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In het afgelopen jaar 2013 was Doctor Anders bezeten van de
energie uit zon en wind en alle mooie dingen die je daarmee
kunt doen. Hij wilde er alles over weten. Hoe lang de wereld
nog zo kan doorgaan, wat de grote transitie naar een duurzame
wereld zou gaan kosten en hoe we dat kunnen betalen. Met
Google onder handbereik kan tegenwoordig iedereen zijn
weetgierigheid bevredigen. Maar er is een keerzijde. Want is
het ook allemaal waar? Wie checkt de cijfers? Meer dan ooit
kunnen we verdwaald raken in talloze tegenstrijdigheden. Meer
dan ooit moeten we ons gezonde verstand blijven gebruiken en
kritisch zijn. Checken en dubbel checken want voor je het weet
geraak je dieper en dieper in een oneindig moeras van
ongefundeerde meningen.
Tegelijkertijd leven we ook in een tijd dat de media ons
overspoelen. De tijd van oneliners en populisme. We spoeden
ons van de ene naar de andere hype en leven met de waan van
de dag. Wie kijkt er nog verder dan de tien bulletpoints? Wie
leest nog meer dan 140 tekens? Het contrast met de oneindige
hoeveelheid informatie op Google kan niet groter.
Terwijl mijn kleine labtopje kreunde onder de groeiende berg
data merkte ik in gesprekken met anderen dat de meeste
mensen geen flauw benul hebben. Roeptoeterende politici
kunnen hen alles wijs maken en in fabels laten geloven. Dat er
helemaal geen klimaatprobleem is, dat kolencentrales nodig
zijn, dat schaliegas veilig is, dat windmolens op subsidie
draaien en dat we voor alles eerst weer moeten groeien.
Vandaar mijn keus om de meest gehoorde fabeltjes over
bloedserieuze zaken zo goed mogelijk te ontgoogelen met
cijfers. Heel veel cijfers, misschien te veel cijfers om het leuk te
laten zijn. Helaas. Maar zonder de cijfers zou men mij kunnen
betichten van zwartkijkerij enerzijds of kwakzalverij anderzijds.
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www.cleantechnica.com

Laat u niet door fabels in slaap sussen en google mee. Trek
alles na en vorm een eigen mening. Trek vooral uw eigen
conclusie voordat u ooit nog ergens een stemhokje binnengaat.
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Op weg naar een groene revolutie
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Fabel 1: Het klimaatgedoe is een boosaardig complot
Er bestaat een kleine minderheid van geleerden die beweert dat er
geen reden is om ons over het klimaat zorgen te maken of die stelt dat
de verandering niet door menselijk toedoen ontstaat. Merkwaardig
genoeg vindt deze minderheid meer gehoor onder het gewone publiek
dan al die andere experts. Hun boodschap is dan ook veel prettiger.
Veelgehoorde excuses om op de gebruikelijke weg door te gaan zijn dan
ook: “Het zal heus zo’n vaart niet lopen” en “Het zal mijn tijd wel duren”
of “Tegen die tijd vinden ze er wel wat op” .
Een enkel foutje in het rapport door het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPPC) of een enkele overdrijving door Al Gore, wordt
gelijk aangegrepen als het bewijs dat het allemaal bangmakerij is of zelfs
vooropgezette vervalsing van de feiten en gemanipuleer met
ongeverifieerde modellen (Marcel Crok, De staat van het klimaat 2010).
De werkelijkheid is helaas geen complot van een klimaatmaffia die
97% van alle wetenschappers zou hebben omgekocht, maar doortrapt
lobbyisme van een klein aantal klimaatsceptici die via pseudo-wetenschappelijke instituten betaald worden door grootmachten die belang
hebben bij het verstoken van fossiele brandstoffen (Klompen in de
machinerie Jan Paul van Soest 2011).
Uit de vele duizenden publicaties over de klimaatverandering heeft de
NASA een kleine selectie gemaakt van harde feiten die een evident
bewijs vormen (www.climate.nasa.gov/evidence).

 Metingen van het CO2 gehalte in lucht die zit ingesloten in oude
ijskernen van Groenland, Antarctica en diverse Gletsjers tonen dat
het gehalte in 650.000 jaar niet zo hoog is geweest als nu.
 Andere metingen met isotopen van zuurstof tonen aan dat de
pieken en dalen in het CO2 gehalte synchroon verlopen met de
temperatuur.
 Alleen de kleinere temperatuurvariaties in de periode van de grote
ijstijden blijken samen te vallen met schommelingen van de aardas
en fluctuaties van de zonneactiviteit. Terwijl de afkoeling steeds
geleidelijk verliep over een periode van ca 100.000 jaar blijkt de
opwarming zich steeds binnen enkele duizenden jaren te hebben
voltrokken.
 In de afgelopen eeuw is de zeespiegel 17 cm gestegen. De
snelheid is de laatste 10 jaar verdubbeld.
 Alle metingen van de gemiddelde temperatuur op aarde tonen een
stijging sinds 1880. Het grootste gedeelte van de stijging heeft
2








plaatsgevonden sinds 1970. De 20 warmste jaren zijn na 1981 en
de tien allerwarmste vallen na 1996. Zelfs tijdens een minimum van
zonneactiviteit gedurende 2007- 2009 bleven de temperaturen
stijgen.
De meeste warmte is geabsorbeerd door de bovenste laag van
700 meter oceaanwater. Die laag is sinds 1969 met 0,30 C
opgewarmd.
Sinds de industriële revolutie is de bovenste laag van het
oceaanwater verzuurd door absorptie van 2 miljard ton
koolzuurgas per jaar.
Betrouwbare metingen tonen aan dat het landijs op Groenland
tussen 2002 en 2006 met 150 – 250 km3 is afgenomen en het
landijs van Antarctica tussen 2002 en 2005 met 152 km3.
Uit satellietopnamen in de afgelopen tientallen jaren blijkt dat dikte
en oppervlak van arctisch zee-ijs in snel tempo afnemen.
Vrijwel overal op de wereld trekken de berggletsjers zich sinds
1850 terug.
Sinds 1950 is in de VS het aantal periodes met extreme hitte en
droogte (vaak gepaard gaand met bosbranden) toegenomen en
dat met extreme koude afgenomen. Ook is het aantal periodes met
extreme neerslag toegenomen. Vergelijkbare trends gelden voor
andere continenten.

Dit zijn geen modelberekeningen of voorspellingen met een bepaalde
kans. Het zijn waarnemingen in de achteruitkijkspiegel. De
waarnemingen zeggen niets over de oorzaken, laat staan over de
invloed van de mens. Het is echter geen toeval dat de toename van de
hoeveelheid koolstof in de atmosfeer overeenkomt met het opstoken van
hout en fossiele brandstoffen. Kijken we vooruit op een termijn van
enkele tientallen jaren, dan wordt het beeld wel een beetje anders.
Relatieve bijdrage
van fossiele brandstoffen en
ontbossing aan koolzuurgas
emissie
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Fabel 2: Het kantelpunt is nog ver weg
Om vooruit te kijken en het klimaat te voorspellen hebben we
klimaatmodellen nodig. Het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) vertegenwoordigt enkele duizenden experts van over de hele
wereld die met elkaar steeds betere modellen bouwen. De
waarnemingen uit het verleden kunnen gebruikt worden om te zien of de
modellen kloppen. In september 2013 hebben ze met elkaar een nieuw
rapport gepubliceerd1. Onder vrijwel alle klimaatwetenschappers over de
hele wereld bestaat er nu consensus dat de gemiddelde temperatuur op
aarde stijgt tengevolge van broeikasgassen. Daarvan zijn kooldioxide
(CO2) en methaan (CH4) de belangrijkste. Bovendien bestaat er geen
twijfel meer over dat dit wordt veroorzaakt door menselijk toedoen.
Ontbossing, bos en veenbranden, uitstoot van methaan door rijstvelden
en onze veestapel en vooral het gebruik van fossiele brandstoffen zijn
hiervoor verantwoordelijk.
De voorspelde temperatuurstijging gaat maar over enkele graden.
Volgens het rapport bereiken we in het jaar 2100 een gemiddelde
temperatuurverhoging boven land en zee tussen 1,1 tot 3.1 0C Het lijkt
weinig en nog ver weg. Maar het betreft een verhoging ten opzichte van
de temperatuur in 1950 en daarvan hebben we al 0,85 graden
gerealiseerd. Hoe veel er nog bij komt, hangt af van het scenario voor de
emissie. Het gunstigste IPCC scenario RCP 4.5 komt overeen met een
toename van het CO2 gehalte
met 1,5 ppm per jaar en het
ongunstigste scenario RCP 6.0
met een toename van 3 ppm per
jaar. De huidige toename van 2
ppm CO2 per jaar zit daar tussen
in.
Tegelijkertijd zijn alle 167 landen
bij de internationale klimaatconferentie het er ook al geruime
tijd over eens dat er bij een
gemiddelde verhoging van circa 2
graden een kritische drempel wordt overschreden. De relevante vraag is
daarom niet hoeveel warmer het in 2100 zal zijn, maar hoe lang het nog
duurt voordat we over die 2 graden heen gaan.
Die 2 graden is geen willekeurig gekozen getal. Men vreest op
goede gronden dat daarbij het hele klimaatsysteem kantelt doordat er
dan geofysische processen opgang komen waardoor de temperatuurverhoging in een stroomversnelling geraakt.
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Dat kanteling van het klimaat relatief snel kan optreden blijkt uit
metingen in ijskernen die tot 424.000 jaar oud zijn 2,3,4. Gedurende die
lange periode waren er vier koude (glaciale) periodes waarbij een groot
deel van de aarde met ijs bedekt was. Daartussen waren interglaciale
periodes waarbij de polen ijsvrij waren. De overgang van glaciaal naar
interglaciaal verliep relatief snel (binnen enkele duizenden jaren) en de
toename van 180 naar 280 ppm CO2 viel steeds samen met ca 10
graden temperatuurstijging. De afkoeling daarna verliep veel langzamer
(in ca 100.000 jaar). De veel langzamere daling van de temperatuur en
het CO2 gehalte ontstaat door het opnieuw vastleggen van kooldioxide in
plantaardige massa.
De relatief snelle stijging wordt toegeschreven aan het vrijkomen
van grote hoeveelheden methaan zodra de polen gingen smelten. De
huidige concentratie van methaan is ca 2 ppm. Dat is weinig vergeleken
met de 400 ppm CO2, maar methaan is op korte termijn wel 85 keer zo’n
sterk broeikasgas als CO2. Daar staat tegenover dat methaan binnen
enkele tientallen jaren weer uit de atmosfeer verdwijnt en tot CO2 wordt
omgezet. Door die twee effecten te combineren komt men voor de
middellange termijn uit op een factor 25. Dat getal wordt in de modellen
gebruikt. Methaan komt vrij door het ontdooien van de permafrost in o.a.
Siberië en Alaska en ook uit methaanhydraat waarvan gigantisch grote
hoeveelheden in ondiepe arctische zeebodems voorkomen.
De kanteling van het klimaatsysteem is dus geen wilde fantasie en
alles wijst er op dat dit weer zal gebeuren. Een probleem is dat wij
voorspellingen willen doen voor enkele tientallen jaren terwijl de
waarnemingen uit het verleden op een tijdsas van een half miljoen jaar
staan afgebeeld. Volgens een overzicht van de CO2 balans sinds 17502
is de atmosferische concentratie al met meer dan 100 ppm gestegen van
280 naar 393 ppm. Dat is gemiddeld met 0,4 ppm per jaar maar de
toename over de laatste 10 jaar bedraagt 2 ppm per jaar. Dat lijkt
minstens duizend keer zo snel als tijdens de pieken in het verre
verleden. Inmiddels hebben we een niveau bereikt dat in 300 miljoen jaar
niet is voorgekomen. Toch is de gemiddelde temperatuur boven water en
land sinds 1880 nog maar met 0,85 graden gestegen.
Hoewel de temperatuurstijging in het Arctische en Antarctische gebied
twee maal zo snel verloopt als gemiddeld op aarde, putten
klimaatsceptici uit de relatief geringe stijging van de gemiddelde
temperatuur in vergelijking met de sterke stijging van het CO2 gehalte,
moed en denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Waarschijnlijk blijft
de temperatuurverhoging slechts tijdelijk achter doordat een groot deel
van de energie eerst opgeslokt wordt voor het smelten van ijs en het
opwarmen van het ondiepe oceaanwater. Volgens het IPCC is 90% van
de sinds 1971 opgehoopte energie gaan zitten in verwarming van de
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oceanen. De bovenste 75 meter van de oceanen is sinds 1971 circa 0,45
graad warmer geworden. Daarnaast smelt er nu al jaarlijks in totaal netto
637 Gigaton ijs van beide polen en alle gletsjers. De hoeveelheid
opgenomen energie als smeltwarmte van al dat ijs is ongeveer de helft
van de hoeveelheid opgenomen energie voor het opwarmen van de
bovenste laag water. Het water in de oceanen en het ijs in gletsjers en
polen zijn dus een gigantische buffer voor ons klimaatsysteem. Die
buffercapaciteit blijft niet zo groot. Naarmate meer ijsmassa is geslonken
zal de temperatuur van het ondiepe zeewater sneller stijgen en kunnen
de circulatiepatronen in de oceanen plotseling veranderen.
Intussen is uit metingen vanuit
satellieten zeker dat bij de
huidige temperatuurstijging op
de noordpool het organisch
koolstof in de bodem al begint
te ontdooien en door bacteriën
wordt omgezet tot methaan3.
Het IPCC voorspelt met vrij
grote zekerheid dat de bovenste
3,5 m van de permafrost rond
het jaar 2100 voor 37 – 81 %
zal zijn ontdooid.
Net als gedurende de ijstijden kan dit een sterke versnelling geven
van de temperatuurstijging. In potentie zit in de permafrost 2 keer zoveel
koolstof als in de huidige atmosfeer aanwezig is. Zelfs als slechts 0,5 %
van de permafrost ontdooit, wordt het kantelpunt al overschreden en
vliegt de temperatuur omhoog. Ook
het
vrijkomen
van
methaanhydraten
uit
ondiepe
arctische zeebodems is al volop
aangetoond4.
Dit
kan
bij
afwezigheid
van
zee-ijs
en
veranderde circulatiepatronen van
water en lucht zelfs nog sneller
plaatsvinden dan het smelten van
permafrost. De kans bestaat dat er
in korte tijd 50 Gigaton methaan uit
die zeeën opborrelt. Als dat
gebeurt,
zal
het
een
klimaatverwarmend effect geven
dat honderd keer sterker is dan door de huidige uitstoot van kooldioxide.
Waar en wanneer dit gebeurt, is niet te voorspellen, en het is ook niet
inbegrepen in de klimaatmodellen van het IPPC. Dat is ook niet
6

