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elkaars belangen en handelingsperspectief,  
en onvoldoende wil tot samenwerking vor-
men dikwijls behoorlijke obstakels. Dit blijkt 
uit de onlangs gepubliceerde tussenresulta-
ten van het onderzoek ‘De energietransitie 
van onderaf’ van TNO, dat werd uitgevoerd  
binnen het programma ‘Samenwerken  
Topsector Energie en Maatschappij’. Aan  
het onderzoek werkten Netbeheer Nederland, 
Energie-Nederland, Eneco, Essent, GDF Suez, 
Nuon, de Verenigde Energie Coöperaties 
Noord-Brabant en de Rabobank mee. 

Knelpunten
De nationale en Europese doelstellingen 
op het gebied van duurzame energie zijn 
ambitieus. Burgers spelen een belangrijke rol 
in de realisatie van deze doelen, zegt Rijken. 
“We zien het aantal duurzame, lokale energie-
initiatieven in hoog tempo overal in het 
land toenemen. Op zich is dat een positieve 

Hoe kunnen lokale duurzame energie-
initiatieven de transitie naar een duurzame 
Nederlandse energiehuishouding versnel-
len? Over die vraag boog onderzoeksinstel-
ling TNO zich. Ze kwam tot de conclusie 
dat die versnelling er niet zomaar komt en 
is. En dat bottom-up ontwikkelingen lang 
niet altijd uitgroeien tot een succes. “Goede 
samenwerking is onontbeerlijk.” 

Om de energietransitie van onderaf te 
kunnen realiseren, is samenwerking nodig. 
Lokale energiecoöperaties (LEC’s) kunnen 
die samenwerking zoeken met energie- en 
netbedrijven. Maar ook met ontwikkelaars 
van zonne- en windparken en niet in de 
laatste plaats met de overheid. “Dat is van 
groot belang om te slagen in hun missie”, 
zegt Marijn Rijken, projectleider bij TNO. 
“Maar in de praktijk is dat niet zo eenvou-
dig.” Wantrouwen, onvoldoende inzicht in 

ontwikkeling, maar het blijkt ook dat deze 
energietransitie van onderaf in toenemende 
mate tegen knelpunten aanloopt.”

Overheid
Hij noemt onder meer de samenwerking met 
gemeenten, provincies en Rijk. “Lokale ener-
giecoöperaties hebben een sterke behoefte 
aan een coherent en consistent overheids-
beleid. De wil en ambitie bij de overheid om 
samen te werken is er wel, maar het ontbreekt 
nog te vaak aan lokale uitvoeringsagenda’s. 
Gemeenten en andere overheden zijn dikwijls
zoekende naar de invulling van hun eigen rol.
Wet- en regelgeving ten aanzien van energie-
coöperaties en hun activiteiten ontbreekt na-
genoeg, is sterk verkokerd, of is niet effectief.”
Dit komt omdat de verschillende betrokken 
ministeries – Economische Zaken, Binnen-
landse Zaken, Financiën en Infrastructuur  
& Milieu – elk een eigen perspectief hebben 
op LEC’s, zegt de TNO-projectleider.

Verdienmodel
Lokale energiecoöperaties beschikken door-
gaans zelf nog niet over goede verdienmodel-
len en professionaliteit om een effectieve rol 
te spelen in de transitie naar een duurzaam 
energiesysteem, aldus Rijken. “Met name 
daar valt nog veel te verbeteren. Overkoepe-
lende organisaties als brancheorganisaties 
maar ook adviesbureaus kunnen daarbij 
helpen met concepten voor producten en 
diensten, en blauwdrukken voor verdien-
modellen en lokale energieakkoorden. Ook 

kunnen zij faciliteren in het uitwisselen van 
kennis en ervaring.” Daarnaast ontbreekt 
het LEC’s aan voldoende realisatiekracht, 
zegt hij. “Dit wordt onder andere veroor-
zaakt door de postcoderoosregeling die aan 
veel kritiek onderhevig is. Maar ook het 
gebrek aan expertise en een lange adem, in 
combinatie met gebrek aan draagvlak voor 
windenergie, dragen daartoe bij.”

