeft ons meer tijd om de
samenleving tijdig voor te bereiden op de transitie naar duurzame energie.
Energie vragende partijen in de energiemarkt hebben direct baat bij
energiebesparing. Minder afname van energie betekent minder kosten op
energieverbruik. Naast direct financieel voordeel is door het toenemende
verantwoordelijkheidsgevoel bij consumenten en bedrijven dat zij een bijdrage
moeten leveren aan de milieu problematiek de vraag naar energiebesparing extra
toegenomen. Daarbij hebben zij meer vertrouwen in de investeringcondities, of
belang bij afwezigheid van externe factoren die het voordeel bedreigen.
Door de toenemende vraag naar energiebesparing vanuit de markt heeft de
aanbodzijde hierop gereageerd door nieuwe mogelijkheden m.b.t.
energiebesparing. Energiebedrijven promoten sterk het voorkomen van
energiegebruik i.c.m. het bedrijfsleven d.m.v. voorlichting en apparatuur (o.a.
slimme meters, bandenspanning, nieuwe rijden, sluipverbruik,
energiemonitoring, slaapstand, energielabel, zuinige lampen, zuinige auto’s,
timers etc, zie ook hoofdstuk 6). Gedreven door kostenbesparing en
leveringszekerheid investeren bedrijven in efficiënte energietechnieken als WKK
en warmte en koude terugwinning en opslag. Bedrijven op de consumentenmarkt
zijn hier voorlopers, gedwongen door het vereiste duurzame imago.
Ook woningcorporaties hebben op de toenemende vraag gereageerd door
nieuwbouwprojecten te bouwen volgens het A-label en zodoende optimaal te
isoleren. Andere branches, met name de witgoed - en de autobranche, hebben
hierop gereageerd door labelinformatie bij het product te verschaffen. De afname
van de meest zuinige labels (A & B) is sinds 2007 explosief gestegen, met als
koploper de autobranche.
De introductie van duurzame alternatieven
Met alleen energiebesparing zijn we er nog lang niet. Er is nog een gigantische
vraag naar energie die zoveel mogelijk duurzaam moet worden ingevuld. De
overheidsdoelstelling is nu, kabinet Rutte 1, om in 2020 op 14% duurzame
energie te komen. Dit is conform EU verplichting (het minimum percentage voor
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Nederland). In eerdere kabinetten is ingezet op 20%, hoewel ambitieus zou dit
voor 2020 gehandhaafd moeten worden om richting 2035 serieuze stappen te
kunnen zetten. Anno 2010 is het percentage duurzame opwek in de Nederlandse
productiemix slechts 4,5%. Gezien het grote verschil ten opzichte van de
doelstelling en de Europese afspraken is een grote inspanning op korte termijn
noodzakelijk. Marktwerking zal erop gericht moeten zijn om het aandeel
duurzame productie uit Nederlandse bronnen versneld te laten groeien. Import
van duurzame energie biedt voor de ontstane situatie geen uitweg en is in
verband met de visie op 2035 onwenselijk. Verwacht wordt dat door de
stijgende olie/ energieprijzen en de prijs van een ton CO2 de investeringen in
duurzame alternatieven in de gehele periode snel toe zullen nemen.
Zoals vermeldt is prijs de bepalende factor in de energiemarkt. Doordat de prijs
van fossiele brandstof op dit moment hoger ligt dan duurzame alternatieven kiest
de afnemer op dit moment nog onvoldoende vaak voor duurzame energie. Onder
de consumenten is de vraag naar duurzame energie met name aanwezig bij
maatschappelijke geëngageerde groepen. Deze maken hierbij gebruik van veelal
de volgende alternatieven:
•
•
•
•
•

thuisopwek door HRe ketel
toename gebruik elektrische auto’s die ook elektriciteit kunnen
terugleveren
zonnepanelen
(kleine )windmolens
zonneboilers voor warm tapwater

Doordat deze opties prijstechnisch steeds interessanter worden zullen naast de
groep koplopers ook de groep ‘volgers’ steeds vaker op duurzaam overstappen.
Onder deze groep vallen met name de ‘cultural creatives’. Deze groep van 1,88
miljoen Nederlanders bestaat uit vooral uit hooggeschoolde Nederlanders met
een bovengemiddeld inkomen geboren na 1960. De cultural creatives worden
gekenmerkt door een keuze voor kwaliteit en in plaats van kwantiteit en zij
kiezen bewust voor producten en diensten die geen verdere ecologische of
maatschappelijke problemen veroorzaken. De Cultural Creative kiest met name
bewust op het gebied van voeding, persoonlijke verzorging en energie.
Naast de consumentenmarkt zal ook de zakelijke markt steeds vaker
overstappen op groene stroom, veelal gedreven door MVO.
Verder worden huizen, kantoren en kassen en wijken en bedrijventerreinen die
eigen energie opwekken steeds vaker opgeleverd. Consumenten en bedrijven
willen steeds minder afhankelijk zijn en nemen heft steeds meer in eigen handen
Ook op nationaal niveau zal het aanbod van duurzame energie toenemen.
Hierbij wordt met name geïnvesteerd in windmolens en biomassa.
Aanbod reageert altijd op vraag. Door de toenemende vraag naar duurzame
energie zal de aanbodzijde reageren door een toenemend aantal producten en
diensten op het gebied van duurzame energie. Ook energiebedrijven zullen in
hun dienstenpakket het aandeel groene elektriciteit uit gaan breiden. De
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aanbodzijde van duurzame energie wordt op dit moment onvoldoende geprikkeld
door de hogere prijs van duurzame energie, het instabiele investeringsklimaat en
het inconsistente beleid van de overheid.
Op korte termijn is het zaak dat een brede groep stakeholders de noodzaak van
decentrale inititatieven onderkent en dat bijvoorbeeld door burgerinitiatieven die
zelf aan slag gaan met het opwekken van duurzame energie geleidelijk aan een
steviger basis voor duurzame energieopwek ontstaat.

7.3. Marktwerking in de periode 2015 – 2020
De marktwerking in deze periode kenmerkt zich door de gelijkwordende prijs van
fossiele- en duurzame energie, de overheid die een eenduidige
energietransitiewet lanceert en het European Emission Trading System dat haar
vruchten gaat afwerpen.
Peak Oil
Alhoewel de meningen betreffende het moment van peak oil sterk uiteenlopen is
de algemene verwachting dat de wereldwijde olieproductie t.o.v. de vraag tussen
de 2015 - 2020 zal gaan pieken. De Hubberts Peak zal het einde betekenen van
het eerste deel van het olietijdperk; dat van goedkopere overvloedig beschikbare
energie en immer stijgende economische groei. Na de Hubbert Peak krijgen we
te maken met het tweede deel van het olietijdperk, waarbij we worden
geconfronteerd met steeds schaarser en duurder wordende fossiele energie.
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Peak oil is, ondanks de gevaren en de risico’s die het met zich meebrengt, een
enorme kans voor het versnellen van de transitie naar duurzame energie. De
prijs van fossiele brandstoffen zal dermate stijgen dat naar verwachting rond
2020 duurzame energie goedkoper is dan fossiele brandstoffen. Aangezien prijs
de bepalende factor is in de energiemarkt zal rond dat moment de vraag naar
duurzame energie exceptioneel toenemen. Ook hierbij is alleen marktwerking
niet voldoende. Externe prikkels moeten de aanbodzijde nu al stimuleren om met
duurzame alternatieven te starten, zodat de sterk toenemende vraag rond 2020
verantwoord opgevangen kan worden. Daarnaast neemt de groep cultural
creatives met 1,76 miljoen toe en worden zij een trendzettende groep op de
consumentenmarkt.
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Energiebesparing zet zich voort
Naast de in hoofdstuk 3.4 genoemde branches die koploper zijn op het gebied
van energiebesparing zullen de komende jaren meer branches volgen. Door de
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toenemende interesse van consumenten waar producten vandaan komen en
hoeveel CO2 uitstoot ze in het productieproces hebben gekost wordt de komende
periode veel verwacht van met name de voedselbranche. De voedselbranche
springt hier anno 2010 steeds vaker op in door op de verpakking de food miles
en de herkomst van het product te communiceren.
Door de geweldige potentie die te behalen is op het gebied van energiebesparing
zullen wij ook in de periode 2015- 2020 sterk moeten inzetten op
energiebesparing. De toenemende energieprijzen door o.a. het afnemende
aanbod van fossiele brandstoffen zullen verder doorwerken in het gedrag. Niet
duurzaam afnemen wordt steeds onaantrekkelijker. Daarnaast worden
consumenten steeds kritischer hetgeen zal leiden tot een toenemende behoefte
aan overzicht en ondersteuning voor besparing. Het kritische gedrag van
consumenten is ontstaan door de toenemende informatievoorziening en het feit
dat consumenten zo’n hoge welvaartstandaard hebben dat niet alleen de
daadwerkelijke vraag naar het product moet worden ingevuld, maar ook de
daadwerkelijke invulling (wat koop ik nou echt?).
Naast de energiebesparing op producten en diensten zal door technologische
verbeteringen en het toenemend aanbod van lokaal opgewekte energie het
transportverlies van energie afnemen waardoor de totale energiebesparing een
extra stimulans krijgt.
De Nederlandse energienetbedrijven kunnen bijdragen aan energiebesparing
door toepassing van innovaties in hun infrastructuur. Jaarlijks lekken enkele
procenten van de totale nederlandse elektriciteitsproductie weg tengevolge van
zogenoemde netverliezen. Door weerstand in kabels, transformatoren en
spanningverdeling gaat energie verloren. Door voortdurend te investeren in
efficiëntere technieken en apparatuur en in zogenoemde slimme netwerken
worden netverliezen teruggedrongen. Een afstemming van lokale duurzame
productie en vraag naar energie voorkomt dat energie over langere trajecten
wordt getransporteerd hetgeen leidt tot minder netverlies.
De Nederlandse netwerkbedrijven opereren op een door de overheid bewust
gereguleerde markt. Dit betekent dat er sprake is van regionale monopolies. De
investeringen en kosten van de de netwerkbedrijven staan onder controle van de
Energiekamer. Op advies van de Energiekamer en op basis van efficiency
vergelijkingen worden de tarieven, die worden berekend aan de klant van de
energienetwerk bedrijven, vastgesteld. Een en ander betekent dat de overheid
een heel belangrijke stem heeft over de financiële ruimte die de bedrijven
hebben om te investeren in efficiënte, duurzame en slimme netten. Het huidige
capaciteitstariefstelsel levert de aangesloten klant geen voordeel op bij
energiebesparing: hij blijft hetzelfde netwerk tarief betalen.
Belangrijke maatregelen vanuit het oogpunt van marktwerking/ prijsvorming
voor netwerkbedrijven zijn:
•
•
•
•

flexibel aansluittarief; wie bespaart betaald minder,
voorrang voor in-voeding van duurzame elektriciteit op het netwerk,
en daarmee: gegarandeerde netcapaciteit voor duurzame elektriciteit,
belonen van opslag en buffercapaciteitontwikkeling,
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•
•

•

•
•

niet financiële efficiency maar snelle invoering van duurzame innovaties
hanteren als financiële prikkel in de tariefvorming,
investeringen in hoogspanningsnetwerken die op export gerichte
grootschalige fossiele energie moeten faciliteren worden doorbelast in de
tarieven voor de aanbieder. Uitgangspunt is dat de kosten voor transport
voor exprtdoeleinden van fossiele productie niet zomaar via de
netwerktarieven worden afgewenteld.
duidelijkheid over de manier waarop een forse reductie van de vraag
naar energie aan de zijde van de afnemers tot stand komt. Slimme
meters en goede afrekensystemen kunnen daarbij een belangrijke rol
spelen.Al op heel korte termijn is het noodzakelijk duidelijkheid te
verkrijgen over de eisen die daaraan gesteld moeten worden:
ontwikkeling en implementatie vergt immers vele jaren.
duidelijkheid over het investeringsklimaat voor de netbeheerders: zij
kunnen de transitie
daadwerkelijk ondersteunen en helpen versnellen.

De energietransitiewet
In de periode 2010-2015 heeft de overheid gemerkt dat de vrijblijvende wet- en
regelgeving niet goed functioneert. Door het werken aan dwingende,
doelgerichte wetgeving zorgt de overheid voor een stabiel investeringsklimaat en
een boost voor de aanbodzijde van de ‘energiebesparing markt’. Door de
toenemende consumentenvraag en het stabiele investeringsklimaat zullen
bedrijven meer investeren in energiebesparende producten.
Na een, vooral op duurzaam gebied, teleurstellend verlopen kabinetperiode Rutte
1 kiest Nederland massaal voor een progressief kabinet dat duurzaamheid hoog
in het vaandeel heeft staan. Eén van de eerste maatregelen van het nieuwe
kabinet is het aanstellen van een minister van Energie. Daarnaast wordt al het
grijze stroom extra belast en worden deze extra belastinginkomsten geïnvesteerd
in duurzame energie. Via het Feed-in tarief krijgen lokale energieproducenten
voor een langere periode een vast bedrag voor hun duurzame energie. Ook alle
subsidieringen op fossiele brandstoffen worden stopgezet.
Na een moeizame introductieperiode ontwikkelt het European Emission Trading
Scheme zich als een mondiaal toegepast systeem. Steeds meer landen en
branches krijgen een quota hoeveel CO2 ze mogen uitstoten. Dit leidt tot
toenemende duurzaamheidmaatregelen van bedrijven en communities. De
proces zorgt er voor dat de prijs van de credits gaat toenemen richting de 40
euro per ton CO2 en de bedrijven hier intenstief in gaan handelen.
De verschuiving naar duurzame stakeholders
De prijs van CO2 zal, naast beschikbaarheid en toegankelijkheid van fossiel
bronnen in toenemende mate een opwaartse druk te zien geven op de prijs van
fossiele energie en daaraan gerelateerde producten. De fossiele markt zal haar
machtspositie verder zien afbrokkelen en zoeken naar alternatieven om te
overleven in de energiemarkt.
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De noodzaak van innovatie en efficiency in conventionele technieken neemt
hierdoor toe en leidt tot betere en schonere processen. Duurder aardgas zorgt
voor efficiënter gebruik waarmee zij tegelijkertijd langer beschikbaar blijft als de
meest gunstige fossiele transitiebrandstof in Nederland. Naast verschuiving naar
duurzame bronnen ten gevolge van marktwerking zal ook substitutie plaats
vinden door biomassa inzet. Hierbij gaat het vooral om stoffen met een korte
koolstof kringloop. Wel kan daarbij in de beginfase spanning optreden met
behoeften in onder meer de voedselvoorziening.
Hoe kunnen fossiele stakeholders door marktwerking gestimuleerd worden de
energieproductie in de aanloop naar een duurzame energievoorziening te
verschonen? De aandacht gaat vooral uit naar technieken die proces en emissies
van fossiele brandstoffen helpen te verschonen. In de praktijk zijn dit veelal
hoogstaande technologische toepassingen:
•

•
•
•

multifuel ontwikkeling in combinatie met vergassingstechnieken; dit
betreft veelal hybride energietechnieken waarbij duurzame en
conventionele bronnen worden toegepast ,
toepassen van grootschalige warmte kracht koppeling bij energieproductie,
ketelverbeteringen die leiden tot efficienter brandstofgebruik in
conventionele centrales,
moderne gascentrales die snel starten onder meer door toepassing van
andere branderkoppen.

Ook hier geldt dat een verschoning van technieken en het toepassen van
innovaties bij toepassing van fossiele brandstoffen aantrekkelijker moet zijn ten
opzichte van instandhouding van oudere, vuilere installaties. Hoge
emissierechten zullen daar in belangrijke mate een impuls voor kunnen geven.
Daarnaast kan worden gedacht aan overheidsbeleid gericht op versneld
afschrijven, progressieve heffingen en locatiebeleid ten aanzien van
productielocaties.

7.4. Marktwerking in de periode van 2020 – 2025
In deze periode zal de prijs van duurzame energie goedkoper worden dan
fossiele brandstoffen en zal de macht van fossiele brandstoffen verder
afbrokkelen. Ook zijn energiebesparende producten en diensten de standaard,
werkt de gehele markt via het ETS (Energy Trading System, CO2-emissie
certificasaat uitwisseling) systeem en wordt de afnemende partij via lokale
projecten steeds vaker de energieproducerende partij.
Duurzame energie wordt goedkoper
Rond het jaar 2020 zal duurzame energie over het algemeen goedkoper zijn dan
energie uit fossiele brandstoffen. Hierdoor neemt de vraag naar duurzame
energie toe. Doordat de energietransitie pas laat op gang is gekomen zal het
aanbod van duurzame energie nog niet toereikend zijn en moet een deel worden
geïmporteerd uit andere landen en zal een deel worden geleverd via ‘schone’
fossiele brandstoffen. Nadeel hiervan is dat de prijs van duurzame energie een
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tijdelijke dip gaat beleven en de prijs van duurzame energie nog te dicht bij
fossiel blijft hangen. Het aandeel duurzame energie zal gaan stijgen van 14%
naar ongeveer 25%, maar had in potentie sneller kunnen stijgen als er meer
aanbod was geweest van duurzame energie die de sterk stijgende vraag had
kunnen beantwoorden.
Van consument naar producent
Door het feit dat het aanbod duurzame energie niet toereikend is, leidt dit er toe
dat de consument het zat is afhankelijk te blijven van energieproducenten. Door
de toenemende (prijs)technische mogelijkheden qua energie opwekking vanuit
huis kiezen steeds meer mensen om lokaal energie op te wekken. Via o.a. WKKcentrales, zonnepanalen, kleine windturbines, HReketels vindt een steeds groter
percentage decentrale opwekking plaats.
Daarnaast kiezen kassen steeds vaker voor geothermische energie. Ook de
mobiliteit is grotendeels elektrisch geworden waardoor bezitters van
gemotoriseerde voertuigen elektriciteit kunnen terugleveren aan hun huis.
Naast individuele burgerinitiatieven ontstaan er ook steeds meer communities
die gezamenlijk energie gaan opwekken. Bedrijventerreinen, wijken en steden
slaan gezamenlijk de handen ineen en gaan aan de slag om hun gebied
klimaatneutraal te maken. Een onderdeel hiervan is het per community
decentraal opwekken van duurzame energie.
Stabiel investeringklimaat werpt zijn vruchten af
De energietransitiewet en het succesvolle Europese ETS systeem hebben er voor
gezorgd dat er een stabiel investeringsklimaat is ontstaan. Vooral op het gebied
van lokale opwekking, windparken en biomassa wordt aan de aanbodkant flink
geïnvesteerd in nieuwe projecten.
Innovaties in de fossiele sector
bevorderen door marktwerking:
•
•
•
•
•

multifuel ontwikkeling in combinatie met vergassingstechnieken
hybride energietechnieken waarbij duurzame en conventionele bronnen
worden toegepast
grootschalige warmte kracht koppeling
ketelverbeteringen die leiden tot efficienter brandstofgebruik
moderne gascentrales die snel starten door andere branderkoppen

Ook hier geldt dat een verschoning van technieken en het toepassen van
innovaties bij toepassing van fossiele brandstoffen moet lonen ten opzichte van
instandhouding van oudere, vuilere installaties. Hoge emissierechten zullen daar
in belangrijke mate een impuls voor kunnen geven. Daarnaast kan worden
gedacht aan overheidsbeleid gericht op versneld afschrijven, progressieve
heffingen en locatiebeleid ten aanzien van productielocaties.
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7.5. Marktwerking in de periode van 2025 – 2035
In deze periode zal de duurzame energiesector een dominante factor in de
energiemarkt zijn en zullen fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd. Daarnaast
heeft Nederland door de vele technische mogelijkheden op het gebied van
energiebesparing eindelijk een acceptabele energie intensiteit.
Duurzame energie krijgt de overhand
Doordat aan de aanbodzijde van duurzame energie talrijke nieuwe projecten
worden gerealiseerd door vooral het stabiele investeringsklimaat daalt de prijs
van duurzame energie steeds verder onder de prijs van fossiele brandstoffen. De
fossiele branche speelt ook zelf in op de situatie en legt zeer neer bij het feit dat
zij de restvraag naar energie zo schoon mogelijk invullen. In de periode neemt
het aandeel duurzame energie toe van 25% naar zo’n 40-60%.
De veranderingen in de samenleving waarbij de macht in de markt steeds meer
in handen komt van de consument i.p.v. de producent heeft er toe geleid dat in
2035 rond de 50% van de energie opwekking decentraal gebeurd.
Energie intensiteit op een acceptabel niveau
Vanaf 2030, wanneer de grootste stappen op het gebied van energiebesparing
reeds gemaakt zijn, zal de energiebesparing zich matigen naar een niveau van
1,2% per jaar. De energie intensiteit zal door de genoemde maatregelen dalen
van 175 in 2008 naar 92 (Eenheid svp, MP) in 2035.

7.6. Overzicht van noodzakelijke stappen en activiteiten
Algemene bevindingen
•

•

de noodzaak van een krachtenbundeling van stakeholders en bedrijven die
zich inzetten voor een sterk nederlands duurzaam energiebeleid. Alleen
een sterke coalitie voor decentrale en duurzame energie kan in staat
worden geacht op korte termijn een doorbraak op dit punt te forceren.
daarnaast is het van groot belang in te zetten op -europese- burgercoalitie
voor schone energie.

Noodzakelijke maatregelen op gebied van marktwerking op korte termijn:
•

•
•

Initieren van een onderzoek naar prijsvorming van fossiele brandstoffen in
de gehele keten waarbij onder meer wordt onderzocht in hoeverre er
mogelijk sprake is perverse prikkels die transitie naar duurzame bronnen
frustreren
Subsidiebeleid van de overheid transparant, consistent en werkelijk
duurzaam maken.
Markt en marktwerking gericht op energiebesparing, duurzame productie
en schoner fossiel

2010 - 2015
•

Marktaandeel duurzaam van nog geen 5% in 2010 naar 9% in 2015
41

OCF-themarapport Energie
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Toenemend aantal energiezuinige producten door marktvraag (prijs is
grote prikkel aan vraagzijde)
Begrip Cost of Ownership in plaats eenmalige aanschafprijs klinkt steeds
vaker in de markt
Energiebesparing wordt in toenemende mate in alle facetten beloond.;
worst en zweep methoden bij eigendom van onroerend goed worden
geïntroduceerd middels energielabels en dwingende EPC normen voor
nieuwe én bestaande bouw
Instellen door overheid van garantiefonds voor duurzame investeringen
door particuliere huiseigenaren voor onrendabele top investeringen
Prijs van duurzaam en fossiel bewegen steeds meer naar elkaar toe
Aanbod duurzame energie neemt toe in antwoord optoenemende vraag en
technologische ontwikkelingen
Lokale communities richten zich op een rol in energievoorziening. Net als
deelauto’s ontstaan er lokale initiatieven gericht op het delen van
energiestromen
Er wordt gewerkt aan een eenduidige energietransistie wet. Afhankelijk
van politiek (on-)wil wordt daarmee gewerkt aan een stabiel
investeringsklimaat
Overheidsmaatregelen (o.a. subsidies) zijn tegenstrijdig, zorgen voor
perverse prikkels, zijn niet transparant en niet eenduidig: de noodzakelijke
omslag naar een duurzame energie voorziening dient ondersteund te
worden door een krachtig instrumentarium dat onderdeel is van een
Duurzame Energie Wet (DEW)
in afwachting van wetgeving stemt nederland het beleid zolang af op
grootste handelspartner Duitsland.
Subsidieringsbeleid van de overheid wordt transparant, consequent en
doelgericht
Burgers worden ongeduldig, er ontstaat een brede coalitie voor schone
energie. Een slag om CO2 rechten komt op gang en leidt tot snelle
prijsstijgingen op de markt voor emissierechten
een groep koplopers pakt het initiatief voor een duurzame energie alliantie
als alternatief naast een fossiele sector
consumenten die 100% groene stroom afnemen en/ of produceren
beginnen petitie tegen algemene REB (Regulerende Energie Belasting) en
algemene heffingen die door het rijk op energieprijzen worden opgelegd.

2015 - 2020
•

•
•
•

Rol van fossiele stakeholders is verder afnemend, doordat zij met aanbod
van fossiele brandstoffen de vraag nog minder kunnen bijbenen en dit leidt
tot prijsstijgingen
Marktaandeel duurzaam groeit naar 14% conform overheidsdoelstellingen
kabinet Rutte 1
Overheid trekt prijsvorming op energie recht door alleen nog grijze stroom
te belasten. oudere fossiele capaciteit wordt extra belast
afwenteling van kosten uit fossiele energie op maatschappelijke middelen
wordt verder afgebouwd.
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•
•
•
•
•
•
•

Aanbod van niet energiezuinige producten neemt verder af; ze zijn niet
langer populair
Aantal lokale communities neemt toe waardoor aanbod Duurzame Energie
toeneemt en transportverliezen afnemen
Cost of Ownership breekt definitief door en geldt als belangrijke prijsfactor
in de markt
2020 is gemiddelde prijs fossiel en duurzaam tenminste gelijk!
Groep cultural creatives groeit naar meer dan 3,5 miljoen en is stimulans
voor duurzaamheid
Eenduidige energietransitiewet wordt in 2015 geïntroduceerd waardoor
uiteindelijk een stabiel investeringsklimaat ontstaat
inzet aardgas als transitiebrandstof ten opzichte van vuilere fossiele
brandstoffen bevoordelen door werkelijke maatschappelijke kosten door te
berekenen en alleen nog fossiele brandstoffen met een Fair trade
keurmerk tot de energiemarkt toe te laten.

2020 - 2025
•

•
•
•

•
•
•

•

Marktmacht beweegt sterk in het voordeel van Duurzame stakeholders.
Door restvraag zo schoon mogelijk in te vullen wordt vervuiling verder
teruggedrongen
Marktaandeel Duurzame Energie groeit naar 25%
Alle producten en diensten zijn standaard energiezuinig
Communities regelen steeds vaker eigen energievoorziening waardoor de
energiemarkt duidelijk verandert. Duurzame opwek lokaal groeit nu snel,
tegelijkertijd dalen de transportverliezen.
Maximale energiebesparing is medio 2025 gerealiseerd
Cost of Ownership wordt standaard doorberekend in de prijs
Duurzame energie is goedkoper dan fossiel. Fossiel wordt slechts gebruikt
omdat aanbod duurzame energie nog niet toereikend is om de vraag in te
vullen
Producten die niet energiezuinig zijn verdwijnen uit de markt.

