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Inleiding Energie- en Klimaatjury
Springtij voert dit jaar voor de derde keer het Energie en Klimaat-debat in een jury-setting.
Pleitbezorgers van een bepaalde visie houden hun pleidooi voor een publiek en een jury.
De casus is: hoe bereikt in jouw visie de zero-CO2 emissievrije energievoorziening in 2050 of
zoveel jaren eerder.
Te behandelen is daarbij telkens de vraag: Welke gamechangers zijn nodig voor een CO2
neutraal Nederland in 2050?
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Overzicht Pleitbezorgers en getuigen-deskundigen
(in volgorde van het programma)
Donderdag 15:30 – 18:00 uur
1.
André Faaij (Universiteitshoogleraar en Wetenschappelijk directeur Energy Academy
Europe Rijksuniversiteit Groningen)
2.
Eilard Hoogerduijn-Strating (Senior Strategy and NTR advisor NAM)
3.
Eveline Speelman (Engagement Manager McKinsey & Company)
4.
Theo Verleun (Directeur Programma's Groen Gas Nederland)
5.
Getuige: Rob van Dorland (Senior adviseur klimaat KNMI)
Vrijdag 11:00 – 12:30 uur
6.
Reinier Gerrits (Hoofd Energie en Klimaat VNCI)
7.
Dorine Putman-Devilee (Manager institutionele relaties ASN Bank)
8.
Bouwe de Boer (projectleider Fossyl Frij Fryslân Gemeente Leeuwarden)
9.
Ron Wit (Directeur Corporate Strategie en Public Affairs Eneco)
10.
Getuige: Meindert Smallenbroek (Directeur Energie en Omgeving Min EZ)
Zaterdag 11:00 – 12:30 uur
11.
Jaap Baarsma (Voorzitter Holland Solar)
12.
Sandor Gaastra (directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Min EZ)
13.
Piet Sprengers (Hoofd Duurzaamheidsbeleid en Onderzoek ASN Bank en voorzitter
PCAF (Platform Carbon Accounting Financials)
14.
Getuigen: Leo Meyer (Directeur ClimateContact Consultancy) en Hans Warmenhoven
(Partner De Gemeynt)
15.
Getuige: Donald van den Akker (Directeur Strategie en Samenwerking Klimaatverbond
Nederland)
16.
Getuige: Ed Nijpels (Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord SER)
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Overzicht Juryleden
(in alfabetische volgorde)
Voorzitters
1.
Eric Jan Tuininga (Adviseur Raad van Toezicht Springtij)
2.
Kees den Blanken (Managing Consultant 4EEES)
3.
Siebe Schootstra (Hoofdredacteur Energiemedia)
4.
Doekle Terpstra (Voorzitter UNETO-VNI)
5.
Willem Vermeend (econoom, bestuurder en vm politicus)
6.
Rob Weterings (Secretaris Borgingscommissie Energieakkoord SER)
Juryleden
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Colette Alma (Directeur VNCI)
Tom Bakkum (Directeur Climate-KIC)
Jan Dirk Bokhoven (Vm directievoorzitter EBN)
Teun Bokhoven (Voorzitter NVDE)
Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme (Directeur Stichting Compazz)
Marjolein Demmers (Directeur De Groene Zaak/ Raadslid Rli)
Nico van Dooren (Manager Energie ＆ Procesindustrie Havenbedrijf Rotterdam)
Anno Drenth (Consultant Toekomstbestendige Leefomgeving bij Tauw Nederland)
Jacco Minnaar (Managing Director Triodos investment management)
René Peters (Directeur Gas Technologie TNO)
Peter Schmeitz (Programmaleider Energieke Samenleving Min EZ)
Tjerk Wagenaar (Lid Raad van Toezicht Springtij)
Marieke van der Werf (Partner Dröge & Van Drimmelen)
Rein Willems (Commissaris bij o.a. Essent)
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Pleitnotities en getuigschriften

André Faaij
Biobased Economy als motor van duurzame ontwikkeling

Het pleidooi zal ingaan op:
- De noodzaak van grootschalige inzet van duurzame biomassa voor onze toekomstige
energie- en materiaalvoorziening.
- Het belang van negatieve emissies, en daarmee gecombineerde biomassa-inzet en CO2
afvang en opslag, voor het halen van de doelen van ''Parijs''.
- De synergie tussen duurzame, efficiënte en ''low carbon'' landbouw & veeteelt en produktie
van duurzame biomassa; de duurzame potenties van biomassa.
- Hoe de impasse in het debat te doorbreken: geen polarisatie maar implementatie.
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Eilard Hoogerduijn-Strating
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Eveline Speelman
Accelerating the energy transition: cost or opportunity?

In our report published last year ‘Accelerating the energy transition: cost or opportunity?, we
concluded that the Netherlands stands to realize economic gains from accelerating the
nationwide pursuit of the EU’s emissions-reduction goals. Although it is subject to uncertainty,
investing €10 billion per year between 2020 and 2040 in a low-carbon energy system (€200
billion in total), would generate a modest medium term GDP increase of around 2 percent. This
impact could be larger if the Netherlands invests in areas with high growth potential, such as
electric mobility, sustainable building heating, offshore wind, innovation in energy storage and
transport solutions, heavy industry, and (offshore) carbon capture and storage or usage. The
keys to this approach include setting and following a longer term master plan, reducing costs
while capturing potential benefits, and replacing infrastructure and assets at end of life.

As a follow up, we will publish a report beginning of October (2017) focusing on energy
transition in industry: "Decarbonization of industry - the missing link". Our overall finding is that
the Dutch industrial sector can lower its carbon dioxide emissions by 60 percent in 2040 and
by 80 to 95 percent by 2050, in line with the EU’s goals, by creating, refining, and applying new
processes, technologies, and feedstocks on a large scale. In the report we describe six options
that are best seen as a menu from which companies might choose. For the Netherlands as a
whole, reaching carbon emissions by 80 percent or more will almost certainly involve applying
all six options, as well as investing in the development for the less mature options to realize
some of these later on. We have quantified the resulting investment need, and provide
recommendations for different stakeholders to start moving on each of these six options.
With both reports we are hoping to contribute to and provide a fact-base for a broader
discussion around the energy transition, and the reduction of greenhouse gases.
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Theo Verleun
Bio-raffinage als gamechanger
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Rob van Dorland
Halen we Parijs?