interessant want ingrijpen door de mensheid heeft dan geen enkel effect
meer. Dan zijn we te laat.

De vraag is of we voortijdig nog van koers kunnen veranderen
zodat we dit gevaar kunnen afwenden. Hoeveel tijd hebben we nog?
Zelfs als we nu onmiddellijk zouden stoppen met de CO2 uitstoot, zal de
opwarming van de aarde nog tientallen jaren doorgaan. Dat we
onmiddellijk zullen stoppen is echter een illusie. Als we de totale globale
emissie op het huidige niveau van 32 Gigaton per jaar kunnen houden,
en 60% daarvan blijft in de atmosfeer, hebben we al over 30 jaar ca 600
Gigaton extra toegevoegd. Volgens alle modellen is dat ons toelaatbare
koolstofbudget, want dan zijn we op een punt dat de 2 graden grens
wordt overschreden.
Het bereiken van een kantelpunt wil trouwens niet zeggen dat er
voorafgaande aan dat punt geen effecten zijn. Reeds bij de huidige
temperatuurverhoging van het ondiepe oceaanwater treedt er al massaal
sterfte op van koralen en ontstaan er boven de warmste gebieden in de
oceanen meer en sterkere cyclonen zoals Katrina, Sandy en Haiyan.
Door de grotere hoeveelheid verdamping verandert de luchtvochtigheid
en verandert het hele atmosferische circulatiepatroon. Er komen zowel
meer periodes met extreme warmte en droogte gepaard gaand met
enorme bosbranden en afsterven van regenwouden als meer periodes
met extreme neerslag gepaard gaand met overstromingen. Het
verdwijnen van arctisch zee-ijs kan golfstromen beïnvloeden en het
verdwijnen van gletsjers betekent voor veel gebieden een gebrek aan
zoet water. Deze effecten brengen nu al enorme schade met zich mee
maar dat zijn peanuts vergeleken bij wat ons te wachten staat voorbij het
kantelpunt.
Het is onheilspellend, maar toch is er nog hoop. Ons belangrijkste
middel is een transitie van fossiele naar duurzame energie. Het gebruik
van fossiele energie is voor ca 80 % verantwoordelijk voor het
broeikaseffect. Technisch en economisch is het mogelijk om voor het
jaar 2050 een emissiereductie van 85% te bereiken. Daarvoor zullen we
wel alle zeilen bij moeten zetten. Natuurlijk zijn alle berekeningen over
hoe lang we nog verwijderd zijn van het kantelpunt en hoe lang we nog
nodig hebben voor een volledige transitie, omgeven met een grote mate
van onzekerheid. Duidelijk is echter wel dat het erop of eronder is en dat
we ons niet achter die onzekerheid kunnen verschuilen om nog langer te
treuzelen.
1 IPCC WGI AR5 Summary for policymakers
2 Lindsay Wilson, Global Carbon Emissions a& Sinks CleanTechnica 20 june 2013
3 Rapid Arctic thawing could be economic timebomb. John Vidat The Guardian 25
july 2013.
4 Wikipedia Arctic Methane Release.
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Fabel 3: Door de recessie winnen we tijd
Zowat alle regeringen van Europa, evenals die van de VS en
Japan zitten tot over hun oren in de schulden en zijn aan het bezuinigen.
De meeste bezuinigingen komen feitelijk neer op een afwenteling van
overheidstaken naar de burger ten koste van consumptieve besteding.
Daardoor krimpt de economie. Vooral omdat een groot deel van die
consumptie van een luxe aard is en gemakkelijk verminderd of uitgesteld
kan worden. Ons economisch systeem is echter gebaseerd op groei en
bij krimp zakt het systeem als een plumpudding in elkaar. De
vastgoedluchtbel loopt leeg en de ene na de andere autofabriek sluit. Er
wordt niet meer geïnvesteerd en er wordt geen geld meer geleend met
als gevolg dat ook de banken in de problemen komen. Het spook van
massale werkloosheid waard rond. Angst regeert. Het devies luidt: “Nu
even niet zeuren over het milieu.”
De economische crisis is inderdaad ernstig, vooral voor diegene
die er vanwege werkloosheid door worden getroffen, maar toch is dat
nog niet het ergste. De ecologische schuld die we wereldwijd met z’n
allen aan het maken zijn, is vele malen erger. We gaan in rap tempo de
draagkracht van de aarde voorbij. Grondstoffenschaarste, verlies van
natuurlijke rijkdom en klimaatverstoring dreigen binnen 30 jaar
onbeheersbaar te worden. De gevolgen voor de leefbaarheid op aarde
zullen vele malen erger zijn dan de huidige economische recessie omdat
het, zelfs als we alles op alles zetten, vele tientallen generaties zal duren
voordat de klimatologische en ecologische balans weer hersteld is.
In dit perspectief zou je kunnen zeggen dat de stagnerende
economische groei misschien wel de redding is voor de leefbaarheid op
aarde. Maar dat klopt niet. De recessie is geen wereldwijd fenomeen,
maar beperkt zich tot de rijkste landen die met elkaar nog geen 10% van
de wereldbevolking vormen. In de mondiale concurrentieslag zijn
Brazilië, Rusland, India en China, (BRIC landen) en nog wat andere
landen die met elkaar 50% van de wereldbevolking vormen, hard bezig
met een snelle inhaalmanoeuvre. Met een inkomen per hoofd van de
bevolking dat nog maar ca 15 % bedraagt van dat in de rijke landen, is
economische groei voor hen voorlopig het enige dat telt. In de afgelopen
20 jaar was de groei van de groep BRIC landen gemiddeld 11% per jaar
(www.bricsindia.in/brics-report.pdf). Bovendien is het een type groei naar
westers voorbeeld dat gepaard gaat met materiële consumptie onder
eenmalig gebruik van grondstoffen en veel fossiele energie. Bij een
evenaring van het westerse welvaartsniveau zal de wereldconsumptie
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verdrievoudigen en dat zou bij voortzetting van het afgelopen groeitempo
binnen 20 jaar bereikt worden.
In een recente studie door een groot consortium van
wetenschappers5 is inderdaad berekend dat de verminderde emissie
door economische krimp in de VS en de EU in het niet valt bij de
toename door groei in
China en India. In de VS
en de EU nam de emissie
weliswaar af met 1,8 en
2,8%, maar in China en
India groeide die met 9,9
en 7,5 %. Het netto effect
voor de hele wereld is
een groei met 2,9 %. De
totale emissie bereikte in
2012 een record van 35,6
miljard ton CO2 per jaar
tegenover ca 22 miljard
ton in 1990.
Ook het idee dat de wal het schip zal keren via olietekort is ijdel. Het
tijdperk van goedkope olie is weliswaar voorbij6, maar goedkope
steenkool vormt 50% van alle energiebronnen en de voorraad is nog
lang niet uitgeput. Steenkool is nu al verantwoordelijk voor 2/3 van de
koolzuurgas-uitstoot in de wereld.
Tijdens de economische recessie worden initiatieven voor
duurzaamheid doorgeschoven onder het motto: “Nu even niet en eerst
de groei herstellen en door bezuinigen de balans op orde stellen”. Het is
de grootste denkfout die we kunnen maken omdat de schade aan
volksgezondheid, leefbaarheid en milieu niet in de begrotingen is
verwerkt. Het wegwerken van een staatsschuld in de boeken gaat
gepaard met het verergeren van een veel grotere ecologische en sociale
schuld die niet in de boeken staat.
Zachary Shahan heeft in zijn blog cleantechnica.com de externe
kosten voor steenkool, olie en gas beschreven. De gegevens zijn
grotendeels gebaseerd op het rapport What would Jefferson Do? 7
Voor steenkool bedraagt de schade aan milieu en volksgezondheid circa
500 miljard US $ per jaar. Behalve enkele duizenden dodelijke
ongevallen in de mijnbouw, zijn er veel slachtoffers met chronische
longziekten. Indien doorberekend in de kosten per opgewekte kWh, zou
de prijs van stroom uit steenkool verdubbelen.
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Ook motorbrandstoffen uit aardolie veroorzaken veel schade aan
gezondheid en milieu. Sinds het begin van de vorige eeuw vonden er
minstens 125 grote olierampen op zee plaats, waarvan de schade aan
het milieu niet valt te becijferen en ook nooit in rekening is gebracht 8.
Alleen al de BP olieramp in de Golf van Mexico zou een schadeclaim
van enkele honderden miljarden rechtvaardigen.

