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Anders rekent door 

Het jaar 2019 stond in het teken van het klimaat. Klimaatdrammers 

sloegen op de trom en de massa ontwaakte. De protestbeweging 

aangesticht door Greta Thunberg sloeg aan. Vele duizenden scholieren 

staakten elke vrijdag van school en gingen de straat op. Maar 

desondanks namen ernstige bosbranden, orkanen, overstromingen, 

hittegolven en periodes met extreme droogte intussen verspreid over de 

wereld allemaal in aantal en hevigheid toe. De concentraties 

broeikasgassen kooldioxide, methaan en lachgas namen nog sneller toe 

dan in de periode vóór 2018. Samen tellen ze nu al op tot 500 ppm CO2-

equivalenten, een waarde die in geen 3 miljoen jaar eerder is 

voorgekomen. We naderen het kantelpunt waarna door een domino- 

effect van versterkende factoren, de gemiddelde temperatuur op aarde 

vèr over de 3 graden heen zal schieten. Als dat gebeurt, kunnen we het 

schudden.  

Maar ondanks de duidelijke tekens aan de wand gaan we gewoon door. 

De economie groeit en het gebruik van fossiele brandstoffen groeit mee. 

Tegelijk met een toenemende bewustwording groeit ook de angst dat het 

geld gaat kosten en groeit de weerstand om er iets aan te doen. De 

politici gebruiken het om zich te profileren. Tegendrammers zorgen voor 

impasse. “We moeten wel kunnen blijven BBQ-en” zegt onze lachende 

leider. Fake nieuws en desinformatie overspoelen de media. Doctor 

Anders kan er niet vrolijk onder blijven. De tijd voor humor is voorbij.In 

dit 21e jaarboekje doet hij nog een poging om de vele leugens te 

weerleggen, de drogredeneringen te ontkrachten en de kluwens te 

ontwarren. Hij rekent de stellingen van politici en andere prominenten 

door en door en nog eens door. 

Het zijn cijfers, veel cijfers. Slik ze voor zoete koek of reken alles na. 

Check de bronnen, betwijfel de aannames maar kijk niet weg want de 

conclusie is helder. We hebben nog zo’n 25 jaar, maar als we over 15 

jaar niet grotendeels klaar zijn, is is het te laat. We 

zijn rijk en we hebben de middelen. Als we willen, 

kan Nederland het gemakkelijk halen. Laten we die 

verantwoordelijkheid dan ook nemen. 

Doctor Anders draagt dit boekje op aan Greta 

Thunberg  
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Laaghangend fruit 

Aan treffende beeldspraak wordt vaak 

meer waarde gehecht dan 

gerechtvaardigd. Zo beweren politici dat 

eerst het laaghangend fruit geplukt moet 

worden, omdat we voor de moeilijker 

onderdelen van de transitie nog niet klaar 

zijn. De heer Wiegel voert daartoe aan dat 

infrastructuur immers nog één grote 

gatenkaas is. De heer Samsom zegt dat 

we eerst overal LEDjes in moeten draaien, 

voordat we overhaast alle CV ketels gaan 

vervangen omdat we anders voor de 

muziek uitlopen en warmtepompen over tien jaar veel goedkoper 

worden. Het zelfde prijsargument wordt ingezet om nog geen elektrische 

auto’s aan te schaffen omdat we het paard niet achter de wagen moeten 

spannen. VVD’er Dijkhof roept dat eerst de vieze oude 

bruinkoolcentrales in Duitsland en Polen maar moeten sluiten voordat wij 

onze hypermoderne steenkoolcentrales dichtdoen omdat we anders 

dweilen met de kraan open. Carla Dik-Faber heeft een motie ingediend 

met het beeld van een “zonneladder” om te beargumenteren dat we eerst 

maar eens alle daken van bedrijven en woningen met PV moeten vol 

leggen voordat we kostbare landbouwgrond aan zonneparken opofferen. 

Ik hoor natuur- en landschapsbeschermers zeggen dat we eerst de 

windturbines op zee moeten plaatsen voordat we ons fraaie 

weidelandschap met de prachtige natuur helemaal verknoeien en 

daardoor het kind met het badwater wegspoelen. Veel lokale 

dorpspartijen vinden dat we eerst moeten zien hoe ver we met PV- 

panelen komen voordat we windturbines op land gaan zetten, omdat 

anders alle weidevolgels door de gehaktmolen gedraaid worden en de 

bewoners vanwege de slagschaduw geen oog meer dicht doen en gek 

worden van het lawaai der wieken, zodat je de huizen aan de 

straatstenen niet meer kwijt raakt. Vanuit de mensen met gele hesjes 

horen we dat eerst de energieverslinders onder de grote bedrijven maar 

eens wat moeten gaan doen voordat we de automobilist nog meer als 

melkkoe gebruiken. Ook lees ik in De Telegraaf dat de VS en China, 

omdat ze de grootste vervuilers zijn, eerst maar eens wat moeten gaan 
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doen aan hun gigantische CO2-uitstoot, omdat ons kleine beetje toch 

geen zoden aan de dijk zet.  

Hoewel er in beeldspraak vaak een kern van waarheid zit, wordt de 

overtuigingskracht vooral misbruikt om uitgaven uit te stellen.  

Tijd om de sigarendoos te pakken en eens wat door te rekenen. Als 

voorbeeld heb ik een kleine gemeente met 25.000 inwoners en 10.000 

woningen in een buitengebied gekozen. Volgens het idee van de 

zonneladder zouden we eerst zonnepanelen op alle daken van woningen 

en bedrijven moeten leggen voordat we zonneparken in het groen 

aanleggen en pas als het helemaal niet anders kan, windmolens.  

Zonnepark “nu”  

Stel dat we vanwege de praktische uitvoerbaarheid en de 

beschikbaarheid van de SDE+ subsidie, binnen twee jaar ergens een 

groot zonnepark van 20 ha met 100.000 panelen zouden kunnen 

realiseren. Daarmee zouden we dan 30 miljoen kWh opwekken en de 

CO2-uitstoot door energiecentrales met 15.000 ton per jaar verminderen. 

Dus in de dertig jaar tot aan 2050 zouden we dan in totaal 300.000 ton 

CO2 minder in de atmosfeer hebben gebracht. Het zou bij een totale 

investeringsprijs voor het park van ca € 25 miljoen en rekenend met 10% 

van de investeringssom voor jaarlijkse kosten gedurende 30 jaar in totaal 

op € 100 miljoen uitkomen en dus € 333 per ton vermeden CO2.   

Windpark ”nu” 

Diezelfde hoeveelheid van 300.000 ton minder CO2-uitstoot kan ook 

bereikt worden met een windpark. De kosten voor windenergie op land 

bedragen alles inclusief € 45 per MWh zodat dit jaarlijks 1,35 miljoen kost 

en over de periode van 30 jaar € 40.5 miljoen. De prijs per ton vermeden 

CO2 is dan dus € 135. 

PV op “alle” daken in 2050 

Volgens het beeld van de zonneladder zouden we ernaar moeten 

streven dat we eerst op zoveel mogelijk daken van bedrijven en 

woningen en op parkeerterreinen elk jaar 10% meer PV-panelen kunnen 

plaatsen tot we in 2050 ook 100.000 panelen hebben gelegd. Dat zou 

dan kunnen betekenen dat er in een dorp met 10.000 woningen 

omstreeks 2050 op 3000 woningen elk gemiddeld 15 panelen liggen. 

Daarnaast zouden we op 275 bedrijfsdaken plaats voor gemiddeld 200 
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panelen per dak moeten vinden. De inspanning om dat te bereiken zal 

groot zijn. Alleen al om de weerstanden te overwinnen zou een noodwet 

met dwangbevelen nodig zijn of een torenhoge subsidie, dan wel een 

compleet andere tariefstructuur voor de energiebelasting. Dat kan dus 

alleen als je, zoals Carla Dik-Faber, in wonderen gelooft. De gemiddelde 

kostprijs voor de installatie en aansluiting per paneel zou wegens de 

kleine schaal per installatie 20% hoger uitkomen en de gemiddelde 

opbrengst per paneel zou 20% minder zijn omdat de ligging niet op elk 

dak even gunstig zal zijn. De totale investering komt dan op ca € 40 

miljoen. Rekening houdend met 10% jaarlijkse kosten voor rente, 

afschrijving, verzekering en onderhoud en een geleidelijk oplopend totaal 

investeringsbedrag komen we voor de hele periode eveneens op 

ongeveer € 100 miljoen uit. Door de traagheid waarmee uiteindelijk de 

hoeveelheid van 100.000 panelen gerealiseerd wordt, zal het 

klimaateffect een stuk minder zijn. In de periode tot aan 2050 hebben we 

dan slechts 165.000 ton minder CO2 in de atmosfeer gebracht en dat zal 

ons dan uiteindelijk minstens € 606/ton vermeden CO2 gekost hebben.  

Aangezien de opwarming niet pas na 2050 begint, maar nu al volop bezig 

is en aangezien die extra hoeveelheid CO2 die we niet verwijderd 

hebben, er na 2050 nog honderden jaren in zal blijven zitten, heeft de 

snelste en goedkoopste maatregel het grootste klimaateffect. 

Uitstel maakt de zaken alleen maar duurder. Zo zou ik al die andere 

voorbeelden voor het laaghangend fruit ook even op simpele wijze 

kunnen doorrekenen, maar mijn sigarendozen zijn op en het duizelt u 

waarschijnlijk nu al. Dus zet ik de conclusies nog even overzichtelijk op 

rij. 

Maatregel Klimaateffect in:  
ton minder CO2 in periode 
tot aan 2050 

Totale kosten 
in:  
€ per ton CO2 

Geleidelijke groei van PV op “alle” daken tot 
100.000 panelen in 2050 

165.000 606 

Zonnepark met 100.000 panelen 30 miljoen 
kWh/j start in 2020 

300.000 333 

Windpark voor 30 miljoen kWh/j start in 
2020 

300.000 125 
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Heeft Hans de Boer of Jesse Klaver gelijk? 

Op 21 januari was er in Den Haag een speciale meet-

up waar Jesse Klaver een wetsvoorstel onthulde over 

koolstofbelasting voor de industrie. Bij een geleidelijk 

oplopende CO2-belasting zou de industrie heel snel 

maatregelen moeten gaan nemen om de emissie te 

verminderen. Dat zou ook hard nodig zijn omdat de 

grootverbruikers nu weinig betalen maar wel voor 80% 

van de CO2-uitstoot van alle bedrijven zorgen. Hij stelde 

bovendien dat een eerlijke verdeling een forse lastenvermindering voor 

de burger zou kunnen gaan betekenen.  

De dag daarna ging Hans de Boer van VNO-NCW bij Sven Kockelmann 

op de radio in de tegenaanval. Hij stelde dat de 

industrie slechts voor 1/4 van alle uitstoot 

verantwoordelijk is, voor 1/3 aan de vermindering 

bijdraagt en slechts 1/6 van alle 

duurzaamheidssubsidies ontvangt. Hij dreigde met 

50.000 werklozen als het wetsvoorstel er door zou 

komen omdat de grote bedrijven dan uit ons land 

zouden vertrekken. Hij stelde verder dat de industrie 

al jaarlijks 15 miljard bijdraagt om Nederland 

klimaatneutraal te maken. 

Hoe moet het kiezersvolk met deze tegenstrijdige informatie de keus 

tussen GroenLinks en VVD bepalen? Gelukkig staat het internet vol met 

rapporten en cijfers over deze materie. 

Op grond van de energiebalans van CBS-statline van 18/12/2018 

probeerde ik een vereenvoudigd overzicht van het Nederlandse 

energiegebruik en de daaruit berekende CO2-uitstoot in 2017 te maken.  

Dat viel nog niet mee want Nederland produceert, importeert en 

exporteert en zet de ene energiedrager om in een andere zodat je 

gemakkelijk het spoor bijster raakt. Zo wordt aardolie omgezet in 

kerosine, diesel, benzine, teer, kunststoffen en basischemicaliën voor de 

chemie, en worden kolen, gas en biomassa omgezet in elektriciteit. In de 

tabel van Statline is alleen het finaal energiegebruik in Nederland 

weergegeven. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het totale finale 

verbruik elektrisch van 380 PJ eerst ca 1085 PJ primaire energie in de 



11 
 

vorm van gas, steenkool en biomassa is gebruikt in de diverse centrales. 

Het verschil is warmteverlies. Ook het finale gebruik van diesel en 

benzine voor vervoer is slechts een deel van de totale primaire input aan 

aardolieproducten voor de raffinage. 

Finaal energiegebruik 2017 in PJ volgens CBS-Statline Energiebalans 18/12/2018, met 

omrekening naar Mt CO2-emissie  

 Bron Totaal Steen-
kool 
 

Olie 
 

Aardgas Elektrisch Her-
nieuw-
baar 

Warmte 

Mt CO2/PJ   0,15  0,07  0,065  0,165   

Totaal  Mt 
  PJ 

 158 
 1869 

 3,3 
 22 

 43 
 609 

 49 
 754 

 63 
 380 

 
 41 

 
 167 

Nijverheid  Mt 
 PJ 

 46 
 574 

 3,3 
 22 

 9,5 
 135 

 12 
 187 

 21 
 128 

  
 4 

 
 97 

Vervoer totaal Mt 
 PJ 

 33 
 447 

-  31 
 438 

 0,13 
 2 

 1 
 7 

- - 

Personen  Mt 
 PJ 

  18 
 250 

     - 

Landb,Visserij Mt 
 PJ 

 11 
 155 

-  1,75 
 25 

 2,9 
 44 

 6 
 34 

 
 7 

 
 47 

Dienstverl.  Mt 
 PJ 

 31 
 284 

-  0,5 
 7 

 8,3 
 127 

 22 
 130 

 
 6 

 
 12 

Woningen Mt 
 PJ 

 33 
 406 

-  1 
 15 

   19 
 288 

 13 
 81 

 
 23 

 
 12 

PetaJoule (PJ) = 0,277 TeraWattuur (TWh) = 0,277 miljard kWh, Mt = miljoen ton 

Voorts kan er nogal wat verwarring ontstaan omtrent het begrip “de 

industrie”. Indien we de industrie beperken tot “de nijverheid”, dan is de 

CO2-uitstoot veel kleiner (30%) dan wanneer we goederenvervoer, 

dienstverleningen, landbouw en visserij ook als industrie zien. Als 

bovendien de energiebedrijven en olieraffinage bedrijven meegerekend 

worden bij de industrie is het totaal zelfs bijna twee keer zo groot als 

alleen de nijverheid. Een andere verwarring betreft de bijdrage van de 

burger omdat behalve het wonen ook het personenvervoer en de 

vleesconsumptie in de CO2-emissie meegerekend moeten worden. 

