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Energie en Klimaat tussen droom en daad   

Op de Nationale Klimaat en Energie Dag werd de euforie gevierd over de grote 

transitie, in het kort, van fossiel naar duurzaam. In 10 jaar kan dit al een realiteit zijn 

volgens sommigen, anderen houden het op 2035 of 2050. 

De economie is  dan CO2-emissie vrij, en de energievoorziening komt volledig uit de 

hernieuwbare bronnen zon, wind, warmtepompen, biomassa en alles wat er nog 

onbekend in het vat zit. De NS rijden al vanaf begin 2017 helemaal op zon en wind, ook 

als het niet waait en de zon niet schijnt, en de huizen zijn losgekoppeld van het 

aardgas. Er bestaat dan ook zoiets als Groen Gas, waarmee vooral de conversie van 

windenergie naar waterstof wordt bedoeld. Grote energiebedrijven zijn overbodig 

geworden, want alles wordt door het volk en voor het volk, dus zelf, geproduceerd. 

Grootschalige opslag is dus onvermijdelijk, hoewel de schaal ervan en de benodigde 

technologie nu nog onduidelijk zijn. Het autoverkeer rijdt elektrisch, met de 

gezamenlijke accucapaciteit als een collectieve opslag. Balancering van het 

elektriciteitsnet, die nu door tientallen kleine gasgeneratoren vele keren per dag wordt 

ingezet, om te grote schommelingen op te vangen, blijft waarschijnlijk aan aardgas 

gebonden, alsook de zware industrie, maar dan CO2-emissieloos, dus met CCS 

(Carbon Capture Storage). 

De chemie schakelt over op biomassa omdat fossiele grondstoffen niet meer worden 

toegeleverd en ook de luchtvaart vliegt groen. Kolencentrales gaan over een paar jaar 

dicht, en er zal geen vuile stroom over de grens komen. Het Shell/ Van Beurden 

Scenario, vol gas op alle olievoorraden, is definitief van de baan. 

Er werden geen kritische noten gehoord behalve dan van de voorman van de NS, 

Roger van Boxtel die de groene prestaties van de elektrische auto’s in twijfel trok. 

Commentatoren op radio en televisie riepen in koor dat Het Nu Echt Gaat Gebeuren. 

De realiteit zal er waarschijnlijk toch anders uitzien. Energie, en vooral elektriciteit, is te 

complex voor zoveel vrolijkheid. Bij een recent intern energieoverleg vroeg minister 

Kamp aan de ruziënde partijen rond de tafel hoe hij moet omgaan met zoveel 

tegenstrijdigheden: 140 actiegroepen zijn tegen windturbines in hun buurt, de 
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kustbewoners willen geen windparken op de horizon, CO2 afvangen in legen gasvelden 

(CCS) mag niet van de milieubeweging omdat de Europese subsidie van €400 mln 

gekoppeld is aan de nieuwe kolencentrale op de Tweede Maasvlakte, en het warmtenet 

in de Rotterdam Regio mag ook niet want ook dat zou worden gevuld uit deze foute 

bron. Van de KNAW mag de inzet van biomassa niet, terwijl de meeste scenario’s deze 

biofuels juist een grote rol toekennen. 

De Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot is 0,54 % hetgeen de 

vreugde zou moeten temperen, want ondanks deze enorme transitie verandert er dus 

vrijwel niets. Claims dat wij het goede voorbeeld moeten geven zijn technisch en politiek 

te verdedigen, maar een bijdrage tegen klimaatverandering levert Nederland dus niet. 