Het aantal slachtoffers van aan het verkeer gerelateerde luchtverontreiniging (Asthma, COPD, longkanker en andere ziektes) kan
worden geschat op grond van epidemiologische gegevens in relatie tot
de blootstelling aan fijn stof in stedelijke gebieden. Door een grote groep
wetenschappers is berekend dat door fijnstof van automobielen jaarlijks
2,5 miljoen mensen sterven aan hart/longziektes en kanker.9 Alleen al
voor Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland zouden de kosten daarvan
jaarlijks ca 27 miljard € bedragen 10. Geëxtrapoleerd voor de gehele
wereldbevolking zou dit € 27.000 miljard zijn en verdeeld over ca 4.400
miljard liter jaarlijks productievolume aardolie ruim €6 per liter ofwel 60
eurocent per kWh.
Juist nu is zwaar investeren in innovatie en duurzaamheid het
enige juiste wat we kunnen doen om tegelijk de economische crisis, de
internationale concurrentie en de werkloosheid het hoofd te bieden en
tevens de ecologische schuld te verkleinen.
5 International Global Carbon Project Consortium (Max Planck Gesellschaft 12
december 2012
6 (www.oildecline.com, International Energy Agency
www.worldwideenergyoutlook.org)
7 Nancy Pfund and Ben Healy,DBL Investors) van 2011
8 Wikipedia oil spills
9 Global premature mortality due to anthropogenic outdoor air pollution and the
contribution of past climate change Raquel A Silva et al 2013 Environ. Res. Lett. 8
034005
10 H Sommer et al. www.oecd.org/environment/cc/2054493.pdf.
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Fabel 4: We moeten eerst even groeien
De kosten gaan voor de baten uit. Meestal is een investering er op
gericht om door kwaliteitsverbetering of prijsverlaging via automatisering
het marktaandeel te vergroten. De kosten worden dan terugverdiend uit
een grotere omzet. Als daarvoor kapitaal geleend moet worden dan zal,
voordat er sprake is van echte winst, eerst de rente en aflossing aan de
bank betaald moeten worden en vervolgens moet aan de
aandeelhouders worden uitgekeerd Omdat de marktcyclus van
producten tegenwoordig maar kort is, terwijl de kosten voor het lenen
van geld hoog zijn, wil men de zogenaamde terugverdientijd liefst
beperken tot 5 of hooguit 7 jaar. Duurzame investeringen passen niet in
dit systeem omdat ze niet snel genoeg worden terugverdiend.
Bij dit veel gehoorde economische model worden een paar ernstige
fouten gemaakt.
 Allereerst zal concurrentie er vrijwel altijd toe leiden dat de marge
kleiner wordt. Daardoor komt vrijwel elk product in een zogenaamde
varkenscyclus waarbij de groei van afzetvolume gelijke tred houdt met
een afgenomen marge zodat het uiteindelijk weinig oplevert.
 Ten tweede is de berekening van de baten en lasten beperkt tot de
korte termijn die ongeveer samenvalt met de terugverdientijd en het
belang van banken en aandeelhouders. Op een wat langere termijn
kunnen lagere marge, verlies van marktaandeel aan de concurrent,
en hogere kosten voor energie, grondstoffen en arbeid de winsten
toch nog doen omslaan in verliezen. De aandelen worden dan
gedumpt en er komt een einde aan het feest.
 Ten derde wordt bij de kostenanalyse geen rekening gehouden met
indirecte schade op wat langere termijn. Deze schade wordt of door
niemand echt betaald, zoals bij milieu- en klimaatschade of door de
overheid in plaats van door de veroorzaker (World Resources
Institute, Climate Change Economics www.wri.org/publication/content/
7798). Vaak wordt de schade ook afgewenteld op de arbeiders die
tengevolge van automatisering of inkrimping hun baan verliezen. In
alle groeiende economieën worden de verschillen tussen arm en rijk
steeds groter, waardoor sociale spanningen ontstaan.
 De grootste denkfout die wordt gemaakt is dat men er
vanzelfsprekend van uitgaat dat een toenemende materiële
consumptie ook tot meer welzijn en geluk leidt. Voor de rijke landen is
dat niet het geval en gaat de economische groei vaak gepaard met
meer stress en welvaartsziektes. Van alle bezoekjes aan de dokter is
driekwart stress gerelateerd en de omzet van Prozac is 1 miljoen Euro
per dag. Ook die dingen zitten in ons BNP en worden ten onrechte als
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een onderdeel van de welvaart gerekend. Nog erger zijn de
ontwrichting van sociale structuren en verlies van cultuur en natuur.
De vernietiging van dit sociale en ecologische kapitaal wordt door
niemand in de kosten meegerekend (De Meerziekte, Ons aangeboren
misverstand over welvaart en groei Han Blok 2011.)

Indien alle directe en indirecte milieuschades, inclusief klimaatschade en
sociale schade wel op een eerlijke manier zouden worden
verdisconteerd, is de balans heel vaak negatief.

Duurzame investering is anders. Dat
gebeurt met minimalisering van alle
directe en indirecte schade op langere
termijn en leidt tot verlaging van onze
ecologische en sociale schuld. Over het
algemeen zijn deze investeringen
gericht op verduurzaming van energie,
het sluiten van materiële kringlopen, het
verkleinen van inkomensverschillen en
het vergroten van sociaal welzijn.

Duurzaam investeren heeft veel voordelen:
 De kosten zijn nu nog lager dan de schade door ecologische
overbelasting en klimaatverstoring. Uitstel maakt het echter wel
steeds duurder.
 Duurzame technologie is als groeimarkt vele malen groter dan die
voor klassieke markten en schept hoogwaardige werkgelegenheid.
 Duurzame productie met gesloten kringlopen is op termijn
concurrerend.
 Investeren in duurzame energie is nu al, en op termijn zeker,
winstgevend en maakt ons minder afhankelijk van instabiele
buitenlandse politiek en machtsmonopolies.
 Investeren in duurzaamheid brengt de stagnerende economie weer
op gang.
Het enige probleem is dat milieuschade en sociale schade niet in de boeken voorkomen. Het
wordt dus tijd dat we daarvoor keiharde claims gaan indienen.
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Fabel 5: We hebben geen geld
In tijden van economische teruggang is men onmiddellijk geneigd
te geloven dat er nu even geen geld is. Toch klopt dit niet. Juist door de
crisis is vertrouwen verdwenen en is de trend om op de pof te leven
omgeslagen in voorzichtigheid en spaarzaamheid en houden we geld
over. Nederlanders hebben bij elkaar € 328 miljard op spaarrekeningen
staan. Daarnaast hebben we nog eens 95 miljard in aandelen belegd en
een geïnvesteerd vermogen van 1000 miljard voor onze pensioenen. In
totaal is er ca €1425 miljard aan kapitaal te investeren. In onze
koopwoningen hebben we nog een hypotheekvrij bedrag van ongeveer
600 miljard zitten.
Uiteraard brengt een verschuiving van de lasten van de overheid
naar de burger en de steeds ongelijkere verdeling van de welvaart met
zich mee dat er ook armoede is. Maar een te eenzijdige focus op de
slachtoffers aan de onderkant van de inkomensschaal geeft een
verkeerd beeld. De gemiddelde inkomens zijn hoog.
In 2011 was ons besteedbare inkomen uitgedrukt in Bruto
Nationaal Product per hoofd van de bevolking 42.000 US $ en daarmee
stonden we op de 12e plaats op de wereldranglijst. Als we de
belastingvrijhavens Quatar, Lichtenstein, Luxemburg en Monaco niet
meetellen, zitten we bovenin bij een groep van 33 rijkste landen met een
BNP per hoofd van de bevolking tussen 30.000 en 60.000 $. Deze 33
landen vormen samen nog geen 6,5% van de wereldbevolking. De vier
grootste landen met samen 42% van de wereldbevolking hebben per
hoofd slechts 4.000 tot 12.000 US $ te besteden.
Het geld dat hier wel is, levert echter weinig op. Het spaargeld
levert met 2% rente amper genoeg om de inflatie bij te houden.
Aandelen leveren op langere termijn gemiddeld 4% maar kunnen heel
vervelend fluctueren en door alle malaise weten de pensioenfondsen niet
meer hoe ze ons geld nog zó kunnen beleggen dat ze geen grote risico’s
lopen en toch nog voldoende rendement halen voor de broodnodige
dekkingsgraad.
De omslag van poffen naar sparen treft ook de banken in
Nederland. In plaats dat ze circa 6% rente kunnen beuren op €27 miljard
schulden (doorlopende kredieten en rood staan), moeten ze nu nu 2%
rente op € 328 miljard spaargeld uitkeren. Een verschil van € 7,5 miljard.
Ook de staat heeft last van onze spaarzaamheid. Zouden we al ons
spaargeld aan luxe consumptie besteden, dan waren alleen de BTW
inkomsten voor de staat al zo’n € 68 miljard. Dat zou de regering voor
minstens twee à drie jaar uit de problemen helpen. Die inkomsten lopen
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ze bij de huidige terughoudende consumptie mis. De staatsobligaties
leveren ook weinig geld op en de centrale banken drukken voortdurend
geld bij waardoor de inflatie vrijwel net zo hoog is als de rente. Kortom er
is geld genoeg maar het levert niemand iets op.
Dat kan anders. Als we in plaats van potverteren door onzinnige
luxe consumptie, investeren in herstel van sociaal kapitaal en
duurzaamheid.
Een team van 13 deskundigen onder leiding van Mark Z.
Jacobson van de Stanford Universiteit heeft een masterplan
gepubliceerd voor de staat New York (Energy policy,(2013) . Met 19
miljoen inwoners is deze staat wat groter dan Nederland, maar dat
maakt voor het principe niet veel uit. Het plan beschrijft een transitie tot
2030 met onder andere 50 % van de energiebehoefte uit wind via 4000
grote windmolens op land, 12.700 grote turbines op zee en 38 % van de
energiebehoefte uit zonne-energie. Het spoor van schaliegas, en het
bijstoken van biobrandstof in centrales of het maken van biodiesel uit
landbouwgewassen wordt met goede argumenten verworpen. Afgezien
van de technische details is vooral de economie interessant. De
terugverdientijd voor het hele plan is circa 10 jaar. Dit ontstaat door
enorme besparingen op de stijgende kosten van fossiele brandstoffen,
de enorme besparingen op kosten voor volksgezondheid en milieu en de
verminderde klimaatschade. Vooral de enorme werkgelegenheid valt op.
Gedurende de transitieperiode van 20 jaar ontstaan 4,5 miljoen banen
en daarna blijven er nog 58.000 banen permanent over. Deze
haalbaarheidstudie laat niet alleen zien dat het kan, maar dat je
knettergek moet zijn als je het niet doet.
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Fabel 6: Ons pensioen is al veilig en rendabel belegd
Afgezien van het roulettespel en de kapitaalvlucht naar het
buitenland, is er nog iets veel ernstigers mis met ons belegde
pensioengeld. Een groot deel kan binnenkort waardeloos worden ten
gevolge van de zogenaamde Carbon bubble (koolstof zeepbel)
(Unburnable Carbon, Are the world’s financial markets carrying a carbon
bubble?). Bedrijven die er van uitgaan dat we onbeperkt steenkool, olie
en gas kunnen blijven verbranden zullen in werkelijkheid slechts circa
20% van de bewezen voorraden kunnen gebruiken omdat we anders het
klimaat te veel opwarmen. Dat zal binnen enkele tientallen jaren het
einde van al die bedrijven betekenen die niet tijdig overschakelen. Dat
zijn er heel veel. Alleen al de totale waarde van de aandelen in steenkool
en olie is ongeveer 7 trillion (duizend miljard) US $. Dat is een bedrag
gelijk aan de helft van het Amerikaanse BNP. Als die aandelen
waardeloos worden hebben we een beurscrash van ongekende omvang.
Maar zelfs als er straks nog genoeg geld in de pot zit, is er iets mis.
Wat moet een grijsaard met geld als de gezondheid ernstig achteruit
gaat? Zouden we er niet beter aan doen om te investeren in onderzoek
naar medicijnen voor Rheuma of de ziekte van Alzheimer? Wat als we
over 30 jaar met de opwarming van de aarde over een kantelpunt
heengaan en afstevenen op een rampzalige omvang van klimaatrampen? Wat als er voor onze kinderen geen werk is? Dan is al dat geld
waardeloos.
Daarom vind ik dat we een deel van onze pensioenpot moeten
weghouden van die goktafels in London City en Wall Street en ook
weghalen bij de bedrijven die te zwaar op fossiele energie leunen.
Zouden we bijvoorbeeld maar één vijfde deel van het pensioenvermogen
in Nederland investeren in windturbines, zonnepanelen en bio-energie,
kunnen we ons land al geheel van duurzame energie voorzien.
Daarnaast kunnen we met een deel van ons spaargeld investeren in
isolatie van woningen en gebouwen, warmtepompen, LED lampen en
elektrische auto’s zodat we vóór 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Het is
zowel technisch als financieel mogelijk en schept een enorme
werkgelegenheid. Met de besparing op de kosten voor fossiele energie
en de toename van werkgelegenheid verdienen we dan zoveel dat we
daarmee de spaar- en pensioenpotten weer met de gebruikelijke
rendementen kunnen laten groeien. Financieel hoeft niemand er op
achteruit te gaan. Behalve dan dat handje vol handelaren op de
financiële markten, aan wie wij geen speelgeld meer verstrekken. Laat ik
daar nu helemaal geen medelijden mee hebben.
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Fabel 7: Nederland is al heel goed bezig
In populistische kringen wordt geroepen dat duurzame te veel
subsidie vergt. Daarbij wordt gemakshalve niet vermeld dat fossiele
energie de gemeenschap veel méér geld kost.
Afgezien van de niet betaalde kosten voor schade aan milieu en
gezondheid, worden er ook veel directe en indirecte subsidies voor
fossiele energie verstrekt. Voor 2012 werd de totale wereldwijde steun
aan productie van fossiele energie geschat op US $ 523 miljard.
Tegenover iedere US dollar die als steun aan duurzame energie wordt
gegeven staat 6 dollar subsidie aan fossiele brandstoffen. De rijkste elf
landen gaven in 2011 US $ 74 miljard subsidie voor fossiele energie.
In 2012 werd US$ 897 miljard geïnvesteerd in fossiele energie tegenover
US €260 miljard aan duurzame 1. Ook de Nederlandse overheid draagt
via allerlei belastingfaciliteiten jaarlijks 5,8 – 7 miljard bij aan fossiele
energie, terwijl er voor duurzame energie 1,4 miljard steun is 2. Subsidies
staan wel in de boeken, maar belastingvrijstellingen en indirecte kosten
door schade aan gezondheid en milieu niet.
Eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Vanwege de enorme
schade aan gezondheid en milieu die nu ten laste komt van de publieke
sector is een forse energiebelasting voor fossiele brandstoffen meer dan
te rechtvaardigen.
Internationale afspraken voor een CO2 belasting zijn op niets
uitgelopen. Een voorgestelde prijs van bijvoorbeeld €15 per ton CO2 zou
de prijs voor steenkool met 5 cent/kg doen stijgen en dus met 0,8 cent
per kWh energie inhoud. Voor aardgas zou dat 0,3 cent per kWh energie
inhoud betekenen. Het is belachelijk weinig maar het lukt niet.
Lokale energiebelastingen, vrijstellingen en subsidies vergen geen
internationale overeenstemming en er bestaat dan ook een bonte
verscheidenheid van. In Nederland zijn de diverse energiebelastingen
omgerekend per kWh energie inhoud zeer verschillend van hoogte en
bovendien zeer verschillend voor verschillende typen gebruikers.
Daarnaast kennen we een aantal stimulerende maatregelen voor
overschakeling op duurzame energie. Helaas betreffen de
steunmaatregelen en belastingontheffingen dezelfde gebruikers die in
eerste instantie extreem hoge energiebelastingen moeten betalen. Het
zijn dus sigaren uit eigen doos.
1

