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Teun Bokhoven, Voorzitter Duurzame Energie Koepel

‘Warmte en elektrificatie zal de
rol van aardgas de komende
decennia gaan terugdringen’
DOOR ALEXANDER HAJE

Er moeten de komende jaren nog op heel veel terreinen flinke verduurzamingslagen gemaakt worden, zegt Teun Bokhoven. Eerder benadrukte de voorzitter
van de Duurzame Energie Koepel dat het aanpassen van het energiesysteem op
zich, het aanpassen van de wet- en regelgeving gericht op de verduurzaming
van de energievoorziening, en een aanpassing van het fiscale regime rondom
het onderwerp energie prioritaire aandacht vraagt.

Teun Bokhoven (Duurzame Energie
Koepel): “De warmtevisie waar EZ
nu aan werkt, is van groot belang,
want warmte maakt 60% uit van ons
totale energieverbruik.”

Geen energieprobleem, maar een energieopslagprobleem, noemt Bokhoven het.
Kijkend naar Duitsland en de toename van
duurzame energiebronnen bij onze oosterburen neemt ook de druk op de elektriciteitsnetten toe. “Als we niet zorgen dat de
netwerken tijdig die energiestromen kunnen verwerken, inclusief het benutten van
alle mogelijkheden van energieopslag, kan
dat wel eens een zeer ongewenste begrenzer
gaan vormen voor de Europese verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening”,
zei Bokhoven eerder tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Ook wet- en regelgeving,
nu nog gericht op een éénrichtingsverkeer
van energiestromen, is aan vernieuwing
toe, vindt de voorzitter van de Duurzame
Energie Koepel. Een derde randvoorwaar-

de voor het slagen van het Energieakkoord
is een aanpassing van het fiscale regime:
Het systeem van energiebelasting moet
worden aangepast. Dat is niet meer van
deze tijd, aldus Bokhoven.
Warmte

Een belangrijke paragraaf in het kader van
het Energieakkoord is de warmtevoorziening in ons land, zegt hij. “Aan een visie van
de overheid welke rol duurzame warmte nu
precies krijgt toebedeeld de komende jaren
wordt nu door het ministerie van Economische Zaken gewerkt en binnenkort zal
de warmtevisie openbaar worden gemaakt
(bij het ter perse gaan van dit nummer was
deze nog niet gereed, red.). Die warmtevisie
is natuurlijk van groot belang, want warmte
maakt 60 procent uit van ons totale energieverbruik. In de warmtevisie verwacht ik een
opmaat voor het geleidelijk aan terugtrekken
van gas. Die plaats zal meer en meer worden
ingenomen door decentrale bronnen als
zonne-energie, geothermie, warmtepompen, bio-energie en restwarmte. Dat is een
verandering die zeer ingrijpend is, omdat

ons hele systeem is ingericht op aardgas. Ik
noem dat ook wel de Gaswende, analoog aan
de Energiewende in Duitsland. Deze opgave
is aanzienlijk: Het is ongeveer de helft van
de opgave voor hernieuwbare energie die
is vastgelegd in het Energieakkoord.”
Wind

Bokhoven: “Er speelt momenteel een aantal
zaken dat essentieel is voor het welslagen
van het Energieakkoord. Wind op land is
daar één van. De 6.000 MegaWatt wind op
land zal moeten worden gerealiseerd binnen de daarvoor gereserveerde tijd. Geen
eenvoudige opgave. Wij kijken niet alleen
kritisch mee hoe dit proces zich de komende jaren voltrekt, we zullen ook waar nodig
bijsturen en bijdragen om die windmolens
op land geplaatst te krijgen. ‘De gedragscode draagvlak en participatie windenergie
op land’, die mede is ondertekend door de
windsector en de ‘Stichting De Natuur- en
Milieufederaties’, vergemakkelijkt weliswaar
de uitrol van wind op land. Maar tegelijkertijd zal de sector samen met overheden
ervoor moeten zorgen dat er ook daadwer-

kelijk voldoende draagvlak wordt gecreëerd
bij de lokale bevolking. Anders wordt die
6.000 MegaWatt een lastig verhaal.”
Kritisch schema