Op 12 december 2015 is in Parijs het klimaatakkoord gesloten en nog geen jaar later door
voldoende partijen geratificeerd. Landen hebben de intentie uitgesproken om de mondiale
temperatuurstijging te beperken tot beneden de 2 graden met een streven naar 1,5 graden ten
opzichte van het pre-industriële niveau.
De vraag of de 1,5 gradendoelstelling haalbaar is, benaderen we in deze getuigenverklaring
vanuit fysisch perspectief. Natuurlijk zijn er allerlei overshoot scenario’s denkbaar, waarbij de
forcering met betrekking tot gestegen concentraties broeikasgassen tot een uiteindelijke
temperatuurstijging boven de 1,5 graden leiden en waarbij toekomstige verwijdering van
broeikasgassen soelaas kan bieden om de forcering naar een gewenst niveau terug te
brengen. Technieken, zoals het op grote schaal afvangen en opslaan van CO2 in de bodem,
zijn echter (nog) niet voorhanden.
De huidige mondiale temperatuurstijging bedraagt ruim 1 graad boven het pre-industriële
niveau. Om praktische redenen is dit gedefinieerd als de gemiddelde temperatuur over het
tijdvak 1850-1900. Nu zit er een grote traagheid in het klimaatsysteem. Zo heeft de oceaan
door haar grote warmtecapaciteit zo’n 93% van de extra binnenkomende energie (forcering)
gedurende de laatste vijftig jaar opgenomen. Deze opgenomen warmte wordt verdeeld over de
oceaankolom en is dus slechts voor een deel voelbaar aan het oppervlak. Zolang er geen
evenwicht is, blijft de temperatuur op aarde stijgen. Geschat wordt dat als we morgen stoppen
met de uitstoot van broeikasgassen de mondiale temperatuur nog met 0,2 tot 0,6 graden
toeneemt.
Stoppen met de uitstoot van broeikasgassen betekent ook geen kolen meer verbranden. Een
bijproduct van kolencentrales is zwavel. Dit wordt in het westen veelal afgevangen, maar in
grote delen van de wereld niet. Zwavelhoudende gassen leiden tot de vorming van
zwavelaerosol in de atmosfeer, dat zonlicht weerkaatst en dus een koelende werking heeft.
Minder zwavelaerosol door te stoppen met de verbranding van kolen geeft dus een
opwarmend effect. Geschat wordt zo’n 0,1 tot 0,3 graden.
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Al met al lijkt het erop dat we met de huidige concentraties broeikasgassen dus al boven de
ten doel gestelde 1,5 graden uitkomen. De beloften die landen in 2015 hebben gedaan om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de zogeheten Nationally Determined
Contributions (NDC’s), zijn bij lange na niet voldoende: we komen hiermee in de buurt van 3
graden mondiale opwarming uit.
De klimaatrisico’s nemen toe met oplopende temperaturen. Het gaat hierbij om de
veranderingen in weerextremen, zeespiegelstijging, neerslagintensiteit en droogte. Sommige
veranderingen voltrekken zich ook op niet lineaire wijze. Zo is de verwachting dat het
massaverlies van Antarctische ijskap onevenredig sneller gaat bij grotere
temperatuurstijgingen. Ook neemt de kans op tipping points toe, zoals het versneld ontdooien
van permafrost, dat tot hogere concentraties CO2 en methaan leidt. Alle reden dus om de
temperatuurstijging op aarde binnen de perken te houden, maar de 1,5 graden uit het
klimaatakkoord van Parijs lijken we al gepasseerd.
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Reinier Gerrits
Maar wij willen ook naar “Parijs”…
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Dorine Putman-Devilee
Maar wij willen wokken – hoe brengen gamechangers
de gebouwde omgeving naar CO2 loze uitstoot?
‘Een game changer of spelveranderaar is een ondernemer of onderneming die de regels van
het (competitief) spel aanzienlijk verandert of een nieuw spel weet te creëren’, lees ik in een
handboek over game changers. Game changers voegen een heel nieuw spel toe, of doen een
directe aanval op de gevestigde orde, of voeren een aanval uit zonder dat dit eerst zo lijkt.
Game changers worden in managementboeken vooral gezien als gevaarlijke elementen waar
je je tegen moet wapenen.
Financiële game changers
Het woord aanval duikt vaak op in de literatuur over game changers. Vreemd, die connotatie
zou ik vanuit mijn eigen gevoel nooit hebben. Ik denk bij game changers aan iemand of aan
een bedrijf of een stroming die erin slaagt een situatie radicaal te doorbreken, waardoor
anderen mee gaan doen. Ik zie bijvoorbeeld onze eigen bank, de ASN Bank als een game
changer. Mijn eigen ASN slogan is: de groten meekrijgen door klein voorop te lopen. Welke
normale mainstream bank heeft nu nog geen specifiek duurzame producten op het schap?
Iedereen volgt. De een wat sneller en wat principiëler, maar het spel is al veranderd. En kijk
naar de Volksbank waar de ASN Bank één van de dochters is: alle onderdelen van de
Volksbank moeten binnen twee jaar voldoen aan alle duurzaamheidseisen van die kleine ASN
Bank. Een mega change of game.
Andere financiële bedrijven zijn ook succesvolle game changers. Wie schrijft er nog een
cheque uit? Sneller, slimmer betalen, mobieltje tegen de scanner in plaats van de betaalpas,
vingerafdrukje herkennen, Block chain. De trein dendert en is niet meer te stuiten. Robots
zullen ons binnenkort in call centers te woord staan en we zullen niet merken dat het geen
echte mensen zijn.
Het mobieltje, het aanbod van game changers
De PC, het internet en het mobieltje zijn producten van game changers. Was het voorspeld dat
het mobieltje zo snel de wereld zou veroveren? Nee. Hoe reageerde bijna iedere Nederlander
in de documentaire van Frans Bromet in 1998 (!) op de vraag: wilt u zo’n ding? ‘Nee bedankt’.
Toch zijn we massaal aan het mobieltje gegaan.
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Wat kenmerkt de gamechangers in de financiële wereld en in de telefonie? Hoe konden de
game changers daar de mainstream zo veranderen? Door heel veel innovatieve ideeën toe te
laten en te investeren. Door producten en diensten te maken die lekker makkelijk zijn en
daardoor bij de massa klanten geen weerstand maar tevredenheid oproepen. Door een
betaalbaar product aan te bieden dat behoeften vervult, met name die behoeften waarvan we
als klanten eerst niet wisten dat we die hadden.
Hoe kunnen we vanuit deze kennis een massale verandering te weeg brengen in een heel
korte tijd in de woningen waarin wij wonen? Aan welke al dan niet al bekende wensen moeten
we dan tegemoet komen? Welke behoeften moeten worden vervuld? En wie zijn er in staat dat
te bedenken, te maken en in de markt te zetten?
Bij de mobieltjes en de financiële dienstverlening is de spelverandering niet geïnitieerd door de
klanten, maar door de aanbieders. Zou het mobieltje zo snel volledig het telefoonverkeer
hebben veranderd als de particuliere klant zelf een keuze had moeten maken uit processoren,
condensatoren, printplaatjes, omhulsels? Als er geen kant-en-klare aanbiedingen waren
geweest voor snelle aanschaf zonder investering vooraf? Twee jaar een abonnement en je
bent de bezitter van een super mobieltje.
Zou het mobiele telefoontje ooit een succes zijn geworden als niet allerlei partijen er voor
hadden gezorgd dat er zendmasten kwamen, aantrekkelijke tarieven, heel veel software
waardoor het ding veel meer kon dan alleen mobiel telefoneren? Nee, juist al die stakeholders
die er allemaal brood in zagen hebben het mobieltje zo snel tot een succes gemaakt.
Aanbieders in de gebouwde omgeving
Wijzigingen in de manier van telefoneren en wijzigingen in de manier van bankieren zijn in
schaalgrootte te vergelijken met wijzigingen in de bestaande bouw: iedereen heeft ermee te
maken. Hoe komt het dat er in de gebouwde omgeving alleen speldenprikken zijn, maar geen
game changers?
Zijn er technische belemmeringen? Nee.
De techniek is voor handen en bewijst zich al in de nieuwbouw van woningen en kantoren en
de renovatie van de kantorenmarkt. In de nieuwbouw biedt de ene projectontwikkelaar tegen
de andere op met energieneutrale bouw. Het is tamelijk eenvoudig te begrijpen waarom de
projectontwikkelaars hier wel game changers zijn. Of zijn ze dat wel? Wetgeving die we met
elkaar hebben afgesproken in Brussel verbiedt het gewoon om na 2020 niet-energieneutraal te
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bouwen. Het voormalige Bijlmerbajesterrein staat spectaculair in de schijnwerpers voor wonen
zonder energienota. Slimme constructies verwerken de kosten van de investeringen in isolatie
en techniek zodanig dat er voor iedereen een win-win-situatie ontstaat. De grote bouwwereld
heeft al lang ingespeeld op het feit dat de nieuwbouw energieneutraal moet zijn. Maar de grote
projectontwikkelaars en bouwers richten zich op nieuwbouw en zijn geen game changers voor
de bestaande bouw.
Kantorenmarkt.
Gebeurt daar niets? De kantorenmarkt is wel al aan het kantelen. Grote renovatieprojecten
staan in de markt. Bouwers bieden aan en eigenaren van kantoren geven opdrachten. Dat is
natuurlijk vooral ook doordat de overheid een verbod heeft ingesteld voor verhuren van
kantoren met een label onder C. Een mooi voorbeeld van een landelijke overheid, die
weliswaar gewacht heeft op de markt om te gaan kantelen, maar die met wetgeving die
kanteling nu een enorme boost geeft. De banken, de groenprojectenfondsen en de bouw
weten elkaar hier steeds meer te vinden. Bij kantoorgebouwen hebben we een tamelijk
eenvoudige casus: zit je onder C label dan vallen je huurinkomsten straks weg. Wettelijk
geregeld. De markt heeft laten zien dat het kan, dus moet het nu.
En niet alleen aan de aanbodkant gaat het spel veranderen. De game changers onder de
kantoorgebruikers zijn de bedrijven waarbij zowel in de top als onder het personeel een
intrinsieke behoefte is in een fatsoenlijk gebouw te werken. Beter binnenmilieu, mooiere
materialen, circulair gebouwde of gerenoveerde kantoren, inrichtingen die zowel rust als
dynamiek leveren en uiteraard gebouwen zonder CO2 uitstoot.
De grootste kantoorgebouweigenaar, van wie je de sterkste rol als game changer zou kunnen
verwachten, doet nog bijzonder weinig. Die stoot zoveel mogelijk vastgoed af. Dat hoeft dan
niet gerenoveerd te worden. Die eigenaar zijn de gemeentelijke overheden tezamen. De
gemeenten zijn samen de grootste vastgoedeigenaar van Nederland. Onder de eigenaren van
het maatschappelijk vastgoed zou je dus eigenlijk de grootste game changer verwachten. En
dat zijn ze niet. Ieder jaar komen er tal van gemeenteambtenaren en soms ook bestuurders
naar de dag van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed op Nyenrode en steeds is
onder hen de teneur dat er heel veel mogelijk is, maar dat de gemeenten in een zwembad met
stroop aan het zwemmen zijn. Het renovatieprobleem is nog steeds niet gedepolitiseerd en
alle gemeenten, vooral de kleinere, kampen met gebrek aan gespecialiseerd personeel.
Opdrachten worden uitbesteed, maar eigen beleid en visie schijnen te ontbreken. Ook al lijken
de mogelijkheden voor gemeenten als game changers groot, door de stroop kunnen ze nog
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niet als echte motoren worden gezien. De bouwwereld is hier evenmin game changer: er is
geen ready-made ‘renovatiemobieltje’.
Naast de kantorenmarkt en het maatschappelijk vastgoed zijn er de woningen van
professionele verhuurders en de corporaties. Vinden we gamechangers onder deze
eigenaren? Misschien. Hier speelt naast kennis en visie bij de eigenaren ook de perceptie dat
renoveren naar energieneutraal duur is en het ontbreken van de ready-made geheel ontzorgde
concepten een rol.
Verhuurders
Welke pogingen om game changers te worden hebben we gezien? Corporaties en bouwers
hebben zich aangemeld voor experimenten met de Stroomversnelling. Van 1.000 naar 10.000
naar 100.000 woningen renoveren. Samen beloven dat de afname er komt als de prijs voor de
eerste 1.000 zo laag wordt gesteld alsof er 100.000 woningen worden aangepakt. Er zijn
initiatieven vanuit de bouwwereld die dapper een poging hebben gewaagd. Door de sterke
lobby van de Stroomversnelling zijn er bouwers begonnen vastgoed van corporaties onder
handen te nemen. Op de voorspelde afname van 100.000 woningrenovaties is echter nog
geen zicht. Veel is er geleerd, technisch, financieel en.. op gebied van het menselijk gedrag.
Binnen de corporaties zelf is een enorme kanteling nodig omdat op een totaal nieuwe manier
moet worden gekeken naar de bestaande meerjaren onderhoudsplannen. Andere manieren
van berekenen van kosten en baten. Anders inschatten van de vraag naar huurwoningen met
of zonder klimaataanpassingen. Anders uitbesteden van opdrachten. Nieuwe kennis binnen
halen. Zelfs al hebben de corporaties een oplossing gevonden voor het probleem van de
onrendabele top, het split incentive vraagstuk, de beperkingen in de
energieprestatievergoeding, het verleggen naar de lange termijnvisie, het overtuigen van de
besturen, het meekrijgen van het midden management, dan nog zullen zij geen game
changers kunnen zijn als zij niet massaal de bewoners meekrijgen. Het draait om de personen
die in de bestaande woningen wonen.
Hoe zien bewoners de klimaatrenovatie?
Hoe staan de bewoners die eigenaren van hun woning zijn tegenover de klimaatnodige
renovaties? En wie proberen hier game changers te zijn? De overheid probeert met leuke
spotjes, bijdragen aan goedkope leningen en subsidies in te werken op het schuldgevoel, de
angst en de portemonnee van woningeigenaren. Zijn die eigenaren zelf potentiele game
changers? Gaan zij de klimaatrenovatie van hun woning zien als het mooie mobieltje?
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Bij het mobieltje was het product aantrekkelijk, ready-made, vol nieuwe mogelijkheden en niet
te duur. Kennelijk is dat er niet voor de klimaatrenovatie.
Is die klimaatrenovatie te duur? Het antwoord hierop ligt aan drie zaken:
Schaal. Wat was er gebeurd als het mobieltje op de markt was gekomen met een
introductieprijs van 10.000 euro? Kleine hoeveelheden maal een hoge prijs geven hetzelfde
resultaat als grote hoeveelheden tegen een lage prijs. Zonder schaalgrootte is renovatie duur.
Financieringslasten. Als de financieringslasten maandelijks hoger zijn dan de uitgespaarde
energiekosten, dan voelt de renovatie als duur. Dit is een liquiditeitsvraagstuk.
Inschatting van de waarde. Als de waardestijging van de woningen, als gevolg van de
renovatie, plus de uitgespaarde energienota woningen niet minstens gelijk zijn aan de
renovatiekosten, dan is de renovatie duur. Anders gezegd, als woningen zonder energetisch
renovatie niet worden afgewaardeerd met een brown discount, het bedrag dat nodig is om de
woning aan te passen aan de klimaateisen gecompenseerd met de uit te sparen
energielasten, dan maakt dit de renovatie duur.
Is de klimaatrenovatie ready-made?
Door de WDW groep in Deventer is een begin gemaakt met een Woningabonnement, een
ontzorgd concept waarbij de bewoner zelfs niets hoeft uit te zoeken en net als bij een
telefoonabonnement de financiering zonder investering vooraf kan worden geregeld. Hoeveel
voeten het Woningabonnement in de aarde heeft gehad is niet te bevatten. Het leek wel of
iedereen, tot en met de AFM op zoek was naar zoveel mogelijk argumenten om te zeggen dat
zo’n ontzorgde read-made klimaatrenovatie niet zou voldoen aan de bestaande wet-en
regelgeving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde ook nadrukkelijk: ‘als er maar
geen product komt waarvoor de wet-en regelgeving moet worden aangepast. Zoeken jullie
daar eerst eens naar’.
Uiteindelijk was de financiering geregeld, het ontzorgde concept moest iets minder ontzorgd
worden, want de klant moest wel een krediet nemen om te voldoen aan wet-en regegeving,
maar het Woningabonnement was geboren. Werd dit een game changer? Is de versnelling er
gekomen? Nee, (nog) niet. De andere bouwers hebben de grootste moeite om hun werkstijl
om te buigen naar zo’n soort dienstverlening.
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De opgave
Er moeten in Nederland wel 7 miljoen woningen aangepakt worden. Ook al nemen we
dagelijks 1.000 woningen onder handen, en realiseren we 250.000 woningen in één jaar, dan
zijn we nog pas rond 2047 klaar. Dan wordt er tot 2047 nog steeds CO2 toegevoegd aan de al
te grote hoeveelheid in onze atmosfeer. Iedere dag die de woningen nog CO2 uitstoten is een
dag te veel en een vergroting van het probleem dat we moeten oplossen. Maar de game
changers om zelfs die 1.000 woningen per werkdag op te kunnen leveren zijn er niet.
Twee grote vraagstukken moeten worden opgelost:
• Hoe krijgen we de prijs zo laag dat die geen drempel meer wordt?
• Hoe maken we het product zo aantrekkelijk dat de massa in de rij gaat staan?
Natuurlijk zijn deze twee zaken ook aan elkaar gerelateerd: hoe lager de prijs hoe groter de
aantrekkelijkheid. Hoe aantrekkelijker het product, hoe groter de vraag en daarmee de
prijsdaling als gevolg van schaalvergroting.
We richten ons nu niet op de vraag van de prijs, maar op de vraagkant:
Wat is er zo begerenswaardig aan een CO2 neutraal huis? Ik heb ooit aan de Postcode Loterij
voorgesteld om een straatprijs te maken waarin de winnaars een totale energierenovatie aan
hun huis zouden winnen. De reactie was: mevrouw de winnaar zal denken: “heb ik dat weer,
een stomme renovatie. Geef mij een nieuwe auto”.
Laten we er eens van uitgaan dat de overheid zelf geen game changer wil zijn en niet bereid is
tot afdwingende wetgeving zoals voor nieuwbouw en verhuur van kantoren. Dan zullen we
volop in moeten zetten op de aantrekkelijkheid van het product: Van die stomme renovatie een
nieuwe auto maken.
Wie lijken daar in te slagen? Wat leren we van het meekrijgen van huurders bij een corporatie
die wil renoveren? Hoe kan het dat de ene corporatie de grootste moeite heeft de huurders
mee te krijgen bij NOM renovatie en dat bij de andere corporatie de bewoners direct
instemmen? Corporatie A biedt een vergroting van de badkamer aan, waarbij de helft van de
ruimere badkamer boven de voordeur komt te zweven. Daarbij wordt de woning ook
energetisch aangepakt. Corporatie B wil huurders ervan overtuigen dat hun energierekening
met 15 euro oer maand naar beneden zal gaan en dat de vergoeding daarvoor aan de
corporatie niet meer dan 15 euro zal zijn. Corporatie C verzamelt alle wensen en klachten en
maakt met de bewoners een algemeen verbeterplan, inclusief het schoon krijgen van de
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portieken. Corpoartei D wil de woningen van het gas af halen en belooft een gratis pannenset.
Met welke methode krijgen we game changers?
Het Wij willen wokken probleem.
Een van de grootste uitdagingen bij het van het gas af gaan is de introductie van het elektrisch
koken. Gratis pannenset, gratis elektrische kookplaat installeren, het kan niet baten als met
name in de wijken met andere eetculturen de mensen niet kunnen wokken. Het geheim van
wokken, niet van roerbakken, is dat de hele pan rondom, tot aan de hoge rand, gloeiend heet
wordt door de vlammen die langs de pan likken. Geen aannemer die dat weet, geen
gemeente, netbeheerder of corporatie die hier een idee van heeft. Nederland, uitvindersland,
Eindhoven design kampioen. Waarom komt niemand op het idee om opdracht te geven aan
jonge uitvinders een elektrische wok te ontwerpen die echt gloeiend heet kan worden tot aan
de rand? Geen kookplaat, maar een kookmuts?
Het gaat natuurlijk niet om het wokprobleem zelf. Het gaat erom dat we niet zover in de huid
van de bewoner kruipen dat we een aantrekkelijk product bieden. En dat is raar, want iedereen
die betrokken is bij de retrofit van de woningen is zelf een bewoner, heeft gezinsleden die
bewoner zijn. Hoe is het mogelijk dat we die kennis van thuis weglaten als we over de retrofit
professioneel plannen maken?
Waarom er geen vraag is
De overheid, innovatieve projectontwikkelaars en banken zoals de Volksbank hebben
uitgebreid onderzoek gedaan naar wat de bewoner, huurder of eigenaar weerhoudt van de
klimaatrenovatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn spaarcenten gaan daar niet in, je weet nooit waar je voor komt te staan.
De hypotheek is al tot aan het randje. Niet nog meer schulden.
Misschien gaan we straks wel verhuizen of raken we onze baan kwijt
Eerst een mooie keuken
Op de TV zagen we dat het allemaal reuze tegenviel met die isolatie
Wat een troep je er wel niet van hebt
En wie garandeert dat ik niet teveel betaal?
Zo beroerd is dit huis toch niet
Die energierekening? Ik zou niet weten wat ik nu betaal.
De een zegt dit, de ander zegt dat. Ik heb er geen verstand van.
Mijn gevel aanpassen mag niet van de Welstandscommissie
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•