2

Shelagh Whitley 2013 Time to change the game:subsidies and climate, OECD 2012 Inventory of
Estimated Budgetary Support and tax expenditures for fossil fuels 2013, IEA 2012a World Energy
Outlook 2012 IEA Paris, IEA 2012 b Energy subsidies Retrieved Oktober 9 2013, Dobbs R et al
2011 Resource Revolution meeting the worlds energy, materials, food).
Ecofys en CE Delft Financieel Dagblad 23 juli 2012
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Het hoge belastingtarief voor kleinverbruikers van stroom (€
0,114/kWh) betreft alleen de huishoudens. Zelfs de kleinste dorpssuper
heeft al een verbruik vèr boven de 50.000 kWh/j en betaalt daarboven
nauwelijks nog energiebelasting (€ 0,01/kWh). Het idee achter dit beleid
was dat de kleinverbruikers gemakkelijker kunnen bezuinigen, en dat de
industriële grootgebruikers gespaard zouden moeten worden vanwege
de werkgelegenheid. Dat idee klopt van geen kanten.
De sigaar uit eigen doos heeft de vorm van een salderingsregeling.
Particuliere kleinverbruikers mogen zelf opgewekte stroom die ze aan
het net leveren, verrekenen met van het net opgenomen stroom inclusief
de belastingen. De prijs voor grijze elektriciteit is circa 8 cent/kWh, maar
door 11,4 cent energiebelasting en 21% BTW wordt de totaalprijs circa
23 cent. Het salderen levert dus een besparing van 23 cent en dat is
sinds kort beduidend meer dan de kostprijs voor stroom uit een eigen PV
installatie. Daardoor zijn in een paar jaar zo’n 120.000 Nederlandse
huishoudens hun eigen PV stroom gaan opwekken. Dat lijkt veel maar
lang niet alle huizen zijn geschikt en zelfs als 1/3 van alle 7,5 miljoen
huishoudens daartoe zou overgaan, is de totale besparing circa 9 op een
totaal van 750 miljard kWh energieverbruik uit fossiele bronnen in
Nederland nog niet erg indrukwekkend.
Energiebelasting en accijns 2012 exclusief BTW (CBS Statline)
Motorbrandstof

cent/kWh

Gebruik

Opbrengst

Benzine

Accijns
Cent/liter
74

7,4

5,5 mlrd liter

€4 mlrd

Diesel

44

4,4

7,5 mlrd liter

€3,3 mlrd

Aardgas

Energie
belasting
cent /m3
17
4
1,3

cent/kWh

Gebruik

Opbrengst
*

tot 5000 m3
1,9
11 mlrd m3
€1,9 mlrd *
3
3
tot mln m
0,4
14 mlrd m ??
€0,56mlrd*
> mln m3
0,1
18 mlrd m3 ??
€0,25 mlrd
Elektriciteit
Tot 10.000 kWh
11,4
26 mlrd kWh
€2,7 mlrd *
10 -50.000 kWh
4
15 mlrd kWh
€0,6 mlrd*
>50.000 kWh
1
74 mlrd kWh
€0,7 mlrd*
* De totale opbrengst van de energiebelasting zou volgens CBS Statline 4,1 miljard
zijn waarvan ongeveer de helft via huishoudelijk verbruik en de andere helft via
bedrijven. Dit klopt echter niet met de gebruikscijfers en tarieven, op grond waarvan
de kleinverbruikers alleen al 4,6 miljard opbrengen. Indien ook de BTW voor
particuliere kleingebruikers wordt meeberekend, zouden zij alleen al € 5,5 miljard
opleveren. Middelgrote en grootverbruikers van gas en elektra leveren bij elkaar
slechts 2,1 miljard energiebelasting en kunnen de BTW meestal terugkrijgen.
?? De verhouding middel/grootverbruikers is niet in CBS Statline vermeld.
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Terwijl de grootverbruikers nagenoeg vrijgesteld zijn van
energiebelasting, halen particulieren de vreemdste capriolen uit om de
kosten te drukken door de ingewikkelde salderingsregels en door fiscale
regels te omzeilen. In meer dan 300 gemeentes zijn coöperaties in
oprichting om eigen regionale energie op te wekken. De lokale
activiteiten variëren van energiebuurtfeest, collectieve inkoop en eigen
lokale wijkcentrales. De bontste vorm vond ik in een prospectus voor
Maatschap123 energie. De deelnemende bedrijven van een dergelijk
maatschap kopen zonnepanelen en maken gebruik van energieinvesteringsaftrek om verlies voor het fonds te creëren dat vervolgens
door de deelnemers van hun inkomstenbelasting kan worden
afgetrokken. Zij omzeilen de energiebelasting en BTW doordat ze geen
stroom leveren maar PV panelen verhuren aan particuliere
stroomgebruikers die op hun beurt via de saldering met het eigen
gebruik de energiebelasting en BTW omzeilen. Ons belastingstelsel drijft
mensen tot waanzin.
In landen waar voor de centrale leveranciers een quotumregeling
geldt voor een hoeveelheid duurzame energie of een feed-in regeling die
energiemaatschappijen verplicht tot een gegarandeerde vergoeding aan
leveranciers van groene stroom, verloopt de transitie buitengewoon snel.
Tussen 2000 en 2008 gold in Duitsland een voor 20 jaar gegarandeerde
vergoeding van 55 cent/kWh voor levering van PV-stroom aan het net.
Het heeft geleid tot een hoeveelheid PV stroom van 25 miljard kWh/jaar
in 2011 en voor 2030 moet dit oplopen tot 66 miljard kWh/j. Inmiddels
zijn, in overeenstemming met de kostendaling voor PV systemen, de
feed-in tarieven voor nieuwe installaties drastisch verlaagd en na 2018
zullen de vergoedingen geheel worden afgeschaft.
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Een andere sigaar uit eigen doos
betreft
de
stimulering
van
elektrische
auto’s.
De
brandstofaccijns voor benzine die
elke automobilist moet betalen, is
omgerekend per kWh 7,5 cent.
Rekening houdend met een
energie rendement van 20% voor
de benzinemotor en 80% voor de
elektromotor met accu kost de
benzine kilometer 11 cent,
waarvan 6 cent accijns en
belasting tegenover 1,5-2,5 cent
voor een km op duurzame
stroom. Voor bedrijven met een

groot verbruik (> 50.000 kWh/j) van grijze stroom zijn de kosten zelfs
minder dan 1 cent per km
De extra investering voor een elektrische auto van ongeveer
€15.000 is dus na 150.000 km terugverdiend. Bij de aanschaf van een
nieuwe auto wordt ook BPM betaald en automobilisten betalen
wegenbelasting. Alles bij elkaar is autorijden behoorlijk zwaar belast.
Door vrijstelling van BPM en wegenbelasting en een lagere bijtelling voor
leaseauto’s van de zaak krijgen berijders van elektrische auto’s weer een
deel teruggesluisd. Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kan de
terugverdientijd voor bedrijven zelfs minder dan 3 jaar worden.
De geringe actieradius vormt voor veel mensen nog een te grote
drempel, maar zelfs als alle Nederlandse personenauto’s op groene
stroom zouden gaan rijden, besparen we 55 miljard kWh fossiele
energie. Dat is slechts 7 % van ons totale verbruik.
Met deze sigaren uit eigen doos denkt onze regering goede sier te
maken maar ze zetten dus geen zoden aan de dijk.
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Fabel 8: Ons gas is al zo duur
Voor Nederland is aardgas de belangrijkste fossiele energiebron.
Het aardgas wordt in Nederland voornamelijk gebruikt voor verwarming
van woningen en gebouwen en voor 15% voor productie van elektriciteit
in centrales en 10% voor Warmte/Kracht (WK) installaties in de
glastuinbouw. De verwarming van woningen en andere gebouwen
vertegenwoordigt ongeveer 340 miljard kWh fossiele energie.
Zouden we na forse isolatiemaatregelen overschakelen op
elektrische warmtepompen die per kWh stroomverbruik 4 kWh warmte
uit lucht of grondwater onttrekken (Coëfficient of Performance, COP=4),
en daarvoor groene stroom gebruiken dan kunnen we een enorme slag
maken. De investering in warmtepompsystemen is echter hoog (€15.000 €9.000 per 13.500 kWh warmte voor klein resp. grootgebruikers, afgeschreven over
20 jaar betekent 5 – 3 cent/kWh). Net als bij de zonnepanelen op het dak en

bij de elektrische auto zou de besparing op energiekosten een
compensatie moeten zijn voor de hoge investering.
De ongelijke energiebelasting voor een KWh uit gas of elektriciteit
houdt de invoer van warmtepompen echter tegen.
Vergelijking kosten in cent per kWh warmte tussen gas en warmtepomp
Gasverwarming
Verbruikers Gas belasting totaal

Warmtepomp met COP = 4
Stroom +belasting Kosten
investering
Klein
4
1,9
5,9
0,25 x (8 + 15*)
5
Middel
4
0,4
4,4
0,25 x (8 + 4 )
4
Groot
4
0,1
4,1
0,25 x (8 + 1)
3
Bij uniform tarief energiebelasting 6 cent/kWh
Klein
4
6
10
0,25 x (8 + 9*)
5
Middel
4
6
10
0,25 x (8 + 6)
4
Groot
4
6
10
0,25 x (8 + 6)
3
Bij gebruik van duurzame stroom à 12 cent/kWh zonder energiebelasting
Klein
4
6
10
0,25 x (12 + 2,5*)
5
Middel
4
6
10
0,25 x 12
4
Groot
4
6
10
0,25 x 12
3
* inclusief BTW.