2025 - 2035
● Duurzaamheid heeft een sterke en logische positie opgebouwd. Er is
sprake van een vorm van “ambient sustainability”; vraag en aanbod van
energie intermitteren in belangrijke mate op het meest directe niveau. De
algemene opvatting over energie en daarmee het leidende paradigma zijn
sterk veranderd. Energie is voor heel veel toepassingen een integraal
onderdeel in plaats van een toe te voegen kwaliteit.
● Grootschalige, pan europese, energie infrastructuren zorgen voor slim
transport van energie en fungeren daarbij vooral als backup voorziening
● Marktaandeel Duurzame Energie groeit verder naar 40-60 %.
● Verhouding lokaal / niet lokaal 50-50 %
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8. Subthema 4 - Ondernemerschap
8.1. Inleiding
De ondernemer, maar ook ondernemenschap in het algemeen, speelt een
belangrijk rol in de energietransitie. In het algemeen geld namelijk dat voor het
bijtijds en consequent doorvoeren van veranderingen ondernemerschap nodig is;
men open dient te staan voor veranderingen, risico’s durft te nemen en hier ook
de verantwoordelijkheid voor durft te dragen. Het verloop van de energietransitie
is nog uiterst onzeker, maar ondanks deze onzekerheid dienen de actoren wel in
te spelen op de energietransitie. Daarom is het belangrijk dat er een grote mate
van ondernemerschap bij alle betrokken partijen aanwezig is.
Om deze belangrijke rol optimaal te kunnen vervullen zijn in volgend hoofdstuk
een aantal bouwstenen voor goed ondernemerschap, zowel in het algemeen als
op het gebied van de energietransitie in het bijzonder, opgesteld. Er is gewerkt
met bouwstenen om de algemene toepasbaarheid van dit schrijven te vergroten.
Met bouwstenen wordt men in staat gesteld om onafhankelijk van situatie en tijd
ondernemerschap te stimuleren, hetgeen met een concrete volgorde van acties
moeilijker is. Immers, er kan niet van uit worden gegaan dat we weten hoe het
actorenveld er over 25 jaar uitziet, dus ook niet welke spelers er zijn en hoe de
grootte en invloed van dezen zijn. We gebruiken overigens een actorenveld
omdat ondernemerschap een competentie is, hetgeen aan actoren gekoppeld is.
Hieronder volgt de uitwerking van de Ondernemerschap innovatiesysteemfunctie.
De verdieping heeft plaatsgevonden via het volgende actorenschema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Overheid
Bedrijfsleven
Ondernemers
Kennisinstellingen (universiteiten/onderzoekscentra)
Financiers
Media
Belangenverenigingen
Consumenten/gebruikers

Voor elke actor is bekeken wat zij kunnen betekenen voor ondernemers en hoe
zij zelf ondernemerschap kunnen tonen ten behoeve van verduurzaming van de
energievoorziening. Aangezien er hierbij een aantal zaken zijn welke voor alle
actoren opgaan wordt gestart met een algemene paragraaf over
ondernemenschap.

8.2. Ondernemerschap Algemeen
Aangezien ondernemerschap een algemene competentie is wordt begonnen met
een algemeen overzicht.
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Risico nemen
Men moet risico durven nemen, maar het vertrouwen hierbij niet beschamen
door onverantwoorde of ongedekte risico’s te nemen. Tijdens en na deze
veranderingen zullen zich vele (niche)markten openen, met onbekende
levensduur. Als ondernemer instappen in een dergelijke transitiemarkt is dan ook
risicovol, maar kan ook veel opleveren. En niet alleen voor de ondernemers zelf,
maar ook de energietransitie zelf wordt hierdoor aangejaagd. Risico nemen is dus
belangrijk, maar deze moeten wel verantwoord en/of gedekt zijn. Blind ergens in
stappen kan niet alleen de ondernemer niet ten goede komen, ook duurzame
energie kan er een slechte naam aan overhouden. Het risico verminderen kan
door goede, realistische business plannen op te stellen, door op beschermde
niche-markten in te springen en door zo veel mogelijk kennis te vergaren.
Marktstimulatie
Het starten van een onderneming gebaseerd op een nieuwe technologie loopt
vaak tegen het probleem van schaal aan. Een bestaande technologie kan een
stuk inefficiënter zijn, maar het concurreren daarmee kan toch moeilijk zijn door
alle schaalvoordelen die het bestaande bedrijf opgebouwd kan hebben.
Een startende ondernemer kan zich daartegen beschermen door in den
beginne te concentreren op niche markten. Instanties als overheden kunnen een
dergelijke niche-markt beschermen door bijvoorbeeld te bepalen dat een bepaald
percentage van het wagenpark elektrisch moet zijn.
Kennisdeling
“Best practice” verzamelpunt voor duurzame ondernemers. Hoe schrijf ik een
business case, hoe krijg ik financiers achter me. Andere stakeholders, zoals
banken, zouden hierbij aan kunnen sluiten voor informatievoorziening

8.3. Actorspecifiek: Overheid
Over het algemeen dient de overheid consistent beleid te voeren. De
energiewereld kenmerkt zich namelijk door grote investeringen met lange
terugverdientijden. Een ondernemer die inspringt in een bepaalde markt moet
wel (bijna) zeker weten dat die markt over een aantal jaren nog bestaat en niet
wegvalt door het plotseling verdwijnen van een subsidie. Een dergelijke
onzekerheid remt investeringen. Voor de ondernemers is het zodoende belangrijk
dat zij kunnen vertrouwen op de overheid zodat zij kunnen vertrouwen op
ondersteuning voor hun soms risicovolle beslissingen. Verder dient de overheid
vertrouwen bij bedrijven voor zich te herwinnen, door af te zien van het
verspreiden aan concurrenten van door ondernemers met de overheid in
vertrouwen gedeelde (onbeschermde) oplossingen/uitvindingen.

8.3.1. De ondernemende overheid
De overheid kan zelf ondernemend gedrag vertonen door publiek/private
samenwerking (PPS) aan te gaan op het gebied van energie. Iets dergelijks
gebeurd al middels het opzetten van lokale duurzame energiebedrijven (LDE’s).
Hierbij wordt meer geconcentreerd op het verbinden van verschillende al lopende
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initiatieven. Door middels deze bedrijven ruimte/niches te creëren waarin
bedrijven kunnen opereren en/of te zorgen voor kennisdeling en krachten te
bundelen kan zo een sterke organisatie gecreëerd worden welke ook weer andere
initiatieven aantrekt.
Wellicht zal de landelijke overheid ook een dergelijk initiatief opzetten om de
opkomst van duurzame energie te stimuleren. De overheid kan goedkoop lenen.
Zij kunnen grote investeringen doen in duurzame energie, bijvoorbeeld een
windpark op zee, waarna de belangen later weer verkocht kunnen worden aan de
hoogste bieder.

8.3.2. Ondernemerschap faciliteren
De overheid dient als dat nodig is ondernemerschap te faciliteren; voor de
ander ondernemen mogelijk maken als het aanbod niet vanzelf ontstaat.
Het gaat hierbij niet alleen om lokale overheden, maar ook de hogere lagen.
Wet en regelgeving algemeen
Voor de overgang naar duurzame energie dient er op het gebied van wet- en
regelgeving veel te veranderen.
Echter, voor ondernemerschap bij personen en ondernemers in het algemeen
is het voornamelijk belangrijk dat de wet- en regelgeving stabiel is. In een te
sterk veranderende omgeving is het lastig om verantwoorde risico’s te nemen,
waardoor ondernemerschap lastig van de grond kan komen. Wet- en regelgeving
dient dan ook stapsgewijs, op een soort evolutionaire manier, te veranderen. Het
is hierbij belangrijk dat er gewerkt wordt met doel en niet met middel
regelgeving. Bij het opstellen van regelgeving moet men zich richten op het doel
wat men voor ogen heeft en niet op een bepaald middel om dit doel te bereiken.
Door een middel te verplichten worden nieuwe, betere alternatieven belemmerd.
Niche markten opzetten
Het aanscherpen van bepaalde regels kan ondernemerschap stimuleren. Door
verandering van regels kan een nieuwe (niche) markt gecreëerd worden, waar
nieuwe ondernemers op in kunnen springen.
Een dergelijke (niche) markt kan ook door de overheid opgezet worden door
het inkoopbeleid hierop in te richten, bijvoorbeeld middels de aanschaf van
elektrische auto’s bij startende ondernemingen. Op deze manier kunnen
ondernemingen en hun ontwikkelingen doorgroeien.
Saldering
Door wettelijk toe te staan dat decentrale duurzame opwek op de ene locatie
gesaldeerd kan worden met het verbruik op een andere locatie, (eventueel mits
in hetzelfde deel van het distributienet) wordt de opkomst van lokale
energiebedrijven gestimuleerd. Bewonerscoöperaties, bijvoorbeeld in de vorm
van VVE’s, worden dan gestimuleerd in het opzetten van eigen gezamenlijke
energieopwek, aangezien er geen onduidelijkheden over de regeling meer zijn.
Voorrang voor duurzaam
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Ook van de voorrang voor duurzame energie op de hoogspanningsnetten kan een
stimulerend effect op ondernemerschap uitgaan. Doordat op een dergelijke
manier de afname van duurzame energie gegarandeerd is, kan alle energie
opgewekt door bijvoorbeeld een windmolenpark geleverd worden en gaat er dus
geen energie (en dus geld) verloren.
Transparantie
Om duurzaam ondernemerschap beter op de kaart te krijgen dient er ook een
transparant systeem te komen om bedrijven op duurzaamheid te beoordelen,
bijvoorbeeld via een energielabel voor bedrijven.
Een dergelijke transparantie voorkomt/belemmert greenwashing.

8.3.3. Ondernemerschap stimuleren
Activeren
Stimuleren kan door te subsidiëren, maar ook door te activeren. Activeren kan
bijvoorbeeld door te enthousiasmeren voor ondernemerschap, bijvoorbeeld door
in het onderwijs meer aandacht aan ondernemers en ondernemerschap te geven.
Op de basisschool zou al begonnen kunnen worden met het opzetten van
leerlingbedrijfjes, waarbij de leerlingen leren om kansen te ontdekken en deze op
een verantwoorde manier te grijpen.
Belangrijk is ook om ondernemerschap te stimuleren onder de
uitvinders/bedenkers zelf. Aangezien nieuwe bedrijven geen gevestigde, mogelijk
conflicterende, belangen hebben zullen ze eerder nieuwe ontwikkelingen op de
markt brengen.
Subsidiëren
Bij subsidiëren is het belangrijk dat op alle niveaus wordt gesubsidieerd. Nu zijn
het nog vaak de grote bedrijven die de subsidie/belastingvoordelen
binnenharken, terwijl kleine ondernemers vaak met vernieuwendere dingen
komen dan bestaande bedrijven. Zij hebben tenslotte geen behoefte aan het in
stand houden van verouderde techniek aangezien ze nieuw op de markt zijn.
Subsidies kunnen natuurlijk gewoon uit geld of een belastingkorting voor
startende, duurzame ondernemers bestaan, maar subsidievormen hoeven niet
persé te bestaan uit directe geldinjecties, het is ook mogelijk om bijvoorbeeld
garant te staan voor bepaalde projecten, en op die manier risico’s voor de
ondernemers af te dekken, waardoor een voordeligere lening bij een financiële
instellingen mogelijk is. Ook kan de overheid zelf als voordelige financier
optreden.
Level playing field
Om ondernemerschap en ontwikkeling op alle duurzame energiegebieden te
stimuleren is het mogelijk om te subsidieren en zodoende duurzame energie
concurrerend te maken met fossiele energie. Echter, jaarlijks gaan er ook vele
miljarden aan directe en indirecte subsidies naar de fossiele keten. Het is wellicht
doeltreffender om op energiegebied alle subsidies stop te zetten, zodat er een
zogeheten “level playing field” wordt gecreëerd, een markt waarin niemand
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bevoor- of benadeeld wordt. De energiekosten zullen hierdoor wel stijgen. Om de
kosten voor energie desondanks laag te houden kan de overheid het bespaarde
geld weer gebruiken om de energiebelasting te verlagen.
Omdat er vervolgens geen lange subsidietrajecten meer nodig zijn en er niet
het risico is dat een subsidiepotje leeg is of dat de subsidie na een tijdje
opdroogt wordt het voor ondernemers makkelijker om op de energiemarkt in te
springen.
Energiebelasting
Momenteel betaald een grootverbruiker relatief gezien veel minder belasting dan
een kleinverbruiker. Een startende ondernemer zal zodoende meer geld aan
energie kwijt zijn dan een grote, gevestigde onderneming en heeft zodoende nog
een extra horde te nemen om de druk vanuit de gevestigde bedrijven te
weerstaan. Ook wordt noujuist de grootverbruiker niet gestimuleerd om energie
te besparen, terwijl hier waarschijnlijk een groter besparingspotentieel is.
Wet- en regelgeving
Energieproducerende bewonerscoöperaties/ VVE’s stimuleren. Om 1 en ander
goed te regelen tussen de verschillende leden in een coöperatie/VVE deze
voorzien van een standaard “layout”/ juridisch kader. Hetzelfde geldt voor
coöperaties van bedrijven ten behoeve van slim gebruik aanwezige energie op
bedrijventerreinen. De overheid kan zorgen voor een standaard juridisch kader
zodat deelnemers beschermd zijn.
Verder dient de overheid de regels betreffende saldering wettelijk vast te
leggen. Indien je als individu of in groepsverband op een duurzame energie
produceert, maar dit doet op een andere locatie dan de eigen vebruiksmeter,
oftewel voor de meter in plaats van erachter, dan moet de opwek rechtstreeks
gesaldeerd kunnen worden met het verbruik. Dit kan bijvoorbeeld via dé slimme
meter, maar ook andere intelligente meters kunnen deze taak op zich nemen. De
overheid moet hierin gaan bepalen wat mag en wat niet mag. Mag de energie
opgewekt door een WKK systeem bijvoorbeeld gesaldeerd worden?

8.4. Bedrijfsleven algemeen
Over het algemeen genomen zal het bedrijfsleven ondernemerschap kunnen
stimuleren door zelf te ondernemen, binnen of buiten het bedrijf.
Slapende patenten
Op het gebied van energiebesparing, alternatieve brandstoffen en elektrisch
rijden zijn in voorgaande jaren al vele ontwikkelingen geweest. De techniek &
kennis bedrijven kunnen wellicht slapende patenten/ oude technieken gaan
ontdekken en hergebruiken. Bedrijven kunnen actief gaan zoeken naar slapende
patenten/oude technieken waarmee ze kunnen inspelen op de vraag naar
duurzame en energiebesparende technieken. Bedrijven welke dergelijke patenten
op de plank hebben liggen zouden wellicht gestimuleerd of zelfs verplicht kunnen
worden om deze patenten ook in producten om te zetten en/of deze patenten te
verkopen/vrij te geven.
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PPP
Een innovatieve ondernemer heeft een voorsprong. Ondernemers hebben een
voordeel als ze met een innovatieve techniek komen, maar kunnen ook op een
innovatieve of nieuwe manier gaan werken. Zo kunnen zij kiezen voor minder
invloed van profit/prosperity en meer invloed voor people en planet. Hierdoor
weten ze beter klanten en werknemers aan zich te binden. Dit vraagt een
paradigma verandering voor ondernemers. Zeker in de startfase van een bedrijf
staat de winst voorop, zodat het bedrijf kan groeien en buffers op kan bouwen.
Echter, op de lange termijn gezien is het belangrijk om ook de People en Planet
gelijk vanaf het begin hoog in het vaandel te hebben. De bedrijfscultuur en het
imago verander je tenslotte niet zomaar. Wellicht mogelijk om startende
ondernemers de eerste paar jaren belastingkorting te geven bij bewijsbare
People en Planet investeringen, zodat de Profit overeind blijft staan en de
onderneming door kan groeien.

8.5. Gevestigde bedrijven
Deze actor bestaat uit de gevestigde (grote) bedrijven. Deze bedrijven hebben al
geld zitten in niet duurzame energie waardoor ze, bij een overgang naar
duurzame energie, vervroegd zullen afschrijven. Zij zijn er dus pas bij gebaat om
over te gaan op duurzame energie zodra de fossiele investeringen terugverdiend
(of afgeschreven) zijn of indien het energiegebruik sterk toeneemt en de nieuwe
investeringen de oude niet in de weg zitten. Deze bedrijven beschikken dan ook
over het algemeen over weinig ondernemerschap en kunnen door hun grootte en
gevestigde marktpositie ook een belemmering voor nieuwe ondernemers zijn.
Door hun grootte beschikken ze over schaalvoordelen waarmee ze nieuwe, kleine
spelers uit de markt kunnen drukken en kunnen ze bedrijven welke hun
marktaandeel bedreigen opkopen (en ontmantelen).
Echter, zij kunnen zelf ook dochterondernemingen (spin-offs) opzetten welke
los van het moederbedrijf in een (niche) markt gaan opereren. NXP is
bijvoorbeeld ook als spin-off van Philips ontstaan.
Algemeen
Over het algemeen genomen kunnen de bestaande bedrijven de volgende acties
ondernemen om duurzame energie te stimuleren.
●

Bij het nemen van beslissing op energiegebied dienen bedrijven de
investeringen op een andere manier te benaderen dan ze gewend zijn. In
het algemeen wordt gekeken naar terugverdientijden van investeringen.
Door uit te gaan van terugverdientijden van 2 jaar zijn nu alleen
investeringen in energiebesparing haalbaar, waarbij het dan ook alleen nog
maar om het laaghangend fruit gaat. De terugverdientijden van duurzame
energieproductiemiddelen liggen nu boven de 7 jaar, maar de levensduur
ligt op 20 á 25 jaar. Een investering in duurzame energie zal zich dan ook
meerdere malen terugverdienen. De korte termijn prevaleert in plaats van
Total Cost of Ownership (TCO) Het zou dan ook beter voor de
investeringen in duurzame energie zijn om naar de (waarschijnlijke)
levensloopverdiensten te kijken bij de investeringsbeslissingen. Het
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●

●

●

●

probleem ligt bij de manier van belonen/afrekenen. Een inkoopmanager
kijkt alleen naar de investeringskosten, aangezien hij op zijn jaarbudget
wordt afgerekend en niet op de exploitatiekosten. Zowel de aanschaf- als
de exploitatiekosten zouden bij dezelfde persoon moeten liggen.
Familiebedrijven zijn hiervan een goed voorbeeld, zij zijn meer op lange
termijn gericht, mede omdat de beslissers ook de eigenaren zijn en zowel
de aanschaf als exploitatiekosten bij deze terugkomen . Persoonlijk bezit
en betrokkenheid in een onderneming is namelijk belangrijk voor het lange
termijn denken. Om medewerkers meer op een lange termijn manier te
laten denken is wellicht een andere manier van belonen mogelijk, zoals
middels loon en/of pensioen voor een bepaald percentage in aandelen.
Niet alleen kan investeren in duurzame energie kostenbesparingen
opleveren, ook vermindert een investering in duurzame energie het
bedrijfsrisico. Bedrijven lopen een bepaald risico dankzij de onzekerheid
welke stijgende energieprijzen met zich mee kunnen brengen. Een
dergelijk risico kunnen ze afkopen door zelf (duurzame) energie op te
gaan wekken.
Risico nemen en inspelen op de nieuwe markt in plaats van vasthouden
aan de oude. De olieboorplatform bouwers kunnen hun pijlen bijvoorbeeld
gaan richten op het maken van windmolenparken op zee.
Veel bedrijven kunnen energie(diensten) aanbieden aan de markt. Zij
hebben bijvoorbeeld warmte uit een proces over (grote grijscentrales zijn
ook producenten van restwarmte) of kunnen middels niet-continue
processen zorgen voor stabiliteit in het energiegebruik; doormiddel van
een vriesinstallatie, welke niet continu hoeft te koelen, kan de opwek van
een windturbine bijvoorbeeld (deels) gestabiliseerd worden. Dergelijke
activiteiten vinden echter slechts nog sporadisch plaats, ondanks dat er
serieus geld mee verdient kan worden. Bedrijven moeten daarom het
leveren van (andere) energiediensten gaan zien als serieuze
nevenactiviteit, waarvoor onder andere de aandeelhouders moeten worden
overtuigd.

Energieproducenten & ondernemerschap:
De huidige energieproducenten zullen de energietransitie in hun portemonnee
gaan voelen. Dankzij energiebesparing, decentrale opwek en wellicht meer
mensen die kiezen voor groene stroom zal er minder grijze electriciteit en gas
worden verkocht. Ook zullen de winstmarges op grijze elektriciteit en gas dalen,
aangezien door het afnemen van de voorraden de prijzen zullen stijgen.
Ondernemerschap mogelijk maken:
Men kan proberen dit verlies te ondervangen door te investeren in duurzame
energieproductie. Dit is echter kleinschaliger en complexer en past daardoor
minder bij de organisatiegraad, waardoor dit geen optimale winst genereert. De
huidige grote energieleveranciers zouden daarom spinoffs/samenwerkingsverbanden etc op kunnen zetten om dochters te creëren.
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Ondernemerschap tonen:
Ten tweede kunnen de gevestigde energieproducenten ondernemerschap tonen
door te investeren in risicovolle ontwikkelingen. De aanleg en exploitatie van een
windmolenpark op zee kent bijvoorbeeld risico’s, zowel van het weer als van de
scheepvaart. Echter, het bouwen van fossiele centrales is tenslotte ook niet
zonder risico, zie kader Energieproducenten & duurzame energie.
Netbeheerder
De netbeheerders spelen een cruciale rol in de energietransitie vanwege de rol
die deze hebben in het aansluiten en transporteren van energie en het
toekomstige sturen van de energie. Omdat de verwachting is dat de vraag naar
elektriciteit toe zal nemen en er, dankzij fluctuerende duurzame bronnen als wind
en zon, grotere pieken en dalen in de energieopwek en het verbruik zullen
ontstaan, is er een methode nodig om de capaciteit van het netwerk op een
slimmere manier te gebruiken. Via de digitalisering van het netwerk naar een
zogenaamd Smart Grid nemen niet alleen de monitoringsmogelijkheden toe,
maar wordt het ook mogelijk om de energieprijs mee te laten gaan met het
aanbod. Bij veel opwek is de prijs laag, dus de vraag groot en vice versa.
Netbeheerders & ondernemerschap
Het verdigitaliseren van het energiesysteem brengt een extra dataverbinding
naar de verschillende huishoudens/bedrijven waar diensten op aangeboden
kunnen worden. Op deze manier kunnen meerdere nieuwe markten geopend
worden, bijvoorbeeld gericht op:
•
•
•

Hulp bij energiebesparing
Gerichte reclame/aanbiedingen voor duurzame opweksystemen
of opslagsystemen
Lokale energieondernemingen

Het opzetten van lokale energiebedrijven wordt eenvoudiger doordat het via de
slimme meter eenvoudiger wordt om energieopwek op de ene locatie te gaan
salderen met het verbruik op de andere locatie. Op deze manier worden lokale
initiatieven gericht op (gezamenlijke) duurzame, decentrale opwek op een
andere plek dan op het eigen terrein (wat niet altijd mogelijk is) eerder rendabel.
Ze hoeven dan namelijk geen energiebelasting over hun eigen opwek te betalen.
De leden van VVE’s welke met zijn allen investeren in zonnepanelen op het dak
van het appartementencomplex hoeven op deze manier geen belasting af te
dragen voor hun eigen opgewekte energie. Bewonerscoöperaties en VVE’s
worden op een dergelijke manier energieondernemingen.

8.6. Nieuwe bedrijven
Ondernemerschap staat natuurlijk in direct verband met nieuwe ondernemingen.
De energietransitie kan een aantal verschillende typen bedrijven tot gevolg
hebben
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Ten eerste bedrijven gericht op/ontstaan uit samenwerking, mogelijk gemaakt
door decentrale opwek. (Lokale) energiehandel, gestimuleerd door slimme
meters en domotica. Dankzij decentrale opwek kunnen gebruikers gaan
handelen met hun elektriciteit.
●
●
●

Bewonerscoöperaties/VVE’s
Lokale Duurzame Energiebedrijven
Er zijn bedrijven welke energie over hebben, bedrijven welke energie
nodig hebben en bedrijven welke kunnen balanceren door hun gebruik aan
te passen aan het aanbod. (Koelhuis + windenergie voor balancering).
Ondernemers kunnen op deze markt inspringen.

Ten tweede bedrijven gericht op techniek en kennis:
●

●
●

Innovatieve start-ups zowel ontwikkelaars, ontwerpen, bouwen,
bemiddelaars, implementeerders.
○ Gericht op decentrale (duurzame) energie
○ Gericht op energiebesparende maatregelen
Ontwikkeling energie uit biomassa; algen, jatropha, cellulose uit
houtachtige biomassa
Domotica

Ten derde bedrijven gericht op het leveren van een dienst in plaats van een
product:
Net als dat men meestal geen mobiele telefoon meer koopt maar een
abbonnement op een dienst afsluit waarmee je kunt communiceren, zo zullen
steeds meer producten in een dienstenpakket aangeboden worden. In plaats van
bijvoorbeeld een TV te kopen, sluit men een abonnement af bij een TV aanbieder.
Deze zorgt voor een vast bedrag per maand dat de gewenste zenders, de
benodigde energie, de verzekering en het eventuele onderhoud/aansluiting
geleverd worden. En om de zoveel jaar wordt de TV natuurlijk vervangen voor
een nieuw exemplaar.
Deze bedrijven kunnen op twee manieren bijdragen
● Zoals in het voorbeeld naar boven komend kan het zo zijn dat de
producten worden geleverd inclusief de benodigde energie (tot een
bepaald gemiddeld verbruik waarschijnlijk). De leverancier kan ervoor
kiezen om dit te doen middels het plaatsen van een zonnepaneel en
zodoende duurzame opwek te stimuleren.
● Deze bedrijven kunnen ook rechtstreeks energiediensten aan gaan bieden.
Voor een vast bedrag per maand krijg je dan een bepaalde hoeveelheid
energie. Zit je hierboven, dan betaal je opeens een stuk meer per kWh,
net als het nu bij belminuten gaat. Een dergelijk contract zou bij kunnen
dragen aan energiebesparing.
Doordat beide type bedrijven gebruik kunnen maken van schaalvoordelen zullen
ze decentrale duurzame opwekkers goedkoper kunnen aanschaffen, zodoende zal
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het voor hun eerder goedkoper zijn om deze aan te schaffen en te installeren bij
de afnemers dan ze energie via het energienet te leveren.