De bank wil geen 30-jarige lening verstrekken

Waarom er wel vraag kan zijn
Deze litanie is bekend, wat weten we van de kansen voor de game changers?:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat een mooie brede vensterbank (als gevolg van de derde isolerende schil om de
woning)
Ik hoor de buren niet meer (als gevolg van goede isolatie)
De kinderen hebben geen astma meer (als gevolg van de lage temperatuurverwarming)
Nu kan ik de zolder gaan gebruiken (als gevolg van gratis opruimservice bij dakisolatie)
Het huis is veel groter met die dakkapel (als extraatje bij gerenoveerd dak)
Wat een heerlijke serre erbij (als gevolg van energiemakende unit in verlengde van
huis)
Een fijne nieuwe keuken (als lokkertje voor de heel renovatie)
Via een groot scherm met de (klein)kinderen telefoneren (extraatje bij meer techniek in
huis)
Eindelijk lekker buiten zitten (balkon vergroot bij aanpak koudebrug)
De slaapkamer en douche gelijkvloers (bij splitsing te renoveren rijtjeshuizen)
Een hospice in de buurt (bij herindeling en renovatie van flats)
Echte garantie op wat wordt beloofd
Geen nieuwe schuld maar een maandelijkse canon die overgaat op nieuwe kopers ( de
nu nog niet mogelijke woninggebonden financiering)

