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Voorlopige analyse 
Impressie van de Energie en Klimaat Jury 

Aanvulling op de mondelinge uitspraak door de voorzitters op 24-09-2016 

 

Procesmatig 

Op Springtij 2016 is het gebruikelijke energiedebat vervangen door een Jury voor 
Energie en Klimaat.  

In vier sessies van negentig minuten presenteerden twaalf energie-partijen hun visie op 
het einddoel, een CO2-netto-emissievrije economie in 2050. Pleitnota’s werden 
ingebracht door de NVDE (Olof van der Gaag), Uniper (Aris Blankenspoor), ABB (Tom 
O’Meara), Gasunie (Hans Coenen), KVGN/ EBN (Jan Willen van Hoogstraten), 
Greenpeace (Joris Thijssen), ECN (Ton van Dril), Eneco (Ron Wit), Climate-KIC (Tom 
Bakkum), Natuur en Milieu (Tjerk Wagenaar), Alliander (Pallas Agterberg) en 
ClimateContact (Leo Meyer).  

Als Jurylid fungeerden tijdens één of meerder sessies: Kees den Blanken, Manon van 
Beek, Colette Alma, Nico van Dooren, Annemiek Nijhof, Ad van Wijk, Heleen van Soest, 
Remco de Boer, Sybren Bosch, Christel van Eck, Marjolein Demmers, Marieke van der 
Werf, Karel Noordzij, Annemiek Roobeek, Jacco Minnaar, Titia Siertsema, Marcel 
Wubbolts. Jury-voorzitters waren Elfrieke van Galen, Eric-Jan Tuininga en Jacqueline 
Cramer.  

Enkele getuigen werden gehoord: Martijn Katan (KNAW), Jan Paul van Soest (Energie- 
en klimaatdeskundige), Peter Schmeitz (Energiedialoog EZ) en Helga van Leur 
(klimaatdeskundige, inspirator). 

Pleiters, juryleden en deskundigen ontvingen tevoren een door de griffie samengesteld 
dossier met daarin spelregels en een samenvatting in ca 2x A4 per pleit. Overige 
achtergrondinformatie per pleit was tevoren door pleiters en griffie uitgezocht en op op 
de Energie en klimaatjury-pagina van de Springtijwebsite gezet. Teksten, rapporten, 
grafieken, enz. Hand-outs waren toegestaan, maar PPT-presentaties niet. Een 
overzichtstabel met systeem-grenzen en –karakteristieken per pleit is gemaakt en in het 
dossier opgenomen. 

De Jury hoorde de (korte, twaalf minuten) presentaties aan, stelde vragen en liet enkele 
vragen toe van het publiek op de tribune. Alle gezichtspunten kwamen aan bod en de 
sfeer was respectvol, serieus en diepgravend.  

Enkele pleidooien ontbraken; zoals de standpunten van bijv. Shell, de Topsector 
Energie en het actuele McKinsey rapport, dat enkele dagen vóór Springtij verscheen en 
dat wij graag tijdens deze sessies hadden aangehoord. 
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De Springtij-“Griffie” heeft genotuleerd, de Jury voorzitters hebben ter plaatse een kort 
verslag uitgesproken. De opnames daarvan zijn op de Springtij website terug te zien. 

Een breed gedeelde conclusie was dat de jury-setting een uitstekend format is gebleken 
om respectvol te luisteren naar inhoudelijke argumentaties over en weer. De resultaten 
bieden hoop en uitzicht op een zinvollere klimaatdiscussie dan tot dusverre. 

Conform het plan wordt een tweede zitting voorbereid voor aanstaande winter (Pakhuis 
de Zwijger), het proces verder voortgezet. De Jury kan wisselen van samenstelling, 
afhankelijk van beschikbaarheid en bereikbaarheid. Het is mogelijk dat enkele nieuwe 
pleidooien nog worden toegevoegd.  

Het klimaat + energie debat noemen wij bij voorkeur een Vertoog, de deelnemers zijn 
samen de Vertooggemeenschap naar het begrip Societé de Discours van Foucau. Op 
grond van een analyse van de pleiten, en achterliggende rapportages kan de volgende 
fase van dit Vertoog worden vormgegeven. 

 

Inhoudelijk 

Vrijwel onbesproken bleef de impliciete consensus dat niemand het enorme menselijke 
lijden op een oververhitte planeet ontkent, dat niemand wil dat de haven van Rotterdam 
ons eigen ‘Detroit’ wordt. En het gegeven dat je met Nederlands klimaatbeleid (beleid 
op 0,54% van wereld-CO2-emissies) geen miljoenen klimaatslachtoffers kunt 
voorkomen. 

De urgentie van de klimaatsverandering was onomstreden; de nog aanwezige stroming 
die dit ontkent hebben wij niet uitgenodigd omdat we die te marginaal achten. Dat de 
netto CO2-emissies in 2050 naar het minimum of nul moeten wordt door allen gedeeld.  

