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De lichten staan op groen, nu de motor nog starten

Het zijn enerverende tijden. Naast de kredietcrisis en alle daaraan verbonden onzekerheden zijn er
deze dagen ook veel positieve signalen op te vangen voor de DE sector- zeker voor de wat langere
termijn. De aanwijzing van de 6000 MW zee-locatie voor de wind-op-zee lokatie is een positieve
eerste stap om met hernieuwde moed de procedures weer in te gaan voor nieuwe projecten. Het
lijkt dit keer serieus.
Binnen Europa hebben de laatste weken unieke ontwikkelingen plaatsgevonden. In een opmerkelijk
initiatief, waarbij binnen zowel de EU council (regeringsleiders), de EU commissie (Barosso cs) en het
EU parlement simultaan overeenstemming is bereikt over een ingrijpend klimaat- en energie pakket,
is er een degelijk fundament gelegd voor het toekomstig Europees Duurzame Energiebeleid. De
nieuwe Duurzame Energie Directive legt een degelijke basis voor de invulling van de Europese 20%
DE doelstelling tegen 2020. De uitdaging voor de komende maanden is om de EU ambities om te
zetten in robuust nationaal beleid. De verkeerslichten staan dus op groen.
Als we echter naar de Nederlandse situatie kijken, dan moeten we nog steeds vaststellen dat de we
de motor nog niet goed gestart krijgen. Er bestaat nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de
SDE regeling 2009. Voor veel sectoren zijn de vergoedingen nog niet afgestemd op de realiteit en
blijft de langere termijn robuuste en structurele financiering van de SDE (naar analogie van
Duitsland) nog steeds een heet politiek hangijzer. Het is positief dat dit thema via de motie Samson
cs op de politieke agenda is beland; nu nog vormgeven. Verder is dezer dagen het “aanvalsplan”
warmte verschenen onder de titel “warmte op stoom”. Met alle begrip voor de complexiteit voor dit
thema herkennen we in dit plan op geen enkele wijze een concrete aanpak om de doelstelling van
duurzame warmte (dat zal toch meer dan 20% moeten zijn tegen 2020) vorm te geven. Ook de
behandeling van de warmtewet in de eerste kamer geeft weinig ruimte voor het initiëren van
grootschalige initiatieven om onze warmtevoorziening te verduurzamen. Gemiste kansen die
dwingen tot een forse heroverweging om aan de nationale en EU doelstellingen te gaan voldoen
tegen 2020.
Kortom: 2009 wordt een boeiend jaar. De lichten staan op groen- de uitdaging voor het komende
jaar is om de positieve randvoorwaarden om te zetten in concreet en structureel stimulerend DE
beleid in Nederland- ofwel de motor starten en vaart maken.
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