Zouden we mobieltjes zijn gaan kopen als ze niets meer konden dan alleen gesprekken
voeren? Nee, de grote versnelling in verkoop kwam pas toen de mobieltjes veel meer gingen
bieden. Gaan we de klimaatrenovatie verkopen als we ons richten op wat technisch installeren
en wat breekwerk? Nee, dit is niet sexy, hier kun je niet over opscheppen, het lijkt allemaal
duur en onze vrienden hebben het ook niet.
Zelfs als alle banken hun hypotheekadviseurs trainen om de klimaatrenovatie en de
financiering daarvan met hun klanten te bespreken, en als die klanten iets gaan doen aan
klimaatrenovatie, dan nog zou het nog veel te lang duren om die ruim 4 miljoen particuliere
huizen klimaatneutraal te krijgen.
Wellicht de moeilijkste huizen om klimaatneutraal te krijgen zijn de woning van VVE-eigenaren.
Als het lastig is voor een individuele bewoner om daadwerkelijk de woning aan te pakken,
hoeveel lastiger is het niet voor de VVE eigenaren: die moeten ook nog eens gezamenlijk een
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standpunt bepalen. Toch zijn juist de VVE eigenaren, samen met de corporaties, de sleutel tot
massale aanpak, schaalgrootte en prijsverlaging.
Wie hebben bewezen dat zij in de particuliere eigenaren, de VVE leden en de corporaties
potentiele game changes zien?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De installateurs die al versneld mensen hebben opgeleid om de nieuwe manier van
energie opwekken en isoleren van gebouwen aan te pakken.
De bedrijven die al turn key ontzorgde renovaties aanbieden zoals het
Woningabonnement.
De taxateurs die al zijn gaan nadenken over het beprijzen van de brown discount in de
huizenwaarde.
De Nederlandse Vereniging van Banken die werkgroepen heeft ingesteld en een
duurzaamheidsspecialist heeft aangenomen.
Smart Climate Opportunities dat disruptieve technologie en startups samenbrengt met
financiële instellingen en woningcorporaties.
Het platform Duurzame Aanbieder dat UNETO-VNI, Bouwend Nederland en
OnderhoudNL aan de particulier aanbieden.
De banken en fondsen die groene financiering bieden voor retrofit.
De overheid die enkele subsidies ter beschikking heeft gesteld voor isolatie
De overheid die samen met de RABO en de ASN bank het Energiebespaarfonds heeft
opgericht.
De gemeenten die energiebespaarleningen tegen zeer lage rente uitgeven.
Home Mates dat werkelijk in de huid kruipt van de stakeholders, inclusief de bewoners
Segon en NIA die een waarborgfonds willen oprichten voor VVE financiering

En zo zijn er nog veel andere partijen te noemen. Hebben we het over game changers? Nee.
Nog niet, maar het zou kunnen komen.
De huidige situatie kan niet doorbroken worden met losstaande activiteiten. Begrijpen wat
mensen drijft om tot actie over te gaan is van het grootste belang om te weten hoe we het
huidige spel kunnen veranderen van bouwen en leven in woningen die energie verbruiken.
De klimaatrenovatie wordt alleen aantrekkelijk als hij net als een mobieltje overal te koop is,
eenvoudig is te bestellen en vooral, als die veel meer oplevert als een huis met een paar
technische veranderingen. De standaard moet zijn dat de bewoners een perspectief krijgen op
veel blijer zijn, veel beter gaan wonen, echt gekend worden in hun verlangens en problemen.
En daarvoor moeten partijen die niet gewend zijn samen zaken te doen bij elkaar gaan zitten
24

en een heel duidelijke stip op de horizon zetten. Van de klimaatcrisis een marketingstrategie
maken. Iedereen die ertoe doet meenemen. Dus van ‘Wie woont het lekkerst?’ Net zo’n hit als
‘Boer zoekt vrouw’ op de TV krijgen. Een superwok bij de HEMA gaan verkopen. Eerst een
fantastisch aanbod creëren. Aan de overheid vooral het verzoek niet in de weg te staan, het
waarborgfonds VVE renovatie snel goed te keuren, woningabonnementen als
gebouwgebonden financieringen toe te staan en de prestaties te belonen.
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Bouwe de Boer
De energietransitie komt van (do)onderdop! –
de echte verandering komt van de koplopers die samenwerken

Waar?
In een provincie als Fryslân wonen 640.000 mensen.
Fryslân is een van de mooiste provincies van Nederland en dat willen de Friezen graag zo
houden. Friezen vinden het leuk om goede dingen te doen voor het milieu en dat resulteert in
het feit dat hier de meeste elektrische boten varen, de meeste groengastankstations zijn, de
meeste auto’s rijden op Groengas. Maar ook de meeste zonnepanelen per hoofd van de
bevolking, de meeste energieneutrale woningen en dat gaat zo nog wel een tijdje door. De
meeste lokale energiecooperaties?...Juist, ook in Fryslân.
De Friezen lijken er wat mee te hebben!
Bekend met energie?
Toch is het overgrote deel van de Friezen niet op de hoogte wat er allemaal speelt. We
hebben enquêtes gehouden op straat en 90% of meer weet geen opzienbarende dingen te
noemen als het gaat om de vraag: weet u een beend energie-initiatief te noemen in Fryslân.
Daarmee verschilt Fryslân weer niet van andere provincies. Wat de boer niet kent, dat eet ie
niet, en dat geldt zeer voor Fryslân.
De doeners
Verscholen achter deze bijzonderheden (de parels van Fryslân) schuilen allerlei mensen die
hun nek uitsteken. Woningbouwcorporaties, gemeenten, dorpen, scholen, maar zeker ook een
groot aantal burgers. Dit zijn de doeners. Deze doeners doen gewoon wat zij denken dat moet.
Zonder veel hulp zijn ze in staat om fossiele brandstoffen uit hun systeem weg te organiseren.
Van opschalen komt het vaak niet. Tevreden met deze kleine stap vooruit? Het lijkt er wel op.
Hoe kan het dat…..
Hoe kan het dat een boer in Leeuwarden met zijn biogas 1000 woningen verwarmt, maar dat
dit project 8 jaar geleden al is gerealiseerd, iedereen blij, maar nog steeds het enige is?
Hoe kan het dat een woningbouwcorporatie tientallen woningen per kwartaal nul-op de meter
realiseert, maar de andere 6 nog steeds blij zijn met 8 zonnepanelen op hun voorraad?
Hoe kan het dat er 2000 zeer tevreden groengasrijders zijn, maar dat dit aantal niet elk jaar
verdubbelt?
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De Freonen fan FossylFrij Fryslân heeft het antwoord!
Het Freonen-model is het antwoord! Freonen zijn vrienden. De doeners hebben zich
verzameld en hebben een aparte stichting opgericht.
Deze stichting is een verzameling van willers en doeners.
Opdonderen als je geen willer of doener bent. Dan doe je niet mee!
Deze Freonen hebben doelen gesteld die ze gaan halen, linksom of rechtsom. Deze groep
groeit als kool en gaat het verschil maken. Zij weten immers hoe dat moet.
De Overheid kijkt ernaar en helpt waar nodig.
Van onderop dus!
Bouwe de Boer is projectleider
en gaat U vertellen hoe het werkt en waar dit toe leidt!
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Ron Wit
Kopieer het succes van het ‘programma Wind-op-zee’ naar andere sectoren

De TransitieCoalitie (TC) van ca. 65 toonaangevende bedrijven in Nederland heeft in het
afgelopen jaar gepleit voor een versnelling van de energietransitie. Zowel omwille van het
klimaat als omwille van onze economie. Een snelle en succesvolle energietransitie vraagt van
burgers, overheden en bedrijven een forse inspanning en is gebaat bij een meerjarig robuust
beleidskader. De TC heeft daarom eerder aangegeven voorstander te zijn van een klimaatwet
die de doelstellingen van Parijs realiseert, inclusief tussendoelen in 2030 en 2040 die hiermee
in lijn zijn.
Het nieuwe kabinet zal naar verwachting in het regeerakkoord doelen vaststellen en
aangegeven om samen met alle stakeholders in de samenleving te bepalen welke
(beleids)maatregelen deze doelen kunnen realiseren. De noodzakelijke klimaatoplossingen
zullen zeer ingrijpend en omvangrijk zijn. De uitdaging is urgent en nog veel fundamenteler
dan ten tijde van het eerste Energieakkoord. Volgens het CBS (2017) is de uitstoot van
broeikasgassen in Nederland in 2016 gereduceerd met 11% ten opzichte van 1990. Deze
daling is volledig te danken aan de reductie van overige broeikasgassen. De uitstoot van het
broeikasgas CO2 is zelfs gestegen sinds 1990 en maakt meer dan 85% uit van het totaal. En
als we de emissies van lucht- en scheepvaart van en naar Nederland meerekenen dan is per
saldo sprake van een grote stijging van broeikasgassen.
We staan dus pas aan het begin.
Klimaatbeleid kan daarom niet meer geïsoleerd worden beschouwd, maar moet geïntegreerd
worden met economisch- en industriebeleid. Kernprocessen in sectoren die nu nog zijn
gebaseerd op fossiele energie zullen in een relatief korte periode van enkele decennia vrijwel
volledig klimaatneutraal moeten worden. Mensen en bedrijven kunnen dit alleen als er
tegelijkertijd perspectief is op de ontwikkeling van (nieuwe) sectoren die nieuwe banen en
marktkansen bieden.
De Transitiecoalitie beschouwd het programma ‘Wind op zee’ uit het bestaande
Energieakkoord als een succesvolle aanpak die gericht was op zowel klimaat- als
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economische doelen. Het programma ‘Wind op zee’ heeft zowel een forse vermindering van
de emissies van CO2 als een nieuwe sector met nieuwe banen opgeleverd. Wij pleiten ervoor
om deze aanpak, inclusief de belangrijkste kernmerken ervan, ook toe te passen in andere
(sub)sectoren.
Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs kan alleen slagen door een aanpak die burgers
en bedrijven mobiliseert, inspireert en verbindt. Herkenbare programma’s die zowel bijdragen
aan CO2-reductie als (ver)nieuwde economische sectoren en nieuwe banen, zijn daarvoor
essentieel. Ik roep de nieuwe regering daarom op prioriteit te geven aan het volgende:
1. De uitvoering in Nederland van tenminste tien langjarige programma’s met een
dubbeldoelstelling: klimaat (tenminste 5 Mton CO2-reductie) en economie. Voorbeelden
van programma’s zijn: a) verkoop van CO2-vrije personen auto’s vanaf 2030, b) CO2vrije elektriciteit sector in 2040, c) klimaatneutrale staalsector in 2050, d) nationaal
aardwarmteprogramma, e) klimaatneutraal wonen, f)
2. De programma’s worden vormgegeven op basis van wederkerigheid tussen de overheid
en betrokken burgers en bedrijven en leiden tot een pijplijn aan projecten met een
gezonde businesscase.
3. Kernmerken van het bestaande succesvolle het programma ‘Wind op Zee’ worden
effectief toegepast in programma’s voor andere (sub)sectoren. Dit betreft onder meer
een a) wederkerige prestatieafspraak (bij wind op zee: tenderen van 3500 MW
capaciteit versus 40% kostenreductie), b) regierol van de overheid en c) voorspelbaar
en langjarig beleid gericht op investeringszekerheid en reduceren risico’s en d) pijplijn
van projecten.
De gezamenlijke programma’s moeten gezamenlijk leiden tot het realiseren van de
energietransitiepaden van de overheid en daarmee de vastgestelde klimaatdoelstellingen van
Parijs. Programma’s kunnen binnen maar ook over transitiepaden heen vallen.
Het voordeel van programma’s is dat niet een heel Energieakkoord 2.0 hoeft te worden uit
onderhandeld, maar dat per programma alleen de betrokken sectoren (burgers en bedrijven)
hoeven te onderhandelen om te komen tot langdurige afspraken. Dit maakt de aanpak
flexibeler en kan dus leiden tot deelakoorden met verschillende snelheden. Een ander
voordeel is dat programma’s aansprekende iconen kunnen worden voor mensen in de
samenleving die niet direct betrokken zijn. Het is belangrijk voor het draagvlak dat een breed
palet van stakeholders zich kan identificeren met een programma. Dat is lastiger bij een breed
meer technocratisch Energieakkoord 2.0.
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Meindert Smallenbroek
De Roze olifant benoemd: de rol van aardgas in de transitie