Alleen het energieverbruik voor gas en licht in woningen is maar 22% 

van het totaal in Nederland. Met auto zouden we op 32% van het totaal 

uitkomen. Tenslotte komt door mijn omrekening van PJ naar Mt CO2 via 

standaardfactoren de totale hoeveelheid Mt CO2 iets te laag uit (158 Mt) 

ten opzichte van het door het CBS genoemde getal (163 Mt). 
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De totale belastingopbrengst over 30 jaar 

Het voorstel van Jesse Klaver is om de CO2-belasting geleidelijk te laten 

oplopen van € 25 per ton CO2 in 2020 naar € 200 in 2050. Indien we dit 

niet alleen voor de grote bedrijven maar voor iedereen in gelijke mate 

laten gelden is de totale belastingopbrengst simpel te berekenen. 

Potentiële belastingopbrengst voor het totaal van 163 miljoen ton/j CO2-uitstoot bij 

verschillende tarieven CO2-belasting 

Tarief € per ton CO2 Opbrengst voor 163 Mt/j CO2, in miljard  € 

   25            4,05 

   50 8,1 

 100 16,2 

 150 24,3 

 200 32,4 

 

Bij voortzetting van de huidige emissies van 163 Mt1 zou de totale 

opbrengst van de CO2-belasting dan in 2050 oplopen tot € 32,4 miljard 

per jaar. Het idee is echter dat iedereen vanwege deze hoge kosten 

maatregelen zal gaan treffen om de CO2-uitstoot te verminderen tot we 

uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Dan zal uiteindelijk ook die 

opbrengst uit CO2-belasting geheel verdwijnen. De 

belastingopbrengsten tot die tijd moeten dan natuurlijk wel besteed 

worden aan die verduurzaming. De vraag is of dat genoeg is. 

Als we aannemen dat we bij een aflopende hoeveelheid CO2-uitstoot van 

163 naar 0 Mt gedurende de komende 30 jaar gemiddeld € 100 per ton 

moeten betalen dan is er voor de hele transitieperiode € 240 miljard uit 

de opbrengsten van CO2-belasting te besteden. Dat zal niet helemaal 

genoeg zijn om alle benodigde investeringen voor volledige 

verduurzaming te doen, maar wel veel en zeker genoeg om een flink 

aantal niet direct rendabele zaken via subsidies te stimuleren en om 

afnemende inkomsten uit diverse energiebelastingen te compenseren 

(zie volgend artikel “Grote stappen”). 

De gemiddelde energiebelasting voor de burger bij gelijke belasting 

Omdat de burger met auto ook voor 32% aan de CO2-emissie bijdraagt 

zal hij ook 32% van die 240 miljard moeten opbrengen. Verdeeld over 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990
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30 jaar en 17 miljoen burgers zou dat gemiddeld voor de komende 30 

jaar € 150 per persoon per jaar worden.  

De huidige energiebelasting voor de burger 

Het vergt wat rekenwerk om de accijns van € 1 inclusief BTW per liter 

benzine, de energiebelasting inclusief BTW van € 0,36 per m3 gas en de 

energiebelasting inclusief BTW van € 0,12 per kWh stroom die de 

kleingebruiker nu moet betalen om te rekenen per hoeveelheid PJ en per 

ton CO2. Maar het is te doen. 

Belastingopbrengst per jaar door kleingebruikers (burgers) 

Verbruik Hoeveelheid Bijdrage burgers 

Benzine 250 PJ € 6,9 miljard 

Elektriciteit 81 PJ € 2,7 miljard 

Gas 288 PJ € 3,4 miljard 

Totaal 619 PJ   € 13   miljard 
 

De totale belastingopbrengst door de burgers bedraagt volgens deze 

berekening € 13 miljard per jaar. Omgerekend naar de totale uitstoot van 

51 Mt CO2 betekent dit gemiddeld € 255/ton CO2. Verdeeld over 17 

miljoen burgers is dat € 765 per jaar. Dat is dus beduidend meer dan het 

gemiddelde van € 150 per jaar voor de komende 30 jaar die de burger 

zou betalen bij een voor iedereen gelijke belasting. 

Die € 13 miljard is bovendien ongeveer net zo veel als alle subsidies via 

SDE+ en belastingkortingen via EIA en KIA die beschikbaar is voor 

bedrijven. In grote lijnen kun je dus stellen dat in het huidige systeem de 

burger alle subsidies en belastingkortingen voor verduurzaming voor de 

bedrijven betaalt. 

De huidige energiebelasting voor het bedrijfsleven.  

De hoeveelheid belastingen voor energie die de nijverheid, 

dienstensector, landbouw en visserij nu bij elkaar bijdragen is volstrekt 

onduidelijk. De accijns op diesel voor het vrachtvervoer en de visserij is 

wel duidelijk, die levert € 3,4 miljard op. Voor het overige is de hoogte 

van de energiebelasting op gas en stroom verschillend per 

gebruikscategorie en minder naarmate het gebruik hoger is, maar het is 

niet duidelijk welke hoeveelheden in elk van de drie belastingcategorieën 

2, 3 en 4 zitten. In de vierde categorie zitten in ieder geval de energie 

intensieve bedrijven. In Europees verband worden die aangeduid als 

ETS bedrijven die kunnen deelnemen aan de Europese Emissie Handel. 
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Energiebelasting en opslag duurzame energie (x 1.21 voor categorie 1) afhankelijk van 

gebruiksvolume en omgerekend per ton CO2 

Categorie 
(Schijven) 

 Grijze 
stroom 

Aardgas Benzine Diesel 

Stroom kWh Gas m3 €/ton CO2 €/ton CO2 €/ton CO2 €/ton CO2 

1. <10.000 <170.000 270 190 439 272 

2. 10-50.000 Tot 106 154   37   

3. 50.000 – 107 Tot 107   41  13,5   

4. > 107   >107     1,7    7   

 

Voor Nederland zijn dat 450 grote bedrijven die samen 835 PJ energie 

gebruiken. Voor de kleinere bedrijven doe ik een aanname met in elke 

categorie 2 en 3 ongeveer 100 PJ.  

Dit brengt dan in totaal € 1,57 miljard belastingen op, waarvan verreweg 

het grootste deel door de kleinere bedrijven in categorie 2. Samen met 

€3,4 miljard dieselaccijns is dat € 5 miljard. Daaruit volgt een 

gemiddelde van €56 per ton CO2 en dit staat dus in schril contrast 

met de €255/ton die de burgers nu betalen.  

Wat over de cijfers die Hans de Boer noemt? 

Voor de bewering van Hans de Boer dat de industrie al €15 miljard per 

jaar uitgeeft aan het terugdringen van CO2 heb ik nergens een goede 

onderbouwing kunnen vinden. Hans de Boer vermeldt ook niet of dit 

investeringen betreft die in aanmerking komen voor de Energie 

Investerings- Aftrekregeling (EIA) waardoor het netto bedrag aanzienlijk 

lager zou uitkomen. Ook vermeldt hij niet in hoeverre het Europese 

emissiehandelssysteem heeft bijgedragen aan de verlaging van de 

kosten. De verkoop van emissierechten leverde aanvankelijk circa € 25 

per ton CO2, maar het bedrag is tot 2017 gedaald tot € 5 per ton en 

daarna weer gestegen tot € 24/ton. 

Waarschijnlijk doelt Hans de Boer op inspanningen gedaan in het kader 

van meerjarenafspraken voor ETS bedrijven (EU Emissie Trade 

System). Deze worden beschreven in de jaarlijkse Resultatenbrochures 

Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie en omvat Meerjarenafspraken 

MJA1, 2 en 3 sinds 1992 en MEE sinds 2009.  

Volgens de resultatenbrochures zijn er door de ETS bedrijven sinds het 

begin goede resultaten bereikt door proces efficiëntie en keten efficiëntie 

plus het opwekken van duurzame energie. Voor de afspraken onder 
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MEE sinds 2009 zou dit 13% (circa 75PJ) zijn en voor de afspraken 

onder de MJA sinds 2008 jaarlijks tussen 1 en 3%, maar niet duidelijk is 

over hoeveel PJ dat in totaal sinds 1992 gaat en ook is niet duidelijk in 

hoeverre deze percentages gecompenseerd zijn door groei van de 

productie. 

De gemiddelde kiezer die niet voor ruimtevaartingenieur heeft 

gestudeerd kan helemaal niets met al die resultatenbrochures. 

In ieder geval is duidelijk dat volgens de energiebalansen van CBS- 

statline de uitstoot door de Nijverheid sinds 2009 niet wezenlijk is 

veranderd.  

Totale uitstoot nijverheid en vervoer (CBS-Statline energiebalans) 

 2009 2015 2017 

Totale uitstoot nijverheid in PJ/j      557 554 574 

Totale uitstoot vervoer 488 435 447 

 

Mijn conclusie is dat de energie- en klimaatdiscussie ernstig vervuild 

wordt doordat er met getallen rondgestrooid wordt die op geheel 

verschillende definities gebaseerd zijn. Er worden percentages genoemd 

zonder te vermelden op welke hoeveelheid de percentages betrekking 

hebben. De cijfers uit CBS-statline over finaal gebruik zijn niet 

vergelijkbaar met de cijfers over primair verbruik in de 

resultatenbrochures voor de meerjarenafspraken met de ETS bedrijven.  

Uit mijn berekeningen volgt echter dat de burger nu veel meer betaalt 

dan het bedrijfsleven en eigenlijk nu al boven het maximale niveau zit 

dat in 2050 zou gelden als de CO2-belasting eerlijk verdeeld zou worden 

en, volgens het idee van Klaver, geleidelijk zou worden opgetrokken. 
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Grote stappen maken?  

De totale CO2-emissie in Europa is sinds 

1990 met 22 tot 24% gedaald2,3. De 

totale CO2uitstoot in Nederland stabili-

seert echter al circa 30 jaar rond de 163 

miljoen ton (Mt) per jaar4. We kunnen 

niet stellen dat er niets gebeurd is, maar 

de tot nu toe bereikte besparingen zijn 

waarschijnlijk geheel gecompenseerd 

door toename vanwege economische 

groei.  

Het traject naar een volledige 

vermindering van de uitstoot tot in 2050 zal naar verwachting niet lineair 

verlopen maar volgens een S-kromme. De eerste 15 à 20% vermindering 

verloopt traag omdat de technologie nog niet rijp is en de “economy of 

scale” nog niet tot drastische verlaging van de kostprijzen heeft geleid. 

Daarna treedt een versnelling op tot 80% en vervolgens verlopen de 

laatste loodjes (20%) voor de moeilijkste sectoren weer trager. Die 

aanloopfase is eigenlijk al voorbij. In de hele wereld zijn de Levelised 

Costs Of Energy (LCOE) voor stroom uit wind en zon nu al goedkoper 

dan uit gas en steenkool.  

Volgens die S-curve zouden we dan omstreeks 2035 de 80% reductie 

bereikt moeten hebben. Dat betekent dat we in 15 jaar tijd van 163 naar 

33 Mt/per jaar terug moeten. Volgens een lineair verloop tot 2035 

betekent dat elk jaar 9 Mt/jaar minder.  

Dat is niet helemaal in lijn met de diverse tussendoelstellingen die als 

politieke compromissen Europees of Nationaal bedacht zijn:   

25% in 2020 volgens de gerechtelijke uitspraak in de zaak van Urgenda5 

49% in Nederland voor 2030 6 

40% in 2030 voor de EU 7 
 

2 https://www.lifegate.com/people/news/co2-emissions-europe-drop, 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_-_emission_inventories 
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990   

5 https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak 
6 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering 
7 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030 

https://www.lifegate.com/people/news/co2-emissions-europe-drop
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_-_emission_inventories
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_-_emission_inventories
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030
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Volgens het planbureau van de leefomgeving gaan we het met de 

huidige plannen echter niet halen om in 2020 tot 25% reductie te komen8.  

Het is dus de moeite waard om eens te bezien wat in één jaar wel zou 

kunnen zonder dat het de burgers te veel gaat kosten. 

De Nederlandse Vereniging Duurzame energie (NVDE) publiceerde op 

25 januari een plan voor 2 Mt extra CO2-reductie door tien 

stimuleringsmaatregelen die niet veel geld hoeven te kosten 9. 

Het sluiten van twee kolencentrales (bijvoorbeeld Hemweg Amsterdam 

en Engie Maasvlakte) zou wel een flinke vermindering van 3,5 tot 5 Mt 

CO2-uitstoot opleveren, maar de vrees dat de energiemaatschappijen 

dan de schade op de staat zullen gaan verhalen weerhoudt de regering 

daartoe te besluiten. Anderzijds menen tegenstanders dat het sluiten van 

onze centrales niets bijdraagt als we daardoor meer gas gaan verstoken 

of zelfs stroom van Oost-Europese kolencentrales zouden gaan 

importeren. 

Er circuleren ook diverse simpele tips voor de gewone man om te 

bezuinigen zonder dat het een cent kost, zoals een dikkere trui, korter 

douchen, meer op de fiets gaan voor de boodschappen tot en met het 

 
8  https://nos.nl/artikel/2268976-planbureau-leefomgeving-nederland-haalt-klimaatdoelen-van-

2020-niet.html 
9 http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2019/01/NVDE-overzicht-versnellingsopties-2020.pdf 

https://nos.nl/artikel/2268976-planbureau-leefomgeving-nederland-haalt-klimaatdoelen-van-2020-niet.html
https://nos.nl/artikel/2268976-planbureau-leefomgeving-nederland-haalt-klimaatdoelen-van-2020-niet.html
http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2019/01/NVDE-overzicht-versnellingsopties-2020.pdf
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beperken van de maximale snelheid op de snelwegen. Met dit 

kruimelwerk gaan we het waarschijnlijk ook niet redden10. 