8.6.1. Wet- en regelgeving
Op de korte termijn dient er voor de bedrijven gericht op decentrale opwek een
wetswijziging te komen gericht op eigenaarschap bij het plaatsen van decentrale
opwek op andermans dak. Als jij als onderneming een dak huurt van een bedrijf
voor stroomopwekking, dan zijn juridisch gezien de panelen niet meer van jou.
Als het bedrijf van wie het pand is failliet gaat heb je een probleem. Je kan er
juridisch wat voor regelen, maar niet standaard.

8.6.2. Nieuwe werken (cloud)
Beide typen ondernemingen kunnen op de korte termijn op een andere manier
gaan werken dankzij het nieuwe werken. Op de korte termijn betekend dit dat
mensen meer thuis zullen gaan werken en meer met flexibele
werkplekconstructies. Kantoorgebouwen welke gedeeld worden door
verschillende bedrijven en alle medewerkers van dezelfde gedeelde faciliteiten
gebruik kunnen maken. Wij hebben hier de volgende benaming voor bedacht:
het carpoolkantoor.
Ondernemingen kunnen op de lange termijn zelfs in de “Cloud” ontstaan. Deze
ondernemingen, zonder centraal orgaan/juridische vorm, zullen gericht zijn op
het gezamenlijk werken met de aangesloten groep geïnteresseerden naar een
bepaald doel, hierbij Informatie/energie/data etc. met elkaar delend.

8.6.3. Cowboys
Er is ook nog een derde type bedrijf; bij de opkomst van nieuwe technieken zijn
er vaak ook veel “cowboys” op de markt, welke mee willen liften op de groei van
de nieuwe markt met inferieure producten. Zij zullen niet alleen zorgen voor
slechte productervaringen, maar kunnen ook onrealistische verwachtingen
scheppen door foute marketing.

8.6.4. Stimuleren van ondernemerschap
Het ontstaan en doorgroeien van nieuwe ondernemingen kan ook worden
gestimuleerd door de ondernemers zelf. Het draait hier met name om het
vertrouwen dat de mensen hebben in de nieuwe ondernemingen. De eerder
genoemde cowboys kunnen een opkomende markt bijvoorbeeld schade
toebrengen door het niet nakomen van beloftes. De opkomende markt heeft dan
ook een bepaald zelfreinigend vermogen nodig.

8.6.5. Vertrouwen in ondernemers
Op de korte termijn
● Centraal informatiepunt/Consumentenbond duurzaamheid o.i.d.
● Reclamecodecommissie regels voor adverteren met duurzaamheid,
controle van hetgeen waarmee wordt geadverteerd.
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●

Label voor duurzame ondernemers

Op de lange termijn:
De nieuwe energieopwekkers en handelaars opgezet door VVE’s,
bewonerscoöperaties, gemeentes, etc. hebben een publieke taak; indien zij niet
leveren kunnen er problemen op energiegebied ontstaan. Bij een grote toename
van duurzame en decentrale energie is het belangrijk dat de energietoevoer
stabiel en toereikend blijft. Het vertrouwen van de mensen in duurzame energie
dient niet beschadigd te worden door black-outs. Indien de nieuwe
energieopwekkers bijvoorbeeld besluiten om geen energie terug te leveren om
een hogere terugleververgoeding af te dwingen, kan dat leiden tot een roep om
hernieuwde centralisatie van energie.

8.7. Samenwerken nieuwe ondernemers
De nieuwe ondernemers komen op in een onzekere markt. Het ziet er nu naar uit
dat om de verduurzaming mogelijk te maken er op allerlei manieren en met
allerlei technieken actie moet worden ondernomen. Hierdoor zijn de verschillende
technieken, en daardoor ook de verschillende ondernemingen, eerder
complementair dan concurrerend.
Overkoepelende Brancheorganisatie
Een brancheorganisatie welke niet gericht is op de specifieke technieken, maar
de gehele verduurzamingssector op zich.
Gezamenlijk aanbesteden/inkopen
De investeringen in duurzame energie zijn nu nog over het algemeen relatief
hoog. Om de kosten zo laag mogelijk te krijgen, en zodoende eerder grid parity
te bereiken, kan men beter gezamenlijk inkopen teneinde de
onderhandelingspositie te verbeteren.
Samenwerken via Trias Energetica
Bedrijven gericht op energiebesparing en duurzame opwek zouden elkaar niet
moeten zien als concurrenten, maar als complementair. Eerst een check, welke
bepaalt wat de consument het beste kan doen met het beschikbare budget. Aan
de hand van de check wordt bepaald wie de klus krijgt.

8.8. Financiers
Met financiers wordt gedoeld op de banken, investeringsmaatschappijen,
pensioenfondsen en andere instanties welke geld kunnen investeren in nieuwe
ondernemingen.

8.8.1. Groenfinanciering
Via groenfinanciering kunnen startende groene ondernemers een duwtje in de
rug krijgen bij het opstarten of doorgroeien. Verder zijn
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investeringsmaatschappijen en durfkapitaal belangrijk bij het financieren van
nieuwe ondernemingen.

8.8.2. Levensloopbenadering
Van terugverdientijd naar levensloopbenadering. Voor bestaande bedrijven is een
omslag van terugverdientijdbenadering naar een levensloopbenadering voor
investeringen essentieel.
Door uit te gaan van terugverdientijden van 2 jaar zijn nu alleen investeringen
in energiebesparing haalbaar. En dan gaat het alleen nog maar om het
laaghangend fruit. Terugverdientijden van duurzame energieproductiemiddelen
liggen nu boven de 7 jaar, maar de levensduur op 20 á 25 jaar. Over de gehele
levensduur kan dus een goede winst worden behaald.

Garantstelling door overheid of andere instanties
Bewoners die samen energie willen produceren en leveren worden ook als
nieuwe ondernemers beschouwd. Net als starters willen zij graag investeren.
Financiering is voor deze ondernemende organisaties duur. Vanwege de
onzekerheid van een dergelijke nieuwe markt en de kapitaal intensiviteit rekenen
banken vaak een risico-opslag. Deze partijen zijn gebaat bij garantstellingen door
de overheid. Een garantstelling van andere bedrijven via fondsen of
bedrijfsverenigingen zou ook een optie kunnen zijn. Een garantstelling door de
overheid is momenteel al aan de orde bij het boren naar aardwarmte. Wellicht
kan een dergelijke garantstelling ook in het leven geroepen worden voor het
versimplificeren van het creëren van lokale energiecoöperaties en het doen van
de benodigde investeringen.
Overigens wordt over 15 á 20 jaar dergelijke financiering waarschijnlijk
sowieso goedkoper, omdat men ervaring op heeft gedaan met deze leningen en
de risico's beter kunnen worden ingeschat.

8.9. Kennisinstellingen
Kennisinstelligen kunnen ondernemers bijstaan met kennis, maar ook nieuwe
markten creëren door uitvindingen te doen. Deze uitvindingen kunnen leiden tot
innovaties, waarmee ondernemers de markt kunnen betreden. Door niet alleen
fundamentele kennis, maar ook toegepaste kennis op te bouwen en te delen
kunnen ondernemers makkelijker gebruik maken van de nieuwigheden. Deze
nieuwe ondernemingen kunnen ook vanuit de universiteit zelf komen (spin-offs,
zoals BTG en E-plant) of uit een samenwerkingsverband voortvloeien. Voor
innovatieve ondernemers is het samenwerken met universiteiten snel nuttig,
omdat een universiteit een bron van goedkope rekenkracht is in vergelijking met
de vrije markt; denk aan studenten, stagiairs en promovendi.
In grote lijnen leveren kennisinstellingen geschoolde werknemers af, hetgeen een
ondernemer nodig heeft om door te ontwikkelen en te groeien. Om de
kenniseconomie op peil te houden is het up to date houden van scholing dan ook
belangrijk. Tijdens het opleiden kan een kennisinstelling ook rechtstreeks het
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ondernemerschap bij mensen aanwakkeren door het onderwijs en lesmateriaal
meer hierop in te richten.
Een ander doel van kennisinstellingen is het creëren en overbrengen van kennis.
Voor het doen van investeringsbeslissingen door ondernemers is het belangrijk
om goede, onderbouwde kennis en prognoses van de energiewereld nu en in de
toekomst te hebben. Een reële prognose van de stijging van de energiekosten
bijvoorbeeld.
Spin-offs
Niet alleen grote bedrijven leveren spin-offs af, deze ontstaan ook vanuit
universiteiten. Deze bedrijven richten zich vaak op de stap van fundamenteel
naar toegepast.

8.10. Media
Ook de media kan ondernemers helpen en ondernemerschap aanwakkeren. De
media kan groen ondernemerschap aanwakkeren door ervoor te
enthousiasmeren, bijvoorbeeld via artikelen, internetpagina's of beurzen voor &
over groene ondernemers. Ook kunnen ze vanuit de “groene” gedachte een deel
van hun advertentieruimte (goedkoper of gratis) beschikbaar stellen aan groene
ondernemers.
Verder kan de media bijdragen aan kennisspreiding; zij kunnen actief gaan
zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe, groene, ondernemingen en deze onder
de aandacht brengen (slapende patenten, vergeten technieken, nieuwe
ontwikkelingen/uitvindingen, etc.)

8.11. Maatschappelijke organisaties
Dankzij bestaande belemmerende wet- en regelgeving worden maatschappelijke
organisaties als woningbouwcorporaties en zorginstellingen belemmerd in het
toepassen van duurzame energie. Zorginstanties mogen bijvoorbeeld geen
investeringen doen met een langere terugverdientijd dan 5 jaar. Om deze reden
gaan de zorginstanties met bedrijven in zee (of zetten deze zelf op) welke de
investeringen doen, waarvan zij de desbetreffende installatie weer leasen. Het is
misschien omslachtig, maar op deze manier wordt wel ondernemerschap
gestimuleerd.

8.12. Belangenverenigingen
Voor de groene ondernemers zou het nuttig zijn om een algemene,
overkoepelende organisatie te hebben waaronder alle duurzame
energieproducenten kunnen vallen. Een brancheorganisatie heeft niet alleen
meer (lobby) kracht, maar draagt ook bij aan de communicatie, samenwerking
en kennisdeling tussen de verschillende ondernemingen.
Een dergelijke brancheorganisatie kan ook weer zorgen voor betere
communicatie met ondernemingen uit andere sectoren of andere
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brancheverenigingen welke wel gelieerd zijn aan energie, zoals bedrijven welke
handelen in biomassa.
Verder kunnen met name de buurtvereniging en de VVE’s, dankzij de opkomst
van decentrale energie, weleens de nieuwe kraamkamer voor decentrale energie
initiatieven worden. Voorheen stonden deze verenigingen altijd op de achterste
benen bij plannen voor windturbines in de buurt, maar indien zij niet alleen de
lasten maar ook de baten ervan kunnen krijgen kan dit verhaal weleens geheel
omkeren. Zij kunnen dan uitgroeien tot de nieuwe energieondernemers van
Nederland.
Dankzij de nieuwe communicatiemogelijkheden waarmee groepen mensen
samen aan een bepaald onderwerp kunnen werken zonder bij eenzelfde formele
organisatie te behoren kunnen een soort belangengroepen bottom-up vanuit de
internet “cloud” ontstaan. Hier kunnen uiteindelijk ook weer ondernemingen uit
ontstaan.

8.13. Consumenten/gebruikers
De ondernemende consument:
Dankzij decentrale opwek zullen consumenten ook energieondernemers kunnen
worden. Als ze terugleveren worden ze opeens zelf leverancier, dus ondernemer
op de energiemarkt. De grens tussen consument en producent vervaagt, zij
worden dan ook wel prosumenten genoemd. Dit kan doorgroeien tot de eerder
genoemde lokale energiecoöperaties en/of prosumenten welke investeren in
o.a.windmolenparken.
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9. Subthema 5 - Vertrouwen en legitimiteit
9.1. Inleiding
De opkomst of introductie van nieuwe technologie leidt doorgaans tot weerstand
in het (huidige) regime (gevestigde belangen). Een succesvolle ontwikkeling
betekent dat deze weerstand wordt overwonnen. Het creëren van ver en
legitimiteit voor de nieuwe technologie is onmisbaar. Noodzakelijkerwijs zullen
hiervoor tegenkrachten gemobiliseerd en gebundeld moeten worden die samen
sterker zijn dan de regimeweerstand.
In de vorming van dit krachtenveld spelen zogenaamde ‘advocacy coalitions’
een belangrijke rol. Dit zijn coalities van actoren die een gedeeld belang hebben
in de emergente technologie.
Deze genoemde ‘advocacy coalitions’ ontplooien de nodige lobby-activiteiten in
de richting van overheden en andere machtsblokken om zo het bestaande
institutionele veld zodanig om te vormen, dat het beter aansluit bij het
opkomende technologische veld.
Indien het innovatiesysteem in staat is om de technologie op de politieke
agenda te krijgen, dan zal de kans op succesvolle implementatie toenemen.
Idealiter leiden de diverse politieke impulsen tot de gedeeltelijke afbraak van de
instituties – in termen van beleid en legitimatie – rond de oude technologie.
Deze functie representeert de creatieve destructie van de entrepreneurs.
Indien succesvol vervuld, dan leidt zij tot een toenemende legitimiteit van de
nieuwe technologie. Voor het creëren van legitimiteit zullen de coalities overigens
een beroep doen op bestaande beloften van de technologische optie,
bijvoorbeeld in het licht van duurzaamheid. De intensiteit van deze functie hangt
naar verwachting positief samen met de beschikbaarheid van middelen en de
aanwezigheid van positieve verwachtingen.
Het probleem is dat het huidige beleid en regelgeving niet voldoende is
afgestemd op vernieuwing en innovatie. Bestaande structuren en systemen
prevaleren. Nieuwkomers passen niet in de modellen voor de oudgedienden
(regimespelers). Partijen als PVV en inmiddels ons kabinet zit op een houden wat
je hebt koers.

9.2. Legitimiteit
Het juridische begrip " legitimiteit" heeft de volgende betekenis in het recht in
het algemeen. Het “rechtsgehalte van voorschriften" of in hoeverre het recht als
rechtvaardig wordt gezien. De mate waarin het recht in overeenstemming met
het rechtsgevoel is.
Legitimiteit gaat verder dan dat. Legitimiteit is het gevoel dat wat je doet dat dat
juist en in orde is. Je door je gedrag in een sociale groep op z’n plek voelen (feel
good). Voor veel jeugd: kleren, telefoontjes etc.
Kortom legitimiteit een buitengewoon belangrijk zo niet het allerbelangrijkste
proces bij de transitie naar een Duurzame Maatschappij!
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We nemen een kentering waar in de marketing/reclames, waarin
Duurzaamheid standaard genoemd wordt (feel good), Men zich af gaat vragen:
wil ik eigenlijk wel stroom van een centrale die ik niet wil (greenpeace actie). In
Belgie: wil ik mijn geld wel bij een bank zetten die er niet duurzame dingen mee
doet. In het proces van crowd sourcing spelen de sociale media nu op dit
moment een grote rol. Die van doorslaggevend belang is, voor het in beweging
zetten van burgers. Hiermee verandert de rol van de burger. Bekend is Joep van
‘t Hek z’n Buckler (recent Vodafone) effect. De industrie (maar ook de overheid)
probeert mee te luisteren (met referte naar het ‘mislukte’ Baarmoederhals
vaccinatie project) via internet en de sociale media.
Het gevaar is dat het gevoel gaat leiden boven of ten koste van de ratio.
Daar horen dus publiek leiders bij die mensen een “feel good” gevoel in een
bepaalde groep/richting geven.
Hiermee is legitimiteit tegenwoordig, met leiderschap, veruit de belangrijkste
drijfveer om keuzes te maken. Tenzij er acute problemen in het systeem zijn
zoals armoede, schaarste etc. waarbij men zijn persoonlijke plan trekt. Maar daar
gaan we maar even niet van uit.

9.3. Vertrouwen
Je weet wat vertrouwen is als je het voelt. Vertrouwen betekent dat je geloof
hebt in iets of iemand. Naar ‘Stephen Covey’ is vertrouwen opgebouwd in cirkels.
Vertrouwen in jezelf, relatievertrouwen, en organisatievertrouwen,
marktvertrouwen en maatschappelijk vertrouwen.
De kern is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen bestaat uit (1) integriteit, (2)
intenties, (3) capaciteiten en (4) resultaten. Het zijn deze vier ‘kernen’ die
iemand geloofwaardig maken, zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen.
De eerste twee kernen hebben te maken met karakter de andere twee met
competenties. Geloofwaardigheid scoort op het geheel van de vier dimensies; je
bent geloofwaardig of niet geloofwaardig.
Eerlijkheid is onderdeel van (1) integriteit en meer dan dat. Het is ook doen wat
je zegt. Consequent zijn, ten aanzien jezelf en anderen.
(2) Intenties gaan over onze motieven, onze agenda en het daaruit
voortvloeiende gedrag. Vertrouwen groeit wanneer onze motieven duidelijk zijn
en gebaseerd zijn op wederzijds voordeel (oprecht begaan zijn). Volgens Covey
zijn we geneigd onszelf op onze intenties te beoordelen en beoordelen we
anderen eerder op hun gedrag.
(3) Capaciteiten zijn het vermogen dat we hebben om vertrouwen te wekken –
onze talenten, instelling, vaardigheden, kennis en stijl.
(4) Resultaten verwijzen naar onze staat van dienst, onze prestaties, de vraag
of we belangrijke zaken voor elkaar krijgen. Als we dingen die we geacht worden
te doen niet voor elkaar krijgen, doet dat afbreuk aan onze geloofwaardigheid.
Bij relatievertrouwen gaat het om consequent gedrag en het bestaat uit maar
liefst dertien gedragingen. Deze zijn: (i) rechtdoorzee zijn, (ii) respect tonen, (iii)
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transparantie creëren, (iv) fouten rechtzetten, (v) loyaliteit tonen, (vi) resultaten
boeken, (vii) jezelf verbeteren, (viii) de realiteit onder ogen zien, (iv)
duidelijkheid scheppen over verwachtingen, (x) verantwoording afleggen, (xi)
eerst luisteren, (xii) toezeggingen nakomen, (xii) vertrouwen uitdragen.
Ze zijn voor de rol van overheid, bedrijfsleven en burger in meer of mindere
mate relevant. Markant voor de duurzaamheids disucssie zijn in ieder geval;
respect voor onze leefomgeving, de realiteit onder ogen zien, jezelf willen
verbeteren (in plaats van behouden), duidelijkheid scheppen over verwachtingen,
vertrouwen uitdragen.
Wat betreft de andere cirkels: organisatie-, markt- en maatschappelijk
vertrouwen heeft Covey minder te zeggen. Marktvertrouwen draait volledig om
merk en reputatie. De meeste mensen vertrouwen dit in ieder geval intuïtief. Een
merk wordt opgebouwd middels de vier kernen en de dertien gedragingen,
toegepast op organisatie- en marktniveau. Daarmee is de cirkel naar legitimiteit
als gevoel weer rond.
Een voorbeeld uit de windenergie
Vel windparken werden anno 2000 gebouwd door een particuliere initiatiefnemer
op een plek naar eigen goed dunken. Vooral de Flevopolder is een voorbeeld van
de landschappelijke wildgroei die dat kan opleveren.
Daarna zijn voor de hele Noord Oost Polder en de Wieringermeer integrale
windpark ontwerpen gemaakt. Omdat alle betrokkenen konden meepraten,
kregen die windpark landsschappen vanzelf voldoende legitimteit.
Naarmate er meer windmolen in een gebied komen, stijgt de behoefte aan een
visueel landschaps beeld zonder door elkaar draaiende windmolens. Dat vraagt
daarom ook om een windpark ontwerp voor een hele regio, “zo ver het oog reikt”
Daarnaast moet zo’n park “van de mensen” worden” anders is er te weinig
draagvlak, waardoor het ontwerp proces strandt.
Door als overheid het proces te initieren en te faciliteren, maar de burger in de
driverseat te laten, ontstaat het vertrouwen bij de burger, dat zij de grenzen
stellen. Waarmee de kans op voldoende draagvlak voor een windpark sterk stijgt.
Een derde aspect is vertrouwen op stabiele investerings condities. Hiervoor
moeten banken en overheden zorgen.

9.4. Probleem
Op het eendimensionale begrip van integriteit scoort onze overheid nog best
aardig. We zijn geen bananenrepubliek. Dat wat beloofd wordt gebeurd ook
meestal of wordt in gang gezet. Vaak wordt er wat minder beloofd of is het
verwachtings management beter dan het werkelijke resultaat.
Ander is dat vwb de privacy, Nederland heeft veruit de hoogst dichtheid aan
telefoontaps in de wereld. Nederlanders zijn kennelijk gewend of onwetend
hoeveel er van ze bekend is.
Wat betreft de huidige regime spelers ben ik iets minder positief. Het streven
naar macht en financieel gewin heeft dit laten zien.
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Ik geloof echter, op een aantal ‘slechte mensen’ nagelaten, dat iedereen best
integer wil zijn. We bevinden ons echter steeds vaker op plekken in en rollen
waarin het er niet meer om gaat wie we zijn en wat we kunnen. In onze
samenleving heeft positie en macht zo meer waarde gekregen dan mens en
vakmanschap.
Goede intenties zijn een valkuil voor een ieder. Het is makkelijk om iemand
op zijn (wan)prestaties te beoordelen als je deze afzet tegen je eigen goede
bedoelingen. Wat de duurzame intenties van onze overheid betreft zijn deze
politiek en in de tijd uitgezet vaak niet consequent. Bovendien heeft het begrip
intentie aan waarde ingeboet en staat het makkelijk los van stevige bijbehorende
actie en resultaten. Regimespelers hebben tegenwoordig gemakkelijk een
duurzame boodschap waarbij de boodschap groter is dan de werkelijkheid laat
zien. Of afwijkt van de onuitgesproken intenties (verborgen agenda’s)
Wat betreft Capaciteiten kun je natuurlijk schrijven dat de overheid en de
regimespelers er niets van bakken. Dat zal niet (altijd) zo zijn. De juiste mensen
zijn gewoon niet met de juiste dingen bezig. Als we onszelf en elkaar weer in
onze kracht kunnen neerzetten hebben we alle capaciteiten in huis. Dit een
kwestie van anders gaan waarderen en organiseren. Zie ook leiderschap.
Wat betreft resultaten speelt juist de kwaliteit van het resultaat een
belangrijke rol. Is het goed verwachtings management of zijn het aantoonbare
resultaten. Staat boven water dat Nederland mondiaal gezien ver achterop loopt
als het gaat om duurzame resultaten

9.5. Privacy
Door de introductie van slimme meters, en de weerstand daartegen bij een deel
van het publiek, werd duidelijk welke gevaarlijke mogelijkheden
gebruiksgegevens bieden, als ze voor de verkeerde mensen toegangkelijk
worden.
Het bedrijf Google is een specialist in gebruiksgegevens, aanvankelijk alleen
van internet activiteiten van mensen.
Maar in de VS is het ook actief met de Google Powermeter, waarbij het slimme
meters monitort. En daarmee gebruiksgegevens benut om daar patronen in te
vinden, zoals of mensen die dag wel of niet thuis zijn.
Google hanteert voortdurend zijn missie “do no evil”.
Maar naarmate meer gebruiks gegevens worden meegenomen in het zoeken
naar patronen van gedrag, wordt de voorspellingskracht van Google groter.
Als het ook de gemoedstoestand van een gebruiker gaat distilleren uit
bijvoorbeeld twitter, en email berichten, kan dat gecombineerd worden met de
plaats waar iemand in zijn auto rijdt, (Google Maps). Voor energie is dit relevant
omdat de gemoedstoestand van invloed is op de rijstijl en de actieradius van de
auto. In EV’s zal voortdurend een systeem meedenken waar de de laadstations
zijn, en of het nodig is er langs te gaan, gezien het historisch rittenpatroon dat in
“het systeem” is bewaard. Dit gebruik van privacy gevoelige data wordt
gewaardeerd omdat het helpt met de energie voorziening van de auto. Maar
waar kan het nog meer voor gebruikt worden?
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9.6. Oplossing en conclusies
Als het gaat om het herstellen van geschaad vertrouwen en creëeren van nieuwe
vertrouwen en legitimiteit de volgende annbevelingen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Erken (fouten herstellen) dat het huidige beleid en regelgeving niet
waardevrij is en drempels creëert voor toegang tot de markt.
Benut de mogelijkheden uit de Crisis en Herstel Wet (eerst luisteren,
fouten herstellen)
De overheidsfouten tav energie eerst repareren. Transparantie creëren
over de onduidelijke steun aan financiering van de bouw van
kolencentrales en fouten willen rechtzetten.
Laat de energie transitie niet bepalen door de huidige regime spelers
(transparantie creëren).
Zorg als overheid voor een stabiel en voordeling investerings perspectief
voor duurzame energie. Duitsland is een goed voorbeeld.
Geef burgers een voorkeur positie als eigenaar en exploitant van een
regionaal windpark
Maak als lokale overheid zelf een windparkenplan voor de hele regio, en
geef de kavels in dat plan eerst aan de eigen bevolking.
Ga als Overheid echt horizontaal handhaven en treed op als partner voor
duurzame koplopers bij ruimtelijke ordening, vergunningverlening en
handhaving (vertrouwen uitdragen).
Wees scherper in normen en handhaving zodat er een ‘incentive’ is
duurzame alternatieven (recht door zee zijn, resultaten boeken).
Bevoordeel (in plaats van nu benadelen) energie die ook winst voor het
milieu oplevert (juridische en fiscaal). (jezelf verbeteren, respect tonen).

