
Friesch Dagblad, 08 december 2016, pagina 26.

Energieagenda laat verandering goed zien
• Deskundige ziet omslag in

energiedenken

Theo Klein

Leeuwarden |Deenergienota diemi-
nister van Economische Zaken Henk
Kamp gisteren presenteerde heeft
niet de vorm van een energieagenda
maar een klimaatagenda. Dat zegt
energiedeskundige Frans Debets.

,,Tot nu toe was het duurzaam-
heidsbeleid mede ingegeven door de
politieke gevolgen die onze olie- en
gasafhankelijkheid heeft. Omniet af-

hankelijk te zijn van een Poetin aan
de gaskraan, moesten we zelf onze
energie duurzaam gaan opwekken.
Ook moesten we van olie en gas af
omdat het slecht is voor het milieu”,
aldus Debets ,,Door het klimaatak-
koord van Parijs en de huidige goed-
kope olieprijzen richt het beleid zich
nu vooral op het terugdringen van de
broeikasgassen om verdere opwar-
ming van de aarde te voorkomen. De
SDE-subsidies worden dus niet zo-
zeer gebruikt voor het ontwikkelen
van duurzame energie maar het te-
rugdringen van CO2-uitstoot.”

Vanuit dat oogpunt zet Kamp ook
weerdeopslag vanCO2opdeagenda.

Debets: ,,Eerdere pogingen hiertoe
stuitten op groot burgerlijk verzet.
Dus dat zal in de toekomst de nodige
spanningen geven.”

Teleurstellend vindt hij de gerin-
ge aandacht van Kamp voor energie-
besparing. ,,De nota rept met geen
woord over de Energie Investerings-
aftrek. Wel gaat er nog meer geld
naar de SDE-subsidies. Die worden
door de burgers betaald uit de ODE,
een duurzame energiebelasting. Nu
is eenhuishoudendaar jaarlijks twin-
tig euro aan kwijt, dat wordt, als het
tegenzit, 145 euro in 2023.”

Voor deze nota hield Kamp de af-
gelopen maanden met bedrijven en

organisaties ‘energiedialogen’. Daar-
bij werd de minister erop gewezen
dat de overheid regels en afspraken,
die ze met het bedrijfsleven maakte
rond duurzaamheid, onvoldoende
handhaafde. Maar van deze klacht
ziet Debets weinig terug. ,,Het wijst
er wel op dat de energietransitie de
economie niet te veel mag verstoren.
Het bedrijfsleven moet daarom wor-
den ontzien.”

Langetermijndoelen
Het verbaast Debets verder dat KampHet verbaast Debets verder dat Kamp
nu voor langetermijndoelen pleit. De
minister stelt juist dat door de blik op
2050 te richten en niet meer op 2020

en2023denoodzaak vaneenversnel-
ling in de energietransitie duidelijk
wordt. ,,Maar als je nu al de korteter-
mijndoelen laat lopen, die dus niet
gehaald gaan worden, hoe wil je dan
de Nederlandse bevolking duidelijk
maken hoe urgent de energietransi-
tie is?”

Ondankszijnkritiek isDebetsniet
ontevreden met de agenda die giste-
ren is gepresenteerd. ,,Kamp is nage-
komen wat hij heeft beloofd. Eerst
een energienota, toen een dialoog en
nu een agendamet ook forsemaatre-
gelen als het afbouwen van gas. Zijn
energieagenda laat serieus zien dat
Nederland gaat veranderen.”