Een groep van 50 economen in het Financieel Dagblad van 26 januari 11 

meent dat een CO2-belasting voor de emissie door de grote bedrijven de 

beste oplossing is. Die uitstoot is nu vrijwel onbelast en de belasting via 

het Europese ETS systeem is volstrekt onvoldoende gebleken. Die 

voorstellen stuiten op veel weerstand van de bedrijfsvereniging 

VNO/NCW omdat het de concurrentiepositie zou uithollen. In dit verband 

is er in 2018 een interessant rapport van de Wereldbank verschenen dat 

toont dat de CO2-belasting in verschillende Europese landen op dit 

moment al varieert van € 23 in Denemarken tot € 112 per ton CO2 in 

Zweden. Vooral de ervaringen in Zweden zijn erg positief, maar de 

bedrijven die vallen onder de ETS regeling zijn daarvan uitgesloten. Op 

wereldschaal blijft 80% van de CO2-emissie nagenoeg onbelast en 

bestaan er zelfs nog grote belastingvoordelen voor de fossiele brandstof 

sector12 . 

De Nederlandse Bank heeft in een rapport van 2018 becijferd hoe ernstig 

de gevolgen van een CO2-belasting voor het Nederlandse bedrijfsleven 

zouden zijn en concludeert dat een belasting met € 50/ton in het 

algemeen geen grote gevolgen voor de economie zal hebben. Een 

aantal energie-intensieve bedrijfstakken zullen ook met de opbrengsten 

uit de CO2-belasting financieel gesteund kunnen worden om daarmee de 

benodigde maatregelen te treffen13.  

Kunnen we grote stappen zetten? 

De grootste klap kan gemaakt worden door het sluiten van een paar 

kolencentrales en vervanging van de opgewekte hoeveelheid grijze 

stroom door duurzame opwekte stroom uit wind en zon. Daarna kan heel 

veel minder uitstoot bereikt worden door overschakeling van 

gasverwarming met CV-ketels op warmtepompen. Op langere termijn 

kan de overgang van benzine- en dieselmotoren naar elektrische 

voertuigen veel opleveren.  

 
10 https://www.abcreatief.com/bezuinigen/category/vervoer/ 
11 https://fd.nl/economie-politiek/1287079/economen-roepen-op-tot-nationale-co-heffing… 
12 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29687/9781464812927.pdf 
13 https://www.dnb.nl/binaries/De%20prijs%20van%20transitie_tcm46-379780.pdf?2018103009 
 

https://www.abcreatief.com/bezuinigen/category/vervoer/
https://fd.nl/economie-politiek/1287079/economen-roepen-op-tot-nationale-co-heffing…
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29687/9781464812927.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/De%20prijs%20van%20transitie_tcm46-379780.pdf?2018103009
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Groene stroom in plaats van fossiel 

De uitstoot door de energiecentrales bedraagt ca 57 Mt CO2. Door elk 

jaar 8% grijze stroom te vervangen met groene stroom kan 4,5 Mt 

vermindering van de uitstoot worden verkregen. Dit betekent 30 PJ 

(ofwel 8,3 TWh overeenkomend met ongeveer de hoeveelheid van één 

grote of twee kleinere kolencentrales). Als burgers en bedrijven spontaan 

meer contracten voor groene stroom afsluiten, zodat de 

energiemaatschappijen zullen moeten investeren in opwekking uit wind 

en zon om aan de vraag te kunnen voldoen, kan dat nooit tot een 

schadeclaim leiden.  

Bij de overgang van grijze naar groene stroom kunnen we er voorlopig 

van uit gaan dat de kosten voor de afnemer even hoog zijn en dat de 

inkomsten voor de staat via energiebelasting eveneens gelijk blijven per 

kWh.  

De totale investeringskosten, afschrijvingen en onderhoudskosten voor 

nieuwe wind- en zonneparken worden door de energieleveranciers 

verrekend in de energieprijs. Zolang de exploitatie nog niet rendabel is, 

worden jaarlijkse SDE+ subsidies verstrekt om de tekorten op te lossen. 

Bij een bijdrage van € 0,08 /kWh aan de exploitatie van zonneparken en 

€ 0,04 aan de exploitatie van windparken kan op dit moment met € 12 

miljard subsidie die over een periode van 15 jaar aan investeerders wordt 

uitgekeerd, minstens 13 TWh jaarlijkse productie groene stroom 

gerealiseerd worden. Uitgesmeerd over de contract-termijn van 15 jaar 

kost elke tranche van 12 miljard SDE subsidie de staat jaarlijks € 0,8 

miljard. De noodzaak voor deze subsidies zal echter snel verdwijnen 

omdat, zoals uit het bovenstaande plaatje blijkt, de kosten voor energie 

uit wind en zon intussen lager zijn dan die voor energie uit fossiele 

brandstoffen. 

Gas 

De CO2-emissie door gasgebruik bedraagt 49 Mt. Er kan jaarlijks 5 Mt 

bespaard worden door betere isolatie en overschakeling van 

gasverwarming naar warmtepompen (WP), bodemwarmte, restwarmte 

en biogas. Dit kan bereikt worden door financiële stimulatie, leningen, 

subsidies en wijziging van de tarieven zodat het aantrekkelijker wordt en 

de terugverdientijden korter worden. Ook dit vraagt om extra duurzame 

stroom en wel ¼ van de hoeveelheid PJ die wordt vervangen dus 19 PJ 
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(= 5,3 miljard kWh). Het gaat dan om ongeveer 2 miljoen afzonderlijke 

warmtepompen of een kleiner aantal grotere waarbij woningcomplexen 

vanuit centrale units en warmtenetwerken verwarmd worden. Indien dit 

alleen door woningen gerealiseerd zou moeten worden, betekent dit een 

overschakeling voor 27% van alle woningen. Dat is te veel in één jaar en 

er zal ook bij het bedrijfsleven elk jaar 10% meer op gas bespaard 

moeten worden. De aanschaf van circa 2 miljoen warmtepompen voor 

een gemiddelde prijs van € 7000 gaat in totaal € 15 miljard kosten. Netto 

is de besparing € 339 per jaar, dus vrijwel gelijk aan de afschrijvings-

kosten.  

Voor de staat betekent de verminderde energiebelasting over 1250 m3 

minder gas en méér over elektriciteit bij de huidige tarieven netto € 44 

minder belastinginkomsten per jaar per unit dus voor 2 miljoen units in 

totaal 0,09 miljard/j. Samen met de kosten voor de eenmalige subsidie 

van € 2000 die over 15 jaar uitgesmeerd kan worden, is dat € 0,35 

miljard/j.  

Vervoer 

Het totale vervoer over de weg geeft nu een CO2-emissie van 31 Mt. Bij 

het vervoer zou 1,9 Mt bespaard worden als we met z’n allen elk jaar 5% 

zuiniger met de brandstof omgaan. Dit kan in theorie voor 1,6 Mt door 

drastische beperking van de maximum snelheid tot 100 km/h waardoor 

het brandstofverbruik met 5% afneemt. In werkelijkheid zal het effect veel 

minder zijn want het effect is beperkt tot 20% van de wegen waar je zo 

hard mag rijden en dan alleen als daar nooit files zouden zijn. Dat zou 

het effect beperken tot 0,3 Mt CO2.  

Vermindering van de emissie kan ook bereikt worden door toename van 

openbaar vervoer, meer gebruik van de fiets en vervanging van de 8,5 

miljoen personenauto’s door elektrische auto’s (EV’s). Het aantal 

verkochte elektrische auto’s zal dan echter drastisch moeten toenemen. 

De afgelopen jaren verdubbelden de verkoopcijfers elk jaar en in het jaar 

2019 bereikten we 40 duizend verkochte EV’s. Dat is 10% van alle nieuw 

geregistreerde auto’s. Dit percentage zal naar verwachting snel stijgen 

maar zelfs bij 100% zal het nog 20 jaar duren voordat alle personen 

auto’s een stekker hebben. Bij een optimistisch scenario van 50% van 

alle nieuwe auto’s zal het om 200 duizend EV’s per jaar gaan. Dit zal de 

CO2-emissie elk jaar met 0,7 Mt verminderen. De ca 4 miljard met deze 
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auto’s gereden kilometers zorgen voor een toename van de behoefte 

aan duurzame elektriciteit met 0,6 miljard kWh ofwel 2 PJ/j.  

De meerprijs voor een elektrische auto kan ruimschoots terugverdiend 

worden door lagere kosten voor brandstof, onderhoud en 

wegenbelasting. 

De staat zal dan wel minder inkomsten ontvangen uit accijns op benzine, 

wegenbelasting en BPM. De lagere BPM (à 20%) wordt echter 

gecompenseerd door de BTW over een hogere prijs. Uiteindelijk kost het 

de staat in het huidige fiscale stelsel gemiddeld € 2000 per jaar per auto. 

Bij het gewenste aantal van 200.000 auto’s per jaar gaat het de staat 

€0,4 miljard per jaar kosten.  

Extra duurzame energie opwekken 

Afgezien van mogelijke besparingen door betere isolatie en zuiniger 

verlichting etc. zou de behoefte aan extra groene stroom door deze 

maatregelen bij elkaar 50 PJ (= 14 miljard kWh) zijn. Deze duurzame 

energie vervangt dan het gebruik van ca 126 PJ aan primaire fossiele 

brandstoffen, zodat ook ruimschoots aan de doelstelling voor hogere 

efficiëntie wordt voldaan. 

Indien we de groene stroom voor 2/3 uit wind en voor 1/3 uit zon halen 

is er 9,5 miljard kWh windenergie nodig (= 4300 MW capaciteit = 717 

turbines van elk 6 MW). In de huidige planning is per jaar al met een 

toename van 3000 MW voorzien, zodat er een flinke schep bovenop 

moet. 

Verder is 4,7 miljard kWh van PV-cellen nodig (3615 ha zonnepark = 36 

parken van gemiddeld 100 ha en ruim 3 per provincie). Op dit moment 

zitten enkele honderden plannen voor zonneparken in de pijplijn. De 

voortgang wordt echter belemmerd door lokale bezwaarprocedures, 

bestemmingsplannen en beperkte capaciteit van het net. 

Totale kostenplaatje 

De totale kosten voor de staat om in totaal 10,5 Mt minder CO2-uitstoot 

per jaar te bereiken, belopen samen € 1,6 miljard per jaar en bestaan uit 

subsidies en verminderde belastingopbrengsten. Omdat voor burgers en 

bedrijven de jaarlijkse extra kosten voor de EV en de WP 

gecompenseerd worden door besparingen en groene stroom net zo duur 

zal zijn als grijze stroom, zijn er voor hen geen extra kosten. 



22 
 

Deze hele exercitie zal echter nog veertien jaar herhaald moeten 

worden. Dat zal voor het verlagen van de maximale snelheid niet 

kunnen. De bijdragen door de SDE+ subsidie zullen zeker lager worden 

omdat de prijzen voor energie uit zon en wind nog verder zullen dalen. 

Afgezien van de nodige aanpassingen en de inzet van andere 

technieken voor verwarming mogen we aannemen dat de kosten voor 

de staat elk jaar weer met een vergelijkbaar bedrag verhoogd worden. 

Vanaf € 1,6 miljard per jaar oplopend tot € 22,5 miljard per jaar over 15 

jaar betekent een totale kostenverhoging voor de staat van € 169 miljard. 

Om deze extra kosten voor de staat te dekken zou een CO2-belasting 

ingevoerd kunnen worden die vooral een hogere belasting voor de 

bedrijven betekent. Zoals in het vorige artikel is berekend, kan een 

dergelijk bedrag ruim gehaald worden als de CO2-belasting vanaf 2020 

tot 2050 oploopt van € 25 tot € 200 per ton CO2. Door het geleidelijk 

invoeren van een steeds hogere CO2-belasting zal het bedrijfsleven 

geprikkeld worden om de benodigde maatregelen te treffen. 

In deze kostenschatting is niet meegenomen dat er extra kosten 

gemaakt moeten worden door de netbeheerders. Ook is er nog geen 

rekening gehouden met noodzakelijke subsidie voor een aantal 

bedrijfstakken die het zonder subsidie niet kunnen opbrengen.  

Conclusie 

De conclusie is dat het zetten van grote stappen in de komende periode 

tot 2035 helemaal niet onmogelijk is en ook niet onbetaalbaar, zoals 

velen beweren. Er is alleen meer politieke 

wil en bestuurlijke daadkracht voor nodig 

en die kunnen de burgers met elkaar 

bereiken door hun keuze op het stem-

bureau. Die keuze hangt weer af van 

eerlijke informatie over de kosten en 

baten.   
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Thierry Baudet belazert de kluit 

Volgens de geleerde leider van FVD moeten we in 

de komende tijd € 1000 miljard gaan uitgeven voor 

de uitvoering van zinloze klimaatplannen 

waarmee de aarde slechts 0,00016 graden minder 

warm zal worden. 

Nederland is inderdaad klein en draagt maar 0,5% 

bij aan de opwarming met 0,5 graad die we vanaf 

nu tot anno 2035 mogen verwachten. Volgens 

Baudet doet de rest van de wereld helemaal niets 

aan klimaatmaatregelen dus als alleen Nederland 

volledig stopt met alle uitstoot van broeikasgassen wordt het elk jaar 

0,005 x 0,5/15 = 0,00016 graden minder warm. Baudet beweert zelfs dat 

het maar 0,00007 graden zal zijn. Een verwaarloosbare effect waar we 

volgens Baudet niets van merken. Dat klinkt goed en het gaat er bij zijn 

aanhang in als zoete koek.  

De berekening van Baudet is echter je reinste demagogie omdat de rest 

van de wereld wel degelijk veel doet om het energieverbruik te 

verduurzamen. In een zeer degelijk overzicht van 2017 is bijvoorbeeld te 

vinden dat ondanks een enorme toename van de economische activiteit 

door opkomende landen als China en India in 2017 wereldwijd 10,3% 

van de warmtevraag, 3,1% van het energiegebruik voor transport en 

26,5% van het energiegebruik voor productie van elektriciteit met 

duurzame methoden is verkregen. Van alle nieuw geïnstalleerde 

capaciteit voor elektriciteitsproductie bestond 70% uit duurzame 

opwekking. In meer dan 17 landen wordt de stroom al voor meer dan 

90% duurzaam opgewekt en in meer dan 100 steden was het meer dan 

70%. In een aantal Europese landen was alleen de bijdrage door zon en 

wind aan de elektriciteitsproductie al ruim boven de 20%. De capaciteit 

van offshore wind door gezamenlijke inspanning van de Europese 

landen groeide sinds 2008 met 50% per jaar14. Waar haalt Baudet de 

brutaliteit vandaan om met een stalen gezicht te beweren dat Nederland 

indien het de plannen uitvoert als enige land in duurzaamheid investeert 

en de rest van de wereld niets doet?  