De energietransitie, en met name de toename van decentrale opwek, zal er toe
gaan leiden dat de verhoudingen tussen de verschillende partijen zullen
veranderen. Dat gaat gemakkelijker bij partijen die in staat blijken en
vetrouwensband op te bouwen. Dankzij bijvoorbeeld een aantal PV panelen kan
een afnemer van energie (op momenten) ook een producent worden. Het ene
moment ben je afnemer, het andere moment producent. Hierdoor ontstaat een
landschap van grote en kleine leveranciers welke allen energie kunnen “up- en
downloaden”. Om een dergelijk systeem goed te laten werken is het belangrijk
dat er vertrouwen is in de andere partijen, met name in de netbeheerders en de
grote energieleveranciers, over het meten en salderen van teruggeleverde
energie. De “prosument” (producent en consument) moet er op kunnen rekenen
dat zijn teruggeleverde energie goed wordt verrekend en/of gesaldeerd. Verder is
het belangrijk dat het meten en het investeren in duurzame en decentrale
energie als legitiem worden gezien. Het continu meten van energie kan tegen
privacybezwaren aanlopen, en het plaatsen van PV panelen kan gezien worden
als “verrommeling van het landschap”.
Meten is echter belangrijk voor de energietransitie, meten is tenslotte weten.
Het energieverbruik kan beter inzichtelijk worden gemaakt, zodat men directer
kan zien wat besparen oplevert en waar er goede besparingen mogelijk zijn.
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Verder kan een slimme meter nieuwe afrekenmanieren mogelijk maken en
nieuwe markten openen waar ondernemers dan weer op in kunnen spelen.

9.7. Roadmap
2010
•

•

•

Proeven met slimme meters. Consumenten vertrouwd maken met het
gegeven dat meer metingen nodig zijn voor het “open gooien” van de
markt. Netbeheerder moet vertrouwen uitstralen, benadrukken dat het
een niet commerciële partij is die niet geïnteresseerd is in doorspelen
privacy gevoelige informatie.
Door de decentrale opwekking moet het net anders bestuurd gaan worden,
ook apparaten in huis, achter de meter, zullen af en toe beinvloed
moetenworden, bijvoorbeeld als er even te weinig stroom is en te veel
vraag.
Er moet een uitlegbaar evenwicht zijn tussen marktpartijen, leverancier en
afnemer. Bij het concept “slimme meter” is dat geheel afwezig. Dus werkt
het contraproductief voor vertrouwen in de markt.

2015
•

•

•

•

Proeven met slimmemeters worden gestaakt, door masaal verzet van
consumenten, vooral als blijkt dat ze technisch niet in huis hoeven te
zitten, maar centraal per wijk ook genoeg is en dat ze daar al een tijd
gebruikt worden om het lokale net te beheren.
Om vertrouwen terug te winnen, krijgen consumenten die al een slimme
meter hebben, de volledige controle over het apparaat, en een beloning
als ze via het ding apparaten in huis, zoals warmtepompen en vrieskisten
door derden laten bedienen.
Er komen abonnementen voor een bepaald percentage afschakeltijd per
dag, en in niet langere perioden van 15 min. Op een portal kunnen
gebruikers/klanten zien hoeveel ze die dag verdiend hebben.
Zo wordt de focus voor consumenten verlegd van slimme meter, naar
slimme apparaten, apparaten die mensen zelf kiezen, o.a. op hun
capaciteit om extern bestuurd te worden.

Google Powermeter balanceert steeds meer op het randje van de privacy
wetgeving, zelfs in het overtolerante Nederland.
Google blijkt aan de inhoud van berichten van gezinsleden af te leiden wat de
plannen zijn voor de komende 24 uur. En op basis daarvan biedt het energiedeals
aan. Gebruikers krijgen dan een aanbod van Google Powermeter: “Mag ik
morgen om 13.00 energie afnemen van de EV accu?, dat levert dan 3 EUR per
kWh op” “Klik hier, of stel dit in als autodeal”
Omdat het ook voor de gebruikers steeds weer een klein voordeel oplevert,
blijven mensen het gebruiken. ESCO’s zijn zware gebruikers van de gegevens die
Google verzamelt over hun klanten.
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Door deze kleine deals heeft Google veel meer vertrouwen van eindgebruikers
dan de netbeheerder, en steeds meer besturing van de Virtual PowerPlant gaat
over de Google kanalen.
Een probleem blijft echter dat Google weliswaar onwaarschijnlijk betrouwbaar
levert, het ook zeer ondoorzichtig is. Dat komt doordat Google zoveel
gedragsdata heeft, dat ze kan voorspellen wanneer er technische problemen
gaan ontstaan.

9.7.1. Standaard diensten
Het organiseren van coöperaties voor lokale opwekking wordt gestandaardiseerd.
De constructie komt zo veel voor dat er een wettelijke regeling komt die het
pakket diensten specificeert dat een coöperatie moet uitvoeren en hoe hij moet
werken. Zo wordt het in stand houden van een coöperatie veel simpeler,
waardoor deze aanpak sneller gaat groeien. Zo ontstaat meer decentrale
opwekcapaciteit. De meeste windparken worden zo geëxploiteerd. Zelf bedrijven
laten hun medewerkers een coöperatie oprichten om als bedrijf duurzame stroom
te kopen van de eigen medewerkers. Een dergelijke regeling gaat tot het
normale patroon horen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Bovendien is de stroom dan goedkoper voor alle stakeholders bij het bedrijf, dan
wanneer de energie ingekocht moet worden bij een offshore windpark.
Het geld voor energie in de eigen regio houden, wordt ook een standaard
patroon, bedrijven ontlenen daar een regionale legitimiteit aan. Dat werkt ook
weer door in lagere wervingskosten.
Alleen de belasting van het net is nog belangrijk, en dus de timing van de opwek
en afname patronen.
Mensen zetten steeds meer software agents in om op de geschikte tijdstippen
te handelen en te schakelen. Welke agent het goed doet, en voor welke partij,
wordt op internet overlegplaatsen druk besproken, de reputatie van een agent
bouwer is zijn belangrijkste waarde. Doordat de agents steeds meer privacy
gevoelige data incalculeren, wordt de rol van gebruikspatronen ook steeds
belangrijker.
dat heeft weer een positieve invloed op energiebesparings gedrag, omdat de
agent die mogelijkheden regelmatig en strategisch adviseert, een bewust
ingebouwde techniek om vertrouwen te onderhouden.
2020
•

•

De EU regelgeving dicteert dat 80% van de meters slim zou moeten zijn.
De consument zal mondiger worden en meer eisen gaan stellen aan zijn
energie. Hij heeft geheel inzichtelijk waar zijn energie vandaan komt en
het is eenvoudig te achterhalen of deze gegevens kloppen. De markt is
geheel transparant.
Energieproducerende bewonerscoöperaties/ VVE’s. Om 1 en ander goed te
regelen tussen de verschillende leden in een coöperatie/VVE deze voorzien
van een standaard “layout”/ juridisch kader.
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•

•

•
•
•

•

Zelfde geldt voor coöperaties van bedrijven ten behoeve van slim gebruik
aanwezige energie op bedrijventerreinen. Zorgen voor juridisch kader
zodat deelnemers beschermd zijn.
Bij een grote toename van duurzame en decentrale energie is het
belangrijk dat de energietoevoer stabiel en toereikend blijft. Het
vertrouwen van de mensen in duurzame energie dient niet beschadigd te
worden door black-outs.
Mensen en bedrijven worden lid van een cooperatieve Virtual Power Plant,
die tot doel heeft een bijdrage te leveren aan een stabiel net.
Met de slimme lader van de EV leveren ze bijvoorbeeld een bijdrage aan
het opvangen van pieken en dips in de vraag.
De eerste oude EV accu’s verdwijnen in de berging, om daar nog wat geld
te verdienen in de VPP. Er zijn zelfs EV accu verzamelaars, die in een
invloedrijke vereniging ijveren voor een eerlijker capaciteitstarief.
Uiteindelijk komt er een variabele tariefklasse bij, voor aansluitingen die
zich kunnen certificeren voor de Virtual Powerplant.
Zo wordt met transparantie en invloed geven aan de zwakste marktpartij,
het vertrouwen in netbeheerders herwonnen.

2025
•

•

Voor de energietransitie dient veel te veranderen. Om snelle verandering
mogelijk te maken is er een bepaalde mate van ondernemerschap nodig
bij alle partijen. Men moet risico durven nemen, maar het vertrouwen
hierbij niet beschamen door onverantwoorde of ongedekte risico’s te
nemen. Bijvoorbeeld, voor belangrijke, risicovolle beslissingen de
bevolking/deelnemers goed informeren waarna een referendum volgt.
Ook de jonge kolencentrales worden vervangen door kolenvergassers, in
een poging de onverkoopbare kolenstroom, met flexibiliteitspremies nog
rendabel op de markt te brengen. Maar de legitimiteit van kolen blijft een
probleem. De overheid is al jaren gestopt met het subsidieren van de CO2
kosten. Kolenstroom wordt al jaren niet meer gekocht door overheden en
80% van de consumenten, bedrijvendie aan de overheid leveren, stoppen
steeds vaker met kolenstroom, om zich nog te kunnen kwalificeren voor
opdrachten van de overheid.

2035
•

•

•

Door de steeds grotere diversiteit aan dienstverleners, Energy Service
Companies (ESCO’s) wordt eindelijk de al lang voorspelde verschuiving
zichtbaar van brandstofkosten naar dienstverlening en kapitaals kosten.
Energie is eigenlijk gratis, maar wordt in werkelijkheid steeds goedkoper.
Het kunnen gebruiken van energie, en het met anderen kunnen
uitwisselen, dat kost geld. ESCO’s leveren alle gevraagde en nieuw
bedachte diensten, dat zijn de nieuwe “energie” kosten. Omdat
dienstverlening vooral op vertrouwen ingekocht wordt, is het adagium
vanveel ESCO’s “trust is our business”
Flexibelen zijn goedkoop uit, starre verbruikers en opwekkers zijn duur uit.
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[ Bron: Naar een Methode voor het Evalueren van Transitietrajecten. Functies
van Innovatiesystemen toegepast op ‘Biobrandstoffen in Nederland’. Drs. Roald
A.A. Suurs. Dr. Marko P. Hekkert. September 2005]
[Bron: Wikipedia]
[Bron:Stephen M. R. Covey jr.: ‘De snelheid van vertrouwen’.]
[Bron: Jan-Coen van Elburg © RebelGroup/Koploperloket Rijksoverheid]
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10. Subthema 6 - Techniek en kennis
10.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden na een korte analyse van de rol van kennis en techniek
in het energie transitie probleem, eerst kennis en techniek met betrekking tot
besparingen besproken. Daarna komen de verschillende opwekkingstechnieken
aan bod. Dit overzicht wordt vervolgens gebruikt om gaten in onze kennis te
identificeren. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan voor ontwikkeling
van kennis en technologie die nodig is voor de meest veelbelovende
transitiepaden. Tevens wordt er een concreet tijdpad geschetst naar een
energetisch duurzaam 2035.

10.2. Kennis
Zoals uit de inleiding blijkt, wordt al meer dan 30 jaar gewaarschuwd voor de
problemen die onze huidige levenswijze veroorzaakt, en meer specifiek voor de
uitputting van fossiele energiebronnen (Meadows et al. 1972, Brundtland 1987,
Meadows et al. 2004, Hirsch 2005, Hall 2009, Z.T. Bundeswehr 2010, U.K.
Goverment 2010; Heinberg 2010). Een voor de hand liggende vraag is dan
waarom er ondanks de ernst van het probleem maar zo weinig daadwerkelijke
actie ondernomen wordt in Nederland. Duurzame technologie is ruim
voorhanden, er is voldoende kennis, maar die wordt nauwelijks toegepast. Hoe
komt dat?. Een belangrijk mechanisme dat een rol speelt is de “Tragedy of the
commons” (Hardin1968). Kort gezegd komt dit idee op het volgende neer: De
negatieve effecten van een bepaalde actie (zeg het bouwen van een
kolencentrale, of -in het oorspronkelijke voorbeeld van Hardin- het toevoegen
van een extra schaap aan de gemeenschappenlijke weide) worden verdeeld over
de gehele populatie. Ieder individu in de gemeenschap draagt een deel van de
kosten. De baten van de actie komen echter alleen ten goede aan de eigenaar
(de boer die een extra schaap toevoegt krijgt de volle opbrengst bij verkoop; een
energie firma ontvangt alle winsten uit de exploitatie van de centrale). Het
gevolg is dat voor het individu de kosten-baten analyse positief uitvalt, zelfs als
de totale kosten hoger zijn dan de baten, zodat de gemeenschap als geheel
feitelijk nadeel ondervindt.
In termen van techniek en kennis van energieopwekking heeft dit mechanisme
o.a. tot gevolg dat er onvoldoende stimulans is tot vernieuwing. Gevestigde
spelers in de energiesector kunnen winst maken door het exploiteren van
centrales die economisch rendabel zijn omdat de werkelijke kosten van de
technologie niet allemaal meegerekend worden. Deze verborgen kosten
betreffen bijvoorbeeld het verlies van “ecosystem services” (Zhang et al. 2010),
toekomstige kosten van klimaateffecten (IPCC 2007) en kosten van volledig
afvangen, verwerken, opslaan en bewaken van bijproducten (Thomas et al.
2007, Bjureby et al. 2008, Giovanni et al. 2010). Deze kosten worden
afgewenteld op de samenleving. De mogelijkheid om de werkelijke kosten om te
slaan over de gehele gemeenschap maakt, dat opwekkingstechnieken, die de
gemeenschap als geheel schade toebrengen, toch gebruikt blijven worden.
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Deze situatie remt de ontwikkeling van alternatieven. Immers, de regimespelers
hebben een werkend bedrijfsmodel, en de gebruikers hebben de beschikking
over goedkope energie. Zowel gevestigde producenten als consumenten hebben
daarom geen gevoel van urgentie, en geen drijfveer om nieuwe en (schijnbaar)
duurdere technologie te (laten) ontwikkelen. De lange-termijn gevolgen, schade
aan de leefomgeving en onvoldoende voorbereiding op de situatie waarin echte
schaarste begint op te treden, blijven onderbelicht.

De politiek schiet te kort en de maatschappij vermoordt liever de
boodschapper van het slechte nieuws.
De politiek en de bevolking zelf, zouden een corrigerende rol moeten spelen bij
het bovenbeschreven probleem, maar falen daarin tot nu toe. Een mogelijke
verklaring zou de korte termijn visie van de politici kunnen zijn. In veel gevallen
zal de noodzaak tot herverkiezing zwaarder wegen dan de noodzaak impopulaire
maatregelen te nemen om er in de verre toekomst beter voor te staan [@later
verwijzen naar hoofdthema's bestuur en/of leiderschap]. Op dit vlak, - de
tekortkomingen van de democratie, de risico’s van ongeremd kapitalisme en
puur economisch denken- is er een duidelijk gebrek aan fundamentele kennis.
Wat de burgerij betreft, speelt tot nu toe vooral onwetendheid (en ontkenning)
een grote rol.
Onwetendheid en ontkenning.
Hoewel er een lange rij van publicaties bestaat waarin problemen met onze
huidige manier van leven en, meer specifiek, ons gebruik van energie en
grondstoffen tot in detail wordt geanalyseerd, blijken wij tot nu toe niet in staat
adequaat te reageren. De onderliggende reden voor dit gebrek aan activiteit is
niet echt duidelijk. Het hierboven genoemde principe van de tragedy of the
commons, en de korte termijn blik van de politiek spelen zeker een rol, maar
vormen geen volledige verklaring. In ieder geval wordt de traagheid van
veranderingen in complexe systemen onderschat. (Meadows et al. 2004).
Hoewel de opstapeling van negatieve effecten op onze leefomgeving nu steeds
duidelijker zichtbaar begint te worden, doorzien zowel de de overheden als de
burgerij de ernst van de situatie op energiegebied en meer in het algemeen van
de overbelasting van de planeet onvoldoende. Dit blijkt onder andere uit het
mislukken of bijna mislukken van klimaat conferenties, uit de betrekkelijk lauwe
reacties van het publiek op de voorstellen kolen- en kerncentrales te bouwen, en
uit het grootschalig verdwijnen van tropisch regenwoud (bijvoorbeeld om
oliepalm-plantages aan te leggen).
De burger weet niet, of hecht geen waarde aan het feit, dat de overheidssteun
die gegeven wordt voor niet duurzame technologie, -als alles meegerekend wordt
- in de miljarden loopt. De redenering die wordt gebruikt om deze subsidie te
rechtvaardigen is dat het de Nederlandse economie ten goede komt. Er wordt
echter volstrekt voorbijgegaan aan het feit dat zonder volledig wegvangen van
alle nieuw geproduceerde CO2 de economische effecten op de langere termijn
dramatisch negatief zijn.
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De huidige hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kan in het ernstigste geval (hoewel
pas na een paar duizend jaar) tot een zeespiegelstijging van ca. 25 meter leiden
(Rohling et al. 2009). Maar ook bij minder ongunstige uitkomsten zijn de
mogelijke maatschappelijke kosten van de aanpassingen aan de gevolgen van
het huidige CO2 niveau al astronomisch. De komende honderd jaar wordt een
zeespiegel stijging van 35 tot 85 cm verwacht, bij een stijging van 1.5 meter is al
een geheel nieuwe zeewering nodig. Het stimuleren van verder gebruik van
fossiele brandstoffen is op geen enkele manier op economische gronden te
verdedigen als een wat langer termijn perspectief gekozen wordt.
De media geven maar beperkt aandacht aan het probleem, en door het grote
publiek wordt de urgentie niet herkend -of erger- ontkend. Een voorbeeld van
deze ontkenning is de ophef over de “fouten” in de IPCC rapporten waarin de
probleem van het produceren van CO2 door het doorgaande gebruik van fossiele
brandstoffen uiteen wordt gezet. Door de media werd breed aandacht besteed
aan deze onvolkomenheden, en vaak werd de indruk gewekt dat de wetenschap
het allemaal nog niet zo zeker weet, en er zelfs wel eens volledig naast kon
zitten. Dit is het ombrengen van de boodschapper van het slechte nieuws. Liever
dan onder ogen te zien dat de wetenschappers vrijwel unaniem (97-98 %;
Anderegg et al, 2010) een zeer ernstige waarschuwing afgeven, en dat de
gevonden fouten (voor zover het fouten zijn) niets afdoen aan die eindconclusie
die de wetenschap trekt, klampt men zich vast aan het idee dat er geen
zekerheid over de klimaateffecten bestaat.
Ontkenning van onwelgevallige feiten, en waarschijnlijk onwil om mogelijk
onplezierige veranderingen in levensstijl te overwegen, remmen duurzame
ontwikkelingen. Het is dringend nodig om een signaal te geven aan politiek en
burgerij, en de noodzakelijke transitie naar een werkelijk duurzame maatschappij
te versnellen. Our Common Future 2.0 geeft zo’n signaal en probeert een
inspirerend pad naar duurzame oplossingen te schetsen.
Wat de technologie zelf betreft kan geconstateerd worden (zie ook tabel 1
hieronder) dat er in ieder geval op de korte termijn geen gebrek aan kennis over
duurzame opwekkingstechnieken bestaat (Brown et al. 2008; Rapport Nederland
krijgt nieuwe energie 2010)]. De technologieën voor opwekking van energie uit
zon, wind, water en aardwarmte zijn ruim voldoende uitontwikkeld om direct te
kunnen toepassen, en hebben zich ook reeds bewezen.
De technieken die nodig zijn om fossiele brandstoffen te kunnen blijven
gebruiken zoals Carbon Capture and Storage (CCS) daarentegen, zijn nog niet
uitontwikkeld, voor CO2 opslag bestaan nog geen werkende oplossingen. Ook de
technologie om kernenergie op grotere schaal veilig te kunnen toepassen
(inherent veilige centrales, oplossingen voor eeuwenlange opslag van radioactief
afval), is nog niet beschikbaar. Gezien het belang van een snelle transitie hebben
alleen al daarom de echt duurzame bronnen duidelijk de voorkeur.
Er zijn echter zeker nog problemen op het gebeid van kennis en technologie,
zowel op de korte- als op de lange termijn. Op de korte termijn betreft dit o.a.
kennis over het feitelijke implementatietraject . De overheid zou de markt veel
plezier doen door kennisinstituten aan te zetten tot onderzoek naar de
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implementatie van energiemaatregelen zodat veel betere en vooral meer kennis
beschikbaar komt over hoe energiemaatregelen in de praktijk uitpakken.
Technische, organisatorische en ook financiële problemen kunnen per sector
(woningen, kantoren, winkels, enz.) geïnventariseerd worden. Als bestaande
oplossingen beter bekend zijn, wordt voorkomen dat marktpartijen keer op keer
tegen dezelfde problemen aanlopen, met alle nodeloze kosten, ergernis,
weerstand en teleurstelling van dien.
De overheid kan veel meer flankerend en ondersteunend beleid voeren, zodat
niet steeds weer hetzelfde wiel moet worden uitgevonden en dezelfde
handelingen gerepeteerd. Publiekrechtelijke samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen, ten behoeve van de gerichte opbouw van
kennis, dient veel meer aandacht te krijgen. Dit heeft een groot effect op het
gebied van kostenreductie binnen het bedrijfsleven.
Een laatste aspect dat genoemd moet worden, is de beperkte toegangekelijkheid
van reeds bestaande kennis. Ondernemers, die een (niche)markt zien en deze
willen opvullen, hebben behoefte aan kennis. Deze kennis is vaak wel in de
literatuur aanwezig, maar alleen tegen betaling. De overheid zou daarom met
meer kracht het open access publiceren moeten bevorderen. De daaruit volgende
vrije toegankelijkheid zal het onderling delen van kennis door ondernemers
stimuleren. Via kortere en goedkopere lijntjes met patentenbureaus, en het
opzetten van verzamelplaatsen voor wetenschappelijke artikelen voor duurzame
ondernemers, kan duurzame ontwikkeling verder gestimuleerd worden. Ook
dienen uitvinders/bedenkers in het zonnetje te worden gezet; shows als “het
beste idee van nederland” dragen daar nu al toe bij.
Op de langere termijn zijn de problemen, die een transitie naar volledig
duurzaam opwekken van energie bij verdere schaalvergroting in de weg staan,
fundamenteler van aard. Het betreft hier effecten die samenhangen met het
karakter van van de duurzame energie bronnen. Deze problemen zullen in de
volgende paragraaf, waarin opwekkingstechnieken besproken worden, aan de
orde komen.

10.3. Technologie
Ook wat de techniek van duurzaam energie opwekken zelf betreft zijn we om een
aantal redenen waarom we nog niet zijn waar we zouden willen zijn:
Onbewust vertrouwen in de technologie
Er is in de maatschappij een diepgeworteld gevoel van vertrouwen dat wanneer
de energiecrisis daadwerkelijk voelbaar wordt, nieuwe technologie op tijd
beschikbaar zal komen om de situatie “Business as usual” te laten voortduren.
Dit vertrouwen versterkt het hierboven al genoemde gebrek aan een gevoel van
urgentie. De enorme technologische sprongen die de afgelopen 100 jaar zijn
gemaakt, scheppen de verwachting dat wanneer de markt tenslotte om
oplossingen gaat vragen, die ook snel beschikbaar zullen komen. Het is echter de
vraag of dit vertrouwen in tijdige technologische oplossingen, en vooral in tijdige
schaalbaarheid wel gerechtvaardigd is.
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Hieronder zullen de opwekkingstechnieken die nu al beschikbaar zijn, of in de
afzienbare toekomst beschikbaar komen, besproken worden. Het probleem is
niet zozeer de uiteindelijke beschikbaarheid; er is in principe voldoende
potentieel om volledig duurzaam energie op te wekken uit niet meer dan zon,
wind en water (Figuur 10.1). Het werkelijke probleem is het tijdsverloop dat
nodig is om deze transitie te voltooien (Meadows et. al 2004, Hirsch 2005,
Cleveland 2007).

