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Verkiezingen! Nieuwe kansen, goede plannen 

 

Eén van de zaken waar de duurzame energie sector de laatste jaren regelmatig op heeft gewezen is 

de inconsistentie van het Nederlandse overheidsbeleid. De vele kabinetten en de sterk wisselende 

aandacht voor duurzame energie hebben onze sector geen goed gedaan. De recente publicatie van 

de ranking van de Nederlandse duurzame energie positie binnen Europa onderaan de lijst is daarvan 

de trieste illustratie. Dieper kunnen we niet zakken. We kunnen het dus alleen maar beter gaan 

doen. Na nieuwe verkiezingen en nu eens een stabiel kabinet met serieuze aandacht voor duurzame 

energie kunnen we hopelijk over vier jaar vast stellen dat we het beter zijn gaan doen. Dat zou 

moeten lukken want bij de meeste partijprogramma’s is duidelijk meer positieve aandacht voor 

duurzame energie. Daarnaast neemt het politieke en maatschappelijke besef toe dat verduurzaming 

van de energievoorziening één van de beste manieren is om uit de crisis te komen. Waar zal het om 

gaan in de komende vier jaar? In onze sector zien we trends die de komende periode 

ontegenzeggelijk tot een impuls zullen leiden.  

 

Decentraal Duurzaam staat de komende tijd CENTRAAL. De maatschappelijke druk van een brede 

coalitie van partijen om de energievoorziening decentraler in te richten zien we terug in de 

partijprogramma’s. Geen subsidies, maar aanpassing en vereenvoudiging van de energiewetgeving 

gericht op decentrale duurzame opwekking en het vergroenen van de energiebelasting. Dit laatste in 

lijn met de Europese ontwikkeling waarin de energiebelasting bij de bron wordt geheven en in 

hoogte afhankelijk is van de mate van milieubelasting. Kortom: 1-0 voor duurzame energie. 

Om een inhaalslag te maken met het bereiken van onze 2020doelstelling is, als onderdeel van de 

decentrale verduurzaming, inzet op het enorme rendabele potentieel van duurzame warmte en 

koude essentieel. Ook hier zijn subsidies niet het doel, maar het vereenvoudigen van regelgeving 

waar het nu blokkeert,  en juist te regelen waar nieuwe terreinen worden ontgonnen zoals bij het 

gebruik van de ondergrond en de gebouwde omgeving. 

Voor de grootschaliger opties zoals wind op land en op zee, bio-energie en energie uit water is de 

komende periode bepalend voor het feit in hoeverre de SDE+ en/of enige vorm van verplichting een 

versterking zal bieden. Met de tussenstand van de huidige verplichtingen discussie is de Duurzame 

Energie Koepel niet gelukkig omdat er zwaar wordt ingezet op 5% (van de 14%) import van duurzame 

energie in 2020. Daarnaast is er veel onzekerheid over certificaatprijzen die direct leiden tot 

investeringsonduidelijkheid voor grote projecten. Eén ding is echter zeker: er zal in de komende 

zeven jaar een enorme inhaalslag moeten plaatsvinden voor deze grootschalige opties op weg naar 

de 14% doelstelling. 

Als laatste in deze rij van trends mag de aandacht voor het Topsectorenbeleid niet ontbreken. Binnen 

de Topsector Energie wordt in de komende jaren intensief geïnvesteerd door zowel de overheid, het 

bedrijfsleven als de kennisinstellingen om via innovatie de verduurzaming van de energievoorziening 

te koppelen aan een economische sterkte van Nederland. Innovatie gekoppeld aan implementatie.  

Kortom: er liggen uitstekende plannen, nu nog het juiste stabiele kabinet. 
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