Totaa
l
10,75
7
5,25
9,25
7,5
6,5
8,6
7
6

Zouden we daarentegen voor alle grijze energie eenzelfde
belastingtarief van bijvoorbeeld 6 cent per kWh kiezen dan wordt de
warmtepomp wel aantrekkelijk. Het verschil wordt nog groter indien
duurzame stroom wordt gebruikt die is vrijgesteld van energiebelasting.
Voor de meest energie slurpende activiteit, aardgasverwarming, is het huidige Nederlandse
energiebelastingstelsel contraproductief voor de transitie naar duurzame energie via
warmtepompen.
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Fabel 9: Biogas uit mestvergisting zet geen zoden aan de

dijk

Nederland telt ongeveer 1,5 mln melkkoeien die met elkaar een dikke 11
mln ton melk produceren. Dat is veel en veel meer dan we met z’n allen
op kunnen. Het grootse deel wordt dan ook als kaas, boter en
melkpoeder geëxporteerd. Dat levert Euro’s op en het houdt ons landje
groen. Samen met ongeveer 2,5 mln jongvee en vleeskoeien en 0,7 mln
schapen vreten ze een enorme hoeveelheid gras en daardoor bestaat
ongeveer de helft van het oppervlak van ons land uit grasland. Vroeger
noemden we dat weiland, maar dat klopt niet meer want het meeste
melkvee staat tegenwoordig op stal en het gras wordt voor hen gemaaid
en ingekuild.
De mest van het melkvee wordt in de mestkelders verzameld totdat
het over het land uitgereden kan worden. De cellulose in het gras is
moeilijk verteerbaar, maar dankzij het ingewikkelde stelsel van magen en
een bijzondere darmflora kunnen herkauwers het grootste deel van de
energie en voedingsstoffen er toch uit halen. De vertering van het gras is
echter niet helemaal volledig. De mest bevat nog aardig wat organische
stof en daarmee een deel van de zonne-energie die er in was
vastgelegd. Die rest-energie kunnen we er uit halen door in een speciale
installatie de mest gecontroleerd te laten vergisten. Per koe kan dat
ongeveer 2 m3 methaangas per dag opleveren. Onze hele
melkveestapel zou per jaar dus ca 1 miljard m3 methaangas kunnen
opbrengen.
Maar dat is theorie. In de praktijk blijkt dat de vergisting van pure
koeienmest niet goed verloopt. Dat probleem kan opgelost worden door
bijmenging met andere organische reststoffen, zoals de mest van
legkippen, varkensmest en reststoffen uit tal van voedselverwerkende
industrieën. Uiteindelijk moet er nog wat maïs bij en met een optimale
mengverhouding van al die mest en reststoffen zouden we op die manier
in Nederland zelfs 10 miljard m3 biogas kunnen maken. Op het totale
Nederlandse verbruik van ca 50 miljard m3 aardgas per jaar is dat een
aardige slok op een borrel.
Een dergelijke vergroening van ons energieverbruik zou op zich al mooi
zijn. Het effect op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is
echter veel groter dan dat. In de huidige situatie ontstaat een groot deel
van dat biogas spontaan in de mestkelders en in stortplaatsen voor
organisch afval. Hoeveel methaan daarbij ongecontroleerd de lucht in
gaat is moeilijk te schatten. Zelfs als deze spontane emissie maar 20 %
is van de hoeveelheid die er bij gecontroleerde vergisting valt uit te
halen, is de betekenis daarvan enorm. Dat komt doordat methaan als
broeikasgas in de atmosfeer een veel groter effect heeft dan
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koolzuurgas. Men neemt aan dat het effect van een kg methaan wel een
factor 23 groter is dan van een kg koolzuurgas. Je kunt de
methaanemissie daarmee omrekenen naar CO2 equivalenten
Na enig rekenwerk kun je vaststellen dat we in de huidige situatie door
verbranding van 50 miljard m3 aardgas en verlies van 2 miljard m3
methaan uit meststoffen ca 132 miljoen ton CO2 equivalenten in de
atmosfeer brengen. Zouden we op grote schaal alle mest en reststoffen
gaan vergisten kunnen we de emissie tot 80 miljoen ton CO2
equivalenten terugdringen. Dat is dus geen kleinigheidje en waarom
doen we dat dan niet?
Het antwoord is even eenvoudig als onthutsend. In Nederland zijn recent
al ongeveer 80 dergelijke mestvergisters gebouwd, maar daarvan zijn er
50 financieel niet rendabel. De Nederlandse staat geeft grootverbruikers
een drastische vermindering van energiebelasting en heft daarentegen
energiebelasting en BTW over groene energie. Het gaat niet om centen
maar om dubbeltjes. Elke m3 gas geleverd aan kleinverbruikers levert de
staat minstens een kwartje aan belastingen en elke kWh elektriciteit bijna
een dubbeltje. De industriële grootverbruikers krijgen bij elkaar echter
voor enkele miljarden Euro’s korting op deze heffing. Dat is de
omgekeerde wereld. Grootverbruikers zouden extra moeten worden
belast om ze tot zuinigheid aan te sporen en groene energie zou
vrijgesteld moeten zijn van energiebelasting. Door slechts één miljard
Euro belastingdruk te verschuiven van de biogasboer naar de grote
industrie zou de opbrengst van het biogas al verdubbelen. Op die basis
kunnen er dan in Nederland nog 4000 mestvergisters gebouwd kunnen
worden die dan op een rendabele manier biogas kunnen produceren.
Dat vergt een investering van 8 miljard Euro maar dat hoeft de staat
niets te kosten en het is een investering die een zeer hoog rendement
heeft. Zowel financieel als voor de werkgelegenheid en de vermindering
van broeikasgas. Helaas worden we geregeerd door heel erg domme
mensen die zich laten gijzelen door een klimaatscepticus en lobbyisten
van de grote industrieën.
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Fabel 10 Mestvergisting is niet rendabel en gaat ten koste

van voedselproductie

Langs de Schaarsestraat in Bergharen staat sinds 2009 een
biogasfabriek bij een melkveebedrijf. Dat is lang genoeg om eigenaar
Pieter Theunissen eens te vragen naar zijn ervaringen.
Zijn bedrijf met 200 melkkoeien plus 150 stuks jongvee fungeert als
energiebron. Maar om die energie eruit te halen moest wel eerst een
slordige 2 miljoen worden geïnvesteerd. De enorme mestvergister van
3500 m3 wordt netjes op 37 graden gehouden en dagelijks aan de
bovenkant gevoerd met ongeveer 60 ton (natgewicht) mest en ander
fijngehakt materiaal. Na ongeveer twee maanden in de bioreactor, komt
de verteerde rest er aan de onderkant weer uit. Het vocht wordt eruit
geperst en kan over het weiland uitgereden worden. De koek kan als
meststof bij de fruittelers afgezet worden. Het hoofdproduct is zo’n 6700
m3 biogas per dag, genoeg om het jaarverbruik van ruim 1000
huishoudens te dekken.
Het liefste zou Pieter dat gas direct aan het gasnet toevoegen. Helaas
kan dat nog niet. Het gas zou dan eerst moeten worden voorbehandeld
om de kwaliteit gelijkwaardig aan die van aardgas te krijgen. De E.ON
Hansen in Duitsland doet dat al wel. In Bergharen gaat het gas nu
zonder enige voorbehandeling in een grote gasmotor die er via een
dynamo elektrische stroom van maakt. Die stroom kan wel aan het net
worden geleverd. Een groot deel (55%) van de energie-inhoud gaat
daardoor echter als warmte verloren. Pieter heeft momenteel geen
toepassing voor die warmte. Wellicht kan hij er de uitgegistte mest mee
drogen en pasteuriseren. Dan kan hij het dat naar Frankrijk exporteren.
In de wijnbouw zitten ze te springen om meststoffen. Het verrijden van
natte meststoffen is te duur en het wordt om hygiënische reden ook niet
toegelaten.
De geproduceerde elektriciteit is veel meer dan hijzelf op het bedrijf
nodig heeft en genoeg om het gemiddelde verbruik van 1300
huishoudens te dekken. Helaas gaat dat ook niet direct, maar via de
NUON of een andere leverancier. Pieter krijgt dan maar 5,7 Eurocent per
kWh terwijl de huishoudens er 23 cent voor moeten betalen. Er blijft dus
heel wat geld aan de strijkstok hangen. De energiebelasting en BTW
alleen al zijn 40 % dus 9,2 cent/kWh. “Als je zo weinig geld voor de
stroom krijgt en de helft van de energie gaat als warmte verloren, is het
dan wel rendabel?” Vraag ik.
“Nee, dat is het niet. Er moet geld bij en die komt er via een MEP
subsidie om te zorgen dat je gedurende de eerste periode net wel
rendabel kan draaien. Dat is op dit moment 9,7 cent per kWh.”
23

“Dus je krijgt slechts 0,5 cent meer subsidie dan de overheid aan
belastingen bij de consument afroomt. Die subsidie is dus eigenlijk een
sigaar uit eigen doos.” Is mijn conclusie. “Zo heb ik het nooit bekeken
maar het is wel zo.”
“Als dat kan, waarom heeft dan nog niet elke melkveehouder zo’n mooie
installatie?” Vraag ik.
“Daar zijn meerdere reden voor. Allereerst de kosten. Van de 80 reeds
bestaande installaties in Nederland draaien er zeker vijftig ondanks de
subsidie met verlies. De komende jaren zullen er dan ook een heleboel
noodgedwongen gaan stoppen. Een tweede reden is de beschikbaarheid
van voldoende afvalstoffen om bij te mengen. De koeienmest is maar
30% van de voeding en levert maar 10% van de energie. Om het proces
goed te laten verlopen is er 15% mest van legkippen en 5% varkensmest
nodig en daarnaast nog 50% plantaardige restproducten. Dat is onder
andere maïs. Die maïs heb ik altijd op voorraad, maar al naar gelang de
beschikbaarheid op de markt, wordt die zo veel mogelijk vervangen door
goedkopere regionale restproducten. Wij zitten hier in een gebied met
voldoende regionaal aanbod. Er is waarschijnlijk genoeg voor nog een
tweede of derde installatie in heel Maas en Waal, maar dan houdt het
op.
Die reststoffen komen bijvoorbeeld van de conservenindustrie, overjarig
sapconcentraat van de sapverwerkers, koffiedik van de oploskoffiefabriek, witlofwortels, piekproductie van wei en bietenstaartjes
enzovoorts. Soms doen we er zonnebloemen bij die op braakliggende
percelen of als wisselbouwgewas worden geteeld. Die zonnebloemolie
heeft het grote voordeel dat het de schuimvorming in het proces
onderdrukt. Het kopen van dergelijke restproducten is een vak apart.
Soms krijg je geld toe, soms moet je bijbetalen, dat hangt af van de
energieinhoud en of er een alternatieve afzet is. Als het ook als
varkensvoer kan dienen, is de prijs voor ons al te hoog. Wij zijn dus geen
concurrent van de varkensboer. Dat kan in Duitsland anders zijn. Daar
krijgt de boer twee keer zo veel geld voor groene energie en kan dus een
hogere prijs bieden voor afvalstoffen. Veel producten zouden anders in
het riool verdwijnen of op de vuilstort terechtkomen. Dat is niet alleen
slecht voor het milieu maar het kost de ontdoener ook een hoop geld.
Dankzij de buffer van maïs kan ik pieken in het aanbod van andere
reststoffen verwerken. Bij elk product moet ik wel goed opletten dat het is
toegestaan, dat het voldoende energie bevat en dat het ons proces niet
verstoort. Bermgras bijvoorbeeld levert te weinig energie, bevat te veel
zware metalen uit uitlaatgassen en slijtsel van autobanden en bevat
bovendien te veel grof zwerfvuil waar mijn machines op stukdraaien.
Kippenmest van slachtkippen bevat weer te veel antibiotica, maar mest
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van legkippen is prima vanwege de kalk. Kalk buffert de verzuring in het
proces. De derde reden dat niet alle melkveehouders dit doen is dus dat
het nogal wat vakkennis vereist. Je moet niet alleen in de
afvalstoffenhandel thuis zijn, maar ook een goede procesoperator en een
halve chemicus. De methaanbacteriën in de reactor zijn heel gevoelig.
Als het proces even verstoord raakt door verzuring of een kapotte pomp,
maak je gelijk grote verliezen. “
“Is het eigenlijk wel verantwoord om biogas te maken van maïs? Dat
gaat toch ten koste van voedselproductie?“ “Zo moet je dat niet zien.
Voor mijn melkveebedrijf heb ik 100 ha grasland, 50 ha maïs en de
graanopbrengst van 50 ha land nodig. Zonder vergisting zou een groot
deel van de energie inhoud van deze gewassen als warmte van de koe
en als methaangas de lucht ingaan. Methaangas is een zeer schadelijk
broeikasgas.” Ik heb even nagekeken hoe erg. Op korte termijn is
methaan 70 keer en op lange termijn 21 keer zo erg als koolzuurgas.
Een melkkoe produceert normaal 2500 liter methaangas per dag,
waarvan 400 liter direct via de mond uit de maag komt en de rest uit de
mest. De hoeveelheid broeikasgas die Pieters veebedrijf anders zou
produceren is te vergelijken met dat van een wagenpark met ruim 5000
auto’s.
“Door 25 ha land extra met maïs te verbouwen kan ik het grootste deel
van de methaanuitstoot tegengaan en bovendien hiermee het gebruik
van fossiel aardgas vervangen. Vanuit het klimaatprobleem bekeken is
dit zeer gunstig. Het is ook gunstig vanwege de meststoffenhuishouding, omdat ik voor het droge restproduct een grotere afzet heb.
Het is ook gunstig vanuit het milieu, omdat er minder reststoffen gestort
of geloosd hoeven te worden. Uiteindelijk is het ook economisch gunstig
omdat de subsidie van de overheid eigenlijk weer via belastingen
terugkomt. Als straks de energie nog wat duurder wordt, en als het lukt
om het gas na voorbehandeling aan het gasnet toe te voegen, dan wordt
het hele verhaal nog mooier.”
Het verhaal kan ook nog veel mooier worden als we het digestaat gaan
gebruiken om eendenkroos te kweken. Dit plantje heeft een enorm hoge
eiwitopbrengst en kan de geïmporteerde soja in het veevoer vervangen.
Ik ben onder de indruk, maar blijf toch zitten met de opmerking dat er
elders in het land een stuk of vijftig dergelijke bedrijven zijn, die de zaak
niet voor elkaar krijgen. Het is een triest gevolg van een volkomen
absurd energiebeleid. De overheid geeft wel per kWh een dubbeltje
korting op de energiebelasting voor grootverbruikers, maar is niet bereid
om over groene energie de energiebelasting te verminderen.
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Fabel 11: Met wind en zon redden we het niet
Na de sombere gedachten in de voorafgaande columns wordt het
tijd om eens wat positiefs te zeggen.
Duurzame energie uit zon en wind groeit wereldwijd met percentages
van 30 – 50% per jaar (www.epia.org/.../user.../GMO_2013Global Market
Outlook for Photovoltaics 2013-2017 - EPIA)

