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Langs de meetlat

Fantastisch, maar hoe realistisch is dit alles?
Klimaatinitiatieven springen als paddestoelen uit de grond. Dit 
is zondermeer een positieve ontwikkeling, maar hoe reëel zijn de 
intenties? Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Feit is dat 
er behoorlijk wat ruis zit in de gehanteerde definities en doelstellin-
gen. Verder hebben gemeenten maar beperkt invloed op de totale 
energievoorziening binnen hun grenzen. ‘Proof of the pudding’ is 
wellicht in hoeverre politieke partijen en burgers voor de ingezette 
koers durven te kiezen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Groot manco aan alle klimaatin-
tenties is dat er nauwelijks uni-
formiteit is in de gehanteerde 

definities en doelstellingen. De gemid-
delde burger kan gemakkelijk de indruk 
krijgen dat het allemaal zonder veel 
kosten en inspanningen te realiseren 
is. Doelstellingen worden in percenta-
ges uitgedrukt en over geld, techniek 
en menselijk gedrag wordt op totaal 
verschillende wijze gesproken. Het lijkt 
bij eerste lezing bijna een wedstrijd wie 
het meeste durft te bieden. 

Stop de willekeur 
Wil klimaatneutraal beleid landen dan 
moet er in al die willekeur meer een-
heid komen. Dit kan door duidelijke 
begrenzingen aan te geven en te wer-
ken met operationele energiebalansen 
en uniforme definities en rekenregels. 
Een integrale aanpak op basis van 
techniek, ecologie, economie, voorzie-
ningszekerheid, innovatie, regulering, 
gebruikersgedrag en belangen van alle 
betrokken partijen is onontbeerlijk. 
Laat niet iedere gemeente en andere 
betrokken partijen het wiel opnieuw 
uitvinden. Maak voorbeeldprojecten, 
praktijkproblemen en oplossingen voor 
iedereen transparant toegankelijk. Er 
worden al verschillende goede initia-
tieven gepresenteerd maar er is geen 
landelijk/internationaal algemeen 
geaccepteerde methodiek.

Beperkte invloed
De invloed van gemeenten en pro-
vincies op het terugdringen van het 
fossiele brandstoffen is beperkt (zie 
tabel). Wat opvalt, is dat maar liefst 
38% wordt omgezet in warmte, 
onderverdeelt in 18% voor de indu-
strie, 3% voor de glastuinbouw, 10% 
voor woningen en 7% voor verdere 
gebouwde omgeving. De effecten van 
import, export en reizen zijn niet in de 
tabel opgenomen. Het fossiele deel 
komt overeen met ongeveer 100 mil-
jard m3 aardgas per jaar. Kortom, volle-
dig klimaatneutraliteit is niet morgen 
of overmorgen voor elkaar. De vraag is 
bovendien of volledig klimaatneutraal 
sowieso mogelijk is. Het probleem is 
niet de beschikbare hoeveelheid duur-
zame energie, die is in principe onein-
dig, maar deze energie moet in de 
juiste vorm op het gevraagde tijdstip 
en plaats tegen acceptabele kosten 
beschikbaar zijn. Verder hebben bijna 
alle maatregelen bij de actuele brand-
stofprijzen een lange terugverdientijd. 
Ook is er is grote behoefte aan men-
sen die weten hoe je projecten kunt 
ontwerpen, uitvoeren en beheren in 
een integrale aanpak met alle betrok-
ken partijen. Opleiding op alle niveaus 
is een must. De discussies worden 
nu regelmatig gevoerd door mensen 
die technisch/inhoudelijk weinig in 

huis hebben en die zich graag op een 
bepaald facet richten. We willen blijk-
baar allemaal graag de Nederlandse Al 
Gore worden 

Systeemmaatregelen
Ander punt is dat alleen met windmo-
lens en zonnepanelen de elektriciteits-
voorziening niet kan worden gegaran-
deerd. Hiervoor zijn zonder systeem-
maatregelen noodzakelijk. Om vraag 
en aanbod te ontkoppelen moet ener-
gie (warmte, koude en elektriciteit) op 
grote schaal kunnen worden opgesla-
gen, inclusief een goede vraagsturing. 
Deze opslag en vraagsturing krijgt 
relatief weinig aandacht, terwijl daar 
een groot deel van de oplossing ligt. 
Wel kost dit inclusief de duurzame pro-
ductie veel geld en is massale samen-
werking en inzet van kennis en erva-
ring noodzakelijk. Voor de opslag van 
warm en koud water zijn er overigens 
wel hoopvolle en waarschijnlijk betaal-
bare ontwikkelingen. Als deze ontwik-
kelingen doorzetten dan kunnen we 
binnen afzienbare tijd de HR-ketel en 
mogelijk ook de Micro WKK (warmte-
krachtkoppeling) uit productie nemen.

