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Urgenda-rapport werkt verduurzaming tegen
Nederland kan al in 2030 volledig
op duurzame energie draaien stelt
actieorganisatie Urgenda in een gisteren
gepubliceerd plan. Echter, de publicatie
versnelt de verduurzaming mogelijk niet
maar bestendigt juist de stagnatie.
Opinie

N Frans Debets
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e publicatie van Urgenda
zal bedoeld zijn als een inspirerende en opbeurende
handreiking om de overstap naar
duurzame energie te bevorderen.
Maar het kan ook gezien worden
als een betreurenswaardige bijdrage aan het voortduren van de
huidige stagnatie.
Dat het niet goed gaat met de
Nederlandse energietransitie is
wel duidelijk. Na al die jaren van
voornemens uitspreken, convenanten vastleggen, transitieplatforms
bevolken en miljarden subsidies
uitdelen zitten we op nog geen 100
petajoule (PJ) aan duurzame energie,
dat is ongeveer 4,5 procent van ons
energiegebruik. De afgelopen jaren
is er bijna niks meer bijgekomen,
ondanks alle leuke en inspirerende
initiatieven, plannen en subsidies.
In het SER-akkoord van vorig jaar
hebben de ondertekenaars zich
vastgelegd op 14 procent in 2020,
dat is het zelfde percentage waartoe
we ons verplicht hebben in de EU.
Die 14 procent is ongeveer 300 PJ.
Daarvan is nu ongeveer 100 PJ gerealiseerd, nog 200 PJ te gaan dus.
Het doel is duidelijk, nu nog even
de weg naar het doel vinden.
Onze samenleving heeft wel vaker ambitieuze doelen nagestreefd:
de aanleg van duizenden kilometers
riolering; een betrouwbare zeewering na 1954; de snelle overstap
naar aardgas vanaf de jaren zeventig; een schoner milieu vanaf de
jaren tachtig.
Dat begon steeds met een duidelijk beleid van de overheid en
vervolgens een plan en een leidende
rol door diezelfde overheid. Een
overheid moet altijd eerst zorgen
voor een politiek draagvlak, dat kost
vaak moeite, de ambities moeten
reëel zijn, maar als de steun er is
kan er ook doorgezet worden want
‘we’ accepteren dat het moet en
dat het kan. Vervolgens worden
allerlei instrumenten ingezet om
de maatschappij mee te krijgen.
Bijvoorbeeld wetten maken en
handhaven om ongewenst gedrag
te voorkomen, subsidies en fiscale
regelingen om gewenst gedrag te
belonen, voorlichting en scholing
om het juiste gedrag aan te leren,
onderzoek en ontwikkeling om
betere technieken te ontwikkelen,
inspiratie en moreel appel om mensen mee te krijgen.

Oppervlaktewater
Neem de problemen van het sterk
vervuilde oppervlaktewater in de
jaren zeventig. Het probleem werd
door Den Haag erkend en in 1970
kwam er een Wet verontreiniging
oppervlaktewater. De waterschappen werden versterkt en vergroot en
ze bouwden geavanceerde rioolwaterzuiveringen. Gemeenten breidden hun riolering uit en kregen geld
van het rijk om ook de meer afgelegen percelen aan te sluiten. Bedrijven werden hard aangepakt als ze
niet aan de strengere lozingseisen
voldeden. Dat kostte veel geld, de
verontreinigingsheffing groeide tussen 1980 en 2000 met 250 procent,

maar de maatschappij begreep het
nut en de noodzaak en snapte dat
schoon water wat mocht kosten.
Nu de duurzame energie. Ook nu
spreekt de overheid een ambitie uit
en legt zichzelf een verplichting op,
want pas op, de afspraak met de EU
is een verplichting. Maar vervolgens
blijkt er geen uitvoeringsplan te
zijn en geen leidende rol voor de
overheid. Je zou verwachten dat
zo’n belangrijk thema als duurzame
energie met zo’n duidelijk doel, 14
procent in 2020, opgepakt wordt
met een duidelijk plan, wetgeving,
een adequate uitvoeringsorganisatie
en voldoende budget. Maar dat is er
niet. Dat verwijt geldt de nationale
overheid, maar ook de provinciale
en gemeentelijke overheden. Zo
zijn er heel wat gemeenten die
volhouden dat ze in 2020 of 2030
klimaatneutraal of fossielvrij zijn.
Hoe deze dwaze ambitie uitgevoerd
moet worden, is altijd onduidelijk.
Eigenlijk kletst men maar wat.
Het nare effect is dat anderen
zich dan geroepen voelen om dat
vacuüm op te vullen. Zij hoeven
zich niet druk te maken over draagvlak of realisme. Vaak wordt een
retorisch model gebruikt waarbij
iedereen snapt dat de doelen met
een korreltje zout mogen worden
genomen. Als er een collecteactie

