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2008, Volle kracht voorruit 

 

2008 wordt een boeiend Duurzaam Energie Jaar. Zowel in Nederland, Europa en mondiaal. In 2007 is 

er veel gebeurd en op allerlei manieren een basis gelegd voor een structurele groei van duurzame 

energie in de komende jaren.  

 

Hoewel er verschillend wordt gedacht over de bereikte resultaten in Bali kunnen we toch vaststellen 

dat er ten opzichte van de afgelopen 7 jaar een nieuw elan is ontstaan. De toenemende zorg om het 

klimaat en de sterkere wetenschappelijke basis van de IPPC rapportages accentueren een grotere 

“sense of urgency”. Dit, gekoppeld aan een olieprijs van 100$/vat, versterkt de aandacht voor 

toepassing van duurzame energie. Dit blijkt ook uit de toenemende belangstelling vanuit de 

financiële branche voor de DE sector. Sinds de internet-hype is er mondiaal geen sector geweest die 

voor beleggers zo’n grote aantrekkelijkheid heeft gekend. 

 

Binnen Europa wordt 2008 ook van groot belang voor de DE sector. Met het vaststellen in 2007 van 

de 20% DE doelstelling in 2020 is de basis gelegd voor een actiever EU beleid rond DE. In de komende 

maanden zal de besluitvorming rond de  Renewable Energy Directive nog de nodige discussie geven. 

Belangrijk hierin zijn voor de duurzame elektriciteitsopwekking de thema’s (en discussie) tussen de 

voordelen van een “feed-in” systeem versus de “verplichting”-  benadering. Voor duurzame 

warmteopties tekent zich een verplichtingsysteem af voor het inzetten van een minimum niveau 

duurzame warmte voor alle nieuwbouw. 

 

Tot slot Nederland. Het kabinet heeft zich niet alleen uitgesproken voor de 20% doelstelling, maar 

streeft ook een koplopers positie na. Het werkprogramma “Schoon en Zuinig” geeft de contouren, 

maar de invulling moet nog worden geconcretiseerd.  Om echt de ambitie te kunnen faciliteren zal 

naast consistente allocatie van middelen ook vanuit de optiek van industrie politiek moeten worden 

gehandeld, anders blijft Nederland in de achterhoede. Op dat punt zal de DE Koepel zich met name in 

2008 sterk concentreren in de richting van de Nederlandse overheid. 

 

Kortom het wordt een boeiend jaar. De mondiale, de Europese en de Nederlands ontwikkelingen 

bieden allen perspectief voor een sterke groei van de duurzame energie sector. Een situatie die we 

de laatste jaren niet zo duidelijk op alle drie de niveaus hebben ervaren. De wind, de stroom en 

stroomrichting zijn gunstig- volle kracht vooruit dus! 
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