Draagvlak�en�inzicht
Om lokale, duurzame energieopwekking 
daadwerkelijk goed van de grond te krijgen, 
moeten overheid, bedrijfsleven én burger 
constructief samenwerken, aldus Rijken. 
Dat gebeurt nog onvoldoende. Hij noemt 
expliciet de samenwerking met grotere ener-
giebedrijven, netbedrijven en ontwikkelaars 
van zon- en windparken. “Die hebben zelf 
ook baat bij het draagvlak van burgers en 
het inzicht in de lokale dynamiek dat lokale 
energiecoöperaties hebben, en kunnen ener-
giecoöperaties van expertise en realisatie-
kracht voorzien. Door mede risico te dragen 
zijn externe financiers en andere partners 
eerder geneigd mee te doen.” Kansen voor 
proposities aan coöperaties liggen op het 
gebied van levering en administratie, slimme 
diensten op het gebied van besparing en 
vraagsturing, legt hij uit. “En in de toekomst 
wellicht ook op het terrein van energieopslag 
en het balanceren van vraag en aanbod.” 

Afwachtend
Rijken: “Veel energiebedrijven nemen nu 

nog te vaak een afwachtende houding  
aan ten aanzien van lokale energie- 
coöperaties. Ze wachten op veranderende 
wetgeving, op de gevolgen en de snelheid 
van de energietransitie en de mate waarin 
burgers actief zullen worden.” Naast  
wederzijdse onbekendheid en onbegrip  
en grote verschillen in organisatievorm 
heerst er vaak nog een groot wantrouwen 
tussen lokale energiecoöperaties en geves-
tigde grote partijen, zegt Rijken. “Ook  
op die terreinen is dus nog heel wat te  
winnen. De eerste samenwerkingen  
die momenteel lopen, hebben vooral  
als doel van elkaar te leren.” 

De grote buitenwereld en het 
Nederlandse energiebeleid

Succes lokale energiecoöperaties  
staat of valt met goede samenwerking

De 748 bladzijdes van de WEO bevatten 
drie hoofdboodschappen: we moeten ons 
niet in slaap laten sussen door de huidige 
lage olieprijzen; Europese gaszekerheid is 
niet gegarandeerd; we hebben een laatste 
kans voor succesvol klimaatbeleid.

De mondiale olievraag neemt nog 
enigszins toe doordat de groei in de 
niet-OESO-landen groter is dan de 
afname in de OESO-landen. Tot 2020  
is dat niet zo´n probleem omdat de 
huidige ontwikkeling met stijgende 
productie in de Verenigde Staten zich 
voortzet. Maar alle producenten bui- 
ten het Midden Oosten kunnen slechts 
maximaal 5 miljoen vaten per dag van  
de benodigde 14 miljoen tot 2040 leve-
ren; de rest moet uit het Midden-Oosten 
komen. Geopolitieke onzekerheid blijft 
onverminderd op de agenda, daar doen  
de huidige lage olieprijzen niets aan 
af. Dat geldt op andere wijze voor gas. 
Overal ter wereld, behalve in Europa, 
stijgt de gasvraag. Het aantal aanbieders 
van LNG stijgt nog flink, maar dat gas 
zal niet goedkoop zijn. Het is dus vooral 
een kostenplaatje en Europa is echt niet 
tot Rusland veroordeeld. 

Het lastigst is het klimaatprobleem. 
Fatih Birol van het IEA noemde het ak-
koord tussen China en de VS historisch, 
maar dat is meer doordat het tot stand 
kwam dan door de inhoud. De groei van 
de uitstoot in China nam vorig jaar 60% 
van de mondiale uitstoottoename voor 
zijn rekening, die in de Verenigde Staten 
nog eens 15%. Het Amerikaanse deel 
van de afspraak houdt een temperatuur-
stijging van 2 graden in het vizier. Bij 
het Chinese deel is dat ook denkbaar, 
maar duidelijkheid daarover zal nog veel 
gesprekken vergen. Daarnaast: beleid 
werkt echt. De jaarlijkse toename van 

Column

het mondiale energieverbruik loopt 
terug van 2% naar 1%. De groei van  
de CO2-uitstoot is nu echt minder dan 
in de jaren 2000-10. Er zijn echter nog 
maar enkele jaren om echt de omslag 
richting temperatuurstijging van 2 gra-
den te maken. Al vele jaren wordt gezegd 
dat de volgende klimaatconferentie (nu 
2015 in Parijs) “de laatste kans” is, maar 
nu begint dat echt waar te worden.

