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Onlangs opende landbouworgani-
satie LTO Nederland een centraal 
loket voor aankoop en productie 
van energie. Krachtenbundeling 
bij aankoop is niets nieuws, maar 
bij productie een recent verschijn-
sel. Het past in een bredere trend 
naar een ‘energieke samenleving’, 
waarin burgers, bedrijven en boe-
ren niet wachten tot anderen iets 
voor hen regelen, maar zelf het 
heft in handen nemen. Toch staat 
lokale hernieuwbare energieop-
wekking bij ons, anders dan elders, 
nog maar in de kinderschoenen.

Statistisch	 is	 decentrale	 energie-
opwekking	 omvangrijk	 in	 Neder-
land.	Door	warmtekrachtkoppeling	
(WKK)	 bedraagt	 het	 40%	 van	 de	
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elektriciteitsproductie.	 Nergens	
is	 dat	 zoveel.	 Het	 gaat	 hier	 vooral	
om	 grootschalige	 industriële	 com-
plexen	 uit	 de	 jaren	 ‘80	 en	 ‘90.	 De	
laatste	jaren	is	daar	veel	WKK	in	de	
glastuinbouw	 bijgekomen.	 Maar	
deze	gasgestookte	WKK	is	niet	wat	
wordt	 bedoeld	 met	 lokale	 initia-
tieven.	Dan	gaat	het,	enerzijds,	om	
lokale	krachtenbundeling	bij	bespa-
ringsactiviteiten	en,	anderzijds,	om	
lokale	 hernieuwbare	 energiepro-
jecten:	 als	 wijk	 participeren	 in	 een	
windmolen	of	-park,	samen	zon-PV	
installaties	 aanleggen,	 boeren	 die	
gezamenlijk	 biogasprojecten	 ont-
wikkelen.

Cijfers
Verhoudingsgewijs	 staat	 dit	 soort	
initiatieven	 bij	 ons	 nog	 aan	 het	
begin.	 In	 Duitsland	 was	 in	 2010	
40%	 van	 de	 productiecapaciteit	
van	 duurzaam	 opgewekte	 elek-
triciteit	 in	 handen	 van	 burgers	
en	 11%	 van	 boeren	 (naast	 14%	 van	
projectontwikkelaars,	 11%	 van	
banken	 en	 maar	 7%	 van	 de	 grote	
energiebedrijven	 en	 nog	 wat	 klei-

nere	 aandelen).	 In	 Denemarken	
zou	 80%	 van	 het	 windvermogen	
op	 land	 in	 handen	 van	 burgers	 en	
boeren	 zijn,	 maar	 dit	 zijn	 oude	 cij-
fers.	Voor	Nederland	bestaan	hier-
over	 geen	 betrouwbare	 cijfers.	 Uit	
CBS-statistieken	 krijgt	 men	 wel	
een	indruk.	In	2010	vermoedde	het	
CBS	 dat	 ongeveer	 een	 kwart	 van	
de	toenmalige	capaciteit	van	wind	
op	land	eigendom	van	boeren	was	
en	 dat	 tweederde	 van	 de	 wind-
turbines	 op	 boerengrond	 stond.	
LTO-Nederland	peilt	dat	15%	van	de	
boerenbedrijven	actief	zelf	energie	
opwekt,	vooral	zon-PV.	Maar	in	to-
taal	 lijkt	het	productieaandeel	van	
boeren	 en	 burgers	 nog	 niet	 veel	
voor	te	stellen.	Als	ik	een	voorzich-
tige	 schatting	 maak	 op	 basis	 van	
de	nieuwste	CBS-cijfers,	kom	ik	op	
een	aandeel	van	10-15%	van	de	her-
nieuwbaar	 opgewekte	 elektriciteit	
door	 boeren	 (vooral	 wind	 en	 bio-
gas)	 en	 1-2%	 door	 burgers	 (partici-
patie	in	wind,	en	zon-PV).	Meer	dan	
de	helft	is	bij	ons	eigendom	van	de	
grote	 energiebedrijven.	 Terzijde,	
de	 grootste	 bijdrage	 van	 burgers	

aan	hernieuwbare	energie	is	ook	de	
meest	verspillende	en	vervuilende:	
de	open	haard.

