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De Duurzame Energie uitdaging uit Europa

Zoals dat tegenwoordig heet: we hebben een prachtige uitdaging voor ons. De Nederlandse positie
binnen Europa op het gebied van Duurzame Energie op de 24ste plaats met 2,6% duurzame energie
(inclusief bij- en mee-stook) in de totale energievoorziening kan alleen maar verbeteren. Echter
België, de UK en Malta die nu nog achter ons liggen zijn met een flinke aanpak bezig om ook hun
posities sterk te verbeteren. Aan de politieke ambitie heeft het de afgelopen jaren niet gelegen:
Nederland zal in 2020 20% van de energievoorziening duurzaam opwekken en deze ambitie wordt
politiek terecht met verve verdedigd. Schokkend is het dan dat het Planbureau voor de Leefomgeving
recent helaas moet vaststellen dat we met het huidige beleid en instrumentarium deze doelstelling
bij lange na niet zullen halen. Een trieste bevestiging van wat de Duurzame Energie Koepel al langer
heeft vastgesteld. We zullen de uidaging dus met meer energie en creativiteit moeten oppakken,
want ik zie de Kamervragen al voor me waarin de regering wordt gevraagd hoe het toch mogelijk is
dat Nederland steeds verder achterop raakt in Europa op het gebied van Duurzame Energie. Maar,
de redding is nabij. Vorig jaar hebben de Europese regeringsleiders, de EU commisie en het EU
parlement de Duurzame Energie Richtlijn (zie: www.dekoepel.org Europese zaken) aangenomen
waarin niet alleen is vastgesteld dat de EU in 2020 20% energie duurzaam opwekt, maar waarin ook
is vastgesteld dat alle lidstaten medio 2010 op overtuigende wijze aantonen hoe ze hun specifieke
land-doelstelling willen bereiken. Dat is een fantastische kans om in Nederland een trendbreuk te
bereiken en met nieuw elan en frisse inzichten een beleidskader vast te stellen voor de komende
kabinetten waarbij de 20% doelstelling kan worden bereikt. Eenvoudig zal dat niet zijn. Het zal
impliceren dat er op een totaal andere manier gekeken moet worden naar de toepassing en
stimulering van duurzame energie, want alle onafhankelijke studies geven aan dat we er op de
huidige manier niet komen. Deze kans wil de DE Koepel met alle middelen aangrijpen. Het komende
jaar zal dus bepalend zijn hoe we in Nederland de komende 10 jaar de DE doelstellingen zullen gaan
invullen. Eén ding is zeker: ongewijzigd beleid is geen optie, want ons huidige niveau (als we bij- en
mee-stook even niet meerekenen) van ca. 1% duurzame energie zal met onze huidige aanpak niet
binnen 10 jaar kunnen oplopen naar 14 of 20%. De komende 12 maanden worden boeiend,
spannend en hopelijk inspirerend. We zullen contouren moeten vaststellen hoe we de ambities heel
praktisch kunnen omzetten in resultaatgericht beleid en wetgeving, waarbij de andere ambities zoals
een koploper positie en meest innovatieve economie zullen volgen. Een fantastisch uitdaging waar
we alle geleerde lessen uit het verleden kunnen gebruiken om daadkrachtig beleid te ontwikkelen. Er
zijn namelijk al zo veel goede voorbeelden: er liggen 23 landen ver op ons voor!

Teun P.Bokhoven (Voorzitter Duurzame Energie Koepel)

