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Hoe borg je een akkoord?

Er wordt hard gewerkt aan een SER 
energie-akkoord. Laten we hopen 
dat het lukt iets goeds tot stand te 
brengen. Hoe borg je dan dat het 
langdurig betekenis houdt terwijl het 
overheidsbeleid per verkiezing kan 
veranderen?

Deze vraag stelt de SER zich ook. Voor 
de hand ligt dan eerst goed om je heen 
te kijken. Hoe doet men dat in landen 
waar een relatief standvastig beleid 
wordt gevoerd? Welke omstandigheden 
helpen daarbij en hoe robuust is 
die aanpak? Medio april vertelden 
vertegenwoordigers uit Denemarken, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
wat we van hun ervaringen kunnen 
leren. Bij elkaar geeft dat twee 
bouwstenen en een aandachtspunt voor 
borging van afspraken.

In de drie landen is een nieuw beleid 
niet zomaar uit de lucht komen vallen. 
Het bestaat al langere tijd en er is 
veel studie, discussie en overleg aan 
voorafgegaan. Bij de start speelde 
vaak een alom gevoelde bedreiging 
een rol – oliecrisis in Denemarken, 
gevaar voor klimaatverandering in 
Groot-Brittannië, de kernramp in 
Tsjernobyl in Duitsland – wat vertaald 
werd in een aansprekende visie. Deze 
langetermijnvisie lijkt cruciaal. Als die 
aansprekend en aantrekkelijk wordt 
geformuleerd, kan dat decennialang 
motiveren. In Denemarken blijkt 
een combinatie van inzet op 
energie-efficiency en aanvankelijk 
voorzichtige en later sterke toename 
van hernieuwbare energie dichtbij de 
mensen bepalend. De bouw van grotere 
windmolens door energiebedrijven 
mislukte, die van kleintjes door 
coöperaties van burgers slaagde.  
In Duitsland is het vooral 
hernieuwbaar en minder besparing, 
maar ook hier is het belang van 
eigendom door burgers en boeren 
groot. In het begin steunden alleen 
linkse partijen de Energiewende.  
Toen boeren er geld mee gingen 
verdienen, werden ook de 
middenpartijen enthousiast.  
Groot-Brittannië zette vanaf Thatcher 
vooral in op klimaatbeleid en Labour 
ging daarin graag mee. In alle landen 
werd een combinatie van beleidsdoelen 
geformuleerd waar een meerderheid 
van politieke partijen achter stond.  
De betreffende voorstellen werden in 
het algemeen met grote of toenemende 
parlementaire meerderheden 
aangenomen, omdat verschillende 

groepen er belang bij hadden. 
Bovendien zag men dat de aanpak in 
de praktijk werkte. Bij de uitwerking 
van deze doelen en de uitvoering ervan 
wordt het Parlement nauw betrokken. 
Zo overlegt de Deense energieminister 
bijna maandelijks met de partijen in 
het Parlement over de uitvoering.
Vervolgens moet het niet te makkelijk 
zijn de visie te wijzigen. Dit gebeurt 
uiteraard primair door succes in 
de uitvoering, maar ook door deze 
in wetgeving vast te leggen – maar 
niet te gedetailleerd, want er moet 
ruimte zijn voor leerprocessen. 
Hier is het Britse voorbeeld het 
duidelijkst. De wet bepaalt dat er een 
bindend langetermijndoel is, dat er 
een adviescommissie is die dat in 
doelen voor opeenvolgende perioden 
vertaalt en dat de regering deze volgt 
of moet uitleggen waarom ze deze 
doelen eventueel niet overneemt. Deze 
adviescommissie  monitort ook of de 
feitelijke ontwikkeling is zoals voorzien 
en moet adviseren als dat niet het 
geval is – wat de regering alweer alleen 
beargumenteerd kan afwijzen. Wetten 
kunnen natuurlijk altijd veranderd 
worden, maar met een gang door het 
Parlement is dat geen kwestie van 
een pennenstreek. Ook in Duitsland 
blijkt het feit dat veranderingen van 
de Hernieuwbare Energiewet zowel 
door Bondsdag als Bondsraad moeten 
worden aangenomen een bescherming 
tegen abrupte wijzigingen. 