Burger zelf aan de slag
Maar	 het	 gaat	 niet	 om	 de	 huidige	
cijfers,	 maar	 om	 de	 verandering.	
De	 burger	 wil	 zelf	 aan	 de	 slag.	
Transitiehoogleraar	 Jan	 Rotmans	
spreekt	 van	 een	 nieuw	 wereld-
beeld	 van	 decentraal,	 gemeen-
schap,	 combinatie	 van	 producent	
en	 consument,	 nadruk	 op	 zon,	
wind	en	lokaal	opgewekte	warmte.	
Hij	 telt	 al	 honderd	 lokale	 energie-
coöperaties	 en	 ziet	 plannen	 voor	
nog	 400.	 En	 zonder	 gedeeld	 ei-
gendom	 krijg	 je	 windparken	 niet	
meer	 van	 de	 grond.	 Vaak	 is	 de	 in-
steek	breder	dan	energie.	De	lokale	
energie	is	dan	deel	van	een	bredere	
beweging	om	minder	toegevoegde	
waarde	 buiten	 de	 regio	 te	 laten	
weglekken	en	meer	in	de	gemeen-
schap	te	behouden.	Onderzoek	uit	
de	 VS	 indiceert	 dat	 dit	 ook	 moge-
lijk	is.	Dat	geldt	in	de	praktijk	ove-
rigens	nog	meer	voor	besparing	of	
biomassa	dan	voor	zon	of	wind.	

Samenhang
Ik		denk	dat	Nederland	verder	komt	
door	lokaal	niet	tegenover	centraal	
te	 zetten,	 maar	 te	 zoeken	 naar	 sa-
menhang.	 De	 coöperaties	 hebben	
door	 het	 wisselende	 aanbod	 van	
zon	of	wind	geen	regelmatige	pro-
ductie,	 maar	 kunnen	 de	 opbrengst	
daarvan	 vergroten	 door	 samen-
werking	met	een	groter	bedrijf.	De	
financieringskracht	 van	 netbeheer-
ders	 zal	 voor	 de	 intelligente	 net-
ten	 moeten	 zorgen,	 waardoor	 ook	
burgers	van	prijsverschillen	kunnen	
profiteren.	 De	 financieringskracht	
van	energiebedrijven	zal	nodig	zijn	
om	grote	investeringen	mee	te	be-

talen.	 Sommige	 energiebedrijven	
kiezen	 ook	 voor	 zo’n	 samenwer-
kingsmodel.

De	Duitse	cijfers	zullen	we	niet	snel	
passeren.	Maar	door	een	goed	wer-
kende	 samenwerkingsaanpak	 zou	
ook	Nederland	meer	kunnen	berei-
ken.	 Het	 lokale	 energie-initiatief	 is	
dan	 niet	 alleen	 onderdeel	 van	 een	
bredere	lokale	beweging,	maar	ook	
van	 een	 transitie	 samen	 met	 gro-
tere	 bedrijven:	 de	 ‘coalition	 of	 the	
willing’.
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Lokale initiatieven in opmars
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Met de broek op de knieën naar Kopenhagen

De stemming in de klimaatrein die 
’s nachts naar Kopenhagen reist, is 
opperbest. Aan boord is een bonte 
verzameling van politici, deskundi-
gen, milieuactivisten, ambtenaren, 
lobbyisten, journalisten, geënga-
geerde studenten en vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven. Een 
enkele aanwezige sluit zich op in 
de slaapcabine om de laatste stuk-
ken voor de topconferentie door te 
lezen, maar het merendeel dromt 
samen aan de bar in de goedgevulde 
restauratiewagon. Minister Jacque-
line Cramer schrijdt als een konin-
gin met haar gevolg door de trein, 
schudt handen en maakt hier en 
daar een praatje. Een cameraploeg 
van de NOS volgt haar op de voet.
Maar in de Deense hoofdstad aan-
gekomen, slaat de jolige stemming 
al snel om. Het begint al bij de 
ingang van het congrescentrum. 
Nooit eerder heeft een klimaat-