De prijs voor PV systemen is spectaculair gedaald. Rekenend met
5% rente voor financiering en 5% afschrijving en onderhoud betekent dit
dat de stroomkosten uit PV systemen in 3 jaar gedaald zijn van 42 tot
ongeveer 12 -14 Eurocent per kWh. Voor grotere installaties in Zuid
Europa is de kostprijs nog slechts ca 10 cent/kWh.
Boze stemmen roeptoeteren dat PV-cellen meer energie kosten
dan ze produceren en dat we op geen stukken na genoeg energie uit
zon en wind kunnen verkrijgen omdat we geen ruimte genoeg hebben,
Het maken van PV-cellen met behulp van zeer zuiver silicium kost
inderdaad energie. Deze hoeveelheid wordt echter al in de eerste 1,5
jaar opgewekt en daarna kan een paneel nog 30 – 40 jaar meegaan. Dat
is dus een verlies van 4% in de levenscyclus. De volgende generatie PV
zal nog dunner zijn en bovendien een hogere energieopbrengst hebben
en dus nog minder energie voor de productie nodig hebben. Bij
kolencentrales is het verlies door onbruikbare warmte bijna 60%. Bij een
kachel op houtpellets bedraagt het verlies in de keten ongeveer 16 % en
in de kachel nog eens 10% en bij een dieselgenerator gaat 70%
verloren. De enige technologie die op dit moment nog beter scoort is de
windturbine. Het produceren van een windturbine met veel staal en
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koper en het installeren op betonnen sokkels kost slechts 3% van de
totale energie die in 20 jaar wordt opgewekt.
Zonnepanelen bevatten ook zilver en aluminium voor de
elektrische contacten en het frame. De nieuwste generatie volglas
panelen heeft echter geen aluminium frame meer. Het zilver kan na
gebruik hergebruikt worden.
De bijdrage van PV aan het totale elektriciteitsverbruik is nog
gering. Nederland loopt daarbij zelfs ver achter met minder dan 0,1%,
terwijl Duitsland, Spanje en Italië al op 3% zitten en Europa als geheel
op 2%. PV is echter wereldwijd de snelst groeiende vorm van duurzame
energie. Wereldwijd groeide de PV capaciteit tussen 2000 en 2012
gemiddeld met 50% per jaar van 1,5 tot 100 GW, waarvan de helft in
Europa. Met die 100 GW capaciteit wordt jaarlijks 121 miljard kWh
stroom opgewekt
Om in Nederland 50 % van het stroomverbruik met PV op te
wekken zou in totaal 375 km2 nodig zijn. Dat lijkt nogal veel, maar het is
slechts 0,85 % van het oppervlak van Nederland en slechts 11 % van het
bebouwde oppervlak. Niet ieder huis heeft natuurlijk een geschikt dak,
maar het mag ook op de grond en met gebruik van alle geschikte daken
van kantoren, bedrijven, schuren en met PV overdekte parkeerterreinen
komen we een heel eind.
Mocht de ruimte toch nog een probleem worden, dan kunnen we
uitwijken naar zuidelijker streken waar ruimte genoeg is en de zon elke
dag schijnt (www.allesoverzonnepanelen.nl/griekenland-wil-zonnestroom
-aan-Europa-leveren).

Ook de groei van windenergie is indrukwekkend. Tussen 2000 en
2012 groeide windenergie met 25% per jaar van 18 tot 238 GW.
(www.GWEC.net/global-figures/graphs)
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Windenergie draagt nu voor 7% bij aan de elektriciteitsbehoefte in
Europa. De prijs voor windenergie op land is nu ca 8 cent/kWh. Stroom
van grote turbines in off shore windparken is nog wat duurder maar deze
maken een grote ontwikkeling door. Volgens industrie adviseur Roland
Berger (Bloomberg New Energy Finance : IEA: Roland Berger) zal
omstreeks 2020 de prijs voor off shore wind energie zijn gedaald tot 9
ct/kWh. Producent Siemens gaat uit van 10 Eurocent in 2020.

Al met al zijn de prijzen voor energie uit wind en zon tussen 8 en 14 cent/
kWh nog niet zo laag als de 4 – 7 cent voor kolen en gas
De snelle prijsstijging voor ruwe olie sinds 2000 is vanwege de
crisis tijdelijk onderbroken. Na de zeer sterke stijging tot 2007 en de
sterke daling in 2008, beweegt de prijs zich weer geleidelijk omhoog
(Casey Research.com).
Bij een prijs van 115 $ per barrel crude brent spar van 159 liter en een
energie inhoud van 10 kWh/l betekent dit 7$ cent per kWh. Geraffineerde
pro-ducten zijn uiteraard duurder. De prijs voor benzine aan de pomp
(zonder belastingen) is nu ongeveer 10 Eurocent per kWh energie
inhoud.
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Aardgas is aanzienlijk goedkoper. De prijs voor aardgas in
Nederland is in 2013 bijna 4 Eurocent per kWh. Steenkool is wereldwijd
de goedkoopste en meest gebruikte fossiele brandstof. De prijs
schommelt rond €51/ton en bij 6,5 kWh/kg betekent dat 0,8 cent/kWh. Bij
de opwekking en distributie van elektriciteit uit steenkool gaat echter
67% van de energie verloren. Elektriciteit uit steenkool kost uiteindelijk
tussen 4 en 6 cent/kWh.
Omdat kolen- en gascentrales relatief lage investeringskosten
hebben en een lange afschrijftermijn, kunnen energiemaatschappijen
met een mix van kolen- en gascentrales voor 5 à 8 cent per kWh
elektriciteit leveren. In Nederland staat een vijftal oudere kolengestookte
centrales die zelfs al volledig zijn afgeschreven en daardoor een hoog
financieel rendement hebben.
Toch is duurzame energie uit zon en wind in veel gevallen nu al in
staat om de producenten van stroom uit fossiele bronnen hevig te
beconcurreren. Dat is allereerst het geval in landen waar nog geen
kostbaar netwerk vanaf grote centrales is aangelegd. Voor décentrale
energie uit zon en wind is dat niet nodig. De tweede reden is dat de
productie van energie uit zon en wind beter samenvalt met het verbruik
tijdens de piekuren.
De marktprijs voor energie wordt van uur tot uur mede bepaald
door de actuele verhouding van vraag en aanbod. Kolengestookte
centrales die tijdens daluren voor een basislast met een laag tarief
zorgen en overdag onnodig door moeten draaien omdat ze niet kunnen
stoppen, zijn niet rendabel. Gasgestookte centrales kunnen weliswaar
aan en uitgeschakeld worden en zijn derhalve waardevol voor de
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afstemming van vraag en aanbod, maar tijdens stilstand zijn ook die niet
rendabel.
Als de groei van wind en PV met 30 – 50% per jaar zo doorzet,
zouden ze samen in Europa binnen 10 jaar voor 100% in de
elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien. Dat is erg optimistisch. Volgens
een studie van Navigant Research werd er in 2013 36 GW nieuw
geïnstalleerd en zal dit jaarlijks met 11 % toenemen zodat er in 2020 73
GW bij zal komen. Maar zelfs uit de doorgaans conservatieve kringen
van het Internationaal Energie Agentschap komen scenario’s die er niet
om liegen. Door een integrale aanpak van energiebesparing,
verduurzaming en nieuwe technologie zouden we volgens het IAE het
wereldwijde elektriciteitsverbruik omstreeks 2050 voor 57% kunnen
verduurzamen. (IEA Eenergy Technology Perspectives 2012 Pathways
to a Clean Energy System). Het IEA stelt niet alleen dat het kan maar
doet ook een oproep tot het omzetten van knoppen bij alle
beleidsmakers omdat het moet.
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Fabel 12: Het is voor ons land geen haalbare zaak
Om te weten of in Nederland een volledige transitie naar duurzame
energie binnen een termijn van 30 jaar haalbaar is, moeten we inzicht
hebben in het huidige gebruik. Een volledig overzicht van het verbruik
aan fossiele energie in Nederland vereist een gecompliceerd
stroomschema. Een dergelijk schema is te vinden in “Energie in
Nederland 2011”, een gezamenlijke uitgave van de energiebranche.
Afgezien van de ingewikkelde schema’s is het lastig om de energie van
liters olie, kubieke meters gas en tonnen steenkool met elkaar te
vergelijken.
Daarom is hieronder een sterk vereenvoudigd schema gemaakt
met alleen de belangrijkste stromen en is de energie inhoud per primaire
grondstof uitgedrukt in kWh. Dat is voor gas 9 kWh/m3, voor benzine en
diesel 10 kWh/liter en voor steenkool 6,5 kWh/kg.
Overzicht van energieverbruik in Nederland (1 TWh =1 miljard kWh)
Grondstof

109 liter 109 m3

Benzine
Diesel
LPG
Totaal
motorbrandstoffen

5,5
7,5
0,5
13,5

Steenkool
Centrales
Gas centrales
Gas en diesel
Warmte/Kracht
Gas Verwarming
+ Industrie
Import stroom

109 kg

135

Na
transitie
34

147

-

10
4,5

90
40

40

37,5

338

60

15

15

23

Decentrale
Groene stroom
Totaal

TWh

36
765

185

Door inzet
van

PV +wind
Elektrische
auto’s
Biogas
+
biodiesel
Isolatie
+
warmtepomp
Groene
inkoop
LED +PV +
wind

