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Hans Alders, voorzitter Energie-Nederland

‘Die 16% duurzaam wordt een gigantische opgave’

Hernieuwbare  
energie: halen we  
de doelstelling op  
een slimme manier?

DOOR ALEXANDER HAJE
Het zal een gigantische opgave 
worden om in 2020 die 16% duurzame 
energie in Nederland te hebben staan, 
zegt Hans Alders, voorzitter van de 
energiebrancheorganisatie Energie-
Nederland. “Het betekent dat dit jaar 
en uiterlijk in 2014 alle besluiten 
moeten zijn genomen.”  

Er zijn drie stevige dragers nodig, drie 
‘werkpaarden’ zoals Alders het noemt, 
om die 16% duurzaam in beeld te bren-
gen. “We praten over de realisatie van 
7.000 megawatt wind op land, 5.000 me-
gawatt wind op zee en zo’n 40% of meer 
bijstook van biomassa in elektriciteits-
centrales. Om dat voor elkaar te krijgen, 
moeten alle procedures op een adequate 
manier kunnen worden doorlopen. Niets 
kan en mag tegenzitten. Elke vertraging 
of tegenslag gooit roet in het eten.” 

Stabiliteit
De energiebedrijven hebben zich col-
lectief uitgesproken voor die 16%, aldus 
Alders. “Maar vergeet niet, je hebt voor 
deze inspanningen een zeer stabiel 
investeringsklimaat nodig. Waardoor 
we ook op lange termijn precies weten 
waaraan we toe zijn. Is dat er niet, dan 
zal geen marktpartij het aandurven 
om dit soort mega-investeringen de 
komende jaren te doen.”

Van alle grote en middelgrote 
Europese landen heeft Nederland, 
afgezet tegen prestaties in het recente 
verleden, de grootste opgave om zijn 
doelstelling hernieuwbare energie te 
halen. Daarbij doen we er verstandig 
aan het op een manier te doen die 
innovatie het meest ondersteunt en  
zo het meest recht doet aan waarom  
we eigenlijk zo’n doel hebben.

Even belangrijk is dat energiebedrijven 
hun plannen goedgekeurd zien door de 
verschillende overheden. Want zonder 
vergunningen, zonder goede ruimtelijke 
ordeningsprocedures, zonder tijdige 
MER (Milieueffectrapportage)-beoor-
delingen, en zonder een stopcontact op 
zee, zal het onmogelijk lukken om die 
doelstelling te gaan halen, zegt Alders. 
“Het is niet alleen een kwestie van áls de 
energiebedrijven nu maar hun best doen 
en het investeringsklimaat goed is. Het 
veronderstelt ook dat de overheid een 
stabiele partner is in de procedures die 
doorlopen moeten worden. Het vraagt 
van het Rijk, provincies en gemeenten 
dat zij hun huiswerk doen en op tijd gaan 
doen. En het gaat over de vraag: Kunnen 
we het technisch gezien aan? Die vraag 
kan met de inzichten van nu met een ‘ja’ 
worden beantwoord. Ja, we zijn technisch 
in staat deze klus te klaren.” 

Regeerakkoord 
Er zijn ook positieve signalen, zegt 
Alders. “In dit regeerakkoord is zichtbaar 
gemaakt dat het kabinet met behulp van 
de SDE+ regeling duurzame energie wil 
gaan realiseren. Er zijn door het Rijk 
bedragen uitgetrokken om de benodigde 
investeringen te ondersteunen. Je kunt 
grofweg uitrekenen welke investeringen 
er nodig zijn voor wind op zee, wind op 
land en biomassa. Als die bedragen klop-

