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Er is een alternatief 

 

Met de presentatie van het Energierapport en het advies van het Top-Team Energie  zijn de 

contouren zichtbaar waar dit kabinet op af koerst. Helaas is dat een koers naar het verleden en niet 

naar de toekomst. Het kabinet kiest met het aangekondigde beleid duidelijk voor een 

energievoorziening die in hoofdzaak zal zijn gebaseerd op fossiele bronnen en kernenergie en zwakt 

de inzet van duurzame energie in Nederland verder af. Om de duurzame energie doelen in 2020 te 

halen wordt gekozen voor een aanzienlijk deel (onzekere) import in plaats van doorpakken op een 

verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Met dat beleid wordt de achterstandspositie 

binnen Europa verder vergroot. De laagste energieprijs voor de grote industrie is voor dit kabinet 

belangrijker dan een inzet op verdere economische groei van de duurzame energiesector met meer 

positieve effecten voor de samenleving als geheel. Er wordt een verkeerde keuze gemaakt, terwijl er 

een aantrekkelijker en effectiever alternatief voor handen is. Het kan anders en beter, met meer 

positieve effecten voor de economie en een minder kwetsbare energievoorziening. 

Dat alternatieve beleid zou in de visie van de Duurzame Energie Koepel moeten worden gebaseerd 

op een aantal belangrijke pijlers.  Kiezen voor een duurzame- en veelal decentrale duurzame 

energievoorziening zal ruimte bieden voor al die initiatieven die momenteel zo moeilijk van de grond 

komen. Daarbij is het niet zozeer de moeilijke business case, maar eerder de bestuurlijke en 

institutionele belemmeringen die initiatieven in de kiem smoren. Of dit nu een probleem is bij de 

verkaveling van de ondergrond voor een WKO installatie, de vergunningen en procedures bij het 

realiseren van een windpark of biogas installatie of de salderingsbeperkingen voor een PV installatie. 

Al deze belemmeringen kunnen bestuurlijk worden opgelost door onze politieke bestuurders op 

nationaal en regionaal niveau.  Daarnaast wordt investeringszekerheid bevorderd door het bieden 

van  een stabiel financieringsklimaat op basis van effectieve garantieregelingen en een voorspelbaar 

en open terugleversysteem dat vooral gebaseerd zal moeten zijn op het creëren van kansen voor alle 

technologieën om de learningcurve te doorlopen. Natuurlijk kost dat geld, maar het is wel effectief 

en biedt investeerders zekerheid zoals we zien in die landen waar het nu al jaren wordt toegepast en 

door het succes wordt geprolongeerd. Met een dergelijk krachtig implementatiebeleid biedt je 

maximale kansen voor een goed innovatie beleid. De voorstellen van het Top-Team Energie missen 

nu die implementatie kant waardoor innovatie los komt te staan van toepassingen. Innovatie om de 

innovatie; in plaats van innovatie voor de implementatie. De effecten op de economie zijn positiever 

dan het voortzetten van de fossiele route, zoals uit verschillende studies en ervaringen in het 

buitenland blijkt. Miljarden komen onze nationale economie ten goede in plaats van het te besteden 

aan aankoop van kolen en uranium. 

Resultaat zal zijn: een stabiel en degelijk investeringsklimaat voor burgers en bedrijven om 

grootschalig in te zetten op duurzame energie opwekking. Het gevolg zal zijn een enorme groei in 

economische activiteit voor de toeleveringsindustrie, engineering- en installatie sector en uiteindelijk 

een minder kwetsbare en beter betaalbare energievoorziening voor ons allen. Het is een kwestie van 

kiezen en de politiek heeft die keuze! 
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