In totaal verbruiken wij per jaar 765 TWh energie waarvan
minstens 750 uit fossiele grondstoffen.
Het verbruik van motorbrandstoffen kost 135 TWh aan primaire
energie waarvan 80% als nutteloze warmte verloren gaat. Bij
overschakelen op elektrische auto’s en decentrale groene stroom is het
verlies slechts 20 % en daarvoor is dus maar 34 TWh groene stroom
nodig.
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Het opwekken van 71 TWh stroom in centrales gebeurt met kolen
en gas waarbij 60% als zinloze warmte verloren gaat en 10% verlies in
het leidingnetwerk optreedt. Hiervoor is dus 237 TWh primaire energie
nodig die wordt verkregen uit 10 miljard m3 gas en 23 miljard kg
steenkool. Door overschakeling op decentrale groene stroom kunnen de
centrales worden gesloten. Ter compensatie zou dan 71 TWh door PV
en wind moeten worden opgewekt. Door besparing met behulp van LED
en efficiëntere productieprocessen in de industrie kan dit tot 36 TWh
beperkt worden.
Bij het gebruik van olie en gas voor warmte gekoppeld aan
opwekking van 40 TWh stroom in WKK installaties gaat relatief weinig
energie verloren. De dieselolie en het aardgas kunnen echter worden
vervangen door biodiesel en biogas uit afvalstoffen.
Het energieverbruik voor verwarming kan minstens met 30%
beperkt worden door isolatiemaatregelen in de bestaande bouw en
nieuwbouw. Dat scheelt ruim 100 TWh warmte. Verder kan voor de
resterende 240 TWh warmtebehoefte de gasverwarming worden
vervangen door warmtepompen met een COP van 4. Daarvoor is dan 60
TWh decentraal opgewekte groene stroom nodig.
Voor zover dat nog niet het geval is, kan de geïmporteerde stroom
geheel als groene stroom ingekocht worden.
Na een volledige transitie naar duurzaam energieverbruik kunnen
we dan volstaan met een totaal verbruik van 185 TWh..
Deze exercitie is verbluffend omdat het laat zien dat met
opwekking van 130 TWh groene stroom uit PV en wind in ons land de
transitie al volledig kan zijn. Door de betere efficiency van de duurzame
technologie kunnen we het verbruik dus met 581 TWh terugbrengen
zonder dat we er comfort
voor hoeven in te leveren.
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Fabel 13: Het kost veel te veel geld
De transitie naar een duurzame energie huishouding gaat natuurlijk
niet vanzelf. Het complete wagenpark met 10 miljoen voertuigen moet
worden vervangen door auto’s met elektrische aandrijving. In elke auto
zal gemiddeld 35 kWh opslagcapaciteit via de Li-ion accu’s aanwezig
zijn. Bovendien moet voor het opladen een nieuwe infrastructuur
gemaakt worden met vele duizenden laadpalen.
Om het elektriciteitsverbruik met 35 TWh te beperken, zal stevig in
LED en andere zaken geïnvesteerd moeten worden. Een aantal energie
intensieve processen en bedrijven zullen we moeten vervangen door
andere processen en andere bedrijvigheid.
Voor het opwekken van biogas en biodiesel tot een energie
equivalent van 40 TWh zullen we installaties moeten bouwen en een
infrastructuur om alle reststoffen te verzamelen en te benutten in
biovergassers. De technische haalbaarheid is bewezen en de
beschikbare hoeveelheid mest en organische afvalstoffen is ruimschoots
genoeg.
Om het gasverbruik voor verwarming met circa 100 TWh te
beperken zal geïnvesteerd moeten worden in isolatie van gebouwen en
woningen. Daarnaast zijn warmtepompen nodig om de resterende 237
TWh energie aan warmte te leveren. Dat vergt voor circa 10 miljoen
woningen, bedrijfsruimtes en kantoren een grote investering met hoge
installatie kosten.
Ten slotte moeten we voor het verkrijgen van voldoende groene
stroom uit PV en wind installaties bouwen die voor circa 130 TWh
groene stroom leveren. Om te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar
worden afgestemd moeten we slimme netwerken bouwen en systemen
om energie tijdelijk op te slaan.
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Hieronder is een globale schatting gemaakt van de belangrijkste kosten.
Globale kostenraming voor investeringen in transitie
Auto’s
10 miljoen à € 15.000 extra
kosten
LED lampen
Voor 35 TWh
vervangen van 1,6 miljard
lampen van 100 W en 200
branduren door LED’s
à € 10 per stuk
Isolatie gebouwen
Voor 10 miljoen huizen en
en huizen
gebouwen gemiddeld 10.000
kWh ofwel circa 1000 m3 gas
besparen Betekent € 750/jaar
Bij Terugverdientijd 10 jaar
kosten isolatie €7.500 per
gebouw
Warmtepompen
PV installaties
Windturbines
Totale investeringen

Voor 237 TWh warmte
€ 10.000 voor opwekken van
20.000 kWh warmte=
€ 0,5 /kWh
Voor 60 TWh à € 1,20/kWh
Voor 70 TWh
Investering € 0,65
per kWh/j productie

€ 150 miljard
€ 16 miljard

€75 miljard

€120 miljard
€ 72 miljard
€ 45 miljard
€ 478 miljard

Hierbij is de opslag van energie nog niet meegenomen. Indien
dagelijks 1/3 van de productie van groene stroom zou moeten worden
gebufferd in accu’s, zou hiervoor een opslagcapaciteit van 0,12 TWh
nodig zijn. In de 10 miljoen elektrische auto’s is echter al een opslag
capaciteit aanwezig van gemiddeld 35 kWh per auto, dus 0,35 TWh
totaal.
De volledige transitie kunnen we over een periode van 20 jaar
uitsmeren, Dit betekent dan een investering van 24 miljard per jaar.
Gaan we ervanuit dat hierover 21 % BTW moet worden betaald dan
wordt het 29 miljard per jaar.
Door een afschrijftermijn van 20 jaar voor de installaties blijft dit bedrag
ook daarna elk jaar nodig.
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Hier staat natuurlijk uiteindelijk een enorme kostenbesparing voor
fossiele energie tegenover. Zonder belasting is dat:
Kostenbesparing fossiele energie exclusief belastingen
voor 111 TWh stroom à €0,07/kWh
€ 8 miljard
Voor 37,5 miljard m3 gas à € 0,40/m3

€ 15 miljard

Voor 135 TkWh brandstoffen à €0,1/kWh

€ 14 miljard

Totaal

€ 37 miljard

Voor burger en industrie komt hier nog een fiks bedrag van
ongeveer € 7 miljard aan besparing bij door de energiebelastingen, BTW
en accijns.
Uiteindelijk loopt de besparing tijdens het transitieproces geleidelijk
op van 0 tot 44 miljard per jaar. Voor een investering van 29 miljard/jaar
is dat een aardig rendement. Daarvoor zijn op de kapitaalmarkt
voldoende investeerders te vinden. Gemiddeld over de eerste 20 jaar
zijn de besparingen echter nog maar 22 miljard per jaar.
Die uiteindelijke besparing op energiebelastingen en accijns
betekent voor de staat overigens wel een vermindering van 7 miljard
inkomsten. Daar staat echter weer tegenover dat de gehele transitie
gepaard zal gaan aan een toename van werkgelegenheid. Voor een
voorzichtig geschat effect van 100.000 banen scheelt dat 3 miljard € per
jaar aan uitkeringen en nog eens 1 miljard aan inkomstenbelasting.
Gaan we er ook nog eens vanuit dat er over de investeringen BTW moet
worden betaald, komt daarmee ook weer 5 miljard in de staatskas. In
totaal hoeft de staat zich dus helemaal geen zorgen te maken.
De vraag is wel wie er vooruitlopend op het behalen van de
besparing tot 44 miljard per jaar alvast met 29 miljard per jaar wil
investeren. Over die eerste 20 jaar zal de besparing gemiddeld immers
slechts 22 miljard per jaar bedragen.
De oplossing is kinderlijk eenvoudig. Hierbij kan de staat de oude truc
van de sigaar uit eigen doos toepassen. Dat wil zeggen, eerst de lasten
verzwaren en daarna weer lasten verlichten en subsidies verstrekken
voor iedereen die overschakelt.
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Hoe dik moet die sigaar zijn?
Willen we voor de investeringen in de eerste 20 jaar investeerders
aantrekken dan moeten we toch minstens 6 % rendement bieden. Dat
kost dan gemiddeld 1,06 x € 29 miljard. De besparing levert bij de
huidige belastingtarieven al €22 miljard zodat er bijna €9 miljard/jaar
tariefsverhoging bij moet om de investering via lastenverlichting rendabel
te maken. Het gebruik van fossiele energie zal in die 20 jaar afnemen
van 750 TWh tot 0. Dit betekent dat met een gemiddelde van 3,5
cent/kWh energiebelasting voor alle soorten fossiele energiedrager en
alle gebruikers de zaak rond is.
Indien dit tarief in één keer doorgevoerd wordt, ontstaat natuurlijk
een te grote lastenverzwaring ineens voor de grootverbruikers. Een
geleidelijke invoering vanaf het huidige stelsel met hoge belasting voor
kleingebruikers en belastingvrijstelling voor grootgebruikers naar 6
cent/kWh voor alle gebruikers zal ook genoeg opleveren en bovendien
als een zwaard van Damoclès gaan werken.
Dit idee heb ik niet zelf bedacht. Onze eigen regering heeft in 1970
een wet op de waterverontreiniging en in de jaren ‘80 een
afvalstoffenwetgeving gemaakt volgens hetzelfde principe.
Een nieuwe “Wet op de broeikasgassen” zou ongeveer op dezelfde
manier effect sorteren. De bedragen voor de energietransitie zijn echter
hoger. De totale jaarlijkse milieu-investeringen in de afgelopen 30 jaar
waren tussen 1 en 3 miljard. In plaats van steeds meer te betalen voor
het lozen van afvalwater, is voor zuiveringsinstallaties van de circa 25
miljoen vervuilingseenheden ca.€ 6,5 miljard geïnvesteerd. Voor de
afvoer en verwerking van 65 miljoen ton afvalstoffen betalen we met
elkaar circa € 1,9 miljard per jaar. Vanwege de oplopende heffingen op
het storten van afval, wordt afval nu grotendeels gescheiden voor
hergebruik van grondstoffen, compostering en energieproductie in
verbrandingsovens.
De steeds hogere heffing voor
fossiele energie kan worden
vermeden door te investeren in
duurzame
energie.
Uiteindelijk
wordt die dan ook niet betaald,
maar ontstaat een situatie die alleen
al
rendeert
vanwege
de
kostenbesparing
voor
fossiele
brandstoffen zonder belastingen. .
36