Een derde en moeilijk onderdeel is de 
verhouding tot Europa. Landen die 
een stabiel langetermijnbeleid hebben 
geformuleerd hebben dat eigenlijk los 
van Europa gedaan. Ze formuleerden 
doelen die Europa (nog) niet had en 
geven daar eigen uitvoering aan. Voor 
de gebouwde omgeving en het lokale 
bedrijfsleven kan dat ook prima. 

Voor de grote industrie is dit alleen 
zinvol als het primair op voordelen is 
gericht (rendabele energiebesparing), 
voor de elektriciteitsmarkt lijkt een 
nationale benadering op grenzen 
te stuiten. Groot-Brittannië trekt 
zich daar als eiland weinig van aan, 
Duitsland is dit na enige aarzeling 
wel gaan beseffen. Een cruciale les 
is dat de huidige ordening van de 
elektriciteitsmarkt waarschijnlijk niet 
de transitie kan ondersteunen die 
uit de langetermijnvisie voortvloeit. 
We hebben een ander type markt 
nodig, en dan het liefst een Europese. 
De Europese aanpak is echter 
moeizaam, gezien het grote aantal 
landen en verschillen in belang en 
omstandigheden. In dit dilemma 

is het zoeken naar een antwoord 
niet makkelijk. Sommige zaken 
kunnen waarschijnlijk het beste in 
samenwerking met buurlanden worden 
aangepakt. Laten we maar samen met 
Duitsland onderzoeken hoe vanaf 2020 
de elektriciteitsmarkt eruit moet zien 
die  niet vooral steunt op subsidies maar 
wel tot schone investeringen leidt.

Essentieel voor de borging is dus een 
inspirerend langetermijnbeeld dat 
voldoende belangen aanspreekt, dat 
wettelijk is verankerd maar flexibel is  
in uitvoering. Hij moet verder een beeld 
bevatten van de samenwerking met 
buurlanden. Een hele klus, maar we 
staan niet alleen.   
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DOOR TSEARD ZOETHOUT
Afgelopen maand bestond  
Energy Valley tien jaar. De komende 
decennia wil de netwerkorganisatie 
tot dé energietransitierotonde van 
Noordwest-Europa uitgroeien. 
De noordelijke organisatie 
bouwt daarmee voort op jonge 
kennisinstituten in de regio en 
samenwerkingsverbanden met 
Duitsland, Scandinavië en het 
Verenigd Koninkrijk. “Zonder dat  
te voorspellen valt welke techno-
logieën marktrijp zullen worden”, 
voegt Gerrit van Werven, directeur 
van Energy Valley, eraan toe. 

Of het in de eerste jaren langzaam ging? 
Dat ligt maar net aan de perceptie. 
“Want het is niet alleen bij praten  
gebleven”, vervolgt de directeur.  
“Een groot aantal haalbaarheids-
studies uit de begintijd, van torrefactie 
(het geschikt maken van biomassa 
voor elektriciteitsproductie, red.) tot 
groen gasinjectie, is gerealiseerd. Onze 
doelstellingen zijn nog hetzelfde als bij 
oprichting: innovatie in conventionele 
energie, duurzame energie en ken-
nisontwikkeling. Die invalshoek heeft 
zijn vruchten afgeworpen: de energie-
activiteit en werkgelegenheid in  
Noord-Nederland zijn de laatste tijd 
aanzienlijk sterker dan landelijk toe-

genomen, blijkt uit de Energie Monitor. 
Een van de belangrijkste oorzaken is  
het toenemende aantal start-ups, advies-
bureaus en mkb-bedrijven dat zich  
in Noord-Nederland heeft gevestigd.”

Kennisontwikkeling
Het belang van deze energiesector voor 
Nederland kan volgens Van Werven 
niet worden onderschat. “Wij nemen 
een aanzienlijk deel van de landelijke  
energieproductie voor onze rekening”, 
zegt hij. “De komende vijf jaar ligt er 
ruim 25 miljard euro aan projecten op 
tafel. Energy Valley wil, en dat is nieuw, 
het publieke draagvlak voor duurzame 
en innovatieve energievormen verbete-
ren. Naast de grote windparken hebben 
ook centrales, hoogspanningsleidingen 
en vergisters hun omgevingeffecten. 
Maar ze zijn maatschappelijk wel  
waardevol. Kijk maar naar het werk dat 
het oplevert, zowel nu als de komende 
jaren. Om het tekort aan technisch 
personeel op te lossen, verzorgen we al 
vanaf de basisschool energieonderwijs.  
Middelbare scholen houden ‘energy 
battles’ en de Energy Academy Europe 
trekt grote aantallen studenten aan.  
Die kennis-infrastructuur gaan we  
de komende tijd stevig uitbouwen.”  
 