 
14 https://cleantechnica.com/2019/02/07/europe-installed-2-6-gigawatts-of-offshore-wind-in-2018/ 

https://cleantechnica.com/2019/02/07/europe-installed-2-6-gigawatts-of-offshore-wind-in-2018/
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Nederland loopt in werkelijkheid mijlenver achter. Zo vermeldt het CBS 

dat in 2017 voor Nederland 6,6% van het totale verbruik uit duurzame 

bronnen komt. Dat is niet zo veel, temeer omdat daarvan het grootste 

deel (60%) door het zeer omstreden bijstoken van hout uit Canadese 

bossen in de centrales komt15. 

Jaarlijks toegevoegde capaciteit off-shore wind in Europa (MW) 

Het is ook pure demagogie om te stellen dat we er niets van merken. De 

waargenomen opwarming van de aarde verloopt de laatste tijd met 0,03 

graad per jaar en zal over 15 jaar 0,5 graad boven de 1 graad zijn die we 

al hebben. Dit zal desastreus zijn. Desastreus omdat er boven de 1,5 

graad opwarming een kantelpunt bereikt kan gaan worden doordat een 

tiental autonome processen elkaar in een soort domino effect gaan 

versterken. Geen enkele serieuze wetenschapper in de hele wereld 

gelooft zoals Baudet dat het vanzelf wel weer overgaat. Degelijke 

wetenschap die bereikt is door samenwerking van alle experts op de 

wereld bij elkaar is volgens Baudet allemaal flauwe kul, want hij heeft 

een paar jaar geschiedenis gestudeerd en weet daardoor dat de 

temperatuur op aarde wel vaker een beetje hoger of lager was, zonder 

dat wij mensen er iets aan konden doen. Door zijn pseudo-intellectuele 

praatjes weet hij kiezers te winnen, die geen flauw benul hebben. 

Nu de hoge kosten voor deze “onzinnige” klimaatplannen. Ik ben gek op 

getallen en probeer de 1000 miljard voor benodigde investeringen met 

mijn sigarendoosmethode te reconstrueren. In de onderstaande tabel 

heb ik mijn eerdere schatting uit 2013 geactualiseerd. Met de beste wil 

 
15 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/aandeel-hernieuwbare-energie-naar-6-6-procent 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/aandeel-hernieuwbare-energie-naar-6-6-procent
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van de wereld kom ik echter nog steeds niet hoger dan € 500 miljard en 

uitgesmeerd over 20 jaar is dat 25 miljard per jaar.  

Investeringen voor energietransitie  miljard €  

10 miljoen elektrische auto’s à € 15.000 extra 150 

10 miljoen woningen en gebouwen isoleren, voor gemiddeld € 7.500 per 
gebouw 

75 

10 miljoen warmtepompen à € 7000 70 

130 TWh per jaar op te wekken door windturbines en zonnepanelen, 
investering ca € 0,75/kWh  

100 

Verzwaring netwerken en energie opslag 25 

Industrie 80 miljoen ton CO2-uitstoot verminderen,  
€ 1000 investering om CO2-uitstoot met 1 ton/j te verminderen af te 
schrijven in 20 jaar € 30 – 50 per ton CO2 

80 

Totaal 500 miljard €  

Alle investeringen af te schrijven over 20 jaar 25 miljard € /jaar 

Toch ook best veel. In de antwoordbrief van 18/10/2018 op de vraag van 

Baudet schrijft minister Wiebes dat de kosten volgens CPL en CPB 

voorlopig op € 3 à 4 miljard per jaar geschat worden. Dat lijkt me echter 

weer veel te weinig. Het grote verschil tussen mijn raming en die van 

Baudet zit hem er waarschijnlijk in dat hij er geen rekening mee houdt 

dat op dit moment het grootste deel van de primaire energie die we uit 

fossiele bronnen halen verloren gaat door zinloze warmteverliezen en 

inefficiëntie van hopeloos verouderde technologie. Door combinatie van 

windturbines, PV, elektrische auto’s, isolatie, LED, warmtepompen, 

accu’s, waterstof als drager en biomassa kunnen we uiteindelijk met veel 

minder duurzaam opgewekte energie volstaan, dan we nu aan fossiele 

bronnen verstoken. Het huidige primaire gebruik aan energie van circa 

580 TWh uit fossiele brandstoffen kan vervangen worden door slechts 

130 TWh uit wind en zon. Dit verklaart een verschil van ca € 450 miljard 

investeringen in duurzame energie die in werkelijkheid niet nodig is.  

Een ander verschilletje zit hem in de kosten voor een warmtepomp. 

Volgens Baudet kosten die € 20.000 per stuk. De mijne was drie jaar 

geleden slechts € 7000 en tegenwoordig kun je al een systeem laten 

aanleggen voor € 3500. Zo zullen er meer dingen niet kloppen, want 

Baudet kan goed selectief winkelen in de getallen. 

Maar er is nog een kleinigheidje. Baudet ziet over het hoofd dat er straks 

besparingen behaald worden als we geen fossiele brandstoffen meer 
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hoeven te kopen. Op grond van de verbruikscijfers en kostprijzen kom ik 

in de tabel hieronder uit op 44 miljard per jaar. 

Besparingen fossiele energie per jaar vanaf 2050      miljard €  

14 miljard liter motorbrandstoffen, à € 1/liter 14 

40 miljard m3 aardgas à € 0,4/m3 16 

120 TWh grijze stroom à € 0,05/kWh, 10 miljard m3 gas en 23 miljoen ton 
steenkool 

6 

Totaal huidige prijzen zonder belastingen  36 

Na prijsstijgingen en belastingen oplopend tot  2050                               44 miljard € /jaar 

Tenslotte zijn er nog besparingen te behalen vanwege de zogenaamde 

“externalities”. Dat zijn de kosten voor klimaatschade en 

gezondheidsschade vanwege het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Deze kosten zijn in 2015 door het IMF geschat op 5,3 triljoen US $ per 

jaar. Gedeeld door 33 miljard ton CO2 voor de mondiale uitstoot is dat 

circa € 145 per ton. Voor de 165 miljoen ton CO2 van Nederland16 

betekent dat € 24 miljard per jaar. Het Planbureau voor de leefomgeving 

berekende in 2018 deze kosten voor klimaatschade op € 31 miljard per 

jaar 17. Uiteraard worden ook deze kosten door Baudet ontkent. 

Bosbranden, orkanen, overstromingen en extreme droogtes, stoflongen 

etc. zijn er volgens Baudet altijd al geweest. “Er is niets aan de hand en 

alle doemdenkers zijn gek of misleid door klimaatdrammers en dromers. 

Elk mens zou toch moeten weten dat een beetje CO2 alleen maar goed 

is om de plantjes te laten groeien”. 

Ach, en dan is er nog de zorg over het verlies aan arbeidsplaatsen. De 

jaarlijkse investeringen van 25 miljard in klimaatmaatregelen zullen naar 

verwachting 100.000 banen opleveren en dat is twee keer zo veel als het 

aantal banen dat we volgens Hans De Boer gaan verliezen als er CO2-

belasting zou worden ingevoerd. 

Wellicht zou Baudet eens kennis kunnen nemen van een studie door 

Hans-Josef Fell, president van de Energy Watch Group, gepresenteerd 

op de COP24 in Katowice. Volgens deze studie zal een volledig 

duurzame Europa aanzienlijk goedkoper uit zijn dan het huidige systeem 

dat draait op fossiele energie. Bovendien zou het 3,5 miljoen nieuwe 

 
16  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990 
17 https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/milieuschade-kost-samenleving-jaarlijks-31-

miljard-euro 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990
https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/milieuschade-kost-samenleving-jaarlijks-31-miljard-euro
https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/milieuschade-kost-samenleving-jaarlijks-31-miljard-euro
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banen opleveren terwijl er in de fossiele industrie hooguit 0,8 miljoen 

zullen verdwijnen18. 

Volgens Baudet kunnen we de investeringen niet met elkaar opbrengen. 

Ook dat is demagogie. Op een totaal bedrag voor het bruto nationaal 

product van € 725 miljard per jaar, betekent een bedrag van € 25 miljard 

maar 3,4%. Dat is ongeveer net zo veel als de economische groei van 

vorig jaar. Die groei is helaas gepaard gegaan met een toename van de 

emissie aan broeikasgassen. Alleen al de winst van Shell, Hoogovens, 

AkzoNobel en DSM was bij elkaar al zo’n 30 miljard. Het zou mooi zijn 

als ze dat nu eens niet zouden verdelen onder de aandeelhouders maar 

bij wijze van aflaat voor de achterliggende periode, zouden besteden aan 

verduurzaming. 

Thierry Baudet schermt graag met getallen die de kiezers doen huiveren. 

Hij geeft niet aan hoe hij er bij komt, gebruikt verkeerde getallen en laat 

dingen weg omdat hij het bestaan er van ontkent of niet kent. Zijn 

argumentatie lijkt haast één op één gekopieerd van de organisatie van 

klimaatontkenners die door de fossiele lobby (Gebroeders Koch en hun 

blaffende schoothond Trump) betaald worden. Daarmee misleidt hij 

mensen die niet in staat zijn om zijn beweringen te staven en vormt hij 

zodoende een gevaar voor de samenleving en vooral voor de toekomst 

van onze kinderen. 

 

 
18 https://cleantechnica.com/2019/02/08/proven-100-renewable-energy-across-europe-is-more-

cost-effective-than-the-current-energy-system/ 
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Sybrand Buma speelt Calimero 

Voor de statenverkiezing van 20 maart maakten de 

partijen van het klimaat een politieke splijtzwam.  

Het CDA is van 81 zetels in 1964 gestaag gezakt naar 

14 in de laatste peiling voor 2019. Een soort vrije val 

vanuit een machtspositie naar een minderheids-

groepering gaat niet in de koude kleren zitten. Als je in 

zo’n situatie de partij moet leiden, wordt van je verwacht dat je wel een 

hele slimme list zult bedenken. Maar waar haal je die vandaan?  

Een chimpansee leider zoekt door middel van gevlei en gevlooi 

medestanders die kunnen helpen in de strijd tegen de concurrent. Van 

wedstrijdzeilers kun je leren hoe je de wind uit de zeilen van de 

tegenstander kunt houden. Sybrand Buma past beide trucs toe: 

aanschurken tegen de liberale koers van de VVD-vrienden en tegelijk als 

een soort PVV-light met een Christelijk sausje proberen de opkomende 

nationalistische populisten een slag voor te zijn.  

Volgens een peiling van Ipsos op 30 januari stonden 

FvD, PVV, VVD en CDA gezamenlijk op 73 zetels. Op 

het onderwerp klimaat zitten ze op dezelfde lijn. Maar 

gelukkig zitten deze vier anti-klimaatpartijen niet 

samen in één regering en gunnen ze elkaar niets. De 

populisten zoals Wilders en Baudet snoepen steeds 

meer stemmen af van de liberalen en van de 

Christelijken en willen niets liever dan het kabinet 

Rutte ten val brengen, alle allochtonen het land 

uitzetten, lidmaatschap EU opzeggen en vervolgens net als Trump een 

dikke muur rondom het land bouwen. Zij ontkennen niet alleen de 

klimaatwetenschap maar manipuleren ook de feiten zoals dat dankzij 

moderne media gebruikelijk is geworden.  

Bij de VVD mag het klimaat niet ten koste van de economische groei 

gaan. En “Die groenen moeten maar eens beseffen dat de leefbaarheid 

van de aarde nu eenmaal de prijs is die we moeten betalen om die 

economie te redden”. Liberalisme en populisme gaan hier hand in hand. 

Demagogisch omdat er met forse investeringen in duurzaamheid juist 

veel meer werkgelegenheid en economische groei ontstaat.  
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Het CDA werpt zich op als barmhartige Samaritaan en goede herder van 

een kudde arme schapen, die na het zingen van het Wilhelmus toch 

vooral wel moeten kunnen blijven eten. Ook dat is demagogie omdat wij 

in Nederland nog maar heel erg weinig arme schapen hebben. Dat er in 

ons land bijna 49.000 daklozen zijn en dat er ruim 130.000 mensen zijn 

aangewezen op hulp van voedselbanken is weliswaar een schande, 

maar geen reden om de overige 99,5% van de bevolking uit de wind te 

houden voor klimaatmaatregelen. 

Het FvD zegt: “We zijn maar zo klein dat het toch niets uitmaakt” en “Als 

wij ons uitsloven en de andere landen doen niets, is dat gekkenwerk” en 

tenslotte “De gewone hardwerkende Nederlander kan het niet betalen, 

dus is er geen draagvlak en dus moet het maar een tandje lager”.  

Dat we maar klein zijn klopt helemaal. Onze bevolking is slechts 0,2% 

van de wereldbevolking. Dus hebben we recht op de klassieke Calimero-

rol. “Zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk.” Het kuikentje uit 

de kinderfilmpjes op TV is intussen al 56 jaar, maar het argument is nog 

springlevend. 

Ik vind echter dat mensen alleen Calimero mogen spelen als ze geen 

auto rijden, geen TV, computer en telefoon hebben, geen vlees en zuivel 

eten, geen wasmachine, droogtrommel en bladblazer gebruiken en geen 

verwarmd en verlicht huis hebben. Oh ja, en ze mogen ook niet op 

vakantie naar de zonnige stranden vliegen en al helemaal niet voor de 

fun naar Australië of Nieuw Zeeland. Ik vermoed dat er weinig kiezers 

overblijven die daar aan voldoen.  

Aangezien we op de wereld met 7,5 miljard zijn, tellen alle beetjes bij 

elkaar op tot ruim 36 miljard ton CO2 per jaar en dat moeten we dus ook 

met z’n allen stoppen. In ieder geval zou iedereen op zijn minst 

verantwoording moeten nemen voor zijn eigen aandeel in de vervuiling. 

Maar er zijn inderdaad landen die het bonter maken dan gemiddeld en 

daar zou je met de vinger naar kunnen wijzen.  

Nederland is zo’n land. We vervuilen niet minder omdat we als land maar 

klein zijn, maar wel beduidend meer omdat we per persoon veel meer 

vervuilen dan gemiddeld. 19. 

