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Startpunt voor echte visie
Het lijkt populair om de Green Deal als visieloze korteter-
mijnactie af te serveren.Vergeten wordt dan dat dit een actie

is waarbij overheid en marktpartijen samen knelpunten voor
concrete projecten proberen op te lossen. Ook de aangekon-

digde uitbreiding van de SDE 20 l2 voor duurzame warmte
past in deze aanpal<. Eindelijk staan de inhoud en oplossing

centraal. Voor een echte visie zijn de onderwerpen te wil-
lekeurig gekozen en een prioriteitsstelling met integrale afwe-

ging ontbreekt. Hoe komen we dan wel tot een echte visie

met de belangrijkste prioriteiten en knelpunten in een plan

van aanpak? Een eerste voorzet.

De komende vijftien jaren zal de Nederlandse aardgaspro-

ductie, los van de schaliegasmogelijkheden, snel afnemen. Dit
heeft grote gevolgen voor de overheidsbegroting en de beta-

lingsbalans. Er is dan internationaal nog wel aardgas beschik-

baa6 maar de voorzieningszekerheid wordt riskanter door
'onbetrouwbare' leveranciers en de kwetsbaarheid van grote
internationale infrastructuren.Alleen daarom al moeten we zo

snel mogelijk van onze aardgasverslaving af en zijn energiebe-

sparing en alternatieve bronnen een must.

Om daarin verantwoorde keuzes te kunnen maken, is het

noodzakelijk om alternatieven integraal te beoordelen op alle

effecten in de totale keten van winning tot en met verbruik.

De belangriikste parameters daarbij zijn technische mogelijk-

heden en risico's, ecologie, economie, voorzieningszekerheid,

innovatie en ketenaíhankelijkheid. Op basis hiervan kunnen

haalbare doelstellingen voor verduu rzaming en energiebespa-

ring worden geformuleerd met bijbehorende stimulerende

marktstructuur en wet- en regelgeving. Communicatie en

afnemersgedrag zijn daarbil deepsleggevend.

Ook zullen de twee'hoofdstromingen' in de energiewereld

bij elkaar gebracht moeten worden. De eerste stroming

richt zich bijna uitsluitend op elektriciteiggrootschalig en

internationaal. Deze stroming is vooral belg met de bouw en

expl oitatie van grootschal ige trad itionel e el ektricheitscenua-

les en hoogspanningsnetten. Door de maatschappelijke weer-

stand tegen kolen en kernenergie zijn nu vooral aardgasge.

stookte flexibele centrales populair en beperkt grootschalige

waterkracht, zon en wind.

De tweede'hoofdstroming' denkt met windmolens, zon, bio-

massa en smart grids de gehele energievoorziening binnen

circa twintig jaar duurzaam te maken. Smart grids ziin daar-

bii een begrip dat voor alles en nog wat wordt'misbruikt'.
Gebruikers van het begrip weten er vaak geen echte inhoud

aan te geven.Wanneer met smart grids wordt bedoeld een

lol<ale optimalisatie van vraag, aanbod en opslag inclusief de

mogelilkheden achter de meter en afstemming met de cen-

trale openbare voorziening, dan verdient het alle steun.

Zo lang energiebesparing, ketenaÍhankelijkheid, opslag van

energie en flexibilisering van de vraag geen hoge prioriteit
krijgen, houdt de eerste hoofdstroming een sterke positie.

Willen we echter op termijn een betaalbare, schone en

zekere energievoorziening hebben, dan is samenwerking

tussen de twee hoofdstromen noodzakelilk met maximale

wederzijdse inbreng van hun energiebesparings-, verduurza-

mings- en efficiencymogelijkheden.

Een echte Green Deal krijgen we als particulieren, bedrijven

en overheden dit praktisch in gaan vullen zonder verstik-
kende bureaucratie. Hiervoor is een beperkte regiefuncie

nodig gericht op objectieve informatie, stimulering van inre-

grale aanpak, verplichten of de juiste financiële prikkels geven-

Geef lokale initiatieven daarbij de ruimte, maak successen

en mislukkingen openbaar, leer van elkaaq geef Willy Worcels

de nodige ondersteuning, maak traditionele energie duur
en maak het door fiscale maatregelen en eventuele inko-

mensherverdeling betaalbaar. De praktische invulling is een

kwestie van organiseren en doen! Bedrijven en samenwer-

kingsverbanden die betaalbare transparante totaaloplossingen

aan kunnen bieden, zijn daaóij onmisbaar. Dit kunnen zowel

private, publieke alsmede PPS-constructjes zijn. Het doel is

daarbij leidend.
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