Eind november verschijnt het nieuwe boek van Energie Actueel-redacteur Noud Köper, getiteld ‘Verslaafd aan 
energie’. Het is een kritische beschrijving van het Nederlandse duurzaamheidsbeleid. Voor het boek interviewde 
hij een groot aantal hoofdrolspelers uit politiek, bedrijfsleven en belangenbehartiging die samen een intiem 
kijkje achter de schermen geven. In Energie Actueel alvast een exclusieve voorpublicatie uit het boek.

congres zoveel aandacht getrok-
ken; niet alleen de Nederlandse 
delegatie, ook de onderhandelaars 
van andere landen hebben in het 
kielzog een hele schare aan sym-
pathisanten meegenomen. Hoewel 
alle bezoekers zich om veiligheids-
redenen vooraf hebben moeten 
registreren, is de Deense beveili-
ging totaal niet voorbereid op de 
mensenmassa. Buiten vormen zich 
eindeloze rijen; zelfs parlemen-
tariërs en andere hooggeplaatste 
personen moeten uren wachten om 
langs de bodyscanners naar binnen 
te mogen.

Binnen in het gigantische congres-
centrum gonst het van de activiteit. 
Duizenden afgevaardigden en toe-
schouwers zijn continu in overleg, 
of bezig met workshops, sessies 
en presentaties. Maar naarmate de 
onderhandelingen vorderen, wordt 

duidelijk dat het heel lastig gaat 
worden om tot een akkoord te ko-
men. De moeizame voorbereidin-
gen in de maanden voorafgaande 
aan de klimaattop, blijken slechts 
een voorbode te zijn geweest. Ven-
drik: “De Europese Unie was de 
voorgaande maanden voortdurend 
met zichzelf in gevecht geweest. Het 
draagvlak werd steeds wankeler. Ze 
gingen met een grote broek naar 
Kopenhagen, maar die broek hing 
eigenlijk al half op de knieën. Dat 
was heel pijnlijk om te zien. Ik kan 
me herinneren dat ik koffie zat te 
drinken in het Europees paviljoen, 
en dat ineens een deur knalhard 
dicht werd gegooid. Vervolgens 
kwamen Merkel en Sarkozy naast 
elkaar naar buiten. Boos. Nijdig. 
Die hadden kennelijk net gehoord 
dat er weer ergens een overleg was 
geweest waar Europa überhaupt niet 
voor was uitgenodigd.”

Inderdaad blijkt het steeds moeilij-
ker voor Europa om een vuist te ma-
ken tijdens de onderhandelingen. 
De eigen gelederen zijn verdeeld en 
er is een krachtige tegenbeweging 
van landen die nieuwe, vergaande 
klimaatafspraken willen voorko-
men. De voorzitter van de klimaat-
conferentie, de Deense milieumi-
nister Conny Hedegaard, slaagt er 
niet in een doorbraak te forceren. 
“Er was een aantal fervente tegen-
standers dat alles blokkeerde”, 
aldus Cramer. “We hebben drie da-
gen lang vergaderd, maar schoten 
geen steek op. Het probleem was 
dat Hedegaard ontzettend werd be-
kritiseerd omdat de Europese Unie 
al een standpunt had voorgebak-
ken. Dat ondermijnde haar positie. 
Voor haar was het een onmogelijke 
opgave.”
“Het was pijnlijk om te zien”, blikt 
Europarlementariër voor Groen-
Links Bas Eickhout terug. “We 
maakten letterlijk mee hoe Europa 
de regie van het proces verloor. 
Heel frustrerend om mee te maken. 
Alsof je bij de boeg van de Titanic 
staat en die ijsberg op je af ziet ko-
men. Je roept: ‘Het gaat mis!’ Maar 
het schip vaart gewoon door.”