De roze olifant van de energietransitie heet aardgas
• Geachte voorzitter, beste juryleden, ik wil als getuige-deskundige aandacht vragen voor de
rol van aardgas in de energietransitie voor Nederland. Het is duidelijk dat de rol van
aardgas in de energievoorziening wordt uitgefaseerd. Tegelijkertijd speelt aardgas nog
jarenlang een sleutelrol in onze Nederlandse energievoorziening. In plannen en pleiten
voor de energietransitie zie ik vaak dat aardgas niet wordt meegenomen. Ik wil vanuit mijn
deskundigenrol dan ook vragen om nuchterheid in de discussie over aardgas, en de
uitfasering een plek te geven in de transitieaanpak. Laten we de roze olifant benoemen.
Aardgas is op dit moment essentieel voor onze energievoorziening
• Aardgas speelt op dit moment een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening: het
voorziet in ruwweg 40% van onze energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens,
bedrijven en ziekenhuizen maken gebruik van aardgas. Uitval van de aardgasvoorziening
leidt tot ernstige maatschappelijke gevolgen.
…en blijft dat ook de komende jaren
• Om de opwarming van de aarde tegen te gaan heeft Nederland zich gecommitteerd aan de
afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van
de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Op alle fronten wordt
fors ingezet op de energietransitie.
• In de Energieagenda heeft het kabinet ambitieuze stappen aangekondigd om de vraag
naar lage temperatuurwarmte de komende decennia fors terug te brengen en aardgas in
2050 volledig uit te faseren uit de gebouwde omgeving. De transitiepaden om hier te
komen worden op dit moment uitgewerkt. Het is zaak om deze verduurzaming de komende
jaren van de grond te krijgen.
• De omslag van aardgas naar andere bronnen van warmte vergt een forse inspanning van
burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties: niet alleen financieel en
organisatorisch, maar ook gelet op de snelheid waarmee duurzame alternatieven kunnen
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•

worden ingezet. Let wel: 1,5 bcm Groningengas bevat min of meer dezelfde calorische
waarde als de vijf windparken die op zee worden gebouwd!
Aardgas speelt daarnaast ook bij de andere functionaliteiten - kracht en licht, hoge
temperatuurwarmte en vervoer - een belangrijke rol in de transitie. Het is bovendien van
alle fossiele energiebronnen het meest CO2-arm en een efficiënte energiedrager. Ook
daarom zal aardgas richting 2050, bij de invulling van de ambities uit het Klimaatakkoord
van Parijs, als minst vervuilende fossiele brandstof nog lang een belangrijke rol spelen.

…voorlopig blijven winnen in eigen land lijkt bovendien wijs
• Zolang aardgas nog nodig is binnen de energietransitie en zolang dit gas veilig kan
worden gewonnen, lijkt het wijs om dit gas uit de Nederlandse bodem te winnen. Wij zijn
op die manier minder afhankelijk van import en bovendien leidt in Nederland gewonnen
gas tot minder CO2-uitstoot. Het gas dat in de Nederlandse bodem zit, heeft ook een
economische en financiële waarde: werkgelegenheid en aardgasbaten.
…maar dan wel door tevens fors te investeren in duurzaam
• Zoals gezegd wordt in het kader van het Klimaatakkoord gestreefd naar het verminderen
van het gebruik van alle fossiele brandstoffen, dus ook van aardgas. Daarom verdient het
de voorkeur om te investeren in de transitie van fossiele energie naar duurzaam in plaats
van te investeren in het vervangen van laagcalorisch Groningengas door (geïmporteerd)
hoogcalorisch gas. In het licht van de energietransitie heeft het de voorkeur om middelen te
benutten voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
…en te zorgen voor een goede verdeling van lusten en lasten
• De regio’s waar gas wordt gewonnen delen op dit moment niet direct mee in de opbrengst
van het aardgas. Te overwegen valt dat een deel van de opbrengst van het gas ten goede
te komt aan de regio, aan provincies en gemeenten. Regionale bestuurders krijgen dan
eigen verantwoordelijkheid en inspraak bij de inzet van eventuele extra middelen. Een
dergelijk idee is overigens niet nieuw. Zie bijvoorbeeld het Waddenfonds, dat jaren geleden
is opgericht toen gaswinning onder de Waddenzee werd toegestaan.
• De lusten en lasten-discussie is naast een principiële discussie over wat ‘eerlijk’ is ook een
discussie over draagvlak voor de gaswinning en een manier om te komen tot een stabiele
situatie die voor alle partijen acceptabel kan zijn. Aandacht voor lusten en lasten is daarom
noodzakelijk in de energietransitie. Dit punt geldt overigens breder dan alleen voor
aardgaswinning.
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Afbouw moet dan ook zorgvuldig gebeuren en vraagt tijd
• Bij de afbouw van het aardgasgebruik moeten we ook kijken of we de gasinfrastructuur in
Nederland kunnen benutten voor duurzame vormen van energie, zoals geothermie of het
transport of opslag van waterstof.
• Voor de noodzakelijke vermindering van de vraag naar aardgas in de komende jaren zijn
een aantal scenario’s nodig. Welk scenario we ook kiezen, we hebben in ieder geval
verdergaande verduurzaming en besparingen nodig om de vraag naar aardgas terug te
dringen.
Kortom: benoem de roze olifant en behandel hem met nuchterheid
• We kunnen, kortom, niet morgen al van het gas af en zullen in onze plannen voor de
energietransitie dan ook een nuchtere plek moeten geven aan de afbouw van het
aardgasgebruik.
• In veel pleiten, maar ook bijvoorbeeld in regionale energiestrategieën of energieambities
van steden zie ik aardgas echter niet terug. Het lijkt me gelet op het voorgaande belangrijk
om de roze olifant gewoon te benoemen en een plek te geven.
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Jaap Baarsma
Het netwerk als gamechanger

Nederlands elektriciteitsnet in de toekomst
Stelling
De toename van het elektriciteitsgebruik in de bebouwde omgeving en de toenemende
decentrale elektriciteitsproductie vraagt om een herinrichting van de (organisatie van de)
elektrische infrastructuur
De rol van zonne-energie
U had van mij mogelijk een hartstochtelijk pleidooi verwacht voor de uitrol van zonne-energie
als bijdrage in de energietransitie. Ik meen te mogen stellen dat vrijwel iedereen overtuigd is
van deze bijdrage. We kunnen nog twisten op welke wijze en in welk tempo dat kan worden
gerealiseerd. Holland Solar zou wensen dat zoveel mogelijk dakoppervlakte wordt ingezet voor
de productie van zonnestroom en -warmte en dat ook andere manieren door dubbel gebruik
allerlei ruimten (vuilstorten, waterbekkens, vermorste ruimtes rond infrastructuur) worden
omgezet in energie-producerende gebieden. Toch zullen we er niet aan ontkomen om al of
niet tijdelijk braak liggende gronden voor zonneparken te gebruiken en mogelijk zelfs
landbouwgronden.
Zonne-energie als onderdeel van de energiemix
Ook zou ik deze bijdrage hebben kunnen gebruiken om alle betrokkenen bij de energietransitie
te wijzen op het belang van de derde bron. Zon en wind zijn belangrijk voor de toekomst van
de duurzame energievoorziening in 2050, maar ook dan zullen we een aanvullende bron van
energie nodig hebben. Opslag van stroom zal mogelijk een oplossing zijn voor de kortcyclische verschillen in de stroomproductie, het zal geen oplossing blijken voor de seizoensafhankelijkheid van zonne-energie, maar ook anderszins voor de weersafhankelijke
onzekerheden van wind én zon. Biomassa en nieuw gas (biogas, syngas, waterstof/katalytisch
verkregen methaan) zullen waarschijnlijk de bron moeten zijn, die dynamisch de totale
behoefte aan elektriciteit aanvult. Dit kan gebeuren in centrales of lokaal b.v. via co-generatie
met warmte. De noodzaak van balancering vanuit een derde regelbare bron wordt nog altijd te
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weinig onderkend. Ik sluit overigens niet uit dat ook fossiele brandstoffen gecombineerd met
CCS en mogelijk zelfs kernenergie nog een rol zullen blijven spelen in de uiteindelijke
balancering.
Elektrische infrastructuur
Naast ruimte kan ook de capaciteit van het netwerk de voortvarende uitrol van zonnestroom
beperken. Dit netwerk is van oudsher top-down ingericht. Van de elektriciteitscentrales wordt
de stroom naar de haarvaten in de samenleving gestuurd. Het netwerk is in de periferie
gedimensioneerd naar het stroomgebruik aldaar en houdt geen rekening met soms
grootschalige decentrale productie. Dit geldt voor windparken en voor zonneparken, maar ook
voor individuele windmolens en zelfs voor dak-installaties van zonnepanelen. Netten moeten
hiervoor worden verzwaard, maar soms zal het rationeler zijn om opslag te realiseren, die voor
een geleidelijke toeleiding van de decentraal opgewekte stroom zorg draagt. Smart-grids op
allerlei niveaus kunnen zorgen voor een goede aansturing van gebruik, opslag en productie.
Dit vraagt niet alleen een andere inrichting van de netten, maar mogelijk ook andere rollen van
de netbeheerders. In deze discussie zal het belang van de energietransitie voorop moeten
staan en niet de individuele belangen van de betrokken spelers in de energiemarkt, zoals de
energieleveranciers, de netbeheerders of andere (nieuwe) marktspelers. Wel moet rekening
gehouden worden met de transparantie en de begrijpelijkheid voor de eindgebruiker, met
name de consument.
Flexibilisering
Overal wordt flexibilisering van de tarieven genoemd als deel van de oplossing voor de
onzekerheid op het net door de grilligheid van (decentrale) duurzame bronnen van elektriciteit.
Er is al veel flexibiliteit mogelijk in de zakelijke markt, maar veelal wordt de flexibilisering
genoemd in relatie tot de consumentenmarkt. Regelmatig wordt er in dit verband gesproken
over nieuwe ‘businessmodellen’ voor de energieleverancier en over een functie van de
‘aggregators’. Weinig wordt daarbij de vraag gesteld hoe groot de flexibiliteit in
elektriciteitsvraag is bij de consument en of die nieuwe businessmodellen wel begrepen
worden door de consument. In de zakelijke markt zitten er veelal professionals op het terrein
van de inkoop van energie aan tafel. Ik schat de flexibiliteit van b.v. één koelhuis bij de inname
en afschakeling van stroom gelijk aan de flexibiliteit van enige duizenden woningen.
Flexibiliteit speelt nu al een belangrijke rol in de balancering van het net, maar het lijkt mij
vooralsnog zaak om dit bij de zakelijke markt te houden, ook al omdat zij 80% van de
elektriciteitsmarkt vertegenwoordigen. Een saillant detail bij de huidige praktijk van
flexibilisering is dat een belangrijk deel gevonden wordt in het afschakelen van duurzame
energie, zoals windmolens en naar mij onlangs is gebleken ook zonne-energie. Dat kan toch
niet de bedoeling zijn!
34