De uitrol van wind op zee, die voornamelijk
voor rekening komt van het ministerie van
Economische Zaken, ligt op schema, maar
wel een kritisch schema, zegt Bokhoven.
“Het is essentieel dat eind dit jaar de eerste
tender wordt gerealiseerd om in 2020 de
eerste windparken operationeel te hebben.
Over biomassa mee-stook is onlangs een
akkoord bereikt tussen partijen. Dat was een
lastig proces, maar het is nu een kwestie van
invullen en ervoor zorgen dat iedereen zich
aan de afspraken houdt. Zonnestroom, zonPV, is een techniek die een enorme vlucht
doormaakt. En dat is een goede ontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben 100.000
huishoudens PV-systemen aangeschaft.
Een flinke toename in vergelijking met
de jaren ervoor.”
Postcoderoosregeling

Kritisch kijkt Bokhoven naar de Postcoderoosregeling, eveneens onderdeel van het
Energieakkoord die tot doel heeft om de ontwikkeling van collectief opgewekte lokale
duurzame energie te stimuleren. “Daar blijft
het aantal deelnemende energiecoöperaties
beduidend achter. Dat is een punt van zorg,
omdat er in de samenleving hoge verwachtingen zijn ten aanzien van lokaal opgewekte
duurzame stroom. Het is maar de vraag of
de business case die voor coöperatie-deelnemers geldt ook echt toereikend is. Daarover
zijn we nu in gesprek met ministeries om te
zien of dat kan worden verbeterd.”

Column

Speculeren over 2030

klimaatbeleid hebben we ruim geld over
voor afvang en opslag van CO2 (CCS) en
is er geen probleem in de gasvoorziening.
Gas en kolen zijn dus geen van beide echt
robuust. Ontwikkeling van demonstratieprojecten voor CCS is dat wel, waarbij
de vraag of die echt grootschalig moeten
worden of niet, later beantwoord kan
worden.
Uitbreiden ETS-gereedschapskist

De vraag naar wat mijn energievisie
voor 2030 is, vind ik niet zinvol te beantwoorden. Het zou vooral speculatie zijn. Wel kan ik twee scenario’s
schetsen die me denkbaar lijken
en daar enkele lessen uit trekken.

stijgen de fossiele energieprijzen en dalen
die van hernieuwbare energie niet snel.
In deze wereld zijn voorzieningszekerheid
en betaalbaarheid de drijfveren van het
energiebeleid en is er weinig ruimte voor
een succesvolle klimaataanpak.

Het ene scenario is een plezierige wereld.
De economische groei is betrekkelijk
hoog, gedreven door voorspoedige technologische ontwikkeling. Daardoor zijn
er lage energieprijzen, zowel van fossiele
als schone energie. In zo’n wereld is er
een vrij grote kans op mondiale klimaatafspraken. Het andere scenario is evenzeer mogelijk. De economische groei
blijft dichter bij wat we in de crisisjaren
gewend zijn en meer in het algemeen
stagneert de technologische ontwikkeling. De energievraag is daardoor lager.
Geopolitieke conflicten nemen toe.
Mede hierdoor is er geen goed investeringsklimaat voor energieproductie,

Energiebesparing hard nodig

Het eerste scenario is natuurlijk fijner
dan het tweede, maar het is niet vanzelfsprekend te verwachten dat het daardoor ook gebeurt. We kunnen het naar
vermogen bevorderen, maar mogen er
niet vanuit gaan dat het er daarmee ook
zal komen. Backcasting alleen vanuit
het eerste scenario is naïef. Wat betekent
dit voor het Nederlandse energiebeeld
voor 2030 en welk robuust beleid kan
dat naderbij brengen? Om te beginnen is
een krachtige inzet op energiebesparing
altijd goed. Dat is ook hard nodig. Zonder extra beleidsinspanning daalt volgens
de Nationale Energieverkenning de jaar-

lijkse energiebesparing van 1-1,2% naar
0,7% in het volgende decennium. Vijftien
jaar, dat verschil is de helft van de omvang die voor hernieuwbare energie rond
2020 verwacht kan worden – dat is niet
niks. Vanaf heden kunnen de ambities
van het Energieakkoord naar 2030 worden doorgetrokken en worden nagedacht
over bijpassende maatregelen.