 
19 https://www.economicshelp.org/blog/10296/economics/top-co2-polluters-highest-per-capita/ 

https://www.economicshelp.org/blog/10296/economics/top-co2-polluters-highest-per-capita/
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Het tweede Calimero-argument: “dat we toch wel moeten kunnen blijven 

eten” is eigenlijk nog schaamtelozer. Het aantal Nederlandse 

huishoudens met minder 

dan € 10.000 per jaar om 

van rond te komen is 

relatief klein. Vergeleken 

met de veel rijkere Neder-

landers en een modaal 

inkomen van € 64.000 per 

gezin hebben zij het 

inderdaad slecht 20, 21, 22.  

Waarschijnlijk zal hun CO2-

footprint dan ook veel lager 

zijn. Ik zou er dan ook voor-

stander van zijn dat de 

kosten voor de energie-

transitie naar draagkracht 

verdeeld worden en dat elke vervuiler alleen betaalt naarmate hij vervuilt. 

Ook daarom is een koolstofheffing voor alle burgers inclusief de 

bedrijven op basis van de werkelijke hoeveelheid CO2-uitstoot eerlijker 

dan een vaste last voor alleen de burgers. Helaas is het CDA daar niet 

voor want dat zou tegen het zere been van de liberale VVD-vriendjes 

zijn.  

Ondanks het Calimero-complex van Sybrand Buma, en het bestaan van 

een groep met lage inkomens zijn we echter niet zielig. Vergeleken met 

inkomens in andere delen van de wereld (in US $), is een (voor ons idee 

marginaal) inkomen van € 10.000 best wel heel erg goed. 

Wij vormen slechts 0,2% van de wereldbevolking maar onze CO2-

uitstoot, ons autobezit en onze vleesconsumptie zijn 0,4-0,6%. Met onze 

consumptie van kaas en andere zuivelproducten zitten we tussen 0,8 en 

1,4% en met ons aantal passagiersvluchten op 1%. Door ons luxe 

leventje consumeren we dus 2 tot 7 keer zo veel als de gemiddelde 

wereldburger en we leven niet echt op het randje van de hongerdood of 

dicht bij de armoede grens zoals Buma suggereert. We zitten met onze 

 
20 https://www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkomen-huishouden/ 
21 https://www.gemiddeld-inkomen.nl/inkomens-boven-ton/  
22 https://pseudoerasmus.com/2014/09/29/world-income-distribution/  

NL 

https://www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkomen-huishouden/
https://www.gemiddeld-inkomen.nl/inkomens-boven-ton/
https://pseudoerasmus.com/2014/09/29/world-income-distribution/
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consumptie per capita in of vlak onder de top 10. Ook ons BNP per capita 

bevindt zich op plaats 13 – 15, afhankelijk van de geciteerde bron 23  

Inkomensverdeling in Nederland  

Maar volgens de 

demagogische propa-

ganda van de politici in 

de vier anti-klimaat-

partijen zou het onver-

antwoord zijn als we 

als klein en arm landje 

voor de muziek gingen 

uitlopen met het 

terugdringen van de 

uitstoot van broeikas-

gassen. Daarmee 

komt dan gelijk de 

derde onwaarheid naar 

boven. Hoewel we al sinds 1990 weten dat we er iets aan moeten doen, 

laat de onderstaande grafiek zien hoe ver we na 25 jaar in 2015 gekomen 

zijn. In de lijst van de 28 EU lidstaten staat Nederland op de 27e plaats.24.  

Niets is ook minder waar dan dat we voorlopen op andere OECD landen 

buiten Europa. In China is ondanks een economische groei van 

gemiddeld 10% per jaar in de afgelopen 25 jaar, waardoor de con-

sumptie vertienvoudigd is, intussen toch 37% van de elektriciteit 

duurzaam opgewekt en zit men voor het totale energie gebruik al op 15% 

duurzaam 25. 

De VS bereikten, ondanks Trump, in 2017 al 17% van hun 

elektriciteitsproductie en 11% van hun totale energiegebruik met 

duurzame middelen. India, met een percentage economische groei 

tussen 5 en 8% per jaar in de afgelopen 25 jaar heeft 20% van de 

elektriciteit uit zon en wind en 13% uit waterkracht.  

Nederland springt er inderdaad uit, maar als hekkensluiter. In het jaar 

2018 hebben wij ongeveer 10 TWh stroom opgewekt met windturbines 

 
23 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita 
24https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2017_infograph.png  
25 http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/01/WS5a976f40a3106e7dcc13ee46.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2017_infograph.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2017_infograph.png
http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/01/WS5a976f40a3106e7dcc13ee46.html
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en ongeveer 2,5 TWh met PV. Daarnaast is er ook nog 2 TWh opgewekt 

met afvalverbranding en 5 TWh via biomassa. Ons primaire 

energieverbruik aan fossiele bronnen bedroeg echter nog ca 765 TWh, 

dus samen zorgden wind en zon, afval en biomassa voor 2,5% 

duurzame energie! 26 

 

De Calimero-rol die Buma speelt berust op onwaarheden. We hoeven 

ons geen zorgen te maken over het eten, we eten hoogstens te veel en 

verkeerd. Greta Thunberg heeft wèl recht op die Calimero-rol en mèt 

haar al de jongeren die voor het klimaat spijbelen. Hun toekomst staat 

op het spel en wordt verkwanseld door een nationalistisch gekruide 

zogenaamd Christelijke politiek met een liberale dressing. Bij: “We 

moeten wel kunnen blijven eten” denkt Buma aan aanhangers die 

gebakken eieren en spek eten, maar niet aan de kinderen die straks met 

de gebakken peren zullen zitten. 

 

% Verandering van emissie van broeikasgassen in EU-28 van 1990 tot 2015 (Bron EEA)  

 
26 http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?dm=slnl&pa=82610ned 

NL 

http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?dm=slnl&pa=82610ned
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Het is de schuld van “de anderen” 

De warme groene bubbel 

Afgelopen zondag 10 maart liepen we mee. Het was kloteweer en toch 

met al die natte regenjassen dicht tegen elkaar op De Dam best wel 

knus. Alleen met slechts circa 10.000 paraplu’s op 40.000 mensen vielen 

de druppels die van de paraplu’s afrollen vooral bij de ander op de 

schouder. Ik vond dat symbolisch voor de schuldvraag omtrent het 

klimaat.  

Ondanks de trieste nattigheid en de koude wind en de nog triester 

boodschap over de toekomst van het klimaat en de verdeling van de 

ellende, was de sfeer hartverwarmend. 

 

Gelukkig waren de echte “anderen” zoals de Anti Revolutionairen (PVV, 

FvD, VVD, CDA, Telegraaf en sinds kort ook Radar) niet aanwezig want 

het was één grote bubbel van gelijkgestemden. Weliswaar met 

accentverschillen tussen de talrijke anti-bewegingen die ons land rijk is, 

zoals anti-vleeseters, anti-vliegers, anti-automobilisten, anti-groeiers of 

anti-Shellers maar toch allemaal uit het goede pro-revolutionaire 

linksdraaiende hout gesneden. Dit in tegenstelling tot de vele 

tekstborden van ribkarton. Voor zover die na enige uren 

kartononvriendelijke wind en regen nog tussen de paraplu’s door te zien 

waren, zag ik diverse verrekt goeie leuzen. Behalve die over de aarde 

die met de VVD naar de verRuttenis gaat, waren er nog diversen die over 

“de anderen” gingen. Het gevoel dat je niet alleen staat, maar met z’n 

allen tegen “de anderen” strijdt, is inderdaad heel bijzonder. 
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Des te kouder was de douche toen we in eigen dorp weer geconfronteerd 

werden met “die anderen” die al die klimaatonzin weggegooid geld 

vinden, dat we in Nederland niet voorop hoeven te lopen en dat “de 

anderen” eerst maar eens over de brug moeten komen. Zij doelen dan 

meestal op China, India en de VS zonder echt te weten waar ze het over 

hebben. In dat verband trof ik op 7 maart in CleanTechica.com een artikel 

van Michael Barnard met een paar interessante plaatjes van het Global 

Carbon Project (Carbondioxide Information Analysis Centre). 

Geaccumuleerde hoeveelheid CO2 

Het aardige daarvan is dat ze in plaats van actuele data over jaarlijkse 

emissies, de geaccumuleerde hoeveelheid CO2 weergeven die vanaf het 

jaar 1751 door mensen is uitgestoten. Toen bevatte de atmosfeer 

ongeveer 2220 miljard ton CO2 en was de natuurlijke opname in 

evenwicht met de natuurlijke uitstoot. Per 2016 was de geaccumuleerde 

door de mens uitgestoten hoeveelheid opgelopen tot 1533 miljard ton 

CO2. Daarvan is circa 60% of 925 miljard ton CO2 in de atmosfeer 

gebleven, zodat er in 2016 ongeveer 3145 miljard ton CO2 in de 

atmosfeer zat. Dat is dus 1,4 keer zo veel als in 1751 en daarom geen 

verwaarloosbare hoeveelheid. Het is ook beduidend meer dan alle 

plantjes weer zouden kunnen opnemen. Aangezien het enkele 

honderden jaren duurt voordat die extra hoeveelheid CO2 weer uit de 

atmosfeer zal zijn verdwenen, is juist deze geaccumuleerde hoeveelheid 

relevant voor de vraag wie de schuld draagt. 

De klimaatschuld in beeld 

Hoewel we op grond van de jaarlijkse uitstoot per 2016 China de schuld 

zouden kunnen geven gevolgd door de VS, wordt de verandering van 

ons klimaat niet bepaald door de actuele cijfers maar door de wereldwijd 

geaccumuleerde hoeveelheid sinds 

de industriële revolutie. 

 

Voor de 150 jaar tussen 1751 tot 1901 

waren de drie grote boosdoeners het 

Verenigd Koninkrijk met 17,7 miljard 

ton, de VS met 11,4 miljard ton en 

Duitsland met 6,7 miljard ton. De EU 28 zat toen nog niet als zodanig in 

de statistieken, maar zou zonder meer aan de top gestaan hebben. Anno 
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2016 heeft het VK inmiddels een CO2-schuld opgebouwd van 78 miljard 

ton, maar die schuld is voorbijgestreefd door de VS met 400 miljard ton 

en de EU 28 met 335 miljard ton. China is met 198 miljard ton nog maar 

tot de helft gekomen en India blijft met 47 miljard ton nog verder achter.  

Tot ongeveer het jaar 1900 gaat de EU 28 onbetwist aan de leiding maar 

in 1960 is de geaccumuleerde klimaatschuld ingehaald door die van de 

VS. Ik verwacht dat in 2019 de VS, EU-28 en China elk ongeveer op 

gelijk niveau zullen uitkomen en dan samen circa ¾ van de totale 

opgebouwde CO2-schuld dragen.  

Als we op basis van IMF schattingen de jaarlijkse klimaatschade op 5,4 

triljoen US$ (=5,4 x1012) stellen, zou in de wereldeconomie met een GBP 

van circa 80 triljoen US$ al zo’n 6,7% worden uitgegeven aan 

klimaatschade. Je kunt dat zien als de rente voor de opgebouwde 

klimaatschuld en die zou, voor zover de schade niet wordt 

doorgeschoven naar andere landen en volgende generaties, eigenlijk 

voor ¾ door deze drie grote economische blokken opgebracht moeten 

worden. In het Parijs akkoord is afgesproken dat de rijke landen elk jaar 

100 miljard US$ gaan betalen aan de arme landen vanwege de 

klimaatschade. Dat is elk jaar minder dan 10 cent per ton 

geaccumuleerde CO2 en nog geen 2% van de werkelijke schade. 

Uitgedrukt per hoofd van de bevolking bedraagt de CO2-schuld voor een 

inwoner van het VK anno 2016 circa 1182 ton. Dat is nog steeds meer 

dan het gemiddelde van 655 ton voor de inwoners van de gehele EU-28. 

De gemiddelde Amerikaan heeft daarentegen al een schuld opgebouwd 

van 1238 ton. Het is dus zeer begrijpelijk dat duitenteller Trump daar 

niets van wil weten. 

De geaccumuleerde CO2-schuld van de gemiddelde Chinees is echter 

nog slechts 144 ton en van de Indiër 35 ton. Hoe zo moeten zij eerst? 

Ter vergelijking 

Om van die schuld af te komen, zijn we met ons huishouden gaan 

bezuinigen met PV-panelen, warmtepomp, elektrische auto, niet meer 

vliegen en flexitarisch eten. Onze jaarlijkse CO2-uitstoot is met 81% 

gedaald, maar ondanks dat gaan we wat vaker met de kampeerbus op 

stap en bouwen we vanaf 2018 met 2 personen elk jaar toch nog steeds 

3 ton CO2-schuld op. De helft vanwege de kampeerbus en de rest 

vanwege consumptie van zuivelproducten. Van CO2-schuld aflossen is 
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dus bij ons consumptiepatroon met nog heel veel leuk en lekker nog 

steeds geen sprake en als straks alle 8 miljard inwoners net zo braaf zijn 

als wij, komt er per jaar toch nog steeds 12 miljard ton CO2 in de 

atmosfeer bij tegenover 36 miljard ton per jaar nu. 

Tabel: Geaccumuleerde CO2-schuld vanaf 1751 

 Per 1901 
 in miljard ton 
CO2 

Per 2016  
in miljard ton CO2 

Per 2016 per 
capita  
In ton CO2 

Verenigd 
Koninkrijk 

17,7 78 1182 

Verenigde Staten 11,4 400 1238 

EU 28 - 335 665 

China 0,7 198 144 

India - 47 35 

De geaccumuleerde CO2-uitstoot van 1751 tot 2016 in beeld 
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Eén cent voor een schoon geweten 

Shell wil goodwill kweken en haar uitermate beroerde klimaat-imago 

redden door per liter 

benzine één cent extra 

van de klant te vragen en 

dit te besteden aan 

bosaanplant zodat de 

CO2-uitstoot gecompen-

seerd wordt.  

Is dat wat? 

Eén liter brandstof 

brengt ongeveer 2 kg CO2 in de atmosfeer, dus die ene cent betekent 

€0,005/kg CO2 ofwel € 5 per ton. De totale directe en indirecte milieu-

schade bedraagt echter ongeveer € 130 per ton CO2 dus zet die cent 

geen zoden aan de dijk. 

Is het desondanks toch wel een aardig gebaar van Shell? 

Nou, als ze het uit de winst zouden betalen misschien wel, maar als de 

klant het moet betalen, vind ik het wat minder royaal. 

Is compensatie van de CO2-uitstoot door bosaanplant eigenlijk wel een 

goede zaak? 