Balancering van het net
Kenmerk van elektriciteit is dat het gebruik en de opwek in balans moet zijn. Deze balancering
is nu via de verschillende elektriciteitsmarkten centraal geregeld. De productie van de energie
vindt nu nog vooral plaats in de elektriciteitscentrales. De decentrale (duurzame) productie
speelt nog geen rol van betekenis, hoewel ook nu in uitzonderingsgevallen al sprake is van
lokale/regionale congestie. Bij toename van decentraal gebruik van elektriciteit (b.v. door het
elektrisch vervoer), maar vooral door de toenemende decentrale productie van elektriciteit zal
er steeds vaker sprake zijn van lokale/regionale problemen in het net. Mijn inschatting is dat dit
niet meer alleen centraal in het net is op te vangen. Er moeten nieuwe vormen gevonden
worden om lager in het net te balanceren. Dit kan door bovengenoemde flexibele in- en
uitschakeling van gebruik, door opslag als buffer te gebruiken, door (decentrale) flexibele snel
schakelende productie-units te laten werken en eventueel als sluitstuk duurzame bronnen af te
knijpen of zelfs stop te zetten.
De centraal geregelde balancering wordt nu door TeNNet georganiseerd via de APX- en
vooral de onbalansmarkt. Het is de vraag of dit mechanisme ook lokaal/regionaal kan worden
toegepast. Onderzocht zou moeten worden wat de rol van de regionale netbeheerders in zou
moeten zijn en of hiervoor ook uitbreiding van hun mandaat nodig is. Regionale balancering
moet daarbij vanzelfsprekend ondersteund worden door een landelijke en zelfs internationale
balancering van de netten. Een andere vraag die voorligt is of netbeheerders (landelijk of
regionaal) meer mogelijkheden zouden moeten hebben om opslagfaciliteiten zelf te beheren of
reservecapaciteit zelf zouden moeten kunnen gebruiken. Beiden om de stabiliteit van het net
te waarborgen.
Conclusie
Uit bovenstaande is duidelijk dat een heroriëntatie van de inrichting van het
elektriciteitsnetwerk nodig is en een heroverweging van de rollen die de verschillende spelers
hierin spelen. De transitie naar duurzame energie zal hierin voorop moeten staan en de
instituties moeten daarop worden ingericht. De regionale beheerders zullen in mijn ogen een
belangrijke rol moeten spelen in het komen tot een gebalanceerde duurzame
elektriciteitshuishouding in ons land. Een gelaagde balancering, lokaal, regionaal, nationaal en
uiteindelijk internationaal is de beste garantie op een goed werkend elektriciteitssysteem.
Bovendien is een dergelijke opbouw minder kwetsbaar (technisch en qua ICT) en ‘last but not
least’ de grote ingrepen, die de transitie naar duurzame energie zal hebben op de
leefomgeving, zullen beter geaccepteerd woorden door de burgers. De voor de duurzame
balans noodzakelijke productiemiddelen zijn er immers voor hun eigen stabiele
elektriciteitsvoorziening.
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Sandor Gaastra
5 mogelijke gamechangers voor de transitie in Nederland

•

•

•

•

•

De energietransitie wordt vaak vergeleken met het Deltaplan. De energie/klimaattransitie is
echter vele malen complexer, niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk. Het gaat
bovendien om een mondiale uitdaging, waarin we volop internationaal zullen moeten
samenwerken.
De uitdaging is ongekend en deze opgave is niet recht-toe-recht-aan te realiseren.
Daarvoor zijn de uitdagingen te complex. De energie/klimaattransitie stelt ons bovendien
voor een aantal stevige dilemma’s met belangrijke trade offs. Twee voorbeelden:
o Maximale inzet op wind op zee vs. natuurbehoud;
o het beperken van de veestapel en meer dierenwelzijn versus landgebruik.
Business as usual is geen optie meer. Dat geldt ook voor de overheid. De transitie zal de
hele maatschappij veranderen, onze leefomgeving, onze manier van leven, onze manier
van samenwerken en organiseren.
Tegen die achtergrond heeft het kabinet eind 2015 de energieagenda opgesteld, die een
kader biedt voor de transitie richting 2050. In die agenda zijn vijf transitiepaden
geïdentificeerd, waarlangs we de transitie willen vormgeven. Samen met een breed
spectrum aan partijen in de samenleving werken we deze paden nu uit. Het gaat om:
o Lage temperatuur warmte (de verwarming van de gebouwde omgeving)
o Kracht en licht (elektriciteit voor verlichting, apparatuur, ICT, etc.)
o Duurzame mobiliteit (auto’s, goederenvervoer, internationale zee- en luchtvaart)
o Hoge temperatuurwarmte (hier gaat het vooral om de transitie van de energie
intensieve industrie)
o Voedsel en natuur (de niet-energiegerelateerde broeikasgassen en vastlegging van
CO2 bij de productie van voedsel en natuur in Nederland)
Daarnaast zijn drie horizontale thema’s geïdentificeerd die cruciaal zijn voor het slagen van
de transitie: innovatie, ruimte en governance.
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•

We hebben een groot aantal gamechangers nodig, niet alleen technische gamechangers,
maar ook om economische en sociaal-maatschappelijke. In dit pleit noem ik er vijf als
voorbeeld:

1. de woningbouwcorporaties
• Voor het transitiepad Lage Temperatuur is er een sleutelrol voor de
woningbouwcorporaties. In 2050 moet de gebouwde omgeving in Nederland CO2-arm zijn.
Dat betreft 7 miljoen huizen. De corporaties beheren zo’n 2,4 miljoen woningen. Zij kunnen
direct een markt creëren om de transitie naar een aardgasvrije wijken te realiseren. De
corporaties worden daarmee de gamechanger in de gebouwde omgeving.
2. waterstof
• Waterstofgas biedt een oplossing voor het probleem van de opslag van elektriciteit.
Bovendien kan het een belangrijke rol spelen in industriële processen, maar ook in de
gebouwde omgeving. Daarmee kan het een cruciale positie spelen in de transitiepaden
Lage Temperatuur, kracht en Licht, Hoge temperatuur en mobiliteit.
3. de eiwittransitie
• Op het transitiepad voedsel en natuur kan de eiwittransitie een gamechanger worden. De
overgang van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten in ons voedselpatroon. Daarmee
kan de uitstoot van broeikasgassen omlaag worden gebracht, omdat de productie van
plantaardige eiwitten veel minder broeikasgassen voortbrengt dan de productie van
dierlijke eiwitten. De eiwittransitie biedt ook kansen voor het bedrijfsleven dat hierin grote
markt- en innovatiemogelijkheden ziet.
4. de verduurzaming van de industrie
• De transitie betekent dat er steeds meer vraag zal ontstaan naar duurzame producten en
dat kan nieuwe bedrijvigheid aantrekken. De industrie kan zelfs een oplossing bieden voor
CO2-emissiereductie door CO2 te gebruiken en vast te leggen in producten (CCU). Er is
de komende decennia een enorme inzet op innovatie nodig, want de technologie om
grootschalig fossiele brandstoffen te vervangen in industriële warmteprocessen is nu nog
niet aanwezig. Daarvoor zijn proefprojecten nodig, bijvoorbeeld rond CCS. Sommige
processen zullen de transitie niet kunnen maken Ook daar is beleid voor nodig, om een
zachte landing te bieden voor de betrokken bedrijven, de werknemers en de regio’s in
kwestie.
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5. consumentgerichte prijsprikkels en businessmodellen
• We zien twee belangrijke revoluties op dit gebied die elkaar versterken. Ten eerste een
technologische revolutie die de burger nieuwe handelingsperspectieven geeft voor zijn
energiegedrag. De mogelijkheden voor lokale opwek en besparing nemen toe door
technologische ontwikkeling. De digitalisering geeft bovendien nieuwe mogelijkheden voor
monitoring, bewustwording en meer op het individu gerichte dienstverlening. Deze
technologische revolutie kan leiden tot andersoortige financiële beslissingen.
• De tweede revolutie is van sociale aard. Mede door de technologische revolutie neemt het
energiebewustzijn toe, en ontstaan er tegelijk nieuwe mogelijkheden voor prijsprikkels. De
technologische revolutie maakt deze differentiatie in prijsprikkels beter mogelijk. Als
normatieve overwegingen een grotere rol gaan spelen (bijvoorbeeld bij collectieve
initiatieven om energie te besparen of op te wekken), dan hebben prijsprikkels een heel
andere werking. Prijsprikkels kunnen intrinsieke motivatie activeren en leiden tot dergelijk
lokale energie-initiatieven. Maar ze kunnen ook tegengesteld werken. Slimme prijsprikkels
gecombineerd met nieuwe businessmodellen kunnen zo een belangrijke gamechanger zijn.
•