Neem de kolencentrales: het sluiten daarvan leidt tot 17% minder CO2-uitstoot, 

waarvan 1% netto door het Europese zgn “waterbed” effect. De oplossing hiervoor 

wordt gezocht in het opkopen van CO2 certificaten, ter waarde van deze uitgekochte 

emissies. €100 mln voor 20 mln ton minder CO2 betekent dat de prijs van CO2 omhoog 

gaat en daarmee de conventionele stroomprijs,  voor zover door ETS bepaald. Zwakke 

marktpartijen in Europa zullen dan de goedkoopste bruinkoolstroom aankopen, met als 

resultaat dat de CO2-uitsoot in Europa toeneemt. Pas als Nederland alle 

emissierechten in Europa opkoopt, en er geen CO2-producerende centrale meer van 

huidige en slapende emissierechten gebruik kan maken, worden ze vanuit 

marktperspectief gesloten. Dan krijgen we de nodige prijsstijging van CO2, dus een 

eerlijke beprijzing van het klimaat waar de Nederlandse bedrijvencoalitie om vraagt.  

Zo zijn er meer paradoxen en onzekerheden. Willen we de huidige gas-energie 

vervangen door zon en wind dan impliceert dat bij 50/50 verdeling een opgesteld 

vermogen 400.000 MW zon-PV, respectievelijk 100.000 MW wind. Eind 2014 stond er 

1000 MW zon-PV, in 2023 wellicht 10.000 MW, met een potentie op daken (PBL en 

DNV-GL) van misschien 66.000 MW, een factor 6 te weinig. Het wind-vermogen zou in 

2023 ruim 10.000 MW kunnen zijn en moet dan in 30 jaar vertienvoudigen.  

Grote onbekende in deze vooruitzichten is niet de technische onzekerheid of het 

uiteindelijke doel in 2050, maar  de afwezigheid van regie. Alle goede bedoelingen 

stuiten op afwezige organisatie, ondernemingen die er niet zijn, onderscheid tussen 
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droom, daad en uitvoering, kennisgebrek over de energiemarkt en vooral op de 

misvatting dat het sturen op toekomstige productie-eenheden hetzelfde is als het 

beschermen van het klimaat. 

Als de komende Klimaatwet zou afzien van materiële doelen als zoveel windmolens, 

zoveel zonnepanelen, zoveel warmtepompen en in plaats daarvan CO2-emissie-

doelen, of breder: Broeikasgas (BKG) doelen formuleert, vooralsnog voor iedere sector 

apart dan doet de markt de rest. Zoals de Energiebesparingsnorm in de woningbouw, 

zo moeten er tussen-normen komen voor wonen, werken, vervoer, landbouw, 

enzovoort. We zullen dan bijvoorbeeld zien dat de veehouderij in het laagland de 

winter-waterstand een decimeter verhoogt = 4% BKG-winst. Of de mest binnen houdt 

en de methaan afvangt. Of gas- + kolenboeren die hun installaties ombouwen, en 

biomassa ondernemers die de CO2-neutrale toevoer garanderen. 

Als ambitieuze BKG doelstellingen wettelijk centraal staan dan is er ook een kans dat er 

ondernemers opstaan die zich inzetten voor de nu vrijwel afwezige innovatie en 

vermarkting van de CO2-afvang naar harde koolstof-producten (CCU). 

 

Het energie en klimaat debat is instabiel geworden omdat middelen, doelen en 

belangen een onoverzichtelijke kluwen zijn geworden. Het uiteindelijke klimaatdoel 

wordt zo niet gehaald. Leuke feestjes als de Nationale Klimaatdag moeten worden 

opgevolgd niet door een Klimaat en Energie minister, zoals ook de WRR bepleit, maar 

door bijvoorbeeld een onafhankelijke autoriteit. We hebben de laatste decennia een 

aantal dossiers uit de politiek zien verhuizen naar exogene regievormen, vaak toezicht-

houders, omdat de politiek zich vastliep in te grote complexiteiten. Klimaat gaat over het 

grootste collectieve goed van de mensheid, dat in ons land niet kan worden opgelost. 

Het Energieakkoord in 2014 was een eerste stap. Het is bij lange na niet genoeg. De 

Deltawet werd niet door een Poldermodel uitgevoerd. De Deltacommissaris is er al. Nu 

nog de Klimaat-autoriteit. 

Wouter van Dieren, november 2016 

 