We hebben
draagvlak nodig, een
gedeelde zorg over
de toekomst en de
manier waarop we
verder komen. Dat
hebben we nu niet
Met mooie visies en ronkende pleidooien als in het Urgendarapport komen we er niet, zegt Frans Debets.
Draagvlak, gedeelde zorg over de toekomst en een uitgestippelde weg zijn eerst nodig. Foto: ANP

gevoerd wordt met de kreet ‘Stop de
honger in Ethiopië’, weet iedereen
wel dat de actie de honger niet zal
stoppen. Maar soms lijkt het erop
dat men het echt meent. Zo zijn er
een paar jaar terug publicaties verschenen over vliegen op kerosine
uit algen. Niemand durfde te zeggen
dat dat onzin was, maar nu, jaren
later, blijft deze belofte als een onuitroeibare en storende urban legend
rondzingen.
In die categorie plaats ik de Urgenda-publicatie. Met overtuigende
berekeningen wordt bewezen dat
de problemen eenvoudig zijn op te
lossen - 100 procent duurzaam in
2030 - als je maar echt wilt. En met
de dreigende apocalyps voor onze
kinderen en kleinkinderen wordt
het morele appel erin gehamerd.
De auteur Marjan Minnesma, al drie
jaar achtereen gekozen tot de invloedrijkste duurzame Nederlander,
presenteert het plan nadrukkelijk
als haalbaar, de kennis vergaard
door onderzoeksbureau Quintel (in
75 manjaren) staat er borg voor en
de Mandela-citaten onderstrepen de

morele superioriteit.
U zult zeggen, wat geeft dat nou,
laat ze toch, een beetje inspiratie en
hoop kan toch geen kwaad? Neen,
zeg ik dan, dit leidt ons verder op
het pad van stagnatie. De goede
zaak wordt hier niet mee gediend.
Het lijkt op hen die streven naar
een aidsvrije wereld en dan zeggen dat het probleem eenvoudig
verdwijnt als iedereen zich beperkt
tot monogame relaties. Zij ontkennen de complexe werkelijkheid en
houden de status quo in stand, met
alle ellende van dien. Het zal niet
de bedoeling zijn, maar dat effect
vrees ik bij deze publicatie. De opgeruimde vereenvoudiging van de
problemen waar we voor staan is
onverantwoord, dit kan weer leiden
tot tal van onzinnige ambities en
loze convenanten.
Met mooie visies en ronkende
pleidooien komen we er niet uit. We
moeten goed beleid hebben, kennis
van zaken; een verantwoordelijke
overheid, duidelijke regels en handhaving, goede systemen. We hebben
draagvlak nodig en een gedeelde

zorg over de toekomst en de manier
waarop we verder komen. Dat hebben we nu niet.
Op dit moment is elke nieuwe
windmolen en vergistinginstallatie
een maatschappelijke battle ground;
er is over vrijwel geen enkele

Gemeenten
houden vol dat ze
klimaatneutraal
zijn in 2020 of
2030, maar hoe ze
deze dwaze ambitie
uitvoeren is altijd
onduidelijk

maatregel consensus, de politiek is
niet in staat of niet bereid leiding
te geven, de systemen die ons van
duurzame energie moeten voorzien
zijn nog veel te primitief en te duur
om nu al grootschalig te worden
ingezet, we hebben in een jaar 0,1
procent voortgang geboekt.
Deze prachtig verzorgde publicatie vergroot alleen maar de verwarring. Ik zal ze volgende week wel
weer aan de lijn krijgen, opgejutte
beleidsmedewerkers die voor hun
wethouder een nieuw plan moeten
maken, geïnspireerd door Urgenda,
fossielvrij in 2030, graag met Mandela citaat, duurzaam ondernemer
Ruud Koornstra mag het voorwoord
schrijven. En zo gaan weer kostbare
jaren vruchteloos voorbij. Alsjeblieft
Urgenda, we willen hetzelfde, maar
dit is niet de goede aanpak.
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