•

Transities zijn per definitie onvoorspelbaar en disruptief. We krijgen waarschijnlijk te maken
met een aantal op elkaar inwerkende gamechangers. Welke gamechangers dat worden,
hoe ze op elkaar inwerken, en hoe de transitie uiteindelijk vorm zal krijgen is
onvoorspelbaar.
Dat is het uitgangspunt van waaruit we moeten gaan werken aan de transitieopgave. Ieder
vanuit zijn eigen rol en positie, indachtig het doel van de transitie. Dat staat als een paal
boven water en daaraan kan niet getornd worden.
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Piet Sprengers
Pleidooi voor de volger

Toedracht en uitgangspunten
Zoals u zelf al eerder heeft aangegeven, staan de urgentie van het klimaatprobleem en de
noodzaak daarin snel en omvangrijk te handelen, niet ter discussie. Evenmin staan bij u de
morele afwegingen daarbij ter discussie. Ik zal daar dan ook niet over uitweiden.
Wat ook niet ter discussie staat, is dat allerlei economische sectoren, politiek, kenniscentra,
burgers, noem maar op, alle op hun manier kunnen bijdragen aan een snelle transitie naar een
low-carbon economy. Ten slotte bent u als jury bekend met het Klimaatakkoord van Parijs. En
met de wetenschap dat dit akkoord wellicht niet ver genoeg gaat in zijn doelstelling, en zeker
niet ver genoeg in zijn uitvoering. Ook daar wil ik nu niet verder over uitweiden. Dat zou niet
passend zijn, want daarover bent u beter geïnformeerd bent dan ik.
Het probleem
De bovenstaande uitgangspunten maken duidelijk dat ook de financiële sector een
verantwoordelijkheid heeft. Minder duidelijk is hoe die sector kan bijdragen aan de uitvoering
van Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor zijn nodig: een koploper, een eerste volger en een
tweede volger. Want de volgers zijn de game changers.
De koploper
Als financiële instelling heeft ASN Bank al vele jaren een koploperspositie met haar
klimaatbeleid. Dit beleid bestaat uit een eenvoudige strategie met twee aspecten. We
vermijden investeringen die afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. En we doen
investeringen die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen.
Maar doen we wel genoeg? Die vraag stelden we ons in 2012. Wanneer dragen we genoeg bij
aan de realisatie van het klimaatakkoord, gezien onze investeringen en de bijdrage die van
ons als bank verwacht mag worden? Hoe groot is de carbon footprint van al onze
financieringen en beleggingen? En hoe groot mag die zijn om binnen de noodzakelijke
klimaatdoelen te vallen?
Nog voordat het klimaatakkoord van Parijs werd afgesloten, hebben wij die vragen als volgt
beantwoord: 1) de carbon footprint van onze balans moet in 2030 netto nul zijn; 2) we hebben
geen idee waar we nu staan; daarom gaan we zelf een methodiek ontwikkelen om dat te
meten.
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Dat leidde ertoe dat we over 2013 voor het eerst de carbon footprint van onze balans hebben
gemeten. We stelden vast dat die voor 35 procent klimaatneutraal was, terwijl we streven naar
100 procent. Hoe reageerde de financiële sector hierop? Die vond dat ASN Bank een
wereldvreemde idealist was.
De eerste volger
Dat zou waarschijnlijk nog steeds zo zijn, als er niet een eerste volger was opgestaan. Onze
inspanningen hebben namelijk weinig effect als anderen niet volgen. Dan dragen ze wel bij
aan de wens van onze klanten, maar de impact op het klimaat is klein. De elegantie van onze
doelstelling en onze methodiek kunnen namelijk een krachtige hefboom zijn voor de financiële
sector. Stel dat álle financiële instellingen onze doelstelling overnemen en hun carbon footprint
meten zoals afgesproken. Dan leven we in 2030 in een klimaatneutrale samenleving!
Daarom hebben we ons vanaf het begin ingespannen om volgers te vinden. De eerste volger
speelt daarbij een cruciale rol. Die zochten we in onze directe omgeving: bij de Volksbank, de
groep waartoe ASN Bank behoort. De Volksbank was natuurlijk bekend met het
duurzaamheidsbeleid van ASN Bank. Zij zag hoe logisch dit beleid is en dat het succes kan
hebben. Na wat aarzeling besloot de Volksbank dat ons klimaatbeleid helemaal aansluit bij
haar manifest en statuten. Zij heeft de doelstelling van ASN Bank om in 2030 klimaatneutraal
te zijn, volledig overgenomen. Samengevat: een game changer meldde zich op het toneel. De
eerste volger was een feit en trok de belangstelling van anderen.
De tweede volger
Een eerste volger van formaat gaat het spel echter nog niet veranderen. Net zoals bij bedrijven
als Tesla en Vestas, komt de grote transformatie pas echt op gang als er zoveel volgers zijn
dat een tipping point ontstaat. Dan gaat het heel snel: in plaats van wereldvreemde idealist als
je meedoet, ben je dan een achterblijver als je niet meedoet. De autosector bevindt zich op dat
kantelpunt: zonder serieuze plannen voor elektrisch vervoer zijn automerken van het ene op
het andere moment achterblijvers.
De financiële sector moet daar nog komen. ASN Bank blijft moeite doen om meer volgers te
mobiliseren om dit tipping point te bereiken. Daarom handelen we in alle openbaarheid en
maken onze activiteiten zichtbaar. We kunnen makkelijk gevolgd worden. Onze kennis over
methodieken en processen stellen we onvoorwaardelijk en gratis ter beschikking. Daarbij
behandelen we iedereen die belangstelling toont, als gelijkwaardig. Onze methodiek
beschouwen we niet als heilig, maar we stellen haar ter discussie. Daarom hebben we een
platform opgericht (PCAF) waarop we kennis op een gelijkwaardige manier delen. Er zijn
inmiddels voldoende geïnteresseerden die zouden kunnen opstaan als de tweede, derde of
zelfs vierde volger.
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Vordering
Mijn vordering aan u is dat u – om een versnelde transitie te bereiken – niet alleen een tweede
volger aanwijst, maar ook een derde en vierde. Want zij maken van de koploper en de eerste
volger een groep, zodat de gehele financiële sector het tipping point bereikt als kracht op weg
naar een klimaat neutrale samenleving.
Bewijsstukken:
Bewijsstuk nummer 1.
Bewijsstuk nummer 2.
Bewijsstuk nummer 3.
Bewijsstuk nummer 4.
Bewijsstuk nummer 5.

https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ
www.asnbank.nl/klimaatneutraal
https://www.devolksbank.nl/verantwoord-ondernemen/onzeprojecten/klimaatneutraal-in-2030.html
http://carbonaccountingfinancials.com/
Uit Statuten de Volksbank: “Bij alle genoemde activiteiten heeft de
vennootschap mede ten doel de duurzaamheid van de samenleving
te bevorderen.”
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Leo Meyer en Hans Warmenhoven
De carbon budget benadering – een solide basis onder het klimaatbeleid?
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Donald van den Akker
Streetwise klimaatbeleid