Een productiebos legt weliswaar gedurende de eerste 50 – 100 jaar 

ongeveer 12 ton CO2 per ha per jaar vast in hout, maar die komt er weer 

uit zodra het bos gekapt wordt en het hout wordt verbrand. Wordt een 

bos niet gekapt dan stopt de verdere vastlegging geleidelijk omdat er in 

een volwassen bos per jaar net zo veel afsterft als aangroeit. Door hout 

te verbranden in kachels en energiecentrales besparen we weliswaar op 

gas en kolen, maar dan moet daar wel een gelijkwaardig oppervlak 

duurzaam beheerd productiebos tegenover staan. Op wereldschaal is 

dat een illusie. 

Alleen al de wereldwijde CO2-uitstoot door transport is ca 10 miljard ton 

per jaar. Voor compensatie zou daar dus 0,8 miljard ha extra bos voor 

nodig zijn boven de 4 miljard ha bos die er al in de hele wereld is. Dat is 

een toename van 20%. Bovendien is lang niet al het bestaande 

bosoppervlak in beheer als productiebos. Willen we alle CO2-uitstoot 

door fossiele brandstoffen compenseren, hebben we minstens een 
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verdubbeling van het bosoppervlak in de wereld nodig, terwijl er in 

werkelijkheid in de laatste 25 jaar juist 3% is verdwenen. 

De Nederlandse automobilist verstookt jaarlijks zo’n 13 miljard liter 

benzine en diesel om heen en weer van hot naar haar te reizen en stoot 

daarmee 26 miljoen ton CO2 uit. Die ene cent per liter zou, als iedereen 

zou betalen, jaarlijks een bedrag van € 130 miljoen opleveren. Om de 

CO2-uitstoot te compenseren zouden we 2,2 miljoen ha productiebos in 

beheer moeten hebben. Daarvoor is uit het potje van Shell dan elk jaar 

een bedrag van € 59 per ha beschikbaar voor aanplant, uitdunnen, 

herbeplanting en overig beheer.  

Volgens de Wageningse bosprofessor Gert-Jan Nabuurs zou dat moeten 

kunnen onder tropische groeiomstandigheden en met ultra lage lonen. 

Helaas hebben we die niet in Nederland en om onze 2 miljoen ha 

landbouwgrond wordt al gevochten door investeerders in zonneparken. 

Daarom wil Shell die bossen niet in ons land maar in Peru, Indonesië en 

de VS aanplanten. Mij dunkt een zeer twijfelachtig modern soort 

kolonialisme en bovendien onpraktisch. In Indonesië zal het bos illegaal 

gekapt zijn voordat je het weet en waarom zou überhaupt de uitstoot van 

de Nederlandse automobilist door Indonesisch bos gecompenseerd 

moeten of mogen worden? Als elk land dat zou willen doen, is de wereld 

te klein. In werkelijkheid verdwijnt er wereldwijd 13 miljoen ha bos per 

jaar om plaats te maken voor landbouw. 

Het idee van Shell is dus goedkope window dressing om de automobilist 

een schoon geweten te geven, zodat hij in een benzine slurpende SUV 

blijft rijden. 

Nee, om het imago te redden zou Shell er beter aan doen om de 

investeringen in nieuwe olie- en gasexploitaties af te bouwen en 

gedurende de eerste tien jaar 15% van de jaarlijkse winst van € 20 

miljard volledig te investeren in ongeveer 28000 ha zonneparken ergens 

in zonnig Zuid-Europa of Noord-Afrika. Daarmee wordt dan over tien jaar 

voldoende groene stroom geproduceerd om de volledige 13 miljard liter 

benzine en diesel die we nu in Nederland per jaar verstoken te 

vervangen door groene stroom in elektrische auto’s.   
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Wel of geen saldering? 

Nadat de salderingsregeling vanaf 2004 vele 

huiseigenaren heeft verleid tot aanschaf van PV- 

panelen, acht minister Wiebes het nu tijd om per 

2023 de regeling af te bouwen. Ik moet toegeven 

dat 19 jaar continuïteit voor Nederlandse 

begrippen al een behoorlijk consistent beleid is.  

Volgens Holland Solar heeft nu 10% van de 7,5 

miljoen huishoudens zonnepanelen. Bij een 

gemiddeld aantal van 12 panelen zouden dat 9 

miljoen panelen zijn. Waarschijnlijk zijn niet meer 

dan ongeveer 3 miljoen woningen er geschikt voor, 

zodat er een maximum aantal van 36 miljoen 

panelen op woningen zou kunnen komen. Volgens 

Sjors Broersen van Deloitte zouden er op alle geschikte daken, inclusief 

kantoren, boerenschuren en bedrijven in Nederland zelfs wel 270 miljoen 

panelen kunnen worden gelegd. We hebben dus nog een eindje te gaan. 

Maar wie zal dat betalen? 

Voor grotere PV-systemen bij bedrijven en zonneweiden is de 

businesscase nu alleen aantrekkelijk vanwege een stevige subsidie uit 

de SDE+ pot van ongeveer 12 miljard per jaar. Dit komt voor PV-

systemen neer op ongeveer 4 cent subsidie voor elke kWh terug 

geleverde stroom gedurende 15 jaar.  

Voor huishoudens is het alleen een goede businesscase zolang de 

salderingsregeling nog bestaat. Omdat huishoudens in 

gebruikscategorie 1 per kWh 15 cent energiebelasting + opslag 

duurzame energie en BTW betalen, is dat een aanzienlijk deel van het 

kostenplaatje. Als het maximaal haalbare aantal van 3 miljoen 

huishoudens met gemiddeld 12 panelen zou blijven salderen, loopt de 

staat in 2031 bij benadering 1 miljard Euro per jaar aan deze belastingen 

mis. Bij opheffen van de regeling kan dat dus ook maximaal 1 miljard 

opleveren. Bij het huidige aantal huizen met panelen is de opbrengst 

vanaf 2031 slechts € 250 miljoen. Door het plan om de regeling op te 

heffen zullen veel mensen er van afzien.  
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Mijn ervaring met gebruik achter de meter. 

In oktober 2009 heb ik 24 PV-panelen geïnstalleerd en gebruik gemaakt 

van een toen geldige en inmiddels al weer afgeschafte subsidieregeling 

(SDE). Als de panelen na 25 jaar op zouden zijn, heb ik bij blijvende 

saldering inclusief de eerste 13 jaren subsidie een gemiddeld jaarlijks 

rendement op mijn investering gehad vergelijkbaar met een rente van 

1,7% op een spaarrekening. Niet bepaald een vetpot.   

Intussen zijn PV-panelen veel beter en veel goedkoper geworden. Voor 

dezelfde stroomopbrengst per jaar zou ik nu maar 18 panelen nodig 

hebben en bij blijvende saldering en zonder subsidie zou ik na 25 jaar 

een rendement op de investering gaan maken vergelijkbaar met een 

rente van 7% op een spaarrekening. Niet exorbitant maar het is te 

begrijpen dat de minister dat wat te gortig vindt.  

Maar hoe ziet het plaatje er uit zonder saldering?  

Daarvoor moeten we eerst weten hoe veel stroom er achter de meter 

gebruikt wordt. Daarvoor geldt immers hetzelfde bedrag per kWh als bij 

volledige saldering. Het deel van de opbrengst dat op het moment van 

productie niet voor eigen gebruik nodig is wordt aan het net terug 

geleverd. Teruglevering levert een vergoeding op van de 

energieleverancier die mijn groene stroom koopt tegen de kale 

marktprijs. Op enig ander moment als de eigen productie te kort schiet, 

moet ik dan weer stroom inkopen tegen het volle tarief inclusief alle 

belastingen. 

In de tien jaar met zonnepanelen en de wat kortere periode met 

warmtepomp en EV is ons gebruik achter de meter niet hoger dan 30%. 

Wat zouden de gevolgen zijn van afschaffing? 

Bij het nieuwste voorstel van minister Wiebes, wordt na 2031 niet meer 

gesaldeerd. Stel dat nieuwe PV-panelen dan € 1.00 ex BTW per 

Wattpiek kosten. Deze leveren in het Nederlandse klimaat per Wattpiek 

ongeveer 0,9 kWh per jaar. 

Daarvan is 30% achter de meter en dit levert per kWh een besparing van 

€0.22/kWh dus jaarlijks bespaart men op elke geïnvesteerde Euro door 

het verbruik achter de meter 0,9 x 0,3 x € 0,22 = € 0,06 per jaar  
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De overige 70% van de productie wordt dan zonder saldering terug 

geleverd. Wat we daarvoor zullen krijgen is onzeker. Als de 

energiemaatschappij de kale marktprijs voor groene stroom zou betalen 

mogen we omstreeks 2031 misschien rekenen op € 0,07 per kWh. De 

afgelopen jaren liep die prijs op van € 0,045 naar € 0,065/kWh. 

Hoe het zit met BTW, ODE en energiebelasting voor teruglevering 

moeten we afwachten, maar ik ga er van uit dat het bij die 7 centen 

vergoeding blijft. Via de teruglevering ontvangen we dan voor elke 

geïnvesteerde Euro  0,9x 0,7 x 0,07 = € 0,04 per jaar. 

De totale opbrengst per geïnvesteerde Euro wordt dus afgerond € 0,06 

+ € 0,04 = € 0,10 per jaar zodat de terugverdientijd 10 jaar wordt. De 

investering heeft dan na 25 jaar een gemiddeld rendement opgeleverd 

vergelijkbaar met een spaarrekening die 25 jaar vaststaat met een rente 

van 3,8% 

Het verschil met 7% rente bij volledige handhaving van de 

salderingsregeling is nogal groot en daarom zal een sterke terugval te 

verwachten zijn van het enthousiasme waarmee mensen PV op hun dak 

gaan leggen. 

Er zijn verschillende andere regelingen denkbaar die aan administratie 

waarschijnlijk meer zullen gaan kosten dan ze opbrengen. Het 

eenvoudigste zou zijn om de salderingsregeling volledig te handhaven 

en het oplopend tekort van € 0,25 tot € 1 miljard te compenseren met 

een iets hogere energiebelasting voor de grootgebruikers. Door de 

belachelijk lage tarieven voor energiebelasting plus opslag duurzame 

energie in categorie 2, 3 en 4 van respectievelijk 8, 2 en 0,9 cent per 

kWh geleidelijk aan met 1 cent per kWh te verhogen en voor aardgas 

van 8, 3 respectievelijk 1,5 cent per m3 met 2 cent te verhogen wordt het 

bedrag van 1 miljard al gecompenseerd. Dit is niet alleen veel eerlijker 

maar administratief echt een fluitje van een cent. 

.  
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Het effect van vleesvervangers  

Nederlanders zijn flinke vleeseters. Gemiddeld per jaar 15 kg rundvlees 

plus 36 kg varkensvlees en 25 kg kip. Dit is 2 keer zo veel als het 

wereldgemiddelde en 1,5 keer zo veel als goed is voor onze gezondheid. 

Gezien de vele vleesvervangers in de schappen van de supermarkt lijkt 

het vegetarisme in opkomst. Het aantal vegetariers schommelt echter 

slechts rond de 4%. Dat getal moet wel met een korreltje zout worden 

genomen want de definitie van vegetarisch is nogal rekbaar. 

In ieder geval heeft het kleine aantal weinig invloed op de totale 

vleesconsumptie door de Nederlanders. De helft tot drie kwart van de 

bevolking claimt flexitariër te zijn maar dat kan variëren tussen bijna geen 

en af en toe geen vlees. Volgens de WUR (Wageningen Universiteit en 

Research) is de totale vleesconsumptie sinds 2010 afgenomen van 79 

naar 77 kg per persoon per jaar  27,28  

Er is nogal wat verschil 

tussen vlees en vlees. 

Er zijn op de wereld 

1,2 miljard mensen die 

om principiële of 

religieuze redenen 

geen varkensvlees 

eten en 0,9 miljard die 

wegens een heel 

andere religie juist 

geen rundvlees eten. 

Soms legt men de 

grens bij rood vlees. Dan eet men dus wel vis en gevogelte en soms eet 

men geen vlees maar wel vleeswaren of geen vlees maar wel melk, 

boter, kaas en eieren. Het aantal mensen dat helemaal geen dierlijke 

producten eet, de veganisten, bedraagt slechts 0,4% van de 

Nederlandse bevolking. 

Een belangrijk argument om minder vlees te eten is de impact op het 

klimaat en het milieu en een ander argument is de totale 

 
27 https://www.vegetariers.nl/bewust/veelgestelde-vragen/factsheet-consumptiecijfers-en-

aantallen-vegetariers-  
28  https://www.wur.nl/nl/nieuws/Vleesconsumptie-Nederland-stijgt-licht.htm 

https://www.vegetariers.nl/bewust/veelgestelde-vragen/factsheet-consumptiecijfers-en-aantallen-vegetariers-
https://www.vegetariers.nl/bewust/veelgestelde-vragen/factsheet-consumptiecijfers-en-aantallen-vegetariers-
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Vleesconsumptie-Nederland-stijgt-licht.htm
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voedselschaarste in de wereld. Om het niet nog ingewikkelder te maken 

laat ik de Nederlandse problemen met stikstof maar even buiten 

beschouwing.  

Afhankelijk van de berekeningsmethode zou veeteelt mondiaal tussen 

12 en 14,5%. bijdragen aan het broeikasgaseffect 29. Voor het klimaat is 

vooral de uitstoot van methaan van belang. Bij schapen en rundvee 

ontstaat nogal wat methaan als bijproduct van de spijsvertering. In de 

atmosfeer is methaan wel 100 keer zo’n sterk broeikasgas als CO2, maar 

omdat methaan betrekkelijk snel wordt afgebroken rekent men voor een 

periode van 100 jaar meestal met een gemiddelde factor van 25. Als 

gevolg daarvan hebben schapenvlees en rundvlees per kg een 2 tot 3 

keer zo grote CO2-voetafdruk voor het klimaat als varkensvlees en 4 tot 

5 keer zo’n grote als kip of vis30 . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de periode van 30 jaar tot aan 2050 zou de factor om methaan om 

te rekenen naar CO2-equivalenten dichter bij de 75 moeten liggen. In dat 

geval wordt het verschil tussen de CO2-voetafdruk van 

schapen/rundvlees en ander vlees nog veel groter.  