Figuur 10.1. Er is in Nederland in principe genoeg duurzame energie beschikbaar
(Bron: Nederland krijgt nieuwe energie), Het probleem zit echter in de snelheid
waarmee de transitie naar gebruik van duurzame bronnen voltooid kan worden.
De situatie is nog niet hopeloos, maar onmiddellijke en vergaande maatregelen
zijn dan wel nu nodig. Bij verder uitstel van de transitie naar het gebruik van
duurzame energie zal het energie tekorten door de afname van de
beschikbaarheid van fossiele brandstoffen niet tijdig opgevangen kunnen worden
door duurzame bronnen . Hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder het
wordt de omschakeling tijdig te voltooien.
Ondanks het zorgwekkende lage ambitie niveau van de Nederlandse regering zijn
er ook hoopvolle signalen die duiden op verandering. Volgens de statistieken van
de EWEA, de Europese Wind Energy Association, wordt er sinds 2009 meer
windpark dan fossiel opwek vermogen gebouwd. In 2008 en 2009 was China de
snelste groeier (wikipedia http://bit.ly/windworldw)
Deze opkomt van windvermogen is te verklaren uit het toenemend aantal
windmolenfabrieken dat in bedrijf wordt genomen. Dit leverde in 2009 ca 37 GW
meer windpark vermogen op. Een zelfde groeiversnelling is wereldwijd zichtbaar
bij de productie van zonnepanelen. In 2010 werd er wereldwijd ca 30 GWp
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zonnestroomvermogen geproduceerd en geinstallleerd. Voor CSP werd in 2008
en 2009 ca 1 GWp geinstalleerd.
Ook voor nieuwe werkgelegenheid in de duurzame energie sector zijn er goede
bewegingen. Eind 2010 zochten 2 windmolen producenten een productie locatie
ergens rond de Noordzee. Het Chinees Nederlandse bedrijf XEMC Darwind en
Koreaans bedrijf dat Oostende koos.
Mede door de duitse en Britse voortvarendheid is rond de noordzee een
nieuwe offshore wind markt aan het ontstaan. Voor 2020 worden daar 200 tot
300.000 arbeidsplaatsen verwacht van hoog tot middelbaar opgeleide mensen.
Onderwijs instellingen in de Noordzee regio moeten opschalen om deze mensen
op te leiden, of om te scholen.
(we@sea conferentie IJmuiden nov 2010)
Maatschappelijke acceptatie en inbedding kost tijd

Het Invoeren van nieuwe technologie kost tijd. Hierboven is al aangegeven
dat energie transitietrajecten een lange doorlooptijd hebben. Nieuwe
technologie moet niet alleen ontwikkeld worden, maar ook ingepast in het
maatschappelijk leven. Het is bijvoorbeeld, gezien de kosten, niet goed
mogelijk om alle bestaande auto’s met benzinemotoren per direct te
vervangen door elektrische auto’s. Het huidige wagenpark moet langzaam
uitgefaseerd worden om grote kapitaal vernietiging te voorkomern. Ook
het bouwen van de infrastructuur (bijv. laadstations) kost tijd. De
omschaken op electrische voertuigen kost daarom al snel vele jaren.
Een wat simpeler voorbeeld is het afschakelen van apparaten die niet
gebruikt worden. Een tijdschakelaar op koffieautomaten lijkt eenvoudig in
te voeren, maar wat als de stilstand ’s nachts

uitdrogen van pakkingen
veroorzaakt en daarmee lekkages? De besparingsmaatregel heeft
gevolgen voor de manier waarop de automaat gebouwd moet worden. Het
omzetten van productie processen kost tijd, en ook hier geldt dat
bestaande apparatuur en infrastructuur niet direct verwijderd kan worden
zonder enorme kapitaalsvernietiging.
Anno 2010 wordt ervaren dat de bestaande infrastructuur met veel -en ook
nieuwe- fossiele centrales, het verduurzamen van de energievoorziening hindert.
Daarom vergen integriteitseisen dat bouwer en exploitanten van dergelijke
installaties nu al duidelijk gemaakt wordt dat regelgeving de exploitatie straks
veel moeilijker kan maken.
Dit effect - bestaande infrastructuur die de transitie belemmert - is overigens
ook één van de argumenten om zeer voorzichtig te zijn bij het maken van
keuzes . Kolen- en kerncentrales die nu gebouwd worden hebben een
economische levensduur van vele decennia, en bepalen in hoge mate onze
energietoekomst. Het is echter allerminst zeker dat er in die toekomst voldoende
kolen en uranium beschikbaar zullen zijn. In onzekere tijden is een keuze voor
energie opwekken uit echt duurzame bronnen een stuk minder risicovol, en
daarmee ook economischer.
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Problemen zijn fundamenteel moeilijk oplosbaar, er ontbreekt nog veel kennis
Hoewel er -afgezien van praktische kennis over implementatie trajecten- vanuit
technisch oogpunt geen hindernissen bestaan om te beginnen met een
omschakeling naar energie op duurzame basis, zijn er op wat langere termijn wel
degelijk nog grote stappen op het vlak van kennis en technologie nodig.
Hieronder worden een aantal van de belangrijkste problemen toegelicht.
Schaalproblemen
Het verder opschalen en breder inzetten van electriciteit (zowel gebruik als
teruglevering) belast bestaande locale netten. Als iedereen zijn, naar
verwachting domme, lader om 17.30 in het stopcontact steekt ontstaat er een
capaciteitsprobleem. Maar inventieve buurtbewoners zullen dan als snel een
buurt website opzetten, waar iedereen een laadtijd kan boeken. Een volgend stap
is een verdergaande automatisering, waarbij de domme laders op afstand
worden in- en uitgeschakeld, met een vergelijkbaar buurt reserverings system.
Daarmee wordt voorkomen dat er een zekering doorslaat in het buurt
transformator huisje.
Meer in het algemeen is het zo dat De schaal en de complexiteit van de komende
energie transitie is aanzienlijk groter dan tot nu toe het geval is geweest. De
reden hiervoor is dat er voor alle voorgaande transities, zoals die van hout naar
kolen, en van kolen naar aardolie, sprake was van een overgang van een bron
met lagere energiedichtheid naar een bron met hogere energiedichtheid.
(Heinberg 2009). De formidabele energie inhoud van fossiele brandstoffen moet
nu gecompenseerd worden door bronnen die in principe een veel lagere dichtheid
hebben. (figuur 10.2).
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Figuur 10.2. Energiedichtheid. De superieure kwaliteit van fossiele brandstoffen
is evident.
Biodiesel is als product goed vergelijkbaar met fossiele producten, maar kan
afhankelijk van de productie methode, zeer grote oppervlakten landbouwgrond
vragen terwijl ook voor de productie veel energie nodig is, bijvoorbeeld voor
landbouwwerktuigen en kunstmest (zie figuur 6).
Dit probleem wordt zeer zichtbaar wanneer de productie van vloeibare
brandstoffen uit landbouwgewassen bekeken wordt. Om te beginnen is dit proces
door extra omzettingsstappen al minder efficiënt dan directe elektriciteits- of
warmte-opwekking uit biomassa (Pickard 2010). Bovendien blijkt dat, om een
substantiële bijdrage aan onze energievoorziening te kunnen leveren, er
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onoverkomelijk grote oppervlakten aan landbouwgrond nodig zijn. Dit conflicteert
met de groeiende behoefte aan voedsel en water in de wereld (Eide 2008; Mulder
et al. 2010) [@ koppeling maken met thema voeding & water].
Verder daalt het energie rendement (EROEI, “Energy returned on energy
invested) van niet-duurzame energie naarmate de grondstoffen schaarser
worden (figuur 10.3). Deze daling van de EROEI draagt er ook toe bij dat het
steeds moeilijker wordt om aan onze energiebehoefte te blijven voldoen met
fossiele brandstoffen. Ook daarom is het direct beginnen met een voortvarend
transitiebeleid.

Figuur 10.3. De dalende “energy returned on energy invested (EROEI). De
lichtgroene delen van de balken geven de variatie van de EROEI aan (afhankelijk
van de exacte methode van opwekking) Onder de X-as staan de in 2009 in de VS
opgewekte hoeveelheden” (Hall & Day 2009).
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Het is echter zeker niet zo dat de enorme schaal van het probleem echt
duurzame oplossingen onmogelijk maakt. Verschillende recente rapporten en
papers schetsen inspirerende transitiepaden naar volledige duurzame
energieopwekking (Brown et al. 2008; Jacobson & Delucchi 2009; Nederland
krijgt nieuwe energie 2010). De berekeningen van Jacobson & Delucchi laten zien
dat voor een wereldwijde duurzame opwekking van alle energie in 2030 3.8
miljoen grote windmolens, 900.000 zonnecentrales, grote aantallen
zonnepanelen op daken, en geothermische- en getijdencentrales nodig zijn. De
berekende kosten per kilowattuur zijn echter lager dan de te verwachten kosten
voor het opwekken van dezelfde energie op basis van fossiele brandstoffen en
kernenergie, wanneer de externe kosten werkelijk doorbelast worden. [@Deze
berekening moet eigenlijk nog worden omgezet naar de Nederlandse situatie]
Schaarste.
Een van de belangrijkste problemen die voor het uitvoeren van de een transitie
naar volledig duurzame energieopwekking met wind, water en zon moet worden
opgelost, is de afhankelijkheid van de technologie van zeldzame grondstoffen
(Jacobson & Delucchi 2009). Windmolens en elektromotoren gebruiken
bijvoorbeeld neodymium voor sterke magneten, batterijen met grote capaciteit
gebruiken lithium, voor brandstofcellen is platina nodig, sommige types
zonnecellen gebruiken tellurium en indium. Voor al dit soort grondstoffen geldt
dat ze snel schaarser worden (Wouters 2009).
Hoewel dit probleem zeker aandacht behoeft, hoeft het de transitie naar
duurzame energieopwekking op korte termijn niet te remmen. Aandacht voor dit
soort beperkingen is echter van het grootste belang, om verder opschalen van de
duurzame technologie mogelijk te maken. Het versneld ontwikkelen van nieuwe
technieken, die minder afhankelijk zijn van schaarse grondstoffen, zou daarom
een speerpunt in Nederlandse onderzoek moeten zijn. Zulk onderzoek biedt ook
grote kansen aan de markt om nieuwe en innovatieve oplossingen te genereren.
Variabiliteit opvangen.
Een principieel probleem van duurzame energie bronnen is de inherente
variabiliteit van de energieproductie. Als het flink waait produceren windparken
meer energie dan nodig is, bij windstilte niets. Op een zonnige dag produceren
zonnecentrales meer elekticiteit dan nodig is, ‘s nachts niets. Het ontwikkelen
van efficiënte methoden om deze fluctuaties op te vangen en zowel lokaal als
centraal te bufferen moet een absolute prioriteit worden.
Er zijn Nederland in het verleden plannen ontwikkeld om bijvoorbeeld in het
Markermeer een stuwmeer te maken waarin tijdelijk energie kan worden
opgeslagen. Deze en soortgelijke oplossingen blijken niet rendabel, door het
geringe hoogteverschil dat in ons land beschikbaar is. Energieopslag door water
uit een ondergrondse buffer op te pompen en weer terug te laten stromen lijkt
kansrijker (Tennet, 2009).
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Een andere veelbelovende methode om gedistribueerd opgewekte duurzame
energie te bufferen is het gebruik van Redox reacties, bijvoorbeeld met behulp
van vanadium ionen. Deze vorm van opslag is efficiënter dan traditionele
lood/zuur accu’s, en kan zeer grote vermogens leveren. (Barote et al. 2008).
Opslag met behulp van een vanadium-redox systeem op wijkniveau is efficiënter
dan een situatie waarbij ieder individueel huishouden een deel van de buffering
bijdraagt, bijvoorbeeld door teruglevering vanuit de accu’s van elektrische
voertuigen. De reden hiervoor is dat het aantal laad/ontlaad cycli die de batterij
van een elektrische auto kan uitvoeren beperkt is. Daarmee liggen de kosten
voor een enkele laad/ontlaad cyclus vast. Het blijkt dat de inkomsten uit het
terugleveren van elektriciteit vanuit de auto accu lager liggen dan de kosten van
een laad/ontlaadcyclus. Het beschikbaar stellen van de accu voor gedistribueerde
opslag kost de eigenaar in zo’n geval geld. Dit zou in een verrekeningsysteem
meegenomen kunnen worden, maar meer aandacht voor lokale buffering vormt
een alternatief.
Het opvangen van variaties in vraag en aanbod kan in eerste instantie nog via
het net verlopen.
Uit een promotie onderzoek van Bart Ummels (2009) is gebleken dat tot een
ingevoed windvermogen van ten minstens 12 GW opslag van elektriciteit in het
Nederlandse net niet nodig is indien uitwisseling met buurlanden verbeterd wordt
om te voorkomen dat te veel windmolens moeten worden stilgezet. Dit blijkt uit
simulaties met het hoogspanningsnet model vanTennet, in 2008. Echter, deze
oplossingen gaan uit van inzet van snel schakelende centrales op aardgas en gas
uit kolenvergassing met een veel grotere CO2 productie dan waneer meer locale
buffering gebruikt zou worden. Oplossingen met minder buffering en meer snel
schakelende capaciteit lijken wel economischer maar waneer de werkelijke
kosten van de geproduceerde CO2 worden meeberekend is dat, zeker op de
lange termijn, niet meer waar. Naarmate een groter deel van onze energie uit
variabele bronnen komt wordt lokale buffering in ieder geval belangrijker en de
lange doorlooptijden voor de opbouw van lokale buffersystemen vragen om een
snelle start. Het feit dat uitstel van het vergroten van buffercapaceit onder het
huidige energie paradigma nog mogelijk is door gebruik van fossiele bronnen en
kolenverassing, mag geen reden zijn af te zien van het nemen van maatregelen
zoals het vergroten van buffercapaciteit die op de langere termijn toch nodig zijn.
Slimme meters
Slimme meters kunnen in principe een bijdrage leveren aan het opvangen van
fluctuaties Het meest essentiële element in de nieuwe slimme meters is het
nauwkeurig vastleggen van het tijdstip van verbruik. Als dit mogelijk is kunnen in
principe sterk gedifferentieerde tarieven worden ingevoerd die financiële prikkels
vormen om piekbelastingen te verminderen. Op deze manier kan de vraag veel
meer aangepast worden op het aanbod in plaats van andersom, zoals nu het
geval is. Daarmee kan de overcapaciteit, die nu noodzakelijkerwijs in het
distributie netwerk aanwezig is om pieken op te vangen, verminderd worden. De
technologie is echter nog sterk in ontwikkeling en het is te vroeg voor een
grootschalige invoering (zie ook UK goverment, 2007). Voor grootgebruikers is
het kosteneffectief inzetten van slimme meters nu al mogelijk. Naast deze meer
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technische reden zijn ook de problemen met pivacy en eerlijke prijsvorming die
in het de hoofdstukken over vertrouwen en legitimitiet aan de orde zijn gekomen
een reden om terughoudend te zijn met de invoering van snelle meters.
Het is in verband met een eerlijke prijsvorming ongewenst om de meter
fijnmazige gebruikersinformatie te laten terugleveren naar de energieleverancier.
Het tijdstip van verbruik moet wel fijnmazig gemeten worden, maar deze
informatie kan intern in de meter worden opgeslagen, en met grote tussenpozen
uitgelezen. Alle informatie die het slimme huis nodig heeft (zoals het actuele
tarief, verwachtingen over de tariefontwikkeling in de komende uren, en
suggesties voor het afschakelen van bepaalde klassen van apparatuur), kunnen
via een normale netwerkverbinding buiten de meter om verkregen worden van
de server van de energieleverancier(s). Deze opzet laat een grote mate van
flexibiliteit toe. De gebruiker kan trapsgewijs het niveau van slimheid in zijn
persoonlijke huis-energie managementsysteem opvoeren.
De markt zal gestimuleerd worden om goed bestuurbare huishoudelijke
apparaten te ontwikkelen. Slimme apparaten zullen het vertrouwen bij
consumenten ook eerder stimuleren dan slimme meters. Via standaard interfaces
kunnen slimme apparaten communiceren met het energie management systeem
van het huis. Dit huissysteem staat volledig onder controle van de gebruiker. De
apparaten communiceren over de bedrading van het elektriciteitsnet of naar
behoefte met een draadloze verbinding. Het huissysteem kan de gebruiker
dynamisch voorzien van gebruikscijfers en het niveau van de optimalisatie van
het systeem, en ten behoeve van dynamische benchmarking kan
geanonimiseerde data ook gedeeld worden op wijkniveau ter ondersteuning van
verdere optimalisatie. Het systeem kan automatisch beslissingen nemen op basis
van de door de gebruiker opgegeven voorkeuren, gemeten gebruikspatronen, en
zowel historische als actuele prijsinformatie van de server van de
energieleverancier.
Door het beperken van real-time informatie van gebruiker naar
energieleverancier, wordt deze laatste gedwongen eerlijke informatie over het
prijsniveau door te geven. Regulering van de afname verloopt dan alleen via de
prijs. De energieleverancier ontvangt achteraf van de meter het verbruik op een
bepaald moment, zodat de afrekening gemaakt kan worden. De nauwkeurige
informatie over aanwezigheid van, en verbruik door de verschillende typen
apparaten in het huis, blijft privé.
Aan deze slimme-meter-technologie kleven (zelfs bij beperkte teruglevering van
informatie) in principe privacy- en prijsvormingsrisico’s. Er moet daarom zeker
ook over alternatieven worden nagedacht. Een alternatieve oplossing is
bijvoorbeeld een lokaal buffersysteem op basis van redoxreacties (Barote et al.
2008), waarin de energieleverancier zijn energie-overschot dumpt, en waaruit de
gebruiker tegen een vaste prijs energie onttrekt . In zo’n systeem met
buurtgebonden of regionale buffering is geen smart meter meer nodig. Een
andere reden waarom deze oplossing waarschijnlijk beter werkt dan (zeer)
slimme meters, is het feit dat de digitale technologie (productie van
computerchips) buitengewoon energie intensief is (de Decker 2009).
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Samenvattend kan vastgesteld worden dat er op lokaal en regionaal niveau
werkbare oplossingen bestaan om energie te bufferen en variatie op te vangen.
Naarmate het aandeel duurzame energie toeneemt is echter meer
buffercapaciteit noodzakelijk. In Roadmap 2050: A practical guide to a
prosperous, low-carbon Europe (URL), wordt een oplossing geschetst, waarbij er
op Europese schaal energie wordt uitgewisseld om de fluctuaties op te vangen.
Zonne-energie uit Zuid-Europa kan worden uitgeruild tegen windenergie uit West
Europa, en in waterrijke en bergachtige gebieden in Noord-Europa kan energie in
stuwmeren gebufferd worden. Europabreed kan dit de variabiliteitsproblemen
verregaand opvangen.
Transportproblemen
De bovengenoemde Europa-brede benadering van energiebuffering vraagt wel
enorme inspanningen in het verbeteren van de netwerk infrastructuur om
overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Het tijdig opschalen van
transportcapaciteit om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen
voldoen is zonder twijfel een van de belangrijkste stappen in de voorbereiding op
een duurzame toekomst. Berekeningen van de Desertec foundation (Kniess et al.
2010) tonen dat energie, opgewekt met concentrated solar power (CSP), via een
High voltage DC verbinding getransporteerd kan worden, en dat deze opwekking
zelfs nu al concurrerend kan zijn.
In de toekomst, met stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen, worden de
vooruitzichten zowel voor regionale als Europa-brede opwekking alleen maar
beter.
Inefficiënt transport en omzettingsverliezen.
Door de historische keuze voor wisselstroom (AC) is het huidige elektricitietsnet
slecht aangepast aan de eisen van de moderne tijd waarin gelijkstroom (DC) een
veel grotere rol speelt dan vroeger. Het geleidelijk ombouwen van
wisselspanningsnetten naar efficiënte gelijkspanningsnetten (figuur 10.4) is een
belangrijke stap in de energietransitie.
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Figuur 10.4 Vergelijking van de verliezen die optreden bij omzetting en transport
van electriciteit in gelijkspannings en wisselspannings netten.

Waarom
Gelijkspanning is een logische keuze, niet alleen om technische feiten en
argumenten, maar ook door de explosieve verelektronisering van onze
maatschappij. De componenten worden meer en meer solid-state.
•
•
•
•

overgang van gloeilamp naar LED-lamp
overgang van beeldbuis naar TFT
toekomstige overgang van transformator naar elektronische varianten
toekomstige overgang van schakelaars naar elektronische solid state
componenten.Solid-sate componenten zijn gelijkspanningscomponenten.

De solid-state trend is ingevoerd om de volgende redenen:
•
•
•
•

reductie van grondstoffen
mogelijkheid tot eenvoudige massaproductie
hogere efficiency
lagere prijs

Wat gebeurd er nu
Binnen het Huidige AC distributienet wordt steeds meer DC ingezet om AC
problemen te bestrijden:
80

OCF-themarapport Energie
•
•
•
•

het controleren van de kortsluitstroom
het ontkoppelen van de netten
het koppelen van verschillende netten die op een andere frequentie
werken.
transport van energie over langere afstanden, maar ook als er lastige
obstakels zijn (water, of als ondergronds kabels noodzakelijk zijn)

Op de lange termijn zijn tenslotte radicaal vernieuwende technologische
oplossingen denkbaar. Zonnepanelen in de ruimte leveren altijd energie, en het
transport daarvan naar de aarde is in principe mogelijk via microgolfverbindingen
(Dickinson 2003).
Deze oplossing heeft veel voordelen, maar de haalbaarheid is o.a. nog
afhankelijk van de ontwikkeling van zeer lichte zonnepanelen, en van goedkoop
transport van materiaal naar de ruimte. In een referentiescenario uit 2007 werd
berekend dat per jaar ca. 300 lanceringen van 50 ton ieder nodig zouden zijn
(Kitamura et al. 2007). Dat niveau is momenteel nog lang niet mogelijk. Ook
ontbreekt er nog kennis over de uiteindelijke kosten van onderhoud.
Een belangrijk voordeel van deze technologie is echter, dat het
transportprobleem grotendeels wordt opgelost omdat de microgolf energie direct
naar de plaats van bestemming kan worden gestraald.
Een andere technologie die wat verder in de toekomst ligt, is de kunstmatige
fotosynthese
zoals geschetst door Gray (2009). Hierbij wordt de oplossing voor het
energieprobleem, die de natuur zelf in de evolutie heeft ontwikkeld, namelijk
fotosynthese, nagebouwd maar met moleculen die stabieler zijn. Daardoor is de
snelle vervanging van de moleculen, die de natuur gebruikt om aan dit probleem
tegemoet te komen, niet nodig. Oplossingen als deze hebben grote
mogelijkheden, maar vragen nog veel research.
De twee laatstgenoemde zeer geavanceerde technologische oplossingen zijn
aantrekkelijk, maar hebben waarschijnlijk een te lang ontwikkelingstraject om
aan de energiecrisis in de komende 25 jaar het hoofd te kunnen bieden.
De nadruk zal daarom in eerste instantie op het gebruik van zon, wind, water en
aardwarmte moeten liggen omdat deze technologieeen nu al beschikbaar zijn.
Tijdig (dus nu!) beginnen is op dit moment de belangrijkste factor voor een
succesvolle transitie, en het voorkomen van hoge kosten in de toekomst.

10.4. Paradigma verschuiving
Van brandstofkosten naar kapitaalskosten
De transitie van het gebruik van fossiele energie naar duurzame
energieopwekking vraagt om paradigmaverschuivingen. De huidige spelers in het
energie-regime zijn richten zich er vooral op om de brandstofkosten zo laag
mogelijk te houden. Ook de benutting van geïnvesteerd kapitaal en arbeid wordt
zo efficiënt mogelijk ingericht, dus baseload kolencentrales, snellere gascentrales
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en gespecialiseerde piek opvang generatoren. Deze denkwijze is een logisch
gevolg van het feit dat bij het gebruik van fossiele energie de kosten vooral in de
(winning en aanvoer van) de brandstof zitten. Bij duurzame energie kost de
energie zelf niets, maar zit het kapitaal alleen in de infrastructuur en de
opwekkingsinstallaties (windparken, zonnepanelen, waterkracht). Windparken en
zonnestroominstallaties kunnen daarom zonder veel kosten lager gedraaid of
stilgezet worden.
De eigenschappen van duurzame energie vragen dus om een
paradigmaverschuiving, waarbij de nadruk niet meer op de brandstofkosten ligt
maar op de kapitaalskosten. Dienstverleningskosten zijn er nu al, en straks
wellicht nog meer en diverser.
Voor deze paradigmaverschuiving bestaat al een woord: decentralisatie. Energie
zal in de toekomst veel meer dan nu decentraal worden opgewekt, wellicht ook
door nieuwe partijen. Partijen die voor zichzelf opwekken en bufferen, en
groepen burgers in een coöperatie (zoals alle West-Brabanders en TexelEnergie).
Het gevolg kan zijn dat veel diensten gestandaardiseerd worden.

10.5. Voorgestelde aanpak.
Zoals in onze visie al is aangegeven, stellen we voor om de aanpak van de
energiecrisis en de transitie naar echt duurzaam opwekken van energie, te
baseren op de Trias Energetica. (Lysen 1996). Dit betekent dat geprobeerd wordt
zo veel mogelijk energie te besparen. De energie die dan nog ontbreekt moet
volledig duurzaam worden opgewerkt. Als dat tenslotte op de korte termijn nog
niet mogelijk is wordt fossiele brandstof zo schoon mogelijk toegepast.
Kennis en techniek van besparing
Het resultaat van energiebesparing als gemiddelde van huishoudens/gebouwde
omgeving dient zonder meer voor 2020 op 70% uit te komen en dit is de
belangrijkste stap in de gehele transitie. Dat zulke hoge besparingen niet
onrealistisch zijn blijkt o.a. uit benchmark metingen waarbij het
electriciteitsgebruik van niet energie zuinig beheerde scholen gemiddeld 56 %
hoger was voor niet duurzaam beheerde . Hierbij zijn nog geen gebouw
aanpasingen meegenomen, zodat het verschil nog groter kan worden.
Anno 2010, zit het merendeel van het huishoudelijk energieverbruik in aardgas
voor verwarming en warm water (figuur 10.5). Het is duidelijk dat hier de
grootste besparingen gevonden moeten worden. Dat brengt direct de noodzaak
naar voren om beter te gaan bouwen.
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Figuur 10.5. energiegebruik door huishoudens (CBS, 2010). Het gebruik van
aardgas vormt het overgrote deel van het gebruik. Besparen op gasgebruik (met
name verwarming) zal daarom een grote bijdrage aan de besparingen moeten
leveren.
Noodzaak tot verbeteringen in de bouw.
Er wordt te slecht gebouwd. Daardoor kennen gebouwen in de praktijk niet die
energieprestatie die door de wet of door het ontwerp wordt beoogd (de gewenste
EPC uit het Bouwbesluit).
Daarnaast worden installaties slecht ingeregeld, niet in relatie tot elkaar
(bijvoorbeeld koelen, verwarmen en ontvochtiging), en niet in samenhang met
de totale energiehuishouding van het gebouw. Het ontbreekt kortom aan een
goede prestatieborging van de installaties in de gebouwen. Wanneer door middel
van bijvoorbeeld thermografie of luchtdichtheidsmetingen de energetische
kwaliteit van de gebouwschil na oplevering van het gebouw wordt beoordeeld,
blijkt dat er nog nodeloos veel verliezen optreden. In een recente studie van
ISSO werd aangetoond dat ook in relatief nieuwe of zelfs in spiksplinternieuwe
gebouwen 10% tot soms 15% of zelfs 25% op energie kon worden bespaard
door alsnog prestatieborging door te voeren. Beter bouwen heeft dus een enorm
potentieel voor besparing.
Verder zou veel gewonnen kunnen worden door ieder nieuw huis te voorzien
van een HRe ketel, of het aan te sluiten op lokale warmte-kracht installaties.
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Tenslotte moet niet alleen rekening gehouden worden met de prestaties van het
gebouw tijdens het gebruik, maar ook met de zogenaamde “embodied energy”, de in de materialen en het bouwproces geïnvesteerde energie. Op dit moment
zijn daarvoor geen goede methoden beschikbaar.
Het op korte termijn ontwikkelen van instrumenten om deze bijdrage goed te
meten is absoluut essentieel (Dixit et al. 2010)
Als het gebouw zelf goed en duurzaam is gebouwd, kan het minimaliseren van
het energiegebruik, in drie stappen technisch ondersteund worden: (1) het
verkrijgen van inzicht in het verbruik. (2) het doen van aanpassingen en (3) het
optimaliseren van de besparingen.
(1) Inzicht
Inzicht in het eigen energieverbruik en bewustwording van het gebruik t.o.v
soortgelijke gebouwen/instellingen/gebouwen is belangrijk voor het effectief
besparen van energie. De eerste stap is het vinden van elektrische apparaten,
die overbodig aanstaan of relatief veel energie verbruiken, met behulp van
slimme meettechnieken. Inzicht in het relatieve belang is daarbij ook nodig.
Denk bijvoorbeeld aan het feit dat consequent het licht uitdoen wel bijdraagt,
maar dat het afschaffen of minder gebruiken van de wasdroger, het verbeteren
van de isolatie, of het verlagen van de kamertemperatuur, een veelvoud daarvan
aan besparing oplevert.
(2) Aanpassingen
Haal alles weg dat eigenlijk overbodig is voor het huishouden of de organisatie.
Pas daarbij ook het gedrag aan. Korter douchen bespaart water en veel energie,
De thermostaat 1 graad lager zetten kan al 7 % besparing opleveren. LEDverlichting is veel zuiniger dan spaarlampen en al helemaal veel zuiniger dan de
standaard gloeilamp. Organiseer, dat overbodig aanstaande apparaten uitgaan op
het moment dat zij niet nodig zijn en automatiseer het uitschakelen zoveel
mogelijk. Hiervoor is een strikte toepassing van standaarden nodig om te zorgen
dat systemen zoals plugwise (URL) en andere domotica bouw elementen,
probleemloos kunnen samenwerken.
In de toekomst moet niet alleen de voeding direct worden afgeschakeld, zoals
nu het geval is. Een ingebouwde interface om het apparaat zichzelf netjes te
laten aan- en uitschakelen zou in alle consumentenproducten moeten worden
ingebouwd. Deze interface biedt dan de onmogelijkheid het apparaat te laten
besturen en controleren door het intelligente huis.
Tenslotte zal de invoering van een gelijkspannings-huisnet de
omzettingsverliezen, die nu optreden bij de overgang van 240 V wisselstroom uit
het stopcontact naar de laagspannings-gelijkstroom die intern in onze apparatuur
wordt gebruikt, verminderen.
(3) Optimalisatie
Via dynamische benchmarkmetingen kan men de effecten bepalen van
aanpassingen in gedrag en in het gebouw. Er kan dan beoordeeld worden of de
genomen maatregel het beoogde effect heeft, en hoeveel vervolgstappen
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genomen moeten worden. Door vergelijking met de prestatie van andere huizen
kan men inschatten wat de norm is, en hoeveel inspanning het kost om het beter
te doen. Hiermee kan het streefdoel van besparing worden vastgesteld en wordt
ook duidelijk hoeveel energie men moet opwekken of duurzaam inkopen om in
ieder geval zelfvoorzienend te worden.
Het is belangrijk dat apparaten en installaties optimaal zijn ingesteld. Ga
hierbij momenteel nog niet uit van voldoende kundigheid van de installateurs.
Meet, vergelijk met anderen en optimaliseer.
Zorg er ook voor dat investeringen voor het verlagen van energiegebruik de
beste kosten/batenverhouding hebben. Met het geld dat je overhoudt kun je
immers meerdere zaken aanpakken. Gebruik echter wel toekomstgerichte
oplossingen, ook als die op de korte termijn mogelijk niet het meest
kostenefficiënt zijn.