De pleitnota’s vertonen veel overeenkomsten maar ook grote verschillen, pleiters 
hanteren verschillende indicatoren, rekenwijzen, modellen, aannames en systeem-
grenzen, deels in kaart gebracht door de griffie.  

Aanvullend of zelfs dominant zijn de verschillende denkwijzen achter de scenario’s, 
deels met een hoog moraliteitsgehalte. De Argumentenfabriek heeft in een Springtij-
sessie een poging gedaan om die denkwijzen te vangen en nader in te vullen, een 
aanpak die wellicht vruchtbaar kan zijn voor het vervolg.  

Het nu gepresenteerde palet geeft een rijke schakering aan doelen, middelen en 
instrumenten, met als opvallende conclusie dat er eensgezindheid lijkt te bestaan over 
de stip op de horizon. Ja, het is wenselijk en mogelijk om daar in 2050 te komen.  

Dat dit zeer drastische maatregelen in de hele economie veronderstelt is voor allen 
duidelijk. Om van de enorme afhankelijkheid van fossiele bronnen af te komen zijn vele 
vaak nog onbekende maatregelen vereist. Die bronnen zijn an sich niet het probleem, 
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maar wat er bij verbranding uitkomt, de CO2-emissie, wel. Over de manier waarop deze 
combinatie schoon fossiel mag of moet worden georganiseerd bestaat geen consensus, 
alsook niet over de “negatieve emissies”, over de inzet van biomassa en over de CO2-
efficiency verbeteringen die per jaar mogelijk worden geacht. Aan de meeste scenario’s 
liggen hypothesen over verbeterde efficiency ten grondslag, maar de haalbaarheid van 
in sommige scenario’s benodigde percentages wordt onvoldoende onderbouwd.  

Dat de toekomstige energievoorziening (deels) sterk decentraal zal worden 
aangestuurd staat voor velen vast, de organisatie daarvan is momenteel ontoereikend. 
Gesproken werd over wijkplannen voor uitfasering van aardgas, aanpassingen in de 
Omgevingswet en in de Bestemmingsplannen van de lokale overheden. De huidige 
bestuurskaders hebben er geen instrumenten voor. Ook wanneer de plannen vaststaan 
zal stevige regie nodig zijn op de uitvoering, de vraag naar eigenaarschap bij deze 
uitvoering werd terecht gesteld. 

Maar ook landelijk is de aansturing onvoldoende; ondanks de expliciete vraag kwam dit 
(te) weinig in pleidooien aan de orde. Uit de vraagstelling van de jury bleek dat erover 
sturing en regie geen eenduidig beeld bestaat. Gesproken is over een Superminister, 
over een Klimaatwet, een Klimaat-Delta Commissaris, of een variant op de Commissie 
Wagner (1981), en een 4-6 jarige beleidscyclus met backcasting, tussendoelen en 
subdoelen naar voorbeeld van het Duitse Energiewende model. Over het feit dat de 
overheid het punt op de horizon om dient te zetten kaders bestaat geen verschil van 
mening. 

Sterke coalities van bedrijfsleven, overheid, wetenschap en NGO’s zijn vereist, maar 
ook een verder reikende blik dan alleen Nederland. Die coalities dienen niet beperkt te 
zijn tot alleen de energiebranche. De maak-industrie zoals de chemie, staal, bouw, 
transport, voeding, alle directe en indirecte bijdragen aan uitstoot van broeikasgassen, 
moeten mee. Gewaarschuwd werd tegen een louter sectorale aanpak in een klimaat-
plan of –wet. Dat zou leiden tot verkokering, verlies aan cross-sectorale mogelijkheden, 
en game-changers in de weg staan. Eens was men het over primaire sturing op 
broeikasgas-emissies, liefst inclusief die emissies die we als Nederland elders 
veroorzaken. 

Er mag niet lichtvoetig worden omgegaan met bestaande belangen zoals die van 
werkgelegenheid en productie in de zware industrie, met als argumentatie dat de alles 
overheersende klimaatproblematiek zoveel voorrang heeft dat deze belangen wel van 
tafel geveegd zouden kunnen worden. Geen enkele industriële activiteit staat op zich, 
geen windmolens zonder staal, en zo zijn materiaalstromen en productieprocessen 
nodig ook in de transitie. Zoals uit de laatste bijlage in het dossier blijkt kloppen de 
toekomstscenario’s energetisch-technisch, maar zijn doorwerkingen onderbelicht of 
genegeerd, zoals op materiaalstromen uit andere bedrijfstakken, werkgelegenheid en 
de financiële wereld (pensioenen) en zelfs de hele macro-economie. Integrale 
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vergelijking is daardoor nauwelijks mogelijk, de beschouwingen ontberen 
gezaghebbende methodiek en rekenmeesters.  

