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Met de Groene Banenmotor uit de Crisis  

 

Na de 1 ½ jaar politieke  stagnatie ontstaan er weer nieuwe kansen. Het Vijfpartijen akkoord heeft 

aangetoond dat verduurzaming van de samenleving als een kans wordt gezien in plaats van een 

bedreiging. Naast bezuinigen ook  hervormen. Prima! De hervormingen die wij voorstaan gaan vooral 

over het benutten van de kansen van verduurzaming van de energievoorziening. Voordelen voor 

zowel de individuele burger, maar zeker ook voor onze economie als geheel. De blik weer op de 

toekomst in plaats van op het (fossiele) verleden. 

De duurzame energiecijfers over 2011 zijn inmiddels bekend. Iets meer dan 4% van ons verbruik. 

Inderdaad weer een beetje groei als “percentage”, maar alleen het gevolg van het lagere 

energieverbruik door de recessie en de warme winter; niet het gevolg van meer inzet van duurzame 

energie. We schieten dus niets op in de richting van de 14% van binnen Nederland opgewekte 

duurzame energie- en de tijd begint te dringen. Er zijn echter oplossingen, maar- zoals dat nu heet- 

we moeten over onze eigen schaduw heen springen. 

De contouren die we vanuit de Duurzame Energie Koepel voorzien zijn onder te verdelen over een 

paar hoofdthema’s. Allereerst het vaak genoemde “leveranciers verplichtingen” systeem. Deze 

aanpak is nog weinig succesvol toegepast in Europa en wij zien dat een dergelijk systeem alleen 

zinnig en effectief voor de opties Biomassa Bij-en Meestook (BMS)en Windenergie op Land (WOL). 

Voor andere opties zal dit  systeem leiden tot aanzienlijke investeringsonzekerheid vanwege de 

onzekere certificaat prijs, overmatige administratieve lasten en potentiële windfall profits. 

Verplichten dus ja: maar alleen voor BMS  en WOL en alleen voor binnen Nederland opgewekte 

duurzame energie. 

Voor wind op zee en andere toepassingen zoals biomassa vergisting, energie uit water en andere 

technieken die nog in de ontwikkelfase zitten zal een SDE+ -achtige constructie noodzakelijk blijven. 

Daarmee krijgen de meer grootschaliger opties kansen.  

Voor de decentrale duurzame energie voorziening, waaronder zelflevering en uitgebreide saldering, 

zal ons stelsel van de energiebelasting dringend moeten worden aangepast. Het huidige stelsel vormt 

nu een wezenlijke belemmering voor al die (burger/mkb) initiatieven waarbij mensen hun eigen 

energie duurzaam willen opwekken. Energiebelasting op duurzame energie is ridicuul, je geeft 

iemand ook geen boete als die door groen licht rijdt. 

Door alle discussie over de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening dreigt de aandacht wel 

eens te verslappen voor de verduurzaming van de warmte/koude-voorziening. Met een warmtewet 

die (opnieuw) in de Tweede Kamer zal worden behandeld zijn er ook nieuwe kansen. Warmtenetten 

dienen te worden opgezet met maximale benutting van duurzame warmte (WKO/thermische zonne-

energie)- dat kan door de warmtenetten te berekenen op een temperatuur waarop duurzame 

energie goed kan worden ingezet (50-60°C) en het principe van “voorrang voor duurzaam” voor 

invoeding van en duurzame  bronnen. Hiervoor zijn nog wel wat amendementen nodig. 

Er zijn dus voldoende toekomst gerichte oplossingen. Ze vereisen hervormingen van een centraal 

ingesteld (fossiel georiënteerd) stelsel naar een systeem gebaseerd op lange termijn vastgelegde 

Europese duurzame energie doelen, en (meer decentrale) duurzame energievoorziening. Daar ligt 

een fantastische kans om Nederland niet alleen tot de top van de mondiale kenniseconomieën op te 

stuwen, maar ook veel nieuwe economische activiteit te creëren.  

Uit de crisis door fors in te zetten op de Groene banenmotor.  
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