Voor de voedselschaarste in de wereld is vooral de voedselconversie 

van belang. Voor 1 kg rundvlees is ongeveer 25 kg plantaardig voedsel 

nodig. Dat is voor 1 kg varkensvlees 7,25 kg, voor 1 kg kippenvlees 

slechts 4,5 kg en voor 1 kg gekweekte vis minder dan 3 kg. In plaats van 

 
29  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/factcheck-is-vlees-eten-vervuilender-dan-

vliegen~ba9c7e2c/ 
30  https://climatefootnotes.com/2017/05/17/meat-vs-cheese/ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/factcheck-is-vlees-eten-vervuilender-dan-vliegen~ba9c7e2c/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/factcheck-is-vlees-eten-vervuilender-dan-vliegen~ba9c7e2c/
https://climatefootnotes.com/2017/05/17/meat-vs-cheese/
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het kweken van voedsel voor het vee zou men op die landbouwgronden 

voedsel voor de mens kunnen kweken. Wereldwijd wordt nu 1/3 deel van 

de landbouwgrond gebruikt om veevoer te kweken. Als de 

wereldbevolking blijft groeien van 7,7 miljard naar 10 miljard en de 

vleesconsumptie per hoofd van de bevolking wereldwijd op het niveau 

van dat in Nederland komt, zouden we ruim 2,5 keer zo veel land nodig 

hebben. Dat kunnen we dus niet volhouden. 

Maar ook hier is enige nuancering op z’n plaats. Mensen kunnen geen 

gras verteren, dus ook geen hooi, stro en gehakselde mais. Veel 

restanten van onze eigen voedselproductie zijn wel prima geschikt als 

veevoer en dit gaat dus niet ten koste van voedsel voor de mens.  

Moeten we dan allemaal vegetariërs worden? Dat hoeft niet want alleen 

de Nederlandse veestapel produceert 3 keer zo veel rundvlees als 

Nederlanders consumeren en 1,7 keer zo veel kaas als we zelf eten. De 

balans wordt nog meer vertroebeld door import en export. De waarde 

van de totale vleesexport naar buurlanden in Europa bedraagt circa €8,5 

miljard en dit zorgt voor een behoorlijke directe en indirecte 

werkgelegenheid. Maar behalve vlees exporteren we ook voor € 7,7 

miljard zuivel en voor € 0,5 miljard aan eieren. Een kleinere veestapel 

hoeft dus niet tot voedselschaarste in Nederland te leiden, maar gaat ten 

koste van lucratieve export en alle bedrijvigheid en inkomsten die 

daarmee samenhangen. 

Hier tegenover staat dat we ook weer voor € 5 miljard vlees uit Argentinië 

en Brazilië invoeren. Dat vertroebelt de zaken want export gaat gepaard 

met uitstoot van stikstof in ons land, import niet 31,32 . 

Veel mensen die minder vlees zijn gaan eten, blijven wel consument van 

zuivelproducten, eieren en vis. Met onze kaasconsumptie van 20 kg per 

persoon staan we in de top tien in Europa. Zuivelproducten kunnen 

echter niet geproduceerd worden zonder dat er rundvee geslacht wordt. 

Onze melkkoeien moeten elk jaar kalveren om melk te blijven geven. Na 

gemiddeld 5 à 6 jaar worden de meeste melkkoeien geslacht en weer 

vervangen door nieuwe en alle niet tot melkkoe uitverkoren kalfjes zijn 

ook voor de slacht. Een Nederlander die gemiddeld 20 kg kaas per jaar 

 
31 https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/1/Nederlandse-zuivelexport-is-77-miljard-waard-
382504E/ 
32 https://www.pluimveeweb.nl/artikel/167475-nederland-exporteert-de-meeste-eieren/.   

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/1/Nederlandse-zuivelexport-is-77-miljard-waard-382504E/
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/1/Nederlandse-zuivelexport-is-77-miljard-waard-382504E/
https://www.pluimveeweb.nl/artikel/167475-nederland-exporteert-de-meeste-eieren/
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eet, zorgt er daardoor indirect voor dat er ook 5 kg rundvlees op de markt 

komt. 

Met behulp van de getallen uit de grafiek en de gemiddelde consumptie 

van diverse vleessoorten kunnen we de CO2-footprint berekenen. Voor 

de CO2-footprint van kaasconsumptie moet dus eigenlijk gecorrigeerd 

worden voor een hoeveelheid rundvlees die daarbij ook op de markt 

komt33. 

Iemand die wel 20 kg kaas en 25 kg kip per jaar eet en geen rundvlees 

of varkensvlees is dus toch nog verantwoordelijk voor 20 x 13,5 + 5 x 27 

+ 25 x 6,9 = 578 kg CO2-uitstoot.  

De gemiddelde consument die zowel 20 kg kaas als 15 kg rundvlees en 

36 kg varkensvlees en 25 kg kip eet, draagt (20 x 13,5 +15 x 27 + 36 x 

12,1 + 25 x 6,9) = 1283 kg CO2 bij. De meeste flexitariërs zitten ergens 

tussen die twee getallen in. 

Omdat de gemiddelde Nederlander ook al een CO2-voetafdruk van ruim 

4 ton CO2 per jaar heeft door het gebruik van gas, licht en benzine, draagt 

onze vleesconsumptie dus maar voor 10 tot 20% bij aan de totale CO2-

voetafdruk per huishouden. Als we alle CO2-emissie van industrie, 

landbouw, overheid en vrachtverkeer etc. ook evenredig verdelen over 

de inwoners van Nederland komen we zelfs uit op een totaal van een 

kleine 12 ton per persoon. Betrekken we het op dit totaal dan vermindert 

de Nederlandse flexitariër die alleen afziet van rundvlees en 

varkensvlees zijn totale CO2-voetafdruk dus met maximaal 6%. 

Het lijkt niet veel als je het zo bekijkt, maar het is één van de vele relatief 

kleine bijdragen. De totale luchtvaart draagt ook maar 5% bij en het 

vrijkomen van N2O (lachgas) door het gebruik van kunstmest draagt ook 

maar 6% bij en het totale vrachtverkeer 

over de weg draagt in Europa bijna 9% 

bij. Met 12 PV-panelen voor een huis 

met 3 personen dragen we per persoon 

ook 5% bij aan de vermindering. 

 
33https://climatefootnotes.com/2017/05/17/meat-vs-cheese/  

https://climatefootnotes.com/2017/05/17/meat-vs-cheese/


46 
 

Zomaar wat weetjes over China 

Het ogenschijnlijke gemak waarmee men in China zonder al te veel 

tegenspraak besluiten kan nemen is om jaloers op te worden. En toch 

ben ik wel een fan van John Bercow, the Speaker of the House en zou 

ik voor geen geld in China willen wonen. 

Maar we moeten toegeven dat er in China wel economische en 

technologische wonderen gebeuren terwijl de rest van de wereld zichzelf 

pratend, ruzie makend of zelfs vechtend op steeds grotere achterstand 

zet. Voor de zogenaamde president van de VS is die achterstand een 

reden om China daarvan de schuld te geven. Hij beticht China van vals 

spel in de handel, spionage, diefstal van intellectueel eigendom, 

oneerlijke staatssteun, dumping van goedkope spullen en zelfs gelooft 

hij in de meest bizarre complottheorie ooit. China zou volgens hem het 

klimaatprobleem verzonnen hebben om daarmee de VS in een kwaad 

daglicht te stellen en economisch te benadelen. Die complottheorie raakt 

natuurlijk kant nog wal, maar misschien kan het toch geen kwaad eens 

wat feiten te noemen over het land met de grootste bevolking en de 

grootste uitstoot van CO2. 

De bevolkingsgroei van China dreigde in de zestiger jaren ernstig uit de 

hand te lopen. In 1968 bedroeg die groei nog 2,8% per jaar. In 1979 werd 

daarom de één-kind-politiek ingevoerd en dat heeft geholpen. In 2019 is 

de groei gedaald tot 0,4% en met 1,4 miljard zielen is het hoogtepunt 

intussen vrijwel bereikt en is de prognose zelfs dat er omstreeks 2025 

krimp zal ontstaan. (Nederland groeit met 0,6% per jaar waarvan het 

grootste deel (0,5%) door immigratie). Hoewel de sinds 2013 gestopte 

één-kind-politiek daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, waardoor er 

nu een tekort aan vrouwen is, zijn er ook andere factoren in het spel, 

zoals de trek naar de steden, de industrialisatie en de groei van het 

inkomen.  

De urbanisatiegraad is in 35 jaar gestegen van 18 naar 60% en de 

woningnood in de steden is daardoor zo groot dat er met gemiddeld 35 

m2 woonruimte per persoon helemaal geen ruimte is voor kindertjes. 

Dankzij een economische groei met ruim 9% per jaar is het nationaal 

bruto product per hoofd van de bevolking sinds 1978 gestegen van 200 

US$ tot 8500 US$ per jaar, maar ook de kosten voor een appartement 

zijn intussen torenhoog. Wellicht de belangrijkste factor is echter dat van 
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alle volwassen vrouwen ouder dan 25 jaar 60% middelbaar of hoger 

onderwijs heeft genoten en 64% een baan heeft. Die verbeterde 

maatschappelijke positie van de vrouwen is ook in andere landen 

gepaard gegaan met een drastische verlaging van het geboortecijfer.  

Net als in het westen gaat de demografische ontwikkeling trouwens ook 

gepaard met een hogere gemiddelde levensverwachting en een sterke 

vergrijzing. Men vreest dat mede daardoor niet alleen de omvang van de 

bevolking, maar ook de economische groei haar hoogtepunt heeft 

bereikt. Wellicht is daarmee ook het belangrijkste gevaar voor milieu en 

klimaat beheersbaar geworden. 

Deze spectaculaire economische ontwikkeling en welvaartsgroei is 

natuurlijk gepaard gegaan met een enorme toename van het 

energiegebruik. Tot voor enige tijd werd daarin voor ongeveer 75% 

voorzien door steenkoolcentrales met kolen uit eigen kolenmijnen, 20% 

hydro-energie uit een twintigtal gigantische stuwmeren, waarvoor circa 

15 miljoen mensen hun huis moesten verlaten, en een steeds 

toenemende import van olie. Daarnaast wordt in circa 46 

kernenergiecentrales een hoeveelheid stroom opgewekt die in ongeveer 

4% van de elektriciteitsbehoefte voorziet. 

Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat gepaard met een enorme 

CO2-uitstoot en ook met veel roet en andere vervuilende stoffen. De 

luchtvervuiling in de grote steden van China is berucht en niet voor niets 

loopt men met stofkapjes voor de mond. Jaarlijks zouden er 750.000 

mensen sterven aan longziektes door luchtvervuiling. China stoot 

intussen twee keer zoveel CO2 uit als de VS, maar het heeft wel vier keer 

zoveel inwoners. Per gemiddeld persoon wordt intussen circa 8 ton 

CO2/jaar uitgestoten, net zoveel als inwoners van Europese landen en 

half zoveel als de mensen in de VS.  

Sommige Nederlandse politici roepen dan ook dat het helemaal geen zin 

heeft om hier veel geld uit te geven aan verduurzaming van de energie 

zolang die grote vervuilers als China, Rusland en de VS gewoon 

doorgaan met gebruik van fossiele brandstoffen. In een democratie mag 

je natuurlijk van alles roepen en met de opkomst van het rechts 

populisme geldt dat vooral voor onwaarheden. 
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In een artikel van Michael Barnard wordt echter op grond van 

betrouwbare bronnen een geheel ander beeld over China geschetst34. 

In de grote steden zoals Beijing met 22 miljoen inwoners is het ondanks 

de verkeersdrukte in de zomer als er geen kachels branden, schoon en 

stil omdat intussen nagenoeg alle verkeer elektrisch is. China is op weg 

om haar klimaatdoelstelling al 10 jaar eerder te bereiken dan was 

afgesproken. China heeft de afgelopen periode wel drie keer zoveel 

geïnvesteerd in productie van duurzame energie als de VS en 

produceert intussen meer groene energie dan enig ander land en 

distribueert dit in het onwijs grote land door middel van een 

hoogspanningsnetwerk met gelijkstroom, waarmee het technologisch 

vèr vooruit loopt. In de steden rijden bij elkaar 400.000 elektrische 

bussen die allemaal in China worden geproduceerd.  

 

Van alle in de wereld verkochte EV’s wordt 60% in China geproduceerd 

en door de eigen bevolking gekocht. China heeft 30.000 km hoge-

snelheidslijnen in werking. Dat is 3 keer zo veel als in heel Europa. China 

is wereldleider op het gebied van elektrische fietsen, elektrische steps 

en scooters en 8 van de 10 grootste producenten van zonnepanelen zijn 

in China. Goldwind is na Vesta de grootste fabriek van windturbines in 

de wereld. China heeft een herbebossingsprogramma lopen voor een 

oppervlak zo groot als heel Frankrijk waarin sinds 1990 al 38 miljard 

bomen zijn geplant. Misschien niet genoeg maar wel indrukwekkend. 

China is weliswaar hard op weg om door middel van verduurzaming 

minder afhankelijk van olieleveranciers te worden maar importeert nog 

 
34 https://cleantechnica.com/2019/09/16/china-is-doing-a-lot-better-on-climate-action-than-most-people-

realize/ 

https://cleantechnica.com/2019/09/16/china-is-doing-a-lot-better-on-climate-action-than-most-people-realize/
https://cleantechnica.com/2019/09/16/china-is-doing-a-lot-better-on-climate-action-than-most-people-realize/
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jaarlijks voor 240 miljard US$ olie. Dat is meer dan de 163 miljard US$ 

die de VS aan olie import moet betalen. De meest vervuilende oude 

kolencentrales in stedelijke gebieden zijn weliswaar gesloten en de bouw 

van nieuwe kolencentrales is sterk afgenomen, maar vanwege de 

groeiende energiebehoefte kan de verduurzaming die groei nauwelijks 

bijhouden en nog steeds zijn de circa 3500 kolencentrales een enorme 

bron van vuile lucht en CO2. Bezwaarprocedures tegen zoneparken en 

windturbines zijn in een land zonder democratie natuurlijk bij voorbaat 

kansloos en het gaat China waarschijnlijk lukken om in 2030 de bijdrage 

van zon- en wind energie in totaal op 30% te krijgen. Samen met hydro- 

en kernenergie kan men uitkomen op 55% CO2-vrije energieopwekking.  