Dat er diepgaand nagedacht wordt over de plaats van  kolencentrales in de 
energietransitie van de economie was voor velen een eye-opener, en bracht nuance in 
de discussie over warmtenetten, bouwtijden, industrial ecology, biobased economy, 
biomassa, CCS. Herhaaldelijk is gesproken over de noodzaak in de nieuwe economie 
rekening te houden met het enorme belang van de grote havens, Rotterdam en 
Amsterdam, die nu nog teren op de doorvoer van olie en kolen. Omschakeling zou 
volgens enkele pleiters mogelijk zijn, mits krachtig, tijdig en economisch aangestuurd.  

Gepleit werd voor een Plan B voor verschillende deelvoornemens. Als belangrijkste 
aanleiding voor Nederland, op korte termijn: wat indien het niet lukt om de ETS snel op 
niveaus te brengen waarop serieus de beoogde effecten gaan spelen, dus vanaf ca €30 
per ton CO2 oplopend naar €100 - €200? Hoe kunnen we als NL ondanks ‘Brussel’ en 
NMA de hoogste prioriteit blijven geven aan terugdringen CO2-en equivalente 
emissies? Wat wordt dan de rangorde van prioriteiten? De verschillen van mening in de 
pleidooien werden zichtbaar, gevoed door verschillen in denkwijzen en vooral in 
moraliteit. 

Het vervangen van olie, gas en steenkool door zon, wind en andere bronnen 
domineerde de discussie, een aanbod-discussie derhalve. Daarbij worden getallen 
gehanteerd over hoe de kosten van de nieuwe, duurzame bronnen zullen dalen, de 
efficiency zal stijgen en dat daardoor het einddoel kan worden gehaald. Dat vereist 
grote opslagcapaciteiten verdeeld over tijd (dag-nacht en zomer-winter) en ruimte 
waarvan de contouren her en der zichtbaar worden, maar waarbij ook onvermijdelijke 
transformatie-verliezen komen kijken, die tot in tientallen procenten kunnen belopen. 
Over potentie en realiteitszin hiervan lopen cijfers, meningen en geloof door elkaar en is 
reflectie nodig. Dat willen we in de vervolg stappen oppakken. 

Hoop werd geput uit uit potentiële game-changers in technologie, organisatie, 
productiewijzen en –schaal, waarbij zowel vraag- als aanbodfactoren een rol spelen. 
Het ‘dicht bij huis’ maken en gebruiken, zelfs binnen zelfde entiteit (prosumer) heeft 
onmiskenbaar aantrekkelijke kanten, maar over de potentie en impact ervan op CO2 
lopen verwachtingen uiteen. 

Een ongemakkelijke waarheid dient zich echter eveneens aan: Wereldwijd zal CO2-
beleid onvoldoende blijken voor de benodigde rem op het stijgen van de CO2-
concentratie en vervolgens de daling ervan. Landen met financiële armslag en 
technische mogelijkheden zoals binnen West-Europa zouden het voortouw moeten 
nemen en sneller, eerder de netto emissies naar nul moeten krijgen, en de 
verantwoordelijkheid nemen om negatieve emissies te realiseren. En dat leidde in 
sommige pleidooien tot suggesties voor  één van de weinige deelgebieden in het 
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Nederlandse klimaatpalet waarop redelijk snel kwantitatief grote stappen mogelijk zijn: 
CCS bij puntbronnen, gebruikmaking van CO2 (CCU) en grootschalige herbebossing 
elders. 

 

Nawoord 

Elsschot schreef: “Tussen droom en daad staan wetten en praktische bewaren”. De 
Jury zou graag bij de vervolg stappen zien hoe alle belemmeringen kunnen worden 
weggenomen, tegen welke kosten en in welk tijdsbestek, om de brug te slaan tussen 
deze uitersten. Droom en realiteitszin. 

En let wel: ook het meest traditionele scenario, waarbij olie, gas en steenkool nog 
decennia worden verbruikt, met tekortschietende CO2 afvang, is onhaalbaar. Niet om 
technische redenen, maar vanwege de dan stijgende temperatuur. 

Ofwel: in al onze projecties ontbreekt een fundamenteel principe, en dat gaat over de 
grenzen aan de groei. Om die te overkomen is veel meer nodig dan de energietransitie 
zoals die zich nu aandient. Onze bestaande denkkaders zijn daartoe ontoereikend. 
Energie-efficiency dat een grote rol speelt in de meeste pleitnota’s wordt bijvoorbeeld in 
Duitsland en Japan gekoppeld aan grondstof (=resource) efficiency, ofwel 
dematerialisering van de economie. Meer welvaart met veel minder stuff is mogelijk, en 
die duurzame economie moet het uiteindelijke doel zijn. 

 

November 2016 

Wouter van Dieren – Wetenschappelijk directeur Springtij 
Tammo Oegema – Jury Analist Springtij 
 