Kennis en techniek van besparingen in industriële processen en landbouw.
Het merendeel van ons energieverbruik zit in grootschalige industriële processen
(Rapport Nederland krijgt nieuwe energie 2010). Hier kunnen, behalve via de
bovengenoemde technieken, ook besparingen worden behaald door sommige
dingen gewoonweg niet te doen, niet te produceren. Moderne LCD- en
plasmatelevisies zijn inderdaad een stuk ‘energiezuiniger’ per dm 2 beeldscherm,
maar zijn vervolgens zo groot geworden en voorzien van HD techniek, dat zo’n
toestel inmiddels veel meer energie in kWh verbruikt dan de oude
beeldbuismodellen. Zo zijn deze moderne toestellen inderdaad energie-efficiënter
maar jagen ze het energieverbruik desalniettemin gewoon verder omhoog.
Kennis en Techniek van het duurzaam opwekken van energie en schoon gebruik
van fossiele energie.
In deze paragraaf wordt eerst een kort overzicht geven van de verschillende
opwekkingstechnieken (Tabel 1,zie bijlage 1). Deze worden getoetst aan de
duurzaamheidscriteria uit de inleiding, en gaten in onze kennis worden
geïdentificeerd. Echte duurzaamheid is een ambitieus doel omdat het strenge
eisen stelt aan de oplossingen. Tussenoplossingen zoals kernenergie en kolen
met CCS worden daarmee als eigenlijk onwenselijk gedefiniëerd. Dat doet de
Trias Energetica ook. Kernenergie wordt meebehandeld in de derde stap van de
de trias (schoon fossiel), vanwege de niet-duurzame aard ervan (Scheppers et al,
2007).
Op basis van Tabel 1 in bijlage 1 wordt vervolgens een veelbelovend
transitiepad geformuleerd naar een duurzamer toekomst. Helder kiezen voor een
bepaalde strategie is daarbij goedkoper dan het ontwikkelen van alle technieken
tegelijk, omdat dit aanleiding geeft tot overdimensioneringen en inefficiënties. In
Berger (2008) wordt dit effect bij een afweging van een drietal scenario’s.
gedemonstreerd. In deze bron wordt ook de conclusie getrokken dat “Clean coal”
en kernenergie de laagste investeringen vragen, maar er wordt daarbij
aangegeven dat een kostenefficiënte oplossing voor CSS nog wel ontwikkeld
dient te worden. Of dat daadwerkelijk economisch mogelijk is, is nog onduidelijk.
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Meer in het algemeen is het onjuist om uitsluitend de economische kosten van
een bepaalde oplossing te gebruiken als keuze criterium (Spangenberg & Settele
2010), zeker zolang niet volstrekt zeker is dat alle externe kosten meegenomen
kunnen worden (cf. Hardin 1968). Voor fossiele brandstoffen, en ook voor
kernenergie is dat zeker niet het geval, gezien de extreem lange tijdsperioden
waarover de nadelen van die technologieën zich nog laten gelden. De effecten
van CO2 productie werken over duizenden jaren en ijlen sterk na (figuur 10.6),
en ook het bewaren en bewaken van radioactief afval over tijdsperioden van
tienduizenden jaren brengt, zelfs met zeer lage kosten per jaar, nog enorme
lange-termijn kosten met zich mee.

Figuur 10.6 . De relatie (dikke rode stippellijn) tussen historische temperatuur
waarden (verschillen met het heden) en de bijbehorende concentraties CO 2. De
huidige CO2 concentratie (zwarte stippellijn, 387 ppmv) ligt ver boven deze
regressie lijn omdat de temperatuur nog geen tijd gehad heeft te reageren op de
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zeer snelle stijging van de CO2 concentratie (meer dan 10 maar sneller dan in de
afgelopen 500.000 jaar is voorgekomen). In het midden Plioceen, 3 tot 3.5
miljoen jaar geleden was de CO2 concentratie voor het laatst vergelijkbaar met
het heden (rode cirkel op de Y-as met onzekerheid) . Ook de temperatuur in die
tijd komt goed overeen de verwachting op basis van de natuurlijke variatie
(horizontale rode lijn met onzekerheid). Omdat de huidige toename van CO 2 niet
natuurlijk is maar door de mens veroorzaakt stijgt de temperatuur gelukkig niet
zo sterk als de extrapolatie van het natuurlijke verband suggereerd. De te
verwachten termperatuur effecten zijn door het IPCC berekend (dikke groene
lijnen) Echter zelfs het meest optimistische scenario van de IPCC levert bij het
huidige CO2 niveau al een temperatuurstijging meer dan 2 graden celcius (meest
linkse groene stippellijn). Dit scenario doet de aanname dat we geen nieuwe CO2
meer toevoegen aan het systeem, dus dat we vanaf heden overgaan op volledige
duurzame opwekking van energie. In praktijk zal de temperatuurstijging (en
daarmee de kosten) daarom nog groter zijn (bron: Rohling et al. 2009).
Er kan geconcludeerd worden dat alleen al op om deze redenen echte duurzame
oplossingen de voorkeur verdienen boven pogingen om een oud paradigma,
waarbij nog steeds CO2 of radioactief afval wordt geproduceerd, overeind te
houden. Argumenten voor blijvend toepassen van niet duurzame oplossingen,
bijvoorbeeld om “gestrande kosten” in bestaande infrastructuur te voorkomen of
simpelweg op “economische” gronden lijken logisch, maar ontberen volledig een
lange-termijn visie .

10.6. Conclusie en transitiepad.
Uit Tabel 1 blijkt duidelijk dat als naar de beschikbaarheid van echt duurzame
technologie gekeken wordt, zon, wind, water en aardwarmte de voorkeur
verdienen boven oplossingen zoals kolencentrales met CCS, kernenergie en
vloeibare brandstof uit landbouwgewassen. Met uitzondering van zeer
kleinschalige windmolens die hun “embodied energy” niet terugverdienen,
hebben echt duurzame technologieën de meeste toekomst en kunnen nu al
toegepast worden. Met decentralisatie en de opbouw van regionale
elektriciteitsbuffers (redox systemen) kan nu reeds begonnen worden, zelfs als
daar in het huidige net nog geen behoefte aan is. Op deze manier kan het
systeem tijdig voorbereid worden op een minder constante toevoer van energie.
Naast het creëren van locale buffers en de opslag van energie in diepe
waterbekkens, vormt ook het toepassen van biogas uit algen een buffer
mogelijkheid. Snel schakelende gascentrales kunnen biogas in plaats van
aardgas gebruiken om fluctuaties in het energie aanbod op te vangen.
Naarmate de transitie vordert worden de capaciteits- en energietransport
problemen merkbaarder. In deze fase zal een schaalvergroting nodig zijn, waarbij
de modernisering van het nationale en Europese elektriciteitsnet voltooid wordt
(overgang van wisselstroom naar hoog voltage gelijkstroom). Tevens wordt panEuropese uitwisseling belangrijker. Grootschalige zonne-energie opwekking in
Zuid-Europa en Noord-Afrika en grote windparken op zee, ondersteunen de
fijnmazige, gedistribueerde opwekking in regionale- en buurtsystemen.
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Research naar oplossingen die minder afhankelijk zijn van schaarse
grondstoffen begint resultaten op te leveren, en biedt ondernemers nieuwe
kansen om te profiteren van de groei van de duurzame energiesector.
Tenslotte zullen echt radicaal vernieuwende technologieën zoals space based
solar power, hoogefficiënte algen, en kunstmatige fotosynthese tot ontwikkeling
kunnen komen. Gray (2009) schets een optimistisch beeld van de
mogelijkheden:
“We have an even grander vision. Some time in the future we will be able to put
three components of our atmosphere — carbon dioxide, nitrogen and oxygen —
along with sea water into solar reactors to make not only fuels, electricity and
pure water, but polymers, food and almost everything else we need. We have
been taking from nature since the beginning of time, consuming the oil, gas and
coal given to us by thousands of millions of years of photosynthesis. This is the
century in human history when we will start paying back with the capital
generated through fundamental research in chemistry.” (Gray 2009)
Er moet echter benadrukt worden dat een succesvolle overgang naar duurzame
energie niet afhankelijk is van de realisatie van hoog-technologische oplossingen
zoals Space based solar power of kunstmatige fotosynthese. De nu beschikbare
technologie voldoet reeds, en omdat relatief weinig nieuwe baanbrekende
technologie nodig is, kunnen deze oplossingen ook snel ingezet worden.
De werkelijke hindernissen op weg naar een duurzame samenleving liggen
veel meer op het vlak van de andere krachten in het Hekkert model. Wat
techniek en kennis betreft, ontbreekt het vooral aan inzicht in de ernst van het
energieprobleem. Er ontbreekt een een gevoel van urgentie zowel bij de politiek
als bij de bevolking. De markt komt pas echt in actie als het te laat is om grote
maatschappelijke kosten te voorkomen. De echte oplossingen moeten daarom
niet in de techniek gezocht worden maar in de maatschappelijke krachten die de
snelheid van de transitie hinderen. Om werkelijk voortgang te boeken moeten
we ons richten op de meeste effectieve leverage points (Meadows 1999), en die
betreffen vooral de doelen die we ons stellen.

10.7. Roadmap
tot 2015

Campagnes bewustwording energieprobleem
Besparingscampagnes
Level playing field creeren
Normen voor gebouwen aanscherpen en handhaven
Meetinstrumenten “embodied energie” ontwikkelen
Normen Domotica ready apparatuur uniformeren
Slimme apparaten gaan buiten de slimme meter om communiceren
Lokale warmte kracht koppeling en aardwarmte breder invoeren
Lokale buffering electriciteit vergroten
Vergroten capaciteit hoogspanningsnet
Experimenten met DC voor lokale hoogspanningsnetten. HVDC
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converters worden steeds goedkoper
Lokale Zonnecentrales , steeds meer mensen concluderen dat Grid
Parity ook in Nederland al gepasseerd is. Vooral als ze het voordeel
van een cooperatie hebben
Bouw regionale windparken, regionale overheden faciliteren het
proces door vooraf ontwerpen te laten maken.
Fundamenteel onderzoek naar fotosynthese en algen
Electrificatie vervoer voorbereiden (meer rail, meer over water)
Invoering van Feed-in systeem en belasting op CO2
Zorgvuldige overweging van de consequenties van het bouwen van
nieuwe centrales en het maken van langjarige afspraken op basis
van fossiele energie met onzekere toekomst.
tot 2020

Besparingscampagnes (tot 70 % in huizen en kantoren)
Nodeloos transport beperken (voor zover de markt dit niet doet)
Betere gebouwen, warmte-kracht overal op wijkniveau mogelijk
maken.
Lokale buffering electriciteit vergroten
Opbouw Europees HVDC net
CSP centrales Noord Afrika
Europeese diepe aardwarmte centrales
Meer regionale windparken, 6000 MW op het land wordt al in 2017
gehaald.
3000 MW is gebouwd door cooperaties van burgers die zo hun eigen
stroom opwekken, tegen kostprijs.
Meer windparken op de Noordzee, de windindustrie komt nu ca 10
jaar na Duitsland goed op gang.
Nederland ziet er op toe dat de baten van een overschot aan
windenergie op de noordzee niet alleen naar buitenlandse bedrijven
vloeien.
Meer Lokale Zonnecentrales, geintegreerde zonnecellen in gebouwen
Vloebare brandstoffen uit algen voor speciale toepassingen
Verdere Electrificatie vervoer
Eerste pilots kunstmatige fotosynthese voor waterstof productie

tot 2025

CSP centrales Noord Afrika en Zuid Europa
Verdere versterking Europees HVDC net
Verdere opschaling lokale buffering
Meer aardwarmte
Uitfasering fossiele brandstoffen, meer vervoer per trein en over
water
Nieuwe technologie die minder afhankelijk is van schaarse
grondstoffen
Opschalen productie waterstof voor electriciteits opwekking
Ruime Europeese uitwisseling energie
Zeer grote windparken op de Noordzee
Meer zonne centrales
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Zonne cellen op de meeste gebouwen
Geen CO2 productie meer (CCS ook op gascentrales)
tot 2035

Meer CSP centrales Noord Afrika
Completering Europees HVDC net
Zonnecellen op alle gebouwen
Opschalen productie waterstof voor electriciteits opwekking
Volledige electrificatie vervoer
Eerste SBSP pilots
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11. Subthema 7 - Inspirerend leiderschap
11.1. Inleiding
Goed leiderschap vereist een lange termijnvisie. Historisch gezien nemen energie
transities meerdere generaties in beslag (zie hoofdstuk 6). Dat vraagt om een
andere aanpak. Want de politiek is sterk gericht op de korte termijn, met elke
vier jaar verkiezingen, zijn onpopulaire en pijnlijke maatregelen die over 20 jaar
hun positieve effect zullen hebben zijn dan een probleem. Ook het het
bedrijfsleven en haar aandeelhouders laten zich ‘alle daags’ leiden door kwartaalof jaarcijfers. Tot slot wijzelf, de burger die ook consument is en hoewel dezelfde
persoon niet altijd congruent in handelen als gaat om de eigen bijdrage in
schoner en groener.
Voor een lange termijn beweging die vanuit de wortels komst is een lange
termijn visie noodzaak. Zo’n visie is niet vanzelfsprekend omdat wij door de
evolutie geprogrammeerd zijn voor het optimaliseren van ons heden.
Goed leiderschap werkt ook inspirerend. Inspiratie is voor de mens een reden
om, veelal zonder vergoeding, inzet te plegen. Inspiratie leidt tot motivatie van
handelen en tot meer voldoening. Inspirerende leiders uit heden en verleden zijn
bijvoorbeeld: Ghandi, Mandella, Obama, Martin Luther King, Churchil, Kennedy,
Rooseveld.
Nederland staat in het algemeen niet bekend om zijn inspirerende leiders. Dat
vind zijn oorsprong in het het poldermodel, veel overleggen en compromissen
sluiten, niet bepaald het recept voor inspirerend leiderschap. Als Kennedy had
moeten polderen over zijn visie: "Man op de maan", was die man waarschijnlijk
ergens tussen de aarde en de maan uitgekomen. Toch is het poldermodel een
succesvolle regiestructuur gebleken in het verleden.
Nederland poldert niet voor niets. Van oudsher is Nederland we een waterland
zijn. En omdat de terpen niet voldeden, ontwikkelden onze voorouders een
stelsel van dijken bouwen, inpolderen, droog malen, droog houden en
dijkbewaking en -herstel. Dit is geen klus voor een één individu, hier is teamwerk
vereist. Alle bewoners van de polder hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en inzet. We kunnen dus wel degelijk wat. Maar blijkbaar
hebben we nog niet het gevoel dat het spreekwoordelijke water ons tot aan de
lippen stijgt. Een nederland dat overtuigd raakt van dat fossiele brandstoffen oud
denken is en duurzaame energie nieuw handelen, is vast tot veel leiderschap in
staat.
Relevant voor onze tijd van snelle massacommunicatie is dat het leiderschap van
burgers virtueel en daarmee ook fysiek georganiseerd kan worden.
De stem van de burger die duurzaamheid belangrijk vindt of bezig is dit te
gaan vinden wordt vermenigvuldigd en bovenal gehoord. De legitimiteit van het
individu in de groep waarin de boodschap verkondigd wordt is van
doorslaggevend belang.
Hierbij speelt niet alleen de boodschap en het charisma van de leider een rol,
maar ook een slimme keuze van de media en de vorm van de boodschap.
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De traditionele media was lang een graadmeter voor politici. Hier zie je
inmiddels een verschuiving naar polls en meting via o.a. linked In forums, twitter
en facebook.
(Inspirerend) Leiderschap is dus voorbehouden aan iedereen. Ghandi, Mandela,
Luther King, allen gewone burgers die zaken in beweging zetten.
Inspiratie is een reden om iets te doen. Inspiratie leidt tot motivatie. Toch
hebben mensen verschillende drijfveren en afgeleide motieven om iets te doen.
Het voelen of krijgen van waardering, de mogelijkheid om je te ontwikkelen of
iets te behouden of het krijgen van zekerheid. Inspiratie is dus ook het losmaken
van iemands energie of appeleren aan iemands drijfveer.
De kern van inspiratie is dat de boodschap origineel is in de visie en/of in de
vorm waarin die boodschap wordt verzonden.
Om inspiratie te voeden is betrouwbare communicatie nodig. Inspiratie kun je
overnemen en is de meerdere keren te gebruiken door anderen. Inspiratie werkt
aanstekelijk wordt overgenomen door anderen en leidt tot actie.
Goed leiderschap vraagt ook om actie en oplossingen waarin meerdere
partijen zich herkennen en dat oplossingen biedt voor problemen van dit moment
en de nabije toekomst.

11.2. Visie op leiderschap
Effectief leiderschap is consistent (duurzaam), faciliterend en inspirerend. Het is
belangrijk om vanuit een goede visie de juiste randvoorwaarden te scheppen. Dit
kan op vele manieren, denk aan wetten, voorschriften, het goede voorbeeld
geven, marktsturing, convenanten en afspraken, gunstige voorwaarden creëren
voor vernieuwing, creativiteit en innovatie. Een volledig duurzame Nederlandse
energievoorziening in 2035 kan het nieuwe "Man op de maan zijn". Om dit te
bereiken is consequent essentieel. Maatregelen om dit te bereiken zullen niet
altijd populair zijn, het zal op korte termijn meer geld kosten en het zal indruisen
tegen de belangen van gevestigde partijen. Goed leiderschap vraagt om een
heldere visie, een lange adem en de bereidheid te doen wat nodig is, ook al is
dat vaak niet de weg van de minste weerstand.
Vier leiderschapsstijlen
Om leiderschapsstijlen te verduidelijken hanteren Quinn/Rohrbaugh (1983) hun
Competing Values Framework. Het model (uit 123management.nl) heeft vier
dimensies om een bedrijfscultuur te typeren. Die dimensies zijn mensgericht,
beheersgericht, innovatief en resultaatgericht.
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i. Uitvoerder : resultaat gericht
De stijlen producent, uitvoerder en bestuurder zijn afgeleid uit een
managementstroming die 'rationeel doel' model wordt genoemd. Productiviteit en
winst zijn de belangrijkste aspecten.
Kenmerkend zijn doelen stellen en duidelijk zijn naar de mens en omgeving.
ii. Beheerder : beheers gericht
De stijlen controleur en coördinator zijn gebaseerd op het zogenaamde 'internproces' model (Weber, Fayol). Het gaat om stabiliteit en continuïteit. De
beheerder is gericht op orde en regelmaat en minder op inhoud, productiviteit en
winst.
ii. Integrator : mens gericht
In het kwadrant linksboven zien we de rollen van mentor en stimulator
gekoppeld aan het 'human relations' model. Dit model gaat ervan uit dat
betrokkenheid van mensen leidt tot een verbeterde inzet. De integrator wordt
gekenmerkt door de zorg voor de gezamenlijkheid, door gevoel voor mensen.
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iv. Innovator : innovatie gericht
De stijlen innovator en bemiddelaar uit het laatste kwadrant rechtsboven zijn
afgeleid uit het 'open systeem'-model. De focus ligt hier primair op aanpassingsen reactievermogen als overlevingsstrategie in (al dan niet) concurrentie.
Kenmerkend voor de innovator of ondernemer is de externe gerichtheid, de
gevoeligheid voor veranderingen en de creativiteit.
De boodschap van Quinn is dat een effectieve leidinggevende juist meer dan één
rol kan vervullen, en zelfs tegenstrijdige stijlen kan integreren
(gedragscomplexiteit).

11.3. Probleemstelling
Momenteel is er in Nederland geen sterke regie op het thema duurzame energie.
Dat beketent
(a) geen innovatieve inspirerende lange termijn agenda; waarom willen we
duurzame energie? en wat gaan we daarvoor doen?
(b) onvoldoende mensgericht dat wil zeggen het mist ook de verbinding tussen
de mensen die het verschil willen en kunnen maken; wie is waar goed in en
doet wat?
(c) Het ontbreekt aan resultaatgericht leiderschap, management en bestuur op
de uitvoering van de energie transitie; hoe gaan we het elkaar doen? en
wanneer heeft wie wat gedaan?
Marktpartijen zetten wel kleine stappen maar handelen nog te veel volgens het
credo business as usual. De overheid trekt de regie ook niet krachtig naar zich
toe. Het beleid is versnipperd, niet consequent en vaak op de korte termijn
gericht. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de MEP-subsidie in 2006.
Vanuit financieel oogpunt vanuit de overheid was dit begrijpelijk, maar het heeft
veel wantrouwen in de markt gebracht. De MEP-regeling had in den beginne
beter in elkaar gezet moeten worden. Wat dat betreft is Duitsland een
inspirerend voorbeeld, met haar feed-in systeem waarbij de subsidie afhankelijk
is van de energieprijs. De SDE-regeling is in dat opzicht een verbetering, maar
we lopen ondertussen wel jaren achter vergeleken met Duitsland.
Daarnaast voelen we niet de collectieve noodzaak om te veranderen. De
energie die we nu gebruiken is zeer betrouwbaar, goedkoop en in overvloed
verkrijgbaar. We leven in de veronderstelling dat de overvloed aan goedkope
energie eeuwig durend is. Dankzij onze gasbel is die illusie vrij hardnekkig maar
ook Slochteren is eindig. Als er een grote bank dreigt om te vallen, zijn we in
staat om in een weekend een miljarden overname op touw te zetten. Maar op
het vlak van de duurzame energie is de vooruitgang minimaal. Als we echt een
transitie willen naar een duurzame energie opwekking dan zitteb we op deze
wijze in een impasse.
Kenmerkend voor deze Energie impasse is dat veel mensen deze impasse niet
ervaren. Sommigen mensen denken er uberhaupt (nog) niet over na. De
fossielen komen met argumenten dat duurzame energie nog te onzeker is; de
technologie is er nog niet klaar voor. Duurzame energie is nog niet nodig want er
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zijn nog voldoende alternatieven. Vaak niet uitgesproken maar duurzame energie
past nog niet in hun persoonlijk of ecomomisch perspectief. De duurzamen zelf
kunnen ervaren worden als onpraktisch idealistich. Ze zijn met nieuwe dingen
bezig die nog wel even kunnen wachten. Meerdere kampen en met hun eigen
argumenten. Te weinig nog voeren we hierin openlijk het debat of zoeken we de
dialoog.
Onze huidige econmische crisis is vooral ook ethische crisis. We willen te veel
vasthouden aan wat we hebben. Veel mensen doen niet meer wat ze kunnen of
echt zouden willen. Hiermee wordt bedoeld. Doen wat je kan in termen van waar
ben je goed in, wat zijn je talenten en waar wordt je blij van? Mensen doen vaak
niet opzet de dingen die ze eigenlijk niet willen. maar zijn om uiteenlopende
reden verder afgedreven van hun oorspronkelijkheid. Een neveneffect van de
verzorgende welvaartstaat op onze ‘eeuwige’ gasbel.
Maar met als resultaat dat talent en vakmanschap minder gewaardeerd word
en de nadruk ligt op positie en macht en de invloed die daar mee komt.
Vasthouden aan het oude bekende is kenmerkend aan de vooravond van een
noodzakelijke duurzame verandering. Je denkt tenslotte dat je weet wat je nu
hebt. Daarna is het maar weer afwachten!?
In leiderschaptermen zijn we collectief intern gericht. Weinig flexibel ook
omdat onze externe oriëntie niet ver genoeg reikt om voldoende prikkels, nieuwe
perspectief en harde noodzaak te ervaren.
Onze huidige, fossiele periode, wordt gekenmerkt door veel leiders en
managers die bezig zijn met beheren. Het ‘beheren’, het behouden en exploiteren
van wat je hebt. Het zwaartepunt hiervan zit aan zijde van de fossiele
regimespelers.
Natuurlijk voelen we ook wel dat er iets aan de hand is; mondiale crisis,
werkeloosheid en uiteenlopende beelden over de toekomst van onze planeet. Er
moet wel wat gebeuren natuurlijk. En dit vraagt om daadkracht. Daadkracht is
tweede leiderschapstijl die het nu heel goed doet. En dan in de rol van
resultaatgerichte uitvoerder. Althans een resultaatgerichte uitstraling. De vraag is
of deze leiders/manager wel met de goede dingen bezig zijn. De dingen goed
doen is heel wat anders dan de goede dingen doen. Want productiviteit en winst
is nog steeds het belangrijkste en als je gelooft dat het goede oude weer herstelt
dan maakt je daar natuurlijk glashelder en keihard voor. Illustratief in deze is een
PVV of een VNO-NCW; ieder met hun eigen overtuiging.