Europa is heel aardig op weg het doel 
van 20% hernieuwbare energie in 2020 
te halen. De opgave voor de tien jaar 
2011-20 is 1,8 maal zo groot als wat in 
de vijf jaar 2005-10 werd gerealiseerd. 
Sommige landen, zoals Duitsland  en 
Denemarken, realiseerden relatief 
meer. Andere lidstaten, zoals Frankrijk 
en Tsjechië, moeten nog driemaal 
zoveel halen, dus een tandje bijzetten. 
Twee landen springen er in negatieve 
zin uit: Groot-Brittannië, dat nog 
zesmaal zoveel moet en Nederland, dat 
nog zevenmaal zoveel moet als wat in  
2005-10 werd gerealiseerd.  
Groot-Brittannië plaatste in 2011 veel 
windcapaciteit, voor de toename in 
Nederland was het een verloren jaar. 
Om ons Europese doel te halen, moet 
het Nederlandse tempo dus niet alleen 
enorm versnellen, we zijn ook het  
enige (middel)grote land waar dit zo 
precair is.

Massaal vergunningen verstrekken
Los van meningsverschillen over details 
zijn de meesten het er wel over eens 
wat dit globaal inhoudt. Voor wind op 
land moeten we van 14 PetaJoule (PJ) 
in 2011 naar ongeveer 60 PJ in 2020, 

pen, dan lijkt het er op dat het benodig-
de geld van Rijkswege aanwezig is.” 
Een tweede positief signaal is dat er 
nieuwe, gestroomlijnde wetgeving is 
gekomen, zegt Alders. “De Rijksprojec-
tenprocedure en de Crisis- en herstelwet 
maken het mogelijk om procedures snel-
ler en eenvoudiger te doorlopen. Verder 
ligt er inmiddels een akkoord tussen 
het Rijk en de provincies over wind op 
land, de Structuurvisie Wind op Land. 
Daardoor wordt het ogenschijnlijker 
eenvoudiger om windprojecten sneller  
te realiseren.
Kortom, er is een aantal signalen dat laat 
zien dat er over nagedacht is om die 16% 
duurzame energie in 2020 ook mogelijk 
te maken.” 

Meer vragen
Je komt straks natuurlijk ook nog voor 
andere vragen te staan, zegt de voorzit-
ter van de energiebrancheorganisatie. 
Zoals: Hebben we de beschikking 
over voldoende geschoold technisch 
personeel? Is er voldoende haven- en 
kadecapaciteit? Hoeveel schepen hebben 
we nodig om die windturbines op zee te 
kunnen plaatsen? Is er voldoende staal 
tegen een aanvaardbare prijs beschik-
baar om turbines te kunnen bouwen? 
Zijn windturbineproducenten in staat 
om in korte tijd windturbines te kunnen 
leveren? Is landelijk netbeheerder  

dus driemaal zoveel erbij als wat in de 
afgelopen 25 jaar is gepresteerd.  
Voor wind op zee moeten we van  
3 PJ naar ergens tussen de 50 en 70 PJ: 
twintigmaal zoveel als wat we hebben. 
De omvang van AVI’s, houtkachels, 
vergisting en biomassavergassing  
moet globaal verdubbelen van 43  
naar 70 –80 PJ en bij- en meestook  
van biomassa verviervoudigen van 
12 naar 30 tot 50 PJ. Biobrandstoffen 
zorgen voor 40 PJ. Over opties 
als geothermie en zon-PV zijn de 
meningen meer verdeeld. ECN heeft 
uitgerekend dat er voldoende geld is 
voorzien om dat mogelijk te maken.  
Als we echter rekening houden met  
de benodigde termijnen om 
financiering van projecten rond te 
krijgen en daadwerkelijk te bouwen  
is een adequate ruimtelijke ordening 
dit en volgend jaar cruciaal. Op basis 
daarvan moeten er vanaf heden mas-
saal vergunningen worden verstrekt, 
anders wordt het doel onhaalbaar.

