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Een eiland op een gasbel 

 

In het vorige nummer van Signaal eerder dit jaar hebben we geconstateerd dat 2008 een boeiend 

Duurzaam Energie jaar zal worden. Dat lijkt in ieder geval een feit. We zien dat de pro- en 

contrakrachten zich nadrukkelijker manifesteren. Een teken dat er serieuze voortgang wordt 

gemaakt?  

Vanaf april is de SDE-regeling geactiveerd voor een aantal duurzame elektriciteitsopties. De vraag is 

zo enorm dat, op de website van Senter Novem, zal worden aangegeven of en zo ja hoeveel geld 

aanvullend op het oorspronkelijke budget door het Ministerie van EZ ter beschikking wordt gesteld. 

Daar bovenop zal later dit jaar een nieuwe stimuleringsregeling worden ingevoerd voor het 

toepassen van duurzame warmte in de bestaande gebouwde omgeving. Politici struikelen over het 

noemen van “duurzame energie” als kernpunt van beleid. Veel goed nieuws zo op het oog. Een wat 

nadere analyse en vergelijking met de rest van de EU tempert echter ons enthousiasme.   

Door onze wijze van financiering en stimulering van duurzame energie laten we ons wel van de 

meest Nederlandse kant zien. Zuinige budgetten en regenten beleid. De keerzijde van de VOC-

mentaliteit. Daar waar bijvoorbeeld Duitsland per jaar zo’n 500 mln. uitgeeft voor de stimulering van 

zonnewarmte heeft Nederland voor de komende 3 jaar zo’n 6 miljoen per jaar beschikbaar. Voor 

duurzame elektriciteit en biobrandstof is een vergelijkbaar verhaal te houden. De bedoelingen zijn 

goed, maar de daden zijn daar niet mee in overeenstemming. Nederland is nog steeds een eiland op 

een gasbel en lijkt immuun voor de Europese transitie naar een duurzame energie voorziening.  

Je vraagt je af waarom we dit eilandgedrag vertonen. Het zijn niet alleen politieke weerstanden want 

ook bedrijven die een verschil zouden kunnen maken wijzigen beleid ten nadele van duurzame 

energie. Shell keert zich af van wind-op-zee projecten en kleurt haar imago geleidelijk weer van licht 

groen naar grijs/zwart. Wegen de korte termijn industriebelangen zwaarder dan de opbouw van een 

innovatieve industrie? Er zijn immers weinig mensen die twijfelen aan het feit dat we binnen enige 

decennia een Duurzame Energie (DE) sector zullen hebben van vele tientallen miljarden omzet per 

jaar als economische toegevoegde waarde. De vraag is echter of de Nederlandse industrie- ,  en 

dienstensector daar een rol in zal vervullen. De kennis en infrastructuur is er (nog), maar het 

buitenland lonkt en loert. 

 

Vanaf april heeft de DE Koepel een nieuwe manager Public Affairs: Monique van Eijkelenburg. We 

zijn blij met haar komst en zij geeft een nieuwe impuls aan de inspanningen van de DE-sector om 

voortvarend en consistent DE-beleid te voeren in een turbulente periode. Elders in deze Signaal treft 

u haar eerste indrukken. We wensen haar veel succes en energie bij het verder invullen van haar 

taak. 
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