11.3.1. Leiderschap en de Trias energetica
Vooropgesteld is er behoeft aan meer innovatief en mensgericht leiderschap.
Gekenmerkt door een hoge mate van externe orientatie en/of een hoge mate van
flexibiliteit. Dat betekent luisteren en begrijpen wat er speelt in de samenleving
en ook deze complexiteit kunnen hanteren. Verder toekomstgericht zijn, risico’s
inschatten en ondernemen.
Het bijzondere is dat deze leiders er natuurlijk gewoon zijn. Het zijn ook de
ondernemers die nu al bezig zijn met duurzame energie. Relevant is dat ze een
stem krijgen of gehoord worden in hun/onze duurzame transitie. Hiervoor zullen
er ook leiders hun verantwoordelijkeid dienen te pakken (lees risico nemen) in
het huidige regime, zowel aan de overheid als aan de marktzijde.
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Leiders die misschien niet evenzo innovatief zijn, maar wel mensgericht en
flexibel. Die herkennen wat er gebeurd en hier in een rol van betekenis pakken
door ruimte voor vernieuwing en verandering te creeeren.
Aan alle leiderschaprollen is behoefte in de energietransitie. Alleen dienen we te
zorgen dat iedereen de rol pakt die bij hem/haar past. Vooropgesteld dat we een
gezamenlijke richting opgaan die zicht kenmerkt door eensluidend toekomst visie
van de overheid en de markt.
Je kan stellen dat voor energiebesparing en efficiënt gebruik (trias1) overheid en
regime spelers en veel burgers in een reactieve fase zitten. Behouden wat je
hebt en reageren als het nodig is. Duurzame denkers en spelers (trias2) zitten in
een proactieve fase. Niet vreemd ook dat beide partijen elkaar lastig begrijpen
(lees niet dezelfde taal spreken).

reactief
trias1

responsief
trias3

proactief
trias2

hoog
presterend
trias 1-2-3

leiderschap

dwingend

situationeel

transformeel
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overleven
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eigen identiteit

zelfde
golflengte

transformatie

verandering

bestraffen

aanpassen

plannen

programmere
n

motivatie

pijn
vermijden

belonen

deelnemen

zelfontplooiing

Zoals eerder vermeld neemt de rol van de burger en de eenvoudiger
mogelijkheden om via petities, polls en eventueel referenda duidelijk te maken
hoe de meerderheid van de bevolking over zaken denkt. In de sociale media
wordt duidelijk, naar aanleiding van de mislukking van de inenting tegen
baarmoederhalskanker dat de overheid de burger serieus gaat nemen en
probeert te betrekken in voorgenomen beleid. Dit is een uiterst belangrijke
ontwikkeling, waarin de overheid, voor zover binnen haar taken mogelijk, de
burgers actief laat participeren.
Uiteaard is het bedrijfsleven gevoelig voor de publieke opinie. Die hangt
samen met de verkoop van hun producten op de binnenlandse markt. Bedrijven
zullen, omdat klachten sneller meetbaar en zichtbaar zijn, zich sneller aanpassen
aan de wensen van de klanten, maar ook bijvoorbeeld duurzaamheids en
betrouwbaarheidseisen stellen aan toeleveranciers.
Door allerlei nu nog tamelijk onsamenhangende activiteiten en beinvloeding via
de sociale media meer te bundelen zal niet alleen de oppositie tegen nietduurzaam handelen binnenkort al van doorslaggevend belang zijn voor politieke
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keuzes (bijvoorbeeld CO2 opslag Barendrecht en Groningen), maar ook leiden tot
meer regionale gemeenschappen en collectiviteiten. Indien die gevoed worden
met haalbare duurzame en rendabele projecten, dan wordt een belangrijk
onderdeel van de duurzame visie van OCF2 op energiegebied binnen bereik
gebracht. Het ontstaan van een duurzame collectieve energie afhankelijkheid.
Idealiter beperkt de rol van de overheid zich hierbij tot een klein stuk faciliteren
van vergunningen. Centraal staan hierbij inventieve burgers en bedrijven die
elkaar goed weten te vinden en gretig zijn in het overnemen van andere
initiatieven die in andere regio’s financieel haalbaar en mogelijks zelfs rendabel
zijn gebleken. Van de huidige collectieven op kleine schaal dient het groene
(geitenwollensokken) imago afgeworpen te worden, het moeten simpelweg
interessante businesscases worden.

11.3.2. Leiderschap en regie ten aanzien van energiebesparing en
efficiënt gebruik
Leiderschaprollen; met de huidige middelen beheersgericht en resultaatgericht,
op andere wijze mens - en innovatie gericht.
Is er inspiratie nodig om te komen tot energiebesparing en de volgende stappen
uit te voeren?
Energie besparen kan leuk zijn. Evenzo ligt de motivatie in kosten besparen of
meedoen met de sociale omgeving (de buurt / familie en vrienden).
De eenvoudigste vorm van energiebesparen, gewoon uitzetten van apparaten
die overbodig aanstaan, heeft geen economische keus maar levert direct op. Het
vraagt om een vorm van discipline en beheer.
Indien energiebesparen echter investeringen kost in isolatie, apparatuur en
dergelijken. Dan speelt hierbij mee dat men het geld voor de investering moet
kunnen vrijmaken. Hierbij vindt een persoonlijke overweging plaats tussen
inspiratie + visie en een rationele persoonlijke/bedrijfsmatige
kostenbatenoverweging. Indien de inspiratie en visie sterk is en de sociale druk
om duurzaam te gaan, kan deze balans in het voordeel van energiebesparing
doorslaan, ook indien niet duidelijk is dat de baten in verhouding tot de kosten
staan.
Energiebesparing en het efficient gebruiken van energie kan worden
afgedwongen door krachtig sturend leiderschap. Dit dient een combinatie te zijn
tussen de wortel en de stok. Denk aan wet en regelgeving, strikte convenanten
en marktprikkels. Onzuinige apparaten moeten worden verboden of dus danig
duur worden gemaakt dat ze onaantrekkelijk zijn om aan te schaffen.
Restwarmte mag niet meer of alleen tegen een hoge prijs worden geloosd.
Energiebesparing is verplicht voor bedrijven, haalt een bedrijf zijn doelstelling
niet dan krijgt het een boete. Stel isolatie verplicht bij renovatie van gebouwen
en huizen. Via corporaties kan hier centraal op worden gestuurd. Verplicht
daarnaast passiefbouw bij nieuwbouw. Pas de energiebelasting systematiek aan,
nu betalen grootverbruikers nagenoeg geen energiebelasting stelstel, en
kleinverbruikers zeer veel. Vergroen het belastingstelsel, energie-intensieve
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zaken zouden met een extra hoog btw-tarief kunnen worden belast (bijv 30%)
en zuinige en duurzame zaken met het lage btw-tarief van 6%. Ook hier geldt
wees consequent en heb een lange adem.
Tot zover enkele suggesties voor de stok, dan nu de wortel. Promoot zuinige
apparaten. Laat zuinige bedrijven scoren beter in overheidsaanbestedingen.
Zuinige apparaten en auto’s vallen onder een gunstig fiscaal regiem. Creëer een
markt voor zuinige producten, en reduceer de markt voor onzuinige producten.
Beloon koplopers op het vlak van energie efficiency en besparing. Vier behaalde
successen. Werk aan bewustwording op het gebied van energiebesparing (ook in
het onderwijs) en stuur gedrag. Houdt dit vast op de lange termijn en durf hier
als politiek en openbaar bestuur voor te gaan staan. Besparing is nooit klaar het
kan altijd zuiniger, scherp de criteria voor labels en voorschriften dan ook
periodiek aan. Om een voorbeeld te geven, 30 jaar geleden was dubbel glas
vooruitstrevend nu is het de norm. Hetzelfde principe geldt voor koelkasten;
nagenoeg elke koelkast heeft nu een A-label, dus wordt het tijd de normen aan
te scherpen zodat er een nieuwe drive voor innovatie en onderscheidt ontstaat.
De snelste methode om voor het energiegebruik minder afhankelijk te worden
van fossiele brandstoffen en invoer van grondstoffen is vanzelfsprekend
energiebesparing. Er bestaan talloze maatregelen van energiebesparing die
weliswaar iets kosten, maar die zichzelf binnen 1 a twee jaar terugverdiend
hebben. Om deze reden onstaan telkens meer zogenaamde ESCO’s, dit zijn
bijvoorbeeld energiebesparende bedrijven die een relatief kleine
aanvangsinvestering in gebouwen voor hun rekening nemen en die op basis van
de getroffen maatregelen en de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen de
aanvangsinvesteringen ruim terugverdienen. Dergelijke oplossingen betekenen
voor eindgebruikers van gebouwen dat energiebesparen geen geld kost, in
tegendeel dat het vanaf het begin geld oplevert.
Energiebesparing in bestaande gebouwen kunnen hiermee binnen enkele
weken na aanvang van het project leiden tot energiebesparing van tussen de 20
en 30% gemiddeld. Naarmate men meer wil gaan besparen zal de verhouding
tussen opbrengsten en kosten echter gaan verschuiven naar een punt rond de 50
a 60% energiebesparing in gebouwen, waarop evenwicht is bereikt tussen
opbrengsten en investeringen. Op dat punt zullen gebouweigenaren moeten
kiezen om deze kosten voor rekening te nemen om alternatief de nog
noodzakelijke energie duurzaam op te werken mbv zonne energie of windenergie
(kleine windturbines of deelname in een Windcollectief).
Met de ontwikkeling van Esco’s, wordt definitief afgedaan met het oude imago
van de jaren ‘90 ten opzichte van energiebesparen, dat energiebesparen geld
kost.
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11.3.3. Leiderschap en regie ten aanzien van duurzame
energieopwekking
Leiderschapsrollen; voor de transitie in denken en doen mensgericht en
innovatatie gericht, wat betreft grootschalige realisatie van deze transitie
resultaatgericht.
Ook ten aanzien van duurzame energie is er weer de welbekende stok en de
wortel. Een transitie naar een duurzame energievoorziening zal niet vanzelf gaan,
hiervoor is regie en sturing nodig. Een nieuwe ontwikkeling is in het begin per
definitie duurder en moeizamer dan het systeem dat het vervangt. De eerste
automobilist kon ook nergens tanken maar kon wel overal hooi krijgen voor een
paard. Het eerste vliegtuig vloog ook slechts honderd meter. De eerste computer
paste net in een gemiddelde doorzonwoning en kon minder dan een gemiddelde
rekenmachine anno 2010. Duurzame energie is op termijn onvermijdelijk want
de fossiele bronnen raken op en hebben grote nadelen evenals de toepassing van
kernenergie. In deze transitie is het beter voorop te lopen dan achteraan te
bungelen, want wie achter de kudde aanloopt, stapt in de stront van een ander.
Faciliteer ruimte voor duurzame energie. Denk hierbij aan vergunningen en
ruimte voor windmolens zowel op land als op zee. Stimuleer middels subsidie
en/of te introduceren feed-insystemen (waarbij afspraken zijn gemaakt met de
energiebedrijveen) alle vormen van duurzame energie. Zonne-energie is nu nog
duur maar dat heeft onmiskenbaar de toekomst, mis die boot niet. Verplicht
energiebedrijven tot een verplicht percentage duurzame energieopwekking dat
met de jaren gestaag oploopt. Faciliteer onderzoek naar duurzame alternatieven,
zet onderzoeksinstellingen op, focus op duurzame energie bij technische
Universiteiten. Zorg er voor dat na de ontwikkeling van een techniek deze ook
marktrijp wordt, dat kost in den beginne geld maar levert op termijn veel
werkgelegenheid op. Kijk waar Nederland sterk in is en ondersteun dat, bouw het
verder uit. Denk aan wind op zee, getijden, grootschalige zonne-energie en CSP,
groengas, blue energy, biomassa, energie uit afvalwater en opslagsystemen,
zoals valmeren (waterkundige werken), waterstof en redox-opslagsystemen. Kies
je focus punten en houdt daar aan vast en ga er voor staan. Kijk ook buiten de
landsgrenzen, welke duurzame energietechnieken zijn succesvol in het
buitenland en zijn die geschikt voor Nederland. Durf de leiding te nemen. Durf
binnen de Europees gemaakte afspraken (zoals 14% duurzaam in 2020) er een
schepje bovenop te doen, b.v. tenminste 20% duurzaam in 2020 en tenminste
50% in 2035...
Een belangrijke voorbeeldrol wordt in 2010 gespeeld door het Nederlandse
energiebedrijf Eneco, met in het kielzog Greenchoice. De directie van Eneco heeft
zich als derde grootste en van deze enige geheel Nederlandse bedrijf een hoger
doel gesteld, waarvan men ervan uit ging dat De Nederlander bereid was
daarvoor iets meer te betalen. Eneco heeft voor de stroomopwekking volledig
afgezworen van het gebruik van steenkool en tevens is het het bedrijf dat per
klant het meest investeert in duurzaamheid. Bovendien gaat het bedrijf zelfs zo
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ver dat het aangeeft dat alle overheidssteun aan ieder vorm van
energieopwekking moet worden afgebouwd *artikel VK, Eneco +WNF, 2010.

11.3.4. Leiderschap en regie ten aanzien van efficiënt fossiel
Alle leiderschapsrollen innovatie gericht, mens gericht, resultaat gericht en
beheer gericht.
Voor het fossiel zo efficient mogelijk opwekken, geldt een meer macro
economische afweging, die lijkt op de vorige afweging. Indien er besloten moet
worden om via meer duurzame methoden energie op te wekken die duurder is
dan de simpeler opwekkingsmethode via fossiele energie, dan is dit een afweging
tussen overheidsfinancien gebruiken voor een betere zorg of onderwijs of meer
investeren in het opwekken van energie.
De komende jaren zullen we nog sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstof. Het
aandeel duurzame energie in de huidige Nederlandse energiemix is een lachertje.
Het heeft geen zin de ogen hiervoor te sluiten en te denken dat we morgen een
duurzame energievoorziening hebben. We zullen nog een flinke tijd afhankelijk
zijn van fossiele brandstoffen, het is dan ook de kunst deze zo efficiënt en schoon
mogelijk op te wekken. Verbiedt daarom als overheid opwekking en conversie
met een te laag rendement. Denk hierbij aan stoomketels zonder ECO,
inefficiënte motoren in auto's en vrachtwagens en VR-verwarmingsketels,
waarom zijn deze ketels nog op de markt als we ook een HR-ketel hebben?
Kolencentrales zijn ook geen efficiënte fossiele oplossing, ze zijn niet flexibel en
ze stoten te veel broeikasgas uit. CCS is voor dat laatste zeker niet het ei van
Columbus aangezien er veel energie nodig is voor CO2-afvang en opslag, nog
afgezien van andere nadelen. Kernenergie lijkt vanuit CO2-perspectief een
aantrekkelijk alternatief maar ook de wereldvoorraad uranium is eindig, maar
belangrijker nog, we hebben als mensheid geen adequaat antwoord op het
kernafvalprobleem.
Kies daarom voor flexibele STEG-installaties, deze installaties passen beter in
een duurzame energievoorziening en het benodigde gas kan uit onze eigen
gasbel komen. Bovendien biedt dit mogelijkheden voor groengas. STEGinstallaties zijn snel en vrij goedkoop te bouwen vergeleken met kern- en
kolencentrales. Stimuleer onderzoek naar hogere benutting van fossiele energie,
bijv materiaal onderzoek aan stoom en gasturbines. Faciliteer restwarmte
gebruik en verbied restwarmte lozing. De overheid en marktpartijen met een
lange adem (pensioenfondsen) moeten hiervoor investeren in warmtenetwerken.
Promoot daarnaast (micro) WKK. De overheid kan effectief sturen in efficiënte
fossiele opwekking middels vergunningen en wetgeving.
Vergelijkbaar als bij 4b ook energiebesparing noemen b.v. 20% in het jaar 2020
en tenminste 35% in het jaar 2035 in alle sectoren, dus niet alleen huishoudens
maar ook gemeenten, bedrijven, transportvoorzieningen, elektr.opwekking etc.
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11.4. Afsluiting en conclusies
Voor het proces van OCF2 energie zou het van belang kunnen zijn om zo goed
mogelijk inzicht te krijgen in het verschil in keuzes ingegeven door inspiratie en
een rationele kosten/baten berekening. Indien dit goed beschreven is, dan kan
het krachtenspel bij deze keuzes voor verschillende inkomensklassen/ omzetwinstmodellen wellicht het best getriggerd worden in een duurzame richting.
Zwart-wit denken is in dit proces funest. Rationele en gevoelsmatige keuzes
kunnen in dezelfde richting beinvloed worden, mits goed aangestuurd. De
gevoelsmatige via de OCF2, de rationele, indirect door de OCF2, maar uitgevoerd
waarschijnlijk door de overheid. Dit vraagt om een meer programmatische
aanpak.
Visie is echt meer dan “duurzaam in 2035” Er moet imlpliciet of expliciet een
aanpak uit blijken hoe de duurzamen de fossiele overwinnen. Want Nederland is
het voorbeeld dat dat niet vanzelf gaat. Er wordt in de wereld al meer windpark
dan fossiel opwekvermogen gebouwd.
In oostenrijk en zweden alleen maar zeer energie arme huizien, al in 1989 ook
eenenkele wijkin Nederland, maar waarom zette dat niet door in dit land?
Hoe gaan de duurzamen de rest van nederland zo ver krijgen dat ze meer
duurzame energie gaan kiezen en opwekken?
Moeten ze daarvoor de regering omverwerpen? De verkiezingen winnen.
Iemand vermoorden?
De EU een regeling laten instellen, zoals CO2 tax.
Blijven we wachten tot iedereen fossiel te duur vindt worden? Voor een rijk
land kan het dan nog lang duren. Tot ver na 2050.
Duitsland had zijn Hermann Scheer. Helaas is ons parlement 99% alfa en
gamma, en verslaafd aan lobbyisten, en nog zeer achterdochting bovendien.
Korte termijn – lange termijn. Terugverdientijden (indien niet binnen bepaalde
tijd terugverdient, niet investeren) vs. Levensduur benadering (indien binnen
levensduur terugverdient, investeren)
Familiebedrijven zijn hiervan een goed voorbeeld, zij zijn meer op lange
termijn gericht.
Invloed van jongeren. Vernieuwingen komen veelal bij jongeren vandaan.
Verschil in generaties. Afzetten tegen de vorige generatie
Mondiger, ze nemen minder aan van de vroegere “hoogwaardigheidsbekleders”
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Bijlage 1: Tabel 1
Deze tabel is ook raadpleegbaar op internet via https://docs.google.com/document/d/1kBgLInlyPjgF7Y7IUD84wGhmyJJZtFvRM2blgkvJH8/edit?hl=en_US&pli=1#
Kenmerken van opwerkingstechnieken en identificatie van problemen en lacunes in onze kennis. De kleuren geven aan in welke
mate er problemen zijn met de technologie. De nummers in de cellen verwijzen naar een korte toelichting en de bron(nen)
waarop de conclusie gebaseerd is.

Techniek

Energie

Transport

Buffering

Grondstoffen

CO2 last

EROEI

Veiligheid

Conclusie

Wind
Lokaal,
Kleine molens
in stedelijke
omgeving

Elektricit
eit

Omzetters &
Netkoppeling
Landelijk net

Landelijk net
(1)

Zeldzame
aarden o.a.
voor
magneten (14)

Laag

Zeer laag of
negatief
door
schaaleffecte
n
en lage
windsnelhed
en (2)

Goed

Niet doen

Wind
Regionaal,
Middelgrote
molens in het
buitengebied

Elektricit
eit

Landelijk net

Landelijk
net(1)

Zeldzame
aarden o.a.
voor magneten
(14)

Zeer laag

Positief

Goed

Goed

Wind
Centraal
Grote molens
optimale
locaties

Elektricit
eit

HVDC grid
Europees net
(1)

Combinatie van
bronnen
Europees net

Zeldzame
aarden o.a.
voor magneten
(14)

Laag
(bouw &
onderhoud
op zee)

Positief

Goed

Goed

Zon
Lokaal
Thermisch

Laagwaa
rdige
Warmte

Huisnet &
Wijknet

Geen
beperking

Geen beperking

Zeer laag

Positief

Goed

Goed

Zon
Lokaal
Zonnecellen

Elektricit
eit

Omzetters &
Netkoppeling
Landelijk net
(1)

Landelijk
net(1)

Voor sommige
typen:
Tellurium,
indium (14).

Laag

Positief (3)

Goed
Voordelig
door grote
schaal

Goed

Zon

Elektricit

Landelijk net

Landelijk

Voor sommige

Laag

Positief

Goed

Goed

Techniek

Energie

Photovoltaic
Decentraal
(Wijkcentrale,
buurtprojecten)

eit

Concentrated
solar power
(CSP)

Warmte/
Elektricit
eit

Zon
Solar fuel,
kunstmatige
fotosynthese

Transport

Buffering

Grondstoffen

CO2 last

EROEI

Veiligheid

Conclusie

net(1)

typen:
Tellurium,
indium.
(14)

HVDC grid (1),
Europees net

Warmteopslag in
vloeibaar zout,
Europees net

Geen beperking

Zeer laag

Positief

Goed

Goed

Watersto
f/
Electricit
eit

Landelijk net

Landelijk
net(1)

Geen beperking

Laag

Positief

Waterstof
risico’s

Goed
(toekomst)
onvoldoende
kennis

Space based
Solar power

Elektricit
eit

Microwave
straling

Geen
beperking

Onduidelijk door
nieuwe
hoogwaardige
technologie.
(15)

Gemiddeld

Positief

Microgolf
straling,
Terrorisme

Goed
(toekomst)
onvoldoende
kennis

Geothermal
Lokaal

Warmte

Lokaal
leidingnet

Geen
beperking

Geen beperking

Laag

Positief

Goed

Goed

Geothermal
(enhanced,
(9)
Europees

Warmte

Lokaal
leidingnet

Geen
beperking

Geen beperking

Laag ?

Positief

Goed

Goed

Waterkracht
Blauwe energie
(osmotisch)

Elektricit
eit

Aansluiting op
landelijk net

Geen
beperking

Geen beperking

Laag

Positief

Goed

Goed
onvoldoende
kennis

Voordelig
door
optimalisati
e

Techniek

Energie

Transport

Buffering

Grondstoffen

CO2 last

EROEI

Veiligheid

Conclusie

Waterkracht
Getijden
energie

Electricit
eit

Aansluiting op
landelijk net

Geen
beperking??

Geen beperking

Laag

Positief

Goed

Goed
onvoldoende
kennis

Biomassa
Alcohol en
biodiesel uit
landbouwgewas
sen

Vloeibar
e
brandsto
f

Geen
beperking

Geen
beperking

Landbouwgrond
, Water, Fosfaat
(8)
gesloten
mineralen
cyclus

Relatief hoog

Zeer laag of
negatief
Omzettingsv
erliezen &
Landbouw
(4)

Goed

Niet doen

Biomassa
Vloeibare
brandstof uit
cellulose

Vloeibar
e
brandsto
f

Geen
beperking

Geen
beperking

Water, Fosfaat,
Bodemstructuur
(8)
gesloten
mineralen
cyclus

Laag?
Gemiddeld?

Laag (5)

Goed

Onzeker
onvoldoende
kennis

Biomassa
Vloeibare
brandstof uit
Algen, biogas

Vloeibar
e
brandsto
f

Geen
beperking

Geen
beperking
(17)

Stoffen uit de
afvalverwerking
(mits geen
energie voor
droging en
minimale
biomassa (16))
gesloten
mineralen
cyclus

Negatief,
dwz.
fotosynthetis
che
omzetting
CO2 naar
koolwaterstof
fen

Gemiddeld
(5)

Goed

Goed
In Nederland
qua kennis
meest
vooraanstaand
e positie
wereldwijd
(bron?)