Hiermee lijken me de contouren van  
de beleidsagenda voor 2015 voor de 
hand te liggen. Een eigen oliebeleid kan  
Nederland niet voeren. Gas- en klimaat-

beleid zeker wel. Aan het eind van het 
jaar verschijnt het Energierapport. Er  
wordt nu hard nagedacht over de hoofd-
thema ś ervan. Ik heb drie suggesties.

Ten eerste is het zinvol globale gedach-
ten te ontwikkelen over de brandstof-
mix. Dit is geen vrijblijvende zaak 
omdat de netbedrijven nu niet weten 
waarin ze moeten investeren. Als de 
elektriciteitsvoorziening veel kolen-
centrales met CCS omvat, ziet het net 
er echt anders uit dan wanneer het voor 
de helft uit zonnepanelen bestaat. ‘De 
markt’ lost dit niet op, want de mix 
wordt vrijwel volledig bepaald door  
het overheidsbeleid. Dan kan de over-
heid er beter ook zelf iets van vinden. 
Dat kan het best in overleg met omrin-
gende landen. Kolen zonder CCS passen 
niet in een duurzame mix. Concrete 
voorstellen voor een beter emissiehan-
delssysteem zijn nodig en als we daar 
niet in geloven, zijn er alternatieven 
zoals regelgeving of minimumprijzen.

Ten tweede zou de brandstofmix moeten 
passen in robuust klimaatbeleid. Of 
de wereld tot goede klimaatafspraken 
komt, weten we niet. We kennen wel de 
Europese doelen voor 2030, dus die kun-
nen we concreet invullen. We weten ook 
dat veel opties die je hoe dan ook nodig 
zult hebben (wind op zee, CCS, duur-
zame biomassa ) nog forse innovatie-
inspanningen vragen. Daarop inzetten 
is altijd zinvol. Dit zou ook passen 
bij een iets evenwichtiger verhouding 
tussen overheidsuitgaven voor uitrol 
van hernieuwbare energie en energie-
innovatie. Geld voor innovatie neemt af 
en geld voor uitrol neemt toe. Een jaar 

of vijf geleden was dat ordegrootte 3:1, 
binnenkort 30:1. De wetenschap is er 
niet uit wat een optimale verhouding is 
voor een energietransitie, maar ik denk 
niet deze.

Ten derde de vraag welke positie gas 
in die transitie krijgt. Over 10-15 jaar 
zijn we netto-importeur. Dat gas ‘de 
ideale overbrugging naar een duurzaam 
systeem’ is, is te simpel. Als gas duurder 
wordt en de elektriciteitsvoorziening 
schoner, is er meer ruimte voor warm-
tenetten en elektrificatie. Nederland zal 
geen Denemarken worden met overal 
duurzame stadsverwarming of Frankrijk 
met overal elektrische verwarming, 
maar we zullen meer regionale verschil-
len krijgen. Over 15 jaar hoeft gas niet 
meer de vanzelfsprekende ‘standaard’ 
voor verwarming te zijn.

Zowel qua uitvoering als strategie kan 
2015 een mooi jaar worden. Maar ver-
rassingen zijn nooit uitgesloten. 

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving.

Wat gaat 2015 ons brengen op energiegebied? Om die vraag te beantwoorden is het het beste om van buiten naar binnen  
te kijken. Laten we dat doen aan de hand van de onlangs verschenen World Energy Outlook van het Internationaal Energie 
Agentschap. Aan de hand van de hoofdthemá s van de WEO leid ik enkele mogelijke aandachtspunten voor het Energie-
rapport 2015 van Economische Zaken af.

Marijn Rijken (TNO): “De wil en ambitie 
bij de overheid om samen te werken is er 
wel, maar het ontbreekt nog te vaak aan 
lokale uitvoeringsagenda’s.”
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