Compenseren 
Met compensatiemaatregelen als bij-
voorbeeld de inkoop van groene stroom 
moeten we voorzichtig zijn. Slechts 
ca. 7% van de elektriciteit in Nederland 
wordt duurzaam opgewekt. De rest 
van de verkochte groene stroom komt 
op papier uit het buitenland, terwijl 
Nederland in werkelijkheid een netto-
exporteur van grijze stroom aan het 
worden is. Door het ontbreken van een 
Europees level playing field geeft extra 
vraag naar groene stroom in werke-
lijkheid voor compensatiecertificaten 
vaak geen extra productie van groene 

stroom. Hierdoor is Nederland veel 
minder groen dan op papier wordt 
gesuggereerd. Het is ook onlogisch 
dat een warmtepomp met stroom-
levering uit het openbare net met 
een groen contract volledig duur-
zaam zou zijn, terwijl de buurman 
in een volkomen identieke situatie 
met hetzelfde tarief, maar dan voor 
grijze stroom, niet duurzaam is.

Ook energiebesparing krijgt nog veel 
te weinig aandacht, hoewel ook uit 
diverse voorbeelden in deze special 
blijkt dat er een kentering gaande is. 
Met name besparen op het elektrici-
teitsverbruik krijgt geleidelijk meer aan-
dacht. Er zijn veel mogelijkheden die 
vaak minder kosten dan verduurzamen. 
Wat niet wordt gebruikt hoeft ook niet 
duurzaam opgewekt te worden. 

Markteconomie
Diverse gepresenteerde plannen wek-
ken de indruk dat Nederland een 
geleide economie met afdwingbare 
centrale besluitvorming is. In werke-
lijkheid leven we in een vrije markt 
economie met nationale en Europese 
regulering en sterk individualisme. 

Deze markteconomie wordt nog steeds voorname-
lijk gedreven door korte termijn belangen en win-
sten. Actueel worden er recordinvesteringen gedaan 
in de bouw van traditionele centrales en uitbreiding 
van het hoogspanningskoppelnet. Geld is blijkbaar 
geen probleem, maar deze investeringen blokke-
ren duurzame ontwikkelingen. In een dergelijke 
structuur kunnen lokale overheden alleen het eigen 
energieverbruik (gemeentelijke gebouwen, inkoop, 
straatverlichting) qua omvang, duurzaamheid en 
efficiency direct beïnvloeden. Dit betreft maar een 
fractie van het totale energieverbruik. Verder heeft 
zij een beperkte invloed op het energieverbruik van 
woningen en gebouwen via bouwvergunningen 
en handhaving. De bepalende factoren zijn wet- en 
regelgeving en vooral de mentaliteit en gedrag van 
consumenten en bedrijfsleven. Zijn lokale overheden 
in staat dit sterk te beïnvloeden? Feit is dat uit de 
in dit blad gepresenteerde voorbeelden blijkt dat er 

lokaal vaak meer kan dan veel 
politici denken of durven.

Durven kiezen
Voor een echte omslag naar 
verduurzaming is in een 
democratie de opstelling van 
consumenten, dus wij allen, 
uiteindelijk doorslaggevend. 
Zij bepalen via verkiezingen 
de samenstelling van de over-
heden. Verder geldt dat wat 
consumenten niet vragen ook 
niet door het bedrijfsleven 
wordt geleverd. Deze bewust-
wording wordt veelal lokaal 
bepaald. Daar liggen dan ook 
grote kansen voor lokale over-
heden. Durven politieke par-
tijen op lokaal en landelijk 
niveau van verduurzaming 
echt de topprioriteit te maken 
en hebben zij dan een reële 
kans om een grote meerder-
heid te krijgen? De voorteke-
nen zijn niet geweldig zolang 
de discussies zich concentre-
ren op koopkrachtplaatjes in 
tienden procenten, de AOW-
leeftijd, de groei van Schiphol 
etc. en terwijl schoon water, 
voedsel en solidariteit zaken 
van oorlog of vrede zijn. De 
keuze is aan ons!

Teus van Eck
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Toepassing Aandeel totaal in %
Elektriciteit 27
Grondstoffen voor 
de industrie

18

Transport 17
Warmte 38

Gebruik van fossiele brandstoffen in 2006  
(CBS/SenterNovem)

Voor de opslag van warm (verwarming) en koud (koeling) water zijn er 
hoopvolle ontwikkelingen
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