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Het kijkglas moet vol zijn….. 

In het verleden was deze spreuk te lezen op benzine pompen om de klant te laten zien dat deze 

100% waar voor zijn geld zou krijgen. Eigenlijk zou dat ook moeten gelden voor een structurele en 

consistente aanpak om onze energievoorziening te verduurzamen. Helaas  moet er nog veel werk 

verricht worden om het kijkglas vol te laten zijn. 

 

Natuurlijk is er al veel in werking gezet en zijn contouren vastgelegd. Er is nu een SDE+, waarin de 

financiering beter en structureler buiten de overheid wordt georganiseerd. Er komt dit jaar een 

uitwerking op de warmtewet. Het windturbinepark bij Urk komt er aan. Er wordt gewerkt aan een 

verkavelingsysteem voor ondergrondse warmte/koude opslag en onttrekking. De verdere EPC 

verlaging voor de nieuwbouw leidt tot meer duurzame energie. Nederland heeft op een aantal 

kerntechnologieën in de wereld een top kennispositie. Maatschappelijk draagvlak voor duurzame 

energie is aanwezig, zie het succes van het “Burgerinitiatief” en de vele positieve maatschappelijke 

en lokale initiatieven. 

Toch zit er in het kijkglas nog veel lucht door imperfecties binnen de nu ingezette structuren 

waardoor de verduurzaming nog niet vlot loopt. 

Door de opzet van de SDE+ blijft de investeringsonzekerheid bestaan en wordt gekozen voor een 

stimulering van laaghangend fruit. Implementatie van innovaties of gewenste marktontwikkeling van 

iets duurdere technieken krijgen in de SDE+ geen ruimte. De warmtewet lijkt nu werkbaar te worden 

voor restwarmte,  maar eventuele meerkosten van duurzame warmte opwekking worden 

vermoedelijk niet gecompenseerd- waardoor de warmtewet de grootschalige verduurzaming van de 

warmte/koude voorziening lijkt te gaan blokkeren. De afbouw van de groenfinanciering werkt zeer 

belemmerend voor investeerders en het feit dat saldering van energiestromen nog niet is opgelost 

frustreert veel maatschappelijke initiatieven. Immers, de overheid wil ook energiebelasting blijven 

heffen als ik jou een ‘’krop sla uit mijn moestuin’’ geef en jij mij ‘’een bosje sperciebonen’. 

Voor al deze imperfecties wordt verwezen naar de aangekondigde “Green Deal(s)”. Laten we hopen 

dat het geen doos van Pandorra is. Geld zal er niet veel inzitten.  Minimaal gaan wij ervan uit dat er  

een consistente lijn komt waarmee via regelgeving de basis wordt gelegd voor ontwikkeling en 

uitvoering van lokale en individuele duurzame energie initiatieven. Dat die initiatieven er zijn ervaren 

we dagelijks; de kracht van een “deal” wordt gevormd door de wederzijdse inzet. De initiatieven 

vormen de ene kant- de overheid met consistent opbouwend beleid vormt de andere kant. 

Dat zou moeten werken en past veel beter binnen het doel om een Nederlandse industrie en markt 

op te bouwen waar nu al meer dan 10.000 mensen werkzaam zijn in de duurzame energie sector, 

dan een weinig realistische inzet om duurzame energie te importeren uit het buitenland, zoals 

minister Verhagen recent aan de kamer heeft aangegeven. 

In deze Signaal laten we mensen aan het woord van onze brancheorganisaties die vanuit 

verschillende invalshoeken betrokken zijn bij duurzame energie. Het schets een beeld van waar we 

nu staan. En het illustreert de behoefte bij investeerders en burgers aan stabiliteit en consistentie op 

de weg van 4% naar 14% duurzame energie in de komende 9 jaar. 2011: op naar een vol kijkglas … 
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