Slim hernieuwbaar
Maar waarom doen we dit allemaal? 
Omdat het van Europa moet? Nee, 
natuurlijk. Europa, dat zijn we zelf. 
Nederland, als lidstaat van de EU, heeft 
de verplichting om 14% hernieuwbare 
energie te realiseren op zich genomen 
omdat we dachten innovatie te 
bevorderen, voorzieningszekerheid 
en op termijn betaalbaarheid te 
verbeteren. Aan de broeikasgasreductie 
levert het geen grote bijdrage, want die 
is merendeels door de emissiehandel al 
afgetopt. Neem innovatie als voorbeeld.  
De Nederlandse burger zou de 
grootste bijdrage aan toename van 
hernieuwbare energie kunnen leveren 
door massaal open haarden aan te 
leggen. Dit tikt lekker aan.  
Is dat slim? Ik vermoed van niet, al is 
het maar vanwege de luchtkwaliteit. 
Het voorbeeld illustreert dat ons 

in feite innovatieve vormen van 
hernieuwbare energie voor ogen staan. 
Wind en zon zijn daar voorbeelden 
van: door een combinatie van RD&D 
en plaatsing worden ze gestaag 
goedkoper. Bij open haarden of bij-
stook van biomassa in kolencentrales 
is dat niet het geval, bij vergassing van 
biomassa hopelijk wel. Ook draag- 
vlak is belangrijk: de burger wil ook 
zelf eigenaar kunnen zijn of geen 
last van de windmolens hebben. Het 
gaat ons dus niet om zoveel mogelijk 
hernieuwbaar in 2020, maar om slim 
hernieuwbaar.

Bijdragen met innovatie
Dat zien we ook door verder dan 
2020 te kijken. In Europa woedt een 
discussie of we voor 2030 aparte 

TenneT in staat om in betrekkelijk 
korte tijd een stopcontact op zee aan 
te leggen en windparken aan te sluiten 
op het landelijke netwerk? Alders: “ Al 
deze vragen blijven nu nog onbeant-
woord, maar zijn wel uiterst relevant.” 

Energieakkoord
Een hell of a job, noemt hij het.  
“We moeten ons realiseren dat we spre-
ken over een operatie waar de nodige 
coördinatie aan de orde is en waar alle 
schakels feilloos in elkaar moeten val-
len. Overheid en bedrijfs-leven zullen 
samen moeten optrekken. De regering 
heeft de SER gevraagd wat er voor 

nodig is om dit alles te realiseren.  
Er wordt nu achter de schermen 
koortsachtig gewerkt aan een  
Nationaal Energieakkoord onder  
regie van diezelfde SER.  
In het SER-advies dat daaruit voort-
vloeit moet duidelijk worden gemaakt 
wat er moet gebeuren. En wie waar- 
voor aan de lat staat. Regering en  
parlement moeten zich dan uitspre- 
ken over een akkoord en bereid zijn  
om langjarige commitments aan  
te gaan.    
 
Lees ook de column ‘16%? 45%!’ van 
Hans Alders op energie-actueel.nl

doelstellingen voor hernieuwbaar, 
efficiency of broeikasgasreductie willen, 
of dat alleen het laatste voldoende 
is. Maar voor het globale beeld 
maakt dat vooralsnog niet zoveel uit. 
Zolang Nederland niet kiest voor veel 
kernenergie erbij, kom je voor een 
duurzaam energiesysteem altijd op heel 
veel hernieuwbaar uit. Hoe je het ook 
wendt of keert, aan minimaal 25% in 
2030 en 40% in 2040 ontkom je niet. 
Waarschijnlijk is het ook niet slim heel 
veel meer in die periode te willen, want 
gaandeweg worden de innovatieve 
toepassingen goedkoper. Reden temeer 
om in het begin niet puur op kwantiteit 
in te zetten, maar op die innovatieve 
opties waar de Nederlandse industrie 
echt een bijdrage kan leveren.   

Door Pieter Boot, verbonden  
aan het Planbureau voor de 
Leefomgeving.
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“Elke vertraging of tegenslag gooit roet in het eten.”