Aldus lopen de onderhandelingen 
in snel tempo vast. Voorzitter He-
degaard moet plaatsmaken voor 
de Deense minister-president Lars 
Rasmussen, maar ook die kan geen 
vuist maken. Zelfs een dramatische 
oproep van VN-secretaris-generaal 
Ban Ki-moon aan de aanwezige 
landen om een ‘defining moment 
in history’ te markeren, mag niet 
baten. De beslissende klap valt als 
duidelijk wordt dat ook de Ame-
rikaanse president Obama – on-
danks eerdere toezeggingen – niet 
persoonlijk naar Kopenhagen 
komt. Hij is zo’n beetje de enige 
persoon ter wereld die de onder-

handelingen nog kan redden. Maar 
de man die de verkiezingen won 
met de leus ‘Yes we can!’ ziet er 
geen heil in, en blijft wijselijk thuis. 
Vendrik: “Dat was natuurlijk een 
grote teleurstelling. Maar Obama 
had geen stap kunnen zetten, om-
dat het Congres dat niet wilde. En 
omdat de Amerikanen niet wilden, 
wilden de Chinezen niet. En mo-
gendheden als Europa, Brazilië 
en India konden die impasse niet 
doorbreken. Zo werd de wereld in 
gijzeling gehouden.”
Cramer: “In Kopenhagen werd dui-
delijk dat de machtsverhoudingen 
in de wereld compleet waren veran-
derd. De opkomende machtsblok-
ken wilden een signaal afgeven dat 
Europa en Amerika de wereld niet 
meer bestuurden. Het ging niet 
eens om het klimaat, het was puur 
machtspolitiek. Op een gegeven 
moment schoot ik de Zuid-Afri-
kaanse milieuminister aan. Ik zei: 
‘Waar zijn jullie nou mee bezig, wil-
len jullie dan geen akkoord?’ Waar- 
op zij antwoordde: “Well, Jacqueline, 
we just want to shake you up a little bit”.’ 

En zo loopt de ‘grote finale van de 
wereld’ uit op een teleurstelling. 
Hoewel minister Cramer er nog wel 
in slaagt om haar financiële para-
graaf door te voeren – waarmee 30 
miljard dollar wordt vrijgemaakt 
voor steun aan ontwikkelings-
landen om klimaatverandering te 
bestrijden en de eigen uitstoot te 
verminderen – is de slotverklaring 
een slap aftreksel van wat het had 
moeten zijn. De verklaring behoudt 
de stelling van het IPCC dat de ge-
middelde stijging van de tempe-
ratuur beperkt moet blijven tot 2 
graden Celsius, maar bevat geen 
concrete uitstootreducties om dit 
uitgangspunt te garanderen. Ook 
de doelstelling om de wereldwijde 
uitstoot tegen 2050 met 50 procent 

te verminderen is uit de tekst ver-
dwenen. Ontgoocheld en teleur-
gesteld keren de onderhandelaars 
huiswaarts. Eickhout: “De Euro-
pese Unie heeft toen nog een pers-
conferentie gehouden waarin ze 
moest doen alsof het een goed ak-
koord was, want er was tenslotte 
getekend. Daar zaten de voorzitter 
van de Europese Commissie, Bar-
roso, en de Zweedse minister-pre-
sident, omdat die op dat moment 
voorzitter van de Europese Unie 
was. Ze zaten te vertellen dat het 
zo’n goed akkoord was, maar hun 
mimiek was dodelijk. Ze waren 
natuurlijk ook bekaf, ze konden 
niet meer goed acteren. Het leek 
erop alsof ze bij een begrafenis 
zaten. Tijdens die persconferentie 
had ik even oogcontact met de mi-
lieuminister van Zweden. Ik keek 
naar hem en zag tranen in zijn 
ogen. Hij schudde nee en liep toen 
weg. Die man had alles gegeven, 
en stond toch met lege handen.”

Het boek ‘Verslaafd aan energie’ van 
Noud Köper verschijnt bij uitgeverij 
Business Contact en ligt vanaf 24 ok-
tober a.s. in de boekhandel. Van zijn 
hand verscheen eerder o.a. het boek 
‘Hoogspanning’ over het Nederlandse 
energiebeleid.

Voormalig milieuminister Jacqueline Cramer zwaait Nederland uit bij vertrek met de trein naar Kopenhagen.