Fabel 14: We kunnen geen energie opslaan

De productie van zonnestroom is in ons klimaat veel te wispelturig.
Hetzelfde geldt voor windenergie. Er bestaat geen goede techniek om de
energie op te slaan. Om constante stroomlevering te garanderen hebben
we kolencentrales en gascentrales nodig.
Dat is de veelgehoorde mening van veel deskundigen. Natuurlijk
moeten we niet op één paard wedden en de bronnen voor duurzame
energie spreiden. Daarbij kunnen we zorgen voor een mix van wind op
land, wind op zee, energie uit golven en getijden, waterkracht uit het
buitenland, aardwarmte, biogas, biodiesel, houtkachels, zonnewarmte,
PV uit eigen land en PV uit zuidelijker streken. Bovendien moeten we
duurzame elektriciteit in een groot Europees netwerk onderbrengen en
overal slimme netwerken installeren die het verbruik op de productie
afstemmen. Er is nog een wereld te winnen zonder opslag.
Buffering en opslag van energie zal uiteindelijk toch nodig zijn zodra de
bijdrage van wispelturige duurzame energie aan het net meer dan 50%
wordt. Zover zijn we voorlopig in ons land nog lang niet, maar we moeten
wel aan een breed spectrum van oplossingen werken. Dat doen
duizenden technologen in de hele wereld met groot enthousiasme.
Zoals in het voorafgaande stukje is becijferd, is grootschalige
opslag in accu’s van elektrische auto’s één mogelijkheid.
Een klassieke en beproefde andere mogelijkheid is windturbines
met opslag van water in grote valmeren. Hiervoor bestaan plannen bij
onze buurlanden (www.wattisduurzaam.nl/hoopvolle proefballonnetjes
voor Valmeer-centrales in Duitsland en België).
Zonnewarmte kan ook worden opgeslagen door kristalliseren en
smelten van zouten. Daarvoor bestaan serieuze plannen bij de bouw van
grote thermische zonne-energiecentrales in Spanje, Marokko en Tunesië
(Desertec Foundation www.desertec.org).
Een andere mogelijkheid is om een deel van de overtollige
elektriciteit om te zetten in waterstof en deze waterstof toe te voegen aan
het aardgasnet. Als we het aardgas met 10% waterstof verrijken, kunnen
we daarmee circa 45 % van ons totale jaarlijkse stroomverbruik bufferen.
Door het omvangrijke netwerk van bestaande gasleidingen door heel
Europa en Noord Afrika biedt dit enorme perspectieven om zonder een
gigantisch netwerk van kabels zonne-energie uit de Sahara naar Europa
te transporteren (www.Joulz.nl/bijmengen waterstof in aardgas 19 sept.
2012).
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Met
groene
stroom
kunnen we ook methaan
maken. Eerst moet met
stroom waterstof gemaakt
worden en dan moet dit
met koolzuurgas reageren tot methaan volgens
het Sabatier proces.
Het grote voordeel is dat
het aardgasnet enorme
hoeveelheden kan opnemen. Met dit groene e-gas kunnen we ook
stadsbussen en vrachtwagens laten rijden. Door de Duitse Audi fabriek
is in 2013 de eerste fabriek voor dit proces met een productie van 1,4
miljoen m3 e-gas in Werlte geraliseerd. De installatie gebruikt
koolzuurgas uit een biovergisting en de warmte van het Sabatier proces
wordt weer benut voor de vergistingsinstallatie.
Er bestaan ook slimme concepten om bij een windmolenpark
windenergie, waterstof en aardgas in een brandstofcel te combineren tot
een constant aanbod van stroom (Dr Kas Hemmes, TU Delft
Gasgestookte windenergie en elektrische waterstof).
Het kan op termijn ook zonder aardgasnet en décentraal. Door
opslag van waterstofgas dat weer wordt gebruikt in een brandstofcel. Als
waterstof onder 200 bar druk wordt opgeslagen kunnen we in een tank
van 150 liter voor 10 dagen energie voor één huishouden opslaan.
Opslag en comprimeren van waterstof is echter niet zo eenvoudig en
geeft veel verlies, terwijl brandstofcellen nog erg duur zijn.
Recent is gebleken dat waterstof ook chemisch gebonden in de
vorm van vloeibaar ammoniak bij veel lagere druk (vergelijkbaar met lpg)
kan worden opgeslagen. Ammoniak kan dan later weer als voeding voor
een brandstofcel worden gebruikt (www.greencheck.nl/ammonia fuel).
Op deze manier kun je per huishouden in een tank van 150 liter voor 3
maanden energie opslaan en met een tank van 50 liter kun je dan 2000
km elektrisch rijden. De prijs voor de brandstofcellen is nu nog te hoog
maar ook op dit gebied zijn recent revolutionaire verbeteringen behaald.
Redox Power Systems heeft met de Universiteit van Maryland een veel
goedkopere LT SOFC (Low temperature solid oxide fuel cel) ontwikkeld.
Deze
PowerSERG2-80
komt
in
2014
op
de
markt.
www.redoxpowersystems.com
Opslag van duurzame energie is de spannendste uitdaging voor
alle technologen van wereld. Dat het kan is zeker, de vraag is alleen nog
maar wanneer.
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Fabel 15: Het zal zo’n vaart niet lopen
Ik zit in de overgang. Dat voel ik aan alles. Niet zozeer ten gevolge van
een lagere hormoonspiegel door verschrompeling van bepaalde vitale
delen, maar door dingen die zelfs geheel buiten mijn lichaam om spelen
en die ook niets met mijn persoonlijke levensfase te maken hebben. Ik
voelde het heel sterk toen bij de firma Romijnders, het oudste
familiebedrijf van Horssen, de boel door de curatoren werd leeggehaald
en ongeveer op hetzelfde moment het grootste containerschip ter wereld
de Rotterdamse haven binnenliep.
Het was toevallig ook nog “overshoot day” op 20 augustus. Dat is
de dag dat we wereldwijd de jaarlijkse productiviteit van de aarde
opgebruikt hebben. De rest van het jaar nemen we een voorschot op de
toekomst. Vraag me niet hoe ze dat uitrekenen, maar elke tien jaar komt
die dag een maand eerder.
Ik voel dat we op het einde van een doodlopend spoor zitten. Als
we de wissel niet omzetten, gaat het fout maar als we dat wel doen,
staan we voor spectaculaire veranderingen, waar velen huiverig voor
zijn. Dan raken we in conflict met gevestigde belangen. Ik voel het niet
alleen. Professor Jan Rotmans schreef er het boek “In het oog van de
orkaan” over. We zitten met z’n allen in dezelfde overgang.
De naoorlogse groeispurt is over. Nederland is trouwens een van
de laatste der rijke landen waar de bevolkingsgroei stagneert.
Voormalige groeigemeentes worstelen met krimp en duizenden
woningen en kantoren staan leeg of te koop. De bouwsector bleek een
luchtbel en nu die leegloopt, gaan projectontwikkelaars, bouwbedrijven
en installateurs aan de lopende band op de fles. Onze Groningse gasbel
heeft ons sinds 1960 geen windeieren gelegd, maar we zijn bezig de
laatste restjes uit de bodem te persen. We worden willens en wetens als
klein landje meegezogen in de overgang naar een wereld waarin de
economische en politieke machtsverhoudingen zeer snel kantelen. De
Arabische wereld verkeert al enige tijd in een revolutie waarvan de
afloop niet te voorspellen valt. Het zal niet lang meer duren of China,
India en Brazilië maken de dienst uit op de wereldmarkt.
De meest dramatische overgang betreft echter niet het politieke
maar het fysieke klimaat. Als we niet drastisch d.w.z. binnen 30 jaar
wereldwijd volledig overschakelen op duurzame energie komen we in
een kookpot. Zelfs als we allemaal eensgezind heel erg ons best doen
zal de schade door klimaatverandering nog een dramatische omvang
krijgen.
We moeten omschakelen naar een totaal ander sociaaleconomisch concept. Niet langer de materiële groei op korte termijn als
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enig zaligmakend principe najagen, maar duurzaamheid en welzijn op
langere termijn. Die omschakeling vergt een groot denkraam, visie en
durf. De Nederlandse liberale ministers lijken daar helemaal niets van te
begrijpen. Ze verlenen vergunningen voor nieuwe steenkoolcentrales en
zetten in op schaliegas alsof ze nog nooit van het broeikaseffect gehoord
hebben. Nota bene op de dag dat de Filippijnen getroffen worden door
de sterkste orkaan ooit, staat een VVD-er in de Tweede Kamer te oreren
dat hij tegen windturbines op zee is. Hij voelt de klimaatsceptici van de
PVV in zijn nek blazen en denkt dat hij hen de politieke wind uit de zeilen
kan nemen. Inderdaad, er zat geen kaartje van Shell, BP of Chevron aan
de orkaan, evenmin als aan Katrina en Sandy.
Onze regering denkt dat de
bouwsector vanzelf wel weer
herstelt alsof er helemaal geen
leegstand is. Ze denkt dat de
export onze economie zal redden
alsof niet het grootste deel uit
doorgeschoven Chinese containers
bestaat.
Gelukkig reageren andere
wereldburgers wel adequaat. De Duitse “Energiewende” is slechts één
exponent van een onvoorstelbaar snelle omslag naar wind en zon als
energiebron. Vele tientallen landen volgen dat spoor. In Australië, Italië
en Spanje kunnen de steenkoolcentrales al niet meer concurreren tegen
goedkopere stroom uit duurzame bronnen. In China, Japan en Californië
groeit de duurzame energiesector met 40% per jaar. In de VS ontstaan
meer dan 200.000 nieuwe groene banen per jaar. Nieuwe technologie is
booming en gaat de wereld op zijn kop zetten.
De explosiemotor, de basis van de industriële revolutie, heeft z’n
beste tijd gehad en binnen 25 jaar rijden we elektrisch of we rijden
vanwege télecommunicatie helemaal niet. Als neveneffect zullen
olietransporten over de hele wereld binnen 25 jaar in omvang
gedecimeerd zijn. Ook het vrachtverkeer zal zeer sterk afnemen door de
opkomst van lokale productie met behulp van robots en 3D printers en
doordat zogenaamd goedkope landen niet goedkoop meer zijn. De
groeiende wereldbevolking zal meer vlees willen consumeren, maar de
prijs van veevoeders zal ons juist dwingen te minderen. Zeevisserij is
over een tiental jaren niet meer mogelijk en we zullen meelwormen en
sprinkhanen moeten gaan eten.
Ook op ethisch en sociaal gebied staan ons grote veranderingen te
wachten. Binnen 25 jaar zullen we ons levenseinde zelf bepalen en
stoppen wanneer het leven niet leuk meer is of te duur wordt. Veel
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zogenaamde sociale hervormingen en versoepelde ontslagregelingen
die nu nog bedacht worden, zullen al achterhaald zijn voordat ze
ingevoerd worden. Ons woud van toeslagregelingen en subsidies zal er
eenvoudig niet meer zijn want ook dit is een zeepbel die al enige tijd aan
het leeg lopen is. Scholen met goed gevulde klassen zullen vanwege
kostenbesparing en bevolkingskrimp grotendeels zijn vervangen door
computer-leerprogramma’s op tablets. Niets blijft hetzelfde. De
schaalvergroting, gesymboliseerd door dat containerschip in Rotterdam,
is geen teken van welvaart maar een laatste stuiptrekking van het oude
systeem.
Als u niet gelooft dat het zo snel zal gaan, wijs ik er op dat de
informatietechnologie (IT) in de afgelopen 35 jaar onze wereld compleet
heeft veranderd. Het einde van dit proces is nog lang niet in zicht en het
gaat steeds sneller. Het kopen via internet gaat nu al gepaard met
winkelsluitingen, maar over 25 jaar zijn er geen winkelstraten meer. Over
25 jaar zullen we moeten constateren dat er behalve de bouwsector, de
meubelboulevards, de giga-warenhuizen en de autodealers nog een
tiental andere economische zeepbellen zijn gespat. De één steekt de
ander aan en uiteindelijk zal ook de financiële sector, onze grootste
economische zeepbel ooit, aan haar eigen speculatieve luchtfietserij
bezwijken.
Ben ik een pessimist? Vlagen van wanhoop waarbij het zweet je
uitbreekt behoren bij de overgang maar die opvliegers gaan vanzelf weer
over. Het ontkennen van de enorme veranderingen om ons heen of
daarop tegendraads reageren door met de hand voor de ogen op de rem
te trappen, zoals onze regering doet, is veel erger. We zullen pro-actief
met de tijd mee moeten gaan en de kansen met beide handen pakken.
Die kansen zijn er in overvloed juist door die enorme veranderingen.
Ik put dagelijks moed uit de “top cleantech stories of the day” (zie
cleantechnica.com). Na de IT revolutie wacht ons een minstens zo
ingrijpende gen-tech revolutie, een nano-tech revolutie en een graphene
revolutie. Willen we als Nederland straks nog meetellen dan moeten we
geen oude geklapte zeepbellen opnieuw willen opblazen. We moeten
stoppen met het opleiden van nutteloze managers zonder vakkennis en
geen geld meer stoppen in kolencentrales, schaliegas of kerncentrales.
We moeten met volle kracht aan onze topuniversiteiten en andere
onderzoeksinstellingen op duurzame technologie inzetten. We moeten
verder willen kijken dan het gat in de rijksbegroting. We moeten niet zo
zeuren dat windmolens lelijk zijn, alsof we nog nooit een kolencentrale
gezien hebben en alsof al die reclameborden langs de weg en de lege
kantoorflats zo mooi zijn en alsof er jaarlijks geen duizenden dodelijke
slachtoffers in de kolenmijnen vallen.
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