We weten ook bijna zeker dat de CO 2 prijs in het emissiehandelssysteem tot
2030 te laag zal blijven om een verschuiving in de elektriciteitsmix te bewerkstelligen. In het eerste scenario vinden we dat
heel erg, in het tweede minder. Daarom is
het verstandig een echte poging te wagen
de ETS-gereedschapskist uit te breiden
zodat de mogelijkheid wordt ontwikkeld
de prijs op te krikken als dat nodig zou
worden geacht. Die prijs hoeft niet per se
nu al substantieel omhoog, omdat je niet
zeker weet of dat bij het scenario past.
Maar als je het gereedschap niet hebt, is
er ook niets meer te doen als het nodig
zou zijn. Als je nu nog kolencentrales
blijft bouwen, maak je het eerste scenario
immers onhaalbaar. Ook kan je alternatieven voor ETS overwegen, zoals emissiestandaarden. Dan zijn ze beschikbaar
wanneer je ze zou willen inzetten.

Gasrotonde

Volle inzet op innovatie

Dan zijn er twee energiedragers die in de
scenario’s een geheel andere waardering
krijgen. Afhankelijk van de jaarlijkse
productie hebben we in 2030 wellicht nog
Nederlands gas, maar moeten we in de
winter wel importeren. In een wereld met
geopolitieke spanning en frequente militaire conflicten is een op pijpleidingen
uit Rusland gefundeerde gasrotonde geen
echt aantrekkelijke optie. Dan zijn we blij
met onze kolencentrales. Maar in een wereld van technologische ontwikkeling en

Ook inzake energie-innovatie betekenen
deze scenario’s dat een ‘adaptief beleid’
het slimst zou kunnen zijn. Alweer is volle inzet op alle innovatievormen (maatschappelijk, bestuurlijk, technologisch)
rond energiebesparing het meest robuust.
Hard werken aan duurzame biomassa is
dat waarschijnlijk ook: dit zal zowel een
rol spelen in een door klimaatbeleid als
in een door geopolitiek gedreven wereld.
Voor wind- en zonne-energie geldt dat
iets minder. De kans dat we hier voort-

gang willen boeken is groot, maar in een
klimaatgedreven wereld toch groter. Dus
innovatieprogramma’s passen altijd, maar
in het eerste scenario is zowel de noodzaak
als de mogelijkheid groter. Dat geldt evenzeer voor het intelligente elektriciteitsnet.
Grensoverschrijdende hoogspanning is
wel robuust: de argumentatie waarom
dit gewenst is kent verschillen, maar de
uitkomst verschilt vooral gradueel.
Optimisme over Energieunie

Opmerkelijk, ten slotte, is dat de kans
dat het energiebeleid een sterker Europees
karakter krijgt in beide scenario’s toeneemt. In een optimistisch scenario willen
we meer en kunnen we meer. Sterke inzet
op hernieuwbare energie maakt het dan
steeds aantrekkelijker daarin echt samen
te werken. In het tweede scenario voelt
Europa zich bedreigd. Dat is altijd het
moment waarin samenwerking floreert.
Dus over de Europese Energieunie ben
ik optimistisch. In voorspellen geloof ik
niet zo en droombeelden mogen anderen
formuleren. Maar systematisch nagaan
welke opties in verschillende scenario’s
robuust zijn is leerzaam. Energiebesparing, innovatie en Europa hebben daar
elk een plaats.
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