Fossiele
bronnen
Aardgas

Gasvorm
ge
brandsto
f,
Electricit
eit

Landelijk
leidingennet

Snel
schakelbaar,
belangrijk voor
buffering (17)

Vooraden
beperkt

Hoog

Positief,
dalend (6)

Ongelukken
bij winning
&CCS

Uitfaseren,
CSS toepassen
(17)

Techniek

Energie

Transport

Buffering

Grondstoffen

CO2 last

EROEI

Veiligheid

Conclusie

Fossiele
bronnen
Aardolie

Vloeibar
e
brandsto
f,
Elektricit
eit

Geen
beperking

Geen
beperking

Vooraden zeer
beperkt

Zeer hoog
(zonder CCS,
7)

Positief,
dalend (6)

Ongelukken
bij winning
& CCS

Uitfaseren
CSS toepassen

Fossiele
bronnen
Kolen,
Teerzanden

Vloeibar
e
brandsto
f,
Elektricit
eit

Geen
beperking

Geen
beperking

Vooraden
beperkt

Zeer hoog
(zonder CCS,
7)

Positief,
dalend (6)
Laag door
CSS (7)
Negatief voor
Teerzand

Ongelukken
bij winning,
& CCS

Niet doen
Investerigen
beperken
opties

Kernenergie

Electricit
eit

HVDC grid (1),

Alleen basislast

Vooraden
beperkt
(11)

Laag, hoog
bij rampen
(13) Steeds
hoger,
naarmate
ertsen armer
worden

Positief,
dalend (6)

Afval
Ongelukken
Terrorisme
Proliferatie
(13)

Niet doen
Investeringen
beperken
opties

(1) De capaciteit en rendement van het distributie net is nog een van de grotere hindernissen op weg naar een groter aandeel
electriciteit. Locaal opgewekte duurzame energie moet via het netwerk regionale en landelijke netten verdeeld worden, en dit
levert bij duurzame bronnen piekbelastingen op. Op Europees niveau moet de op gunstige locaties opgewekte energie over
relatief grote afstanden vervoerd worden. Een geleidelijke overgang naar een High voltage DC netten maakt mogelijk op nog
groter schaal (EUMENA, Europa, Middle East en Noord-Afrika), zonne-energie uit CCP te transporteren. Naar mate het vermogen
aan variable duurzame bronnen toeneemt wordt internationale uitwisseling belangrijker ( Ummels et al. 2009) Zie ook (12).
(2) Windenergie neemt toe met het kwadraad van de lengte van de wieken en de windsnelheid. De windsterkte is alleen langs de
kust en op zee voldoende voor een hoog rendement. Dit geeft kleine molens in stedelijke gebieden een negatieve EROEI, en de
molens verdienen hun embodied energie niet terug (de Decker, 2009)).

(3) Zonnecellen verdienen de embodied energie in Nederland in 3-8 jaar terug, Een vertikaal paneel op de zuidgevel haalt 75 %
van het maximum rendement. (Sinke 2010)
(4) Bio-alcohol uit landbouwgewassen levert geen netto energie door laag rendement, hoge inputs voor energie voor landbouw
werktuigen en kunstmest, en heeft bovendien een hoog watergebruik.
(5) Voor biobrandstof uit cellulose moet zorgvuldig de stofkring loop gesloten worden (o.a. fosfaat) en garanties voor duurzame
productie van de houtige gewassen zijn noodzakenlijk.
(6) Fossiele brandstoffen zijn per definitie eindig. Nieuwe ruwe olie wordt nu vooral op grote diepte in zee gevonden en winning
brengt hoge kosten mee, en verlaagd de EROEI (zie figuur 6). Kolen en teerzanden zijn van alle fossiele brandstoffen nog het
meest beschikbaar, maar produceren relatief veel tot zeer veel CO2. Wanneer de werkelijke kosten van CCS worden meegenomen
is de technologie onaantrekkelijk. Voor teerzanden is de EROEI negatief.
Aardgas is de beste fossiele brandstof (zie ook 17).
(7) De technologie voor CSS nog niet volledig beschikbaar, de werkelijke kosten en risico’s zijn onduidelijk. CCS is erg energieintensief, technisch moeilijk (door de lange verblijftijd van CO2 in de atmosfeer (100 jaar) mag niet meer dan 0.1 to 1 % van de
opgeslagen CO2 ontsnappen). CCS vermindert ook de efficiëntie van een centrale, het koelen en opslaan van CO2 kost ook
energie. Er zijn ook problemen met het transportsysteem voor de CO2, naar bijvoorbeeld velden onder de Noordzee. Dat eist
hoogwaardige roestvrij stalen pijpleidingen gemaakt met relatief schaarse grondstoffen zoals Nikkel en Molybdeen (Specher
2010). Fossiele brandstof verbranden zonder CCS is gezien de maatschappelijke kosten volkomen oneconomisch. Zelfs bij de
huidige hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zal de zeespiegel in het mest extreme geval tenslotte 25 meter stijgen (Rohling et al.
2009). De kosten van fossiele brandstoffen zoals kolen zijn astronomisch als de klimaateffecten en overige problemen worden
meegenomen (Bjureby et al. 2008).
(8) Vloeibare brandstof is vooral voor vervoer over de weg van belang. De hoeveelheid energie die in deze sector omgaat is echter
zo formidabel dat het niet realistisch is om te veronderstellen dat de hoeveelheden vloeibare brandstof die nu geproduceerd
worden uit fossiele bronnen vervangen kan worden door productie uit biomassa. In Brazilië laten een gustig klimaat, weinig
auto's en een overvloed aan ruimte het succesvol inzetten van bio-alcohol nog net toe. Het is echter echter niet mogelijk dit
systeem op te schalen naar het productie niveau dat nodig is om westerse samenleving van vloeibare brandstof te voorzien.
Naast het ongustige rendementen van de productie van energie uit landbouwgewassen, en de relatief grote hoeveelheid energie
die verloren gaat input aan energie te compenseren zijn extreme oppervlakten vruchtbare grond nodig. Die zijn simpleweg niet
beschikbaar zonder ernstige voedsel en water crises te veroorzaken. (Eide 2008; Mulder et al. 2010). Als verder niet zorgvuldig
wordt omgesprongen met het terugvoeren van as en vezel zal fosfaatgebrek ontstaan en kan de bodem onaanvaardbaar
degenereren. Een voorbeeld uit het verleden dat laat zien waar dit proces in zijn meest extreme vorm toe kan leiden zijn de
Nederlandse zandverstuivingen. De problemen die kunnen ontstaan als onvoldoende aandacht voor dit aspect is worden door
Blanco-Canqu (2009) beschreven. Deze auteur geeft een lange lijst van problemen maar stelt ook vast dat die niet altijd
optreden. Er is een gebrek aan fundementele kennis, en meer onderzoek is dringend gewenst.
(9) “Enhanced” geothermal, 6-10 km diepe boorgaten, waardoor over een veel groter deel van Europa energie gewonnen kan
worden. (ECF 2010)

(11) Uraniumvoorraden zijn beperkt. Uranium winnen uit zeewater is langdurig mogelijk maar heeft een zeer lage EROEI (bron).
Technologie op basis van Thorium is nog onvoldoende ver ontwikkeld maar zou dan in de toekomt een rol kunnen spelen.
Kernenergie blijft echter problematisch (11).
(12) Concentrating solar Power (CSP) heeft belangrijke voordelen boven photovoltaische opwekking van electriciteit. Opslag van
warmte is, -anders dan die van electriciteit- eenvoudig en heeft een hoog rendement. Grote hoeveelheden energie kunnen
betrouwbaar en op afroep geleverd worden. Met de juiste netwerk technologie (High voltage DC , zie (1)) is CSP zeer geschikt om
het aanbod van fluctueerden duurzame bronnen te stabilisieren. Deze techniek kan met een feed-in tarief direct rendabel
worden ingezet, en waneer subsidies op kolen worden afgeschaft zonder moeite concureren met fossiele energie. (Knies et al.,
2010)
(13) De discussie over duurzame energie wordt vaak verengd tot een discussie over het klimaat. Dan wordt kernenergie soms als
oplossing genoemd, maar de lage CO2 productie van kernenergie is maar 1 aspect van de technologie, er zijn meer problemen:
Uranium is eindig (11), bij de productie wordt het milieu vervuild en werken in een uranium mijn is bijzonder slecht voor de
gezondheid.Het afval probleem is nog niet opgelost, en de kosten van duizenden jaren afval controleren en bewaken zijn exteem
hoog. Het risico van terrorisme blijft aanwezig (zie bijvoorbeeld Falliere et al. 2010 voor een voorbeeld van manipulatie van
controllers die onder andere in kerncentrales en ultracentrifuges gebruikt worden) Er zijn grote risico’s verbonden aan de opslag
en de bewaking van het afval. Het voorkomen van diefstal van potentieel materiaal voor kernbommen is duur. Kernenergie kent
zeer lage risico’s op rampen, die echter een extreme omvang kunnen hebben. Ook de CO2 productie zal bij een ramp weer sterk
stijgt. Inherent echt veilige centrales van de vierde generatie zijn nog niet beschikbaar. Tenslotte blijven we afhankelijk van
andere landen voor onze energie. Vanwege onze brede definitie van duurzaamheid, is kernenergie één van de slechtste
‘oplossingen’ denkbaar (Thomas et al. 2007).
(14) Schaarste aan “zeldzame aarden” Het aantal vindplaatsen is beperkt en export uit China zal afnemen door groei van de
interne Chineese markt, winning kost veel energie door de lage concentraties. Voor het ontwikkelen van vervangende technologie
op basis van ruim beschikbare grondstoffen moet nu prioritiet krijgen, om over 15 -25 jaar niet in de problemen te komen.
(Wouters 2009)
(15) SBSP Space based solar power. Een optie voor de latere toekomt, afhankelijk van de ontwikkeling van zeer lichte zonnecellen
en doorbraken in het transport van materiaal naar de ruimte.
(16) Vloeibare brandstoffen uit algen zijn momenteel nog weinig rendabel (Dimitrov 2007; Scott et al. 2010). Er is echter
potentieel veel mogelijk (Smith et al. 2009, Pienkos & Darzins 2009), maar naar verwachting is zeker nog 10 jaar research en
investering nodig (Benemann 2010). Met name het drogen beperkt het rendement van het proces (Sander & Murthy 2010;
Uduman et al. 2010). Het is echter waarschijnlijk mogelijk met gemodificeerde algen die langzaam groeien en in plaats daarvan al
hun energie als olieachtige producten in hun medium afscheiden een systeem zonder droging en met aanvaardbaar rendement te
realiseren (URL). Het lijkt echter uitgesloten het huidige verbruik van fossiele energie door verbrandingsmotoren te vervangen
door biobrandstof uit algen (Beilen, 2010).

(17) Wat schoon gebruik van fossiele brandstoffen betreft is aardgas de beste keuze. De vooraden zijn wel eindig en verbranding
produceert CO2, maar heeft verder weinig andere emissies. Bovendien kan het relatief veilig geproduceerd en getransporteerd
worden. Ook heeft Nederland zelf aardgas reserves waardoor we voor deze bron minder afhankelijk zijn van het buitenland.
Gasgestookte centrales zijn ook goed regelbaar en dus geschikt om tijdens de transistie de variabiliteit van duurzame bronnen op
te vangen. Om de zeer hoge werkelijke kosten van CO2 moet echter ook voor aardgas aan CCS gedacht worden, ondanks het feit
dat dit het rendement verlaagt. Naarmate er meer buffercapaciteit voor electriciteit wordt geïnstalleerd kan meer gas worden
uitgefaseerd, of vervangen door groen gas. Groen gas zal gezien de lager EROEI waarschijnlijk een nichemarkt blijven bedienen.

De deelnemers
Arjen Boesveld (33) werkt sinds juli 2009 als projectmanager windenergie bij de
Raedthuys Groep in Enschede. In deze functie zorgt hij voor de realisatie van
windparken op locaties die door Raedthuys contractueel zijn vastgelegd. Voorheen was
hij operationeel verantwoordelijk voor een team duurzame consultants bij
ingenieursbureau Altran Technologies.
Arjen ontdekte zijn passie voor duurzame energie tijdens zijn werk als
accountmanager bij KPN. Na het zien van de Tegenlicht documentaire over de
waterstofeconomie besloot hij het roer drastisch om te gooien en zijn leven te wijden
aan duurzaamheid. Arjen is ing. Technische Natuurkunde en ir. Technische
Bestuurskunde. Naast zijn fulltime baan in de windenergie is Arjen actief in de PRcommissie van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA).
Stef Bots werkte in het verleden op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en de thuiszorg. Tegenwoordig is hij actief als adviseur milieu en
duurzaamheid voor Innax Gebouw & Omgeving en adviseert zijn klanten over
energiebesparing, verduurzaming van de bedrijfsvoering en milieu in brede zin van
het woord. Gebouwen die gezond en comfortabel zijn, weinig energie gebruiken of
milieubelasting veroorzaken en economisch goed te exploiteren zijn. Duurzame
gebouwen kortom. Stef droef bij aan “Nederland krijgt nieuwe energie” en schreef de
eerste concepten van de hoofdstukken Energie en Gezondheid van het Breeam NL
Nieuwbouw duurzaamheidslabel voor gebouwen. Daarnaast draagt hij vanuit zijn
professie bij aan diverse landelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid en
duurzame energie. In zijn vrije tijd is hij een fervent ensemblezanger in diverse
settingen in Nederland en Tsjechië en geïnteresseerd in de taal, cultuur en muziek van
alle landen en eeuwen. Hij richtte een kinderkoor op in zijn woonplaats ’sHertogenbosch en organiseerde vele concerten en muzikale festivals.
Bouke Bruinsma is adviseur Energie en Duurzaamheid bij KWA Bedrijfsadviseurs te
Amersfoort. Als adviseur ondersteunt Bouke bedrijven vooral bij energie- en
materiaalbesparing en emissiereductie. Bouke is afgestudeerd als
werktuigbouwkundig ingenieur in Twente. Bouke is 34 jaar en werkt 4 dagen in de
week bij KWA. Daarnaast is hij actief als columnist, zo heeft hij een radiocolumn in
Amersfoort, en speelt hij in de Stille Fanfare. Dit zorgt voor de de broodnodige
afwisseling en het spelplezier in zijn leven.
Bouke heeft een passie voor Duurzaamheid, zijn doel is de wereld duurzamer
maken. Deels komt dit voort uit een sterk gevoel van noodzaak (schaarste,
milieuvervuiling) en deels uit liefde voor de aarde en al wat daar op leeft inclusief de
mens. De wereld is zo mooi en daar kunnen we prima met z’n allen in gezondheid,
vrede en schoonheid op leven. Duurzaamheid in alle facetten van ons leven is daarbij
een belangrijke schakel.
Henk Daalder is maatschappijbewust ingenieur Elektrotechniek. 55 jaar, werkt 4
dagen in de week bij een groot industrieel bedrijf als ICT’er. De 5de dag en vrije tijd is
voor duurzame energie, met name windenergie, omdat dat verreweg de beste keus is
om duurzamer te worden. Hij is redacteur voor het blad WindNieuws. Voor het
acceptabel maken van windparken op het land heeft hij het Windparken Wiki en het
EnergieMix spel ontwikkeld. De aanpak hiervan (ga uit van de inwoners) is afgeleid
van hoe veranderingen in organsaties worden ingevoerd (vanuit het perspectief van
de gebruiker). Op internet reageert hij vaak op allerlei plaatsen, om de feiten over
windenergie zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Hij is ook bestuurslid

van Trefpunt Groen Eindhoven, dat met “beginspraak”, inwoners invloed geeft op
projecten in de gemeente Eindhoven.
Martine Groenewegen (46) is ondernemer in het MKB. Voor haar bedrijf De Klik
heeft ze afgelopen jaar het concept de Duurzame EnergieMakelaar ontwikkeld voor
(rest)warmte en biomassa. Deze innovatieve dienst bestaat uit een website met vraag
en aanbod, advies over de aanpak van samenwerking en bemiddeling om te komen
tot heldere afspraken voor de uitvoering. Daarnaast is zij commissaris bij
wooncorporatie Woonstede. Woonstede is één van de weinige gecertificeerde
klimaatcorporaties.
Martine heeft geologie/geofysica gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Na een
korte carriëre in de olie- en gasexploratie is zij in de advieswereld gaan werken. Ze
voelt zich thuis in de ruimtelijke ontwikkeling, waar een combinatie van fysieke en
sociale aspecten spelen. Ze kan daarin zowel de rollen van inspirator, bemiddelaar of
regisseur aannemen.
Michael Herweyer (30) is momenteel werkzaam als beleidsadviseur MVO bij
Alliander, een regionale energienetbeheerder. De voornaamste projecten in de
portfolio van Michael zijn het opstellen en beheren van de corporate CO2 footprint en
het bijbehorend beleid om dit te reduceren, het introduceren van elektrisch vervoer
binnen het bedrijfswagenpark, projectleider levenscyclusanalyses van verscheidene
productgroepen en overige beleidsvormingen. Daarnaast is Michael penningmeester
bij Young Energy Specialsts and development organisation (YES-DC) en voorzitter van
de jongerenvereniging van Alliander. In het verleden heeft hij verschillende
adviesfuncties gehad die allen te maken hebben met het duurzaamheidsvraagstuk.
Als studie heeft Michael milieukunde en vervolgens energiewetenschappen
gestudeerd.
Hans Nooter (1964) is adviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij
energie netwerk bedrijf Alliander. Vanuit zijn passie en werk voor een duurzamer
wereld ervaart hij dagelijks dat mensen inzien dat we nieuwe stappen kunnen zetten.
Verbinding is daarbij het sleutelwoord. Tussen organisaties, individuen én in de
verbinding met het zelf. Vanuit de studie politicologie en bestuurskunde heeft Hans
zich verder gespecialiseerd op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie en
verkreeg Hans de titel master of environmental business administration. Specialismen
die hij in zijn loopbaan heeft ontwikkeld zijn: leidinggeven aan veranderingsprocessen,
milieu- en maatschappelijke jaarverslaglegging, opzetten van managementsystemen,
stakeholderdialoog, strategie en beleidsvorming. Hans werkt graag met groepen en
vervult daarnaast rollen op gebied van politiek en vrijwilligerswerk. Sport en
beweging zoals lopen, tacoyo, zwemmen en yoga zorgen daarnaast voor een prettige
afwisseling.
Jan Pieter (JP) Pasma (55) studeerde Werktuigbouwkunde met afstudeerrichting
Energietechniek aan de HTS Alkmaar, en was tijdens het afstudeerjaar in 1978 al
bezig met zelfbouw windmolens en zonnecollectoren op het dak van de school. Door
een speling van het lot werd energievoorziening niet de branche waarin hij zijn
werkkring vond. Na 9 jaar Shell Research Amsterdam, verhuisde hij naar de
Technische Dienst van de KLM, waar hij zich bezighoudt met het ontwerpen van
gereedschappen en werktuigen die nodig zijn bij het onderhouden van vliegtuigen.
Zijn oorspronkelijk passie voor (alternatieve) energievoorziening heeft zich in de
loop der jaren verbreed tot de zorg dat de samenleving zich op een doodlopende weg
bevindt, waar steeds minder sprake is van leven in harmonie met onze planeet en met
onze medemensen. Toen hij hoorde van het OCF 2.0 initiatief, hoefde hij dus niet lang

na te denken om met volle overtuiging bij te dragen aan het uitstippelen van een
nieuwe koers, die wèl zal leiden naar een betere wereld voor onze kinderen.
Martien Pieters (50) is zelfstandig ondernemer en gelooft in de mogelijkheden van
energiebesparing van mensen indien zij zich bewust worden van het eigen
energiegebruik en de mogelijkheden om energie te besparen.
Vanuit zijn dynamische benchmarkonderzoeken aan middelgrote groepen
schoolgebouwen, heeft hij aangetoond dat de onderlinge verschillen in elektragebruik
bij die sector zeer groot zijn. Via technische hulpmiddelen en apparaat gebonden
besparingsmaatregelen, worden scholen binnen enkele weken tot 40% zuiniger
gemaakt (aantoonbaar via metingen). Ook leerlingen en docenten leren dat zij zelf
een bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing. Hetgeen niet bespaard kan
worden, kan met zonnecellen en kleinschalige windmolens opgewekt worden.
Pieters is adviseur van enkele kamerleden over onderwijskundige- en energiezaken.
Voorgaande carriërestappen: Projectleider Novem: EPA-U ontwikkeling, EIA- lijst
commissie van EZ, MJA, o.a. Energiezorg. Tevens is Pieters, namens de OCF2
themagroep Energie, een van de oprichters van de Petitie: Geen Staatssteun
Kolencentrales, een burgerinitiatief dat aan de 2e kamer vraagt om een level playing
field voor de bekostiging van duurzaam opgewekte energie ten opzichte van fossiel
opgewekte energie.
Alsmede manager van de Linked In site: Geen extra Kolencentrales in Nederlanhd,
OCF2 petitie.
Peter Roessingh (56) werkt als bioloog bij de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt
zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van Insect-Plant relaties, met
name de chemische ecologie. In dit vakgebied worden o.a stoffen die planten maken
om zich te verdedigen tegen schimmels, bacteriën en plantenetende insecten
onderzocht. Ook signaal stoffen die geproduceerd worden door insecten om een
partner te vinden (sexferomonen) hebben zijn belangstelling. Eerder werkte hij bij
een onderzoeksinstituut in Zwitserland aan gewasbescherming, en bij de Universiteit
van Oxford aan de oorzaken van het ontstaan van sprinkhanen plagen.
Hij is al sinds zijn studententijd sterk geïnteresseerd in klimaatverandering,
duurzaamheid, en de grenzen aan de groei. Zijn deelname aan OCF 2.0 is -naast
serieuze stappen om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren- zijn eerste poging
om niet alleen met woorden, maar ook met daden echt duurzame oplossingen voor
onze huidige problemen te bevorderen.
Raymond Rumph (37) is een gedreven business consultant met een positieve
instelling. Hij is afgestudeerd technisch bedrijfskundige en woont in Groningen. Hij
heeft meer dan 10 jaar gewerkt voor netbeheerder Enexis en haar rechtsvoorgangers
als teammanager en informatie analist. Nu is hij zelfstandig ondernemer en voert hij
advies- en interim werkzaamheden uit voor bedrijven, die de kansen van de steeds
sneller veranderende energiesector voor zich willen laten werken. Raymond wordt
graag uitgedaagd om uit te willen groeien tot een expert op het gebied van duurzame
energie technologie. Hij beschikt over een actueel en relevant netwerk in de Energy
Valley regio. Zijn netwerk bestaat uit energiebedrijven, researchinstituten en
onderwijsinstellingen. Hij is graag betrokken bij energie gerelateerde projecten
waarop hij invloed kan uitoefenen en hij het uiteindelijke resultaat ziet van zijn
inspanningen. In zijn vrije tijd komt hij regelmatig in Papenburg (DE) om te golfen en
gedurende een aantal weken per jaar is hij werkzaam als skileraar wat hij met veel
plezier doet.
Harry Stokman (47) 22 jaar zelfstandig ondernemer. Eigenaar van het bedrijf Direct
Current BV. Hellas Rectifiers BV. Oprichter van de stichting gelijksspanning. Hij

ontwikkelt en produceert al meer dan 20 jaar grote gelijkstroomsystemen. Zie:
www.gelijkspanning.nl, www.dcbv.eu en www.hellas.nl.
Harry Stokman heeft een visie: een wereld van gelijkspanningsnetten in plaats van
wisselspanningnetten. Actief in de besloten werkgroep duurzaamheid van D66.
Sander Verschuren Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving is de grote
passie van de 26-jarige Sander Verschuren. Op jonge leeftijd heeft Sander met zijn
projectbureau RhdW i.s.m. diverse bedrijven, gemeente en non-profit organisaties
maatschappelijke projecten opgezet. Het Food4Food project met bierbrouwer AB
Inbev en de Sunday Foundation (Hugo Borst, Sander de Kramer etc) was één van de
grootste successen qua opbrengsten (voor weeshuizen in Afrika) en publiciteit (o.a.
voorpagina AD). Na diverse projecten is Sander het bedrijfsleven in gestapt en heeft
hij bij uitzendorganisatie Studentalent een nieuwe tak opgezet waarbij het bedrijf
naast ‘reguliere’ studenten ook jongeren met een handicap gaat bemiddelen. Het
komende halfjaar gaat Sander aan de slag bij cateraar Avenance als MVO consultant.
Hij gaat zich bezighouden met het adviseren van interne afdelingen en opdrachtgevers
op het gebied van duurzaamheid. Qua duurzaamheid is Sander met name
geïnteresseerd in duurzaam cateren en duurzame energie door de naderende voedselen energierevolutie.
Steven Volkers (44) is manager en adviseur bij Ordina Consulting. Opnieuw leren
duurzaam denken is voor hem de sleutel tot bewust duurzaam handelen. Steven helpt
mensen en organisaties bij het organiseren van duurzame oplossingen. Het liefst doet
hij dit met beleving, op het proces en in de inhoud. Steven heeft een achtergrond in
de Aardwetenschappen en Kunstmatige Intelligentie. Werkervaren in de industrie en
het publieke en maatschappelijke veld. Steven is vanaf eind jaren 90 actief op het
terrein van duurzaam ondernemen. Oorspronkelijk aan de economische sociaalmaatschappelijke kant, van waaruit meer de verbinding met zijn oude vak naar de
‘hardere’ kant van duurzaamheid. Met een passie voor het Energie vraagstuk
aangesloten bij OCF 2.0. Om uiteraard zelf iets te doen en bij te dragen aan een
collectief intuïtief bewustzijnsniveau op het gebied van duurzaamheid. Rollen in onze
maatschappij; echtgenoot, vader, leider, manager, coach, bestuurder en deelnemer.
Verbonden met de organisaties Ordina, COS, MBA Sport, PMOG, VNO-NCW en de
Groninger Hockeyclub.
Thijs van Wijk (28) Heeft vorig jaar zijn master Technology & Policy afgerond aan de
TU Eindhoven waarbij hij zich gericht heeft op duurzame energie. Momenteel is hij
werkzaam als Technische Trainee bij de regionale netbeheerder Alliander, de
thematrekker van de OCF2.0 energie groep. In zijn eerste opdracht bij Alliander heeft
hij een onderzoek gedaan naar de energietransitie en de impact hiervan op het
netbeheer. Vanwege zijn hierdoor opgebouwde kennis over de energietransitie en de
gevolgen die deze overgang kan hebben op de energievoorziening is Thijs voor zijn
tweede opdracht gevraagd aan te sluiten bij het OCF2.0 energie project. Hierbij zal hij
zich als assistent thematrekker opwerpen en zal hij inhoudelijke kennis leveren.
Verder is Thijs, in samenwerking met het Business in Development project van
NCDO, binnen Alliander actief bezig met het Global Intrapreneurship project, waarbij
onderzocht wordt hoe Alliander kan (mee)werken aan het opzetten van een
duurzame onderneming in opkomende markten.
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Het boek
Duurzaam Denken Doen
Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst
Jan Jonker (eindredactie) en team van het project 'Our Common
Future 2.0'
2011, 1ste druk, ISBN 978 9013090086

Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