Ik geef het maar meteen toe: dit is mijn eerste keer op Springtij. Natuurlijk stonden voorheen
praktische bezwaren in de weg, maar ook bekroop me steeds een gevoel van isolement. Iets
waar ik van nature slecht tegen kan. Het is mooi dat we de tijd nemen om als groep na te
denken over ‘gamechangers’. Even los van onze dagelijkse beslommeringen. En tegelijk, die
dagelijkse beslommeringen doen er wel toe. Het eiland en de setting … het geeft ook het risico
dat we los van de werkelijkheid staan. Daar houden we rekening mee.
Acht jaar geleden startte ik een bewonersvereniging in mijn buurt. Het heeft mijn inzichten,
ondanks alle bijbehorende frustraties, verrijkt. Waarschijnlijk ben ik niet de enige Springtij
deelnemer die op deze manier met de voeten in de klei staat. En met de klei bedoel ik dan je
buurt, wijk of dorp, waarin je mét bewoners, bedrijven, gemeente, netbeheerder,
woningcorporatie en anderen samen investeert in duurzame ontwikkeling. Ik merk hoe
belangrijk het is om dit stuk werkelijkheid te kennen en ook met elkaar uit te wisselen. Want
het omgekeerde geldt ook: hoe kan je nu verandering bewerkstelligen zónder die wereld te
kennen?
In deze praktijk merk ik datgene wat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) eind vorig jaar
ook constateerde: ‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duurzaam’ wordt slechts door 1,5% van de
bevolking als belangrijk ervaren, de kennis erover is laag en de overheid is niet de
betrouwbaarste informatiebron die we kennen. Voor de helderheid: deze mensen stemmen
ook op de politieke partijen die hun programma afstemmen op deze maatschappelijk ervaren
prioriteiten. In ons democratisch systeem is het dan ook niet raar als daar door de politiek dan
ook gehoor aan wordt gegeven. En dus een stuk minder aan de urgentie die klimaatbeleid
nodig heeft. Wat natuurlijk, op haar beurt, met ongeloof wordt ontvangen in het energie- en
klimaatwerkveld.
Reden om eens kritisch naar onszelf te kijken, het energie- en klimaatwerkveld in Nederland.
Wat mij allereerst opvalt is dat het dominante discours een hoog technisch en technocratisch
gehalte kent. Bij ‘energie’ gaat het niet primair over Peta Joules en koperdraad maar over
mensen. En die hebben andere prioriteiten, getuige hetzelfde SCP-onderzoek. Zorg, werk en
onderwijs staan stevig bovenaan het lijstje waar klimaat pas op een 11e plaats terug te vinden
is. Die werkvelden kennen een rijke historie. Waar wij het binnen ons energiebeleid nog
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hebben over energieloketten, wordt in de zorg een dergelijke rol al jaren als eerstelijns functie
ingericht. Dit bij een duidelijke groep met daarvoor opgeleide instanties en structuren. De
overheid pakt daar de rol op van kwaliteitsborging en coördinatie. Waar wij nog zoeken naar
de rol van decentrale energiebedrijven als de energiecoöperaties is in het onderwijs al een
uitgebreide structuur van decentraal én centraal vormgegeven taken en instellingen. De
governance van het basisonderwijs is bijvoorbeeld heel sterk lokaal vormgegeven.
Onze uitdaging is dan ook om het energie- en klimaatvraagstuk meer te vermaatschappelijken.
We zullen ons moeten openstellen voor andere beleidsdomeinen, al was het maar omdat
mensen niet in domeinen denken en leven. Leren van volwassen beleidsdomeinen past in het
energiedomein bij uitstek bij de nieuwe rol van de overheid. Analoog aan de Centra voor
Jeugd en Gezin kan ook iedere gemeente een centrum voor duurzame gebiedsontwikkeling
opzetten. Met daarin de competenties die zorgen voor samenwerking, kwaliteitsborging,
integrale aanpak, beleidsontwikkeling en beleidsinnovatie. In de transitie die energiebedrijven
doormaken, van leverancier naar dienstverlener, geeft dit ook meer mogelijkheden. Een fusie
tussen bijvoorbeeld Eneco en zorgverzekeraar DSW lijkt mij in dat kader nog helemaal niet zo
gek.
Een belangrijke toepassing van deze integrale benadering hebben we hard nodig in de
aardgastransitie op wijkniveau. De transformatie naar aardgasvrije wijken zal uiteindelijk ieder
huishouden gaan raken, dus ook de 98,5% van de bevolking die dat niet als een belangrijk
onderwerp ervaart. Ook met die mensen zullen gesprekken gevoerd moeten worden en een
open en integrale procesbenadering is daarbij essentieel. Naast technische, ruimtelijke en
financiële aspecten zullen ook de sociaal-economische en sociaal-culturele aspecten hierbij
bepalend zijn voor de uitkomst. Natuurlijk hebben lokale overheden hier een belangrijke rol in.
Maar gelet op het tekortschietende vertrouwen zal hun rol zich meer moeten toeleggen op
‘zorgen dat het gebeurt’ dan dat ze het zelf gaan doen. Het benutten van de competenties van
het opbouwwerk en de lokale energiecoöperaties kan daarbij cruciaal zijn. Dit behoeft een
duidelijke visie van de lokale overheden op deze maatschappelijke rol van bijvoorbeeld lokale
energiecoöperaties. Immers, dit type nieuwe bedrijfseconomische maatschappelijke modellen
zijn cruciaal in het transformatieproces1 dat de energietransitie is.

1 “Transformatieve innovaties zijn het meest ingrijpend. Feitelijk wordt alles gewijzigd. Bestaande routines voldoen niet meer. De

organisatievorm, de organisatiecultuur en de werkprocessen veranderen ingrijpend. Er ontstaan nieuwe klantrelaties en de organisatie is
actief op andere markten. Dit alles betekent dat de waarden die aan de organisatie ten grondslag liggen onder druk komen te staan en
geleidelijk nieuwe waardepatronen ontstaan. Leren in transformatieve processen betekent het zoeken naar een nieuwe identiteit, het
opnieuw doordenken van de betekenis van de organisatie en het opnieuw formuleren van de maatschappelijke betekenis. Het gaat om
derde-orde leren waarbij nieuwe waarden tot stand komen.” (Jaap Boonstra, Innoveren en Leren, januari 2006)
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Afbeelding 1 Uit: 'Ondernemen in de circulaire economie', OPAi en MVO Nederland, 2014, p18
De gamechanger hierbij is de verandering van eigendom. Lokale energiecoöperaties zijn nog
maar de pioniers in dit proces waarbij het eigendom verplaatst van internationaal
energiebedrijf naar lokale gemeenschap. Meerdere nieuwe lokale maatschappelijke
verdienmodellen zullen al snel volgen. In de zorg zijn er bijvoorbeeld ook steeds meer lokale
zorgcoöperaties te vinden: bewoners die zelf hun zorg inkopen. In het proces om te komen tot
aardgasvrije wijken zullen ook nieuwe bedrijven ontstaan, bijvoorbeeld ESCo’s. De
maatschappelijke waarde en verankering hiervan zal zodanig geborgd moeten worden dat het
rendement van deze nieuwe business opnieuw wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving
en niet verdwijnt naar een investeerder ergens ver weg. De ‘commons’ als duurzame
energiestromen en kennis, moeten niet ‘gekapitaliseerd’ worden in een extractieve
economische structuur. De lokale overheden hebben dan dus als taak om deze nieuwe
verdienmodellen te laten ontstaan en ze te kunnen opschalen naar de markt. In plaats van
subsidies neemt ze liever een publiek aandeel om daarmee het ontwikkelproces te faciliteren.
En waarmee de investering weer terugkomt bij de lokale samenleving. Onze samenleving.
Daar waar we met onze voeten in de klei staan, iedere dag weer.
Donald van den Akker
Directeur Strategie en Samenwerking Klimaatverbond Nederland
Sinds 1992 ondersteunt Klimaatverbond Nederland gemeenten, provincies en waterschappen bij het agenderen
en realiseren van ambitieus klimaatbeleid.
Donald (1966) werkte voorheen voor diverse maatschappelijke organisaties, overheden en adviesbureaus. Hij is
te kenmerken als een vrijzinnig, creatief en strategisch denker, een netwerker pur sang met een stevig netwerk in
duurzaamheidsbeleid, lokaal, nationaal en internationaal. Maatschappelijk betrokken in de eigen Rotterdamse
Bazelbuurt, Nederland en ver daarbuiten. En volgens een enkeling de stomste en liefste vader ooit.
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Ed Nijpels
Energietransitie: het tempo gaat omhoog!

1. Het Energieakkoord voor duurzame groei heeft een energietransitie op gang gebracht door
samenhang, samenwerking, doelgerichtheid en continuïteit te borgen die eerder ontbrak.
2. In de kern is de energietransitie een maatschappelijke verandering. Dit vraagt bijdragen van
burgers, werkenden, bedrijven, kennisinstellingen, vakbeweging en maatschappelijke
organisaties, decentrale overheden en het rijk. Ieder zal vanuit eigen rol en mogelijkheden een
bijdrage moeten leveren om de doelen te halen. Geen enkele sector of branche is
uitgezonderd.
3. Voor de burger is energie besparen een feest. Je verdient het altijd terug en je
energierekening wordt lager. Voor installateurs, bouwers en andere bedrijven ligt er een mooie
markt om burgers te ontzorgen door ze door het woud van technieken, subsidiemogelijkheden
en regels te helpen.
4. Er liggen mooie kansen voor energiebesparing bij bedrijven. Neem de kantoren. Met een
verduurzaamd kantoor kan je meer huur vragen en het stijgt ook in waarde ten opzichte van de
middenmoot. Dat heeft ING berekend. Bouwers, beleggers en vastgoedbezitters grijp je kans
en verduurzaam meteen naar een Label A kantoor.
5. Innovatie komt niet als manna uit de hemel vallen. De overheid moet duidelijke regels en
doelen stellen n de voorwaarden scheppen. Dan kan het bedrijfsleven daar op inspelen. De
katalysator kwam er niet omdat de auto industrie dat graag wilde. Dat kwam door een
duidelijke overheid.
5. Een les die we uit het Energieakkoord kunnen trekken is dat continuïteit en een consistente
uitvoering noodzakelijk zijn om resultaten te bereiken. Die continuïteit en consistente uitvoering
is met het Energieakkoord op gang gekomen en is hard nodig om de doelstellingen van Parijs
te halen.
6. Continuïteit en versnelling zijn noodzakelijk, gezien de urgentie van het klimaatvraagstuk,
maar ook om de economische kansen die de energietransitie biedt te kunnen verzilveren.
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Behalve aan de ecologische en economische dimensies van de transitie, dient het energie- en
klimaatbeleid bovendien recht te doen aan de sociale dimensie ervan, door te anticiperen op
de sociale consequenties en burgers en werkenden mee te nemen in de transitie.
7. De governance van het energie- en klimaatbeleid die nodig is om deze resultaatgerichte
uitvoering te richten en te versnellen bestaat in de visie van de SER uit vier bouwstenen:
a) een consistent beleidskader met een helder lange termijnperspectief, om burgers en
bedrijven continuïteit en investeringszekerheid te bieden. Een Klimaatwet kan zo een
consistent kader bieden.
b) een maatschappelijk akkoord (Energieakkoord 2.0) dat samenhang brengt in de acties van
alle betrokken partijen
c) onafhankelijke monitoring en borging om de voortgang kritisch te volgen en de uitvoering
waar nodig bij te sturen.
d) faciliterend beleid om de benodigde voorwaarden te scheppen in de vorm van robuuste
financiering, innovatiekracht, goed geschoolde werknemers en voldoende maatschappelijk
draagvlak.
8. We waren een van de slechtste EU landen al het gaat om duurzaamheid. Alleen Malta en
Luxemburg stonden onder ons. Met het Energieakkoord zorgen we dat we ons been in 2023
hebben bijgetrokken en weer in de pas lopen. Een Energieakkoord 2.0 kan zorgen dat we
daarna ook de doelen van Parijs gaan halen.
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Namens de griffies:
Dank voor uw medewerking en inzet!