Goed op streek  
In maart 2013 publiceerde de Noor- 

delijke rekenkamer ‘Energie in  
Beweging’, waarin deze concludeerde 
dat friesland, Groningen en Drenthe 
de doelstelling voor duurzame energie 
slechts voor eenderde hebben  
gerealiseerd. Van Werven pakt er de 
geschriften uit die tijd nog eens bij.  
“In het contract dat de provincies in 
2007 met het Rijk sloten, lagen de  
am-bities op 40 à 50 PetaJoule besparing 
en 4 tot 5 miljoen CO2-reductie in 
2012. Om dat te bereiken, werden vijf 
strategische doelen opgesteld. Met als 
uitkomst? Van de drie eerder genoemde 
kennisinstituten zijn er een half dozijn.  
Onderzoek in energietransitie 
explodeert. Grootschalige windparken  
naderen realisatie, de doelen voor 
energiebesparing en duurzame energie 
– wind en groen gas - zijn gehaald. 
 In tijden van crisis kan je dit een grote 
prestatie noemen.”  
 
Volgens Van Werven moet de Reken-
kamer de provincies juist prijzen  
dat alleen de doelen voor biobrand-
stoffen niet zijn gehaald. “Dat lag  
niet aan het Noorden. Door halvering 
van de bijmengverplichting en  
goedkope importen uit Noord- en 
Zuid-Amerika stortte de Europese 
markt ineen, gingen goedgekeurde 
projecten niet door en bedrijven  
over de kop.”

Systeemintegratie
Met de ons omringende Noordzeelanden  
staan verschillende grote projecten op 
stapel. De komende decennia moet  
namelijk de slag naar systeemintegratie 
worden gemaakt. Zo strekken de gevolgen  
van offshore windparken zich internatio- 
naal en op het publieke net uit. Hoe die  
integratie er precies uit gaat zien - val-
meren als in het Plan Lievense, ‘power 
to gas’ of toch massale overstap op 
elektrisch vervoer - weet niemand. Wel 
zeker is dat het aandeel conventioneel zal  
afnemen ten gunste van duurzame energie,  
zo blijkt uit de Monitor. Van Werven: 
“in de periode 2012-2016 wordt twee à 
drie miljard euro per jaar in duurzame  
energie geïnvesteerd en daalt het aandeel  
innovatief conventioneel tot onder de helft. 
Als we alle opties open houden, dan moet  
het mogelijk zijn de extreme opgave van 
16% duurzaam in 2020 te halen.” 

Effectieve combinaties 
Dat voorspellen koffiedik kijken is, 
verduidelijkt Van Werven aan de hand 
van de geschiedenis. “Na afschaffing 
van kolen in de jaren ’60 wilde iedereen 
kernenergie. Nu niet. Rond de eeuw-
wisseling kwam zon-PV in de mode. 
Dat is het nog steeds niet. En toen 
vloog schaliegas er plotseling tussen 
door. Welke van de technologieën het 
wordt, is onbekend. Wel weten we dat 
de Eemshaven inmiddels een bekende 
uitvalbasis voor Duitse windparken is 
geworden. De meest effectieve combi-
naties liggen in energie-infrastructuur 
en -opslag. Ook stroom- en gasmarkten 
bewegen zich naar elkaar toe. Aan die 
ontwikkeling wil Energy Valley een 
significante bijdrage leveren zodat de 
regio tot energietransitierotonde voor 
heel Noordwest-Europa kan uitgroeien”, 
besluit hij.  

Gerrit van Werven (Energy Valley): “Wij willen het publieke draagvlak voor 
duurzame en innovatieve energievormen verbeteren.”

Nieuwe ambitie Energy Valley: 
transitierotonde Noordwest-Europa

Door Pieter Boot, verbonden  
aan het Planbureau voor de 
Leefomgeving.