Maar eerlijk is eerlijk, in één opzicht blijft China mijlenver achter bij de 

rest van de wereld en dat is de vrijheid van meningsuiting en protest en 

daardoor kan het niet tippen aan het aantal van miljoenen jeugdige 

klimaatstakers zoals deze week op de been kwam om zich achter Greta 

Thunberg te scharen35. Een verschijnsel dat helaas nodig is omdat 

democratische regeringen aan de leiband van big fossil lopen en niet 

naar de burgers willen luisteren. 

  

 

  

 
35 https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/21/across-the-globe-millions-join-biggest-climate-

protest-ever. 

https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/21/across-the-globe-millions-join-biggest-climate-protest-ever
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/21/across-the-globe-millions-join-biggest-climate-protest-ever
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EV’s en de tegenbeweging 

Sinds 1½ jaar rijden we in 
een elektrisch vehikel op 
batterijen ofwel BEV. 
Geweldig! Geen stank, geen 
roet, geen lawaai, geen 
versnellingspook, geen vette 
bougies en niet voorgloeien, 
remschijven die een leven 
lang meegaan, steevast als 

eerste bij het volgende stoplicht, kortom fun!  

We kozen voor een goedkope versie, want elektrische vehikels zijn duur 
genoeg, maar toch zit ons autootje barstens vol met luxe. Airco, 
achteruitrijcamera voor het parkeren, TomTom, radio, automatisch 
aanschakelende verlichting en ruitenwissers en nog veel meer snufjes.  

Het schijnt overigens dat de waarde van een auto niet door die snufjes 
wordt bepaald maar vooral afhangt van het aantal seconden dat je nodig 
hebt om de snelheid van 100 km/u te bereiken. Soms duurt dat bij ons 
uren, want zo snel mag je haast nergens in de provincie of het kan niet 
vanwege dikke vrachtauto’s en lange rijen bumberklevers op de 
linkerbaan. Maar als het zou kunnen, winnen we van elke vette BMW of 
Mercedes. 

Een bijzondere bijkomstigheid is dat we er op bruiloften en partijen over 
in discussie moeten. Niet dat dat erg is want ik verdedig onze keus graag, 
maar de tegenargumenten die we her en der te horen krijgen zijn soms 
tenenkrommend.  

Zo zouden er niet genoeg laadpalen zijn, kun je er niet verder mee 
komen dan tot de bakker, zijn de accu’s onbetrouwbaar of vliegen in 
brand, gaat de productie van accu’s ten koste van kinderarbeid in de 
Cobaltmijnen, raakt Lithium straks op, zijn er niet genoeg accufabrieken 
in de wereld, gaat de vrijstelling van wegenbelasting ten koste van 
andere weggebruikers en houdt die verkapte subsidie binnenkort op, net 
als de vrijstelling BPM want de regering heeft het geld nodig. Recent 
hoorde ik nog dat het maken van een EV inclusief accupakket wel tien 
keer zoveel energie kost als er ooit mee bespaard kan worden en heel 
onlangs las ik dat de EV vaker betrokken is bij aanrijdingen. En dat niet 
alleen op snelwegen maar ook in de stad want je hoort ze niet en dat is 
levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers om maar te zwijgen over 
honden en katten. 
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Wij zijn niet de enigen die met dit soort tegenwerpingen worden 
geconfronteerd. Er zit dan ook een hele organisatie achter. Er bestaat 
zelfs een internationaal georganiseerde en door de gebroeders Koch 
gesubsidieerde tegenbeweging36 en die is in Nederland erg actief via 
PVV, FVD en Telegraaf. 

Over al die kritiekpunten bestaan levendige discussies en vele tientallen 
artikelen op het internet en het is niet eenvoudig om het kaf van het koren 
te scheiden, want de Koch broeders hebben duizenden trollen 
ingeschakeld. Ik doe toch een poging. 

Over het vermeende energiegebruik voor de productie schreef mijn 
favoriete columnist van Cleantechnica.com Steve Hanley een aardig 
stukje37. Inderdaad vraagt de productie meer energie, gepaard gaand 
aan meer CO2-uitstoot namelijk 8 ton in plaats van 7 ton per auto. Maar 
die wordt ruimschoots gecompenseerd door het gebruik. In het 
overzichtje van Carbon footprint berekent men een factor 3 minder CO2-
uitstoot per 10.000 km en dat is voor een mix van grijze en groene stroom 
zoals momenteel in het VK geldt. Wie, zoals wij op zonne-energie rijdt, 
stoot helemaal geen CO2 meer uit. In ons geval scheelt dat 3 ton CO2 
per jaar, dus hebben we na 4 maanden de extra CO2 voor de productie 
al gecompenseerd38. 

Over de schaarse voorraden Lithium, Koper en Cobalt gaan de raarste 
geruchten. Voorlopig ligt er echter meer dan genoeg Lithium in de 
zoutvlaktes van Bolivia, Argentinië, Chili, Australië en China. In de nabije 
toekomst zal de accu nog maar heel weinig of geen Cobalt meer 
bevatten en bovendien zullen de accu’s worden gerecycled zodat de 
grondstoffen weer kunnen worden hergebruikt 39,40,41,42 . 

Aan de mijnbouw zitten zeker negatieve kanten. Milieu en gezondheid 
kunnen ernstig in de knel komen43. Kinderarbeid en slechte 
werkomstandigheden in de Cobalt mijnen van Congo en Zuid Afrika zijn 
schrijnend en niet goed te praten44. Misstanden zijn echter niet specifiek 
voor Cobalt en schijnen inherent te zijn aan mijnbouw of het nu goud, 

 
36 https://cleantechnica.com/2019/08/22/the-koch-brothers-have-a-mandate-to-destroy-the-ev-revolution-

are-you-buying-in/ 
37 https://cleantechnica.com/2018/02/19/electric-car-well-to-wheel-emissions-myth/ 
38 https://www.carbonfootprint.com/electric_vehicles.html 
39 https://electrek.co/2019/05/02/tesla-shortage-battery-minerals-nickle-copper-lithium/ 
40 https://www.teslarati.com/tesla-gigafactory-lithium-mine-break-ground-global-shortage/ 
41 https://batteryuniversity.com/learn/article/availability_of_lithium 
42 https://sites.google.com/site/lithiumminecom/lithium-mining 
43 https://www.quora.com/Is-mining-lithium-bad-for-the-environment 
44 https://wwwcbsnews.com/news/the-toll-of-the-cobalt-mining-industry-congo/ 

https://cleantechnica.com/2019/08/22/the-koch-brothers-have-a-mandate-to-destroy-the-ev-revolution-are-you-buying-in/
https://cleantechnica.com/2019/08/22/the-koch-brothers-have-a-mandate-to-destroy-the-ev-revolution-are-you-buying-in/
https://cleantechnica.com/2018/02/19/electric-car-well-to-wheel-emissions-myth/
https://www.carbonfootprint.com/electric_vehicles.html
https://electrek.co/2019/05/02/tesla-shortage-battery-minerals-nickle-copper-lithium/
https://www.teslarati.com/tesla-gigafactory-lithium-mine-break-ground-global-shortage/
https://batteryuniversity.com/learn/article/availability_of_lithium
https://sites.google.com/site/lithiumminecom/lithium-mining
https://www.quora.com/Is-mining-lithium-bad-for-the-environment
https://www.cbsnews.com/news/the-toll-of-the-cobalt-mining-industry-congo/
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uranium, zilver, koper of steenkool betreft. De aanpak van deze 
problemen moet echter van betere sociale omstandigheden, 
economische vooruitgang en gehandhaafde regels in die landen komen 
en niet van een weg terug naar de verbrandingsmotor. 

Over misstanden in de olie industrie kun je overigens ook een boekje 
open doen. Lees dan de bestseller Blowout van Rachel Maddow en je 
bent in een keer om 45. 

Op de grote zoutvlaktes waar door middel van automatische pompen het 
Lithium door extractie met water gevolgd door indamping door 
zonnewarmte wordt gewonnen, groeit helemaal niets en kan ook niets 
doodgaan. Dat is heel anders bij het winnen van gas en olie door het 
fractioneren of door het extraheren van teerzanden46,47 . 

Dat de auto op waterstof een veel beter alternatief zou zijn is een 
argument dat kant nog wal raakt. Daarover gaat het volgende stukje. 
Voorlopig is het wat betreft de Carbon footprint, de prijs, de infrastructuur 
en het gebruik van schaarse grondstoffen (platina) helemaal niet zinvol 
om op waterstof te gaan rijden48.  

Dat brengt mij tenslotte bij de bewering dat elektrisch rijden veel te duur 
is. In een berekening door Mark Lewis van BPN Paribas49 wordt 
aangetoond dat per miljard investering de keten wind/zon en elektrische 
auto’s 7 keer zo veel kilometers oplevert als de keten van oliewinning 
naar auto met verbrandingsmotor. 

Voor een particulier zou de hoge aanschafprijs echter een te hoge 
drempel zijn. Dat klopt als je de prijs van de Tesla X vergelijkt met die 
voor een tweedehands Fiat 500. In ons geval is een eerlijker vergelijking 
die tussen de Renault ZOË zonder wegenbelasting en zonder BPM en 
de Renault Clio met een vergelijkbare luxe. Uitgaande van automatische 
versnelling en overige luxe snufjes voor de diverse uitvoeringen is het 
prijsverschil maximaal € 3000. In dit geval wordt de accu geleased voor 
een prijs die zelfs iets lager is dan de wegenbelasting voor de Clio. Bij 
de Tesla moet je de vergelijking ook maken met een vergelijkbaar niveau 
van luxe zoals bij een BMW X5 of een dikke Volvo, Mercedes of Luxe 
Jaguar. Wie alleen let op het aantal seconden om op 100 km/h te komen, 

 
45  Rachel Maddow Blowout 2019 Crown New York. 
46  https://cleantechnica.com/2016/05/12/lithium-mining-vs-oil-sands-meme-thorough-response/ 
47  https://www.nationalobserver.com/2017/11/29/opinion/dont-be-fooled-attacks-lithium-battery 
48 https://tweakers.net/reviews/6449/9/de-grote-belofte-van-waterstof-het-alternatief-voor-

 elektrisch-rijden-tot-slot.html  
49  https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/1094E5B9-2FAA-47A3-805D-EF65EAD09A7F 

https://cleantechnica.com/2016/05/12/lithium-mining-vs-oil-sands-meme-thorough-response/
https://www.nationalobserver.com/2017/11/29/opinion/dont-be-fooled-attacks-lithium-battery
https://tweakers.net/reviews/6449/9/de-grote-belofte-van-waterstof-het-alternatief-voor-%09elektrisch-rijden-tot-slot.html
https://tweakers.net/reviews/6449/9/de-grote-belofte-van-waterstof-het-alternatief-voor-%09elektrisch-rijden-tot-slot.html
https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/1094E5B9-2FAA-47A3-805D-EF65EAD09A7F
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is met een Tesla 3 echter twee keer zo goedkoop uit als met welke 
andere auto dan ook. 

De grote besparing zit hem echter in de brandstof. Voor onze 20.000 
km/jaar kunnen we met 12 PV-panelen voldoende stroom produceren en 
we laden als het even kan op bij zonneschijn. Alles bij elkaar hebben we 
voor de combinatie EV en PV € 7000 extra geïnvesteerd en besparen 
we € 1400 per jaar aan kosten. Ik heb nog geen bank kunnen vinden die 
een beter rendement biedt.  

Om af te sluiten wil ik u verwijzen naar de 30 argumenten om elektrisch 
te gaan rijden die Zachay Shahan, de Tesla adept van 
Cleantechnica.com op een rijtje heeft gezet50,51. Met name het argument 
van de volksgezondheid en de daarmee gepaard gaande kosten is erg 
overtuigend. 

De tegenbeweging mag dan actief zijn, maar mij dunkt is die hiermee 
eens en voor altijd knock out geslagen. 

  

  

 
50  https://cleantechnica.com/2016/08/31/30-reasons-next-car-electric/ 
51  https://cleantechnica.com/2016/09/06/economic-benefits-electric-vehicles/ 

https://cleantechnica.com/2016/08/31/30-reasons-next-car-electric/
https://cleantechnica.com/2016/09/06/economic-benefits-electric-vehicles/
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Gaat waterstof het helemaal maken? 

Je hoort het overal. Van politici, op 

congressen, op verjaardagen, in de 

kroeg en je leest het in de dagbladen; 

“Waterstof gaat het helemaal maken!”  

Maar helaas, ondanks een klein aantal 

auto’s en bussen op waterstof, is het 

niet zo simpel52. Sterker gezegd: Het is 

een misleidend sprookje. Ik zal 

proberen dit te verduidelijken in tien 

stellingen met wat referenties. 

1. Waterstof is geen energiebron maar een energiedrager. Waterstof 

moet eerst gemaakt worden. Bij de huidige stand der techniek gebeurt 

dit voor 95% via zgn. reforming van aardgas volgens de reactie: 

   CH4 + 2H2O + energie –> 4H2 + CO2 

Deze methode kost twee keer meer fossiele energie dan waterstof 

ooit kan opleveren en er ontstaat bovendien extra CO2  

2. Waterstof kan ook gemaakt worden via elektrolyse van water. In 

principe kan men daarmee van elektriciteit via waterstof en via 

brandstofcellen weer terug naar elektriciteit, maar die route gaat 

gepaard met veel verliezen.  

De elektrolyse van water heeft een verlies van 40%. Het comprimeren 

van waterstof tot vloeistof geeft een verlies van 25%. De toepassing 

van waterstof in een brandstofcel voor omzetting naar stroom heeft 

ook een verlies van 40% 

Dit betekent dat er ongeveer 4 kWh stroom nodig is om via waterstof 

weer opnieuw 1 kWh stroom voor een auto te maken. Indien waterstof 

gemaakt wordt met grijze stroom uit een gas- of kolencentrale met een 

rendement van 40% is er zelfs 10 kWh nodig om uiteindelijk weer 1 

kWh te maken. De verliezen kunnen op termijn wellicht wat kleiner 

worden, maar voorlopig is een factor drie nog verre toekomstmuziek. 

 
52 https://www.autovisie.nl/nieuws/bmw-ziet-toekomst-op-waterstof-met-bmw-i-hydrogen-next 

https://www.autovisie.nl/nieuws/bmw-ziet-toekomst-op-waterstof-met-bmw-i-hydrogen-next
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Hier komt bij dat de brandstofcel voorlopig nog erg kostbaar is terwijl 

de accu’s juist steeds goedkoper, de actieradius steeds groter en de 

laadtijden steeds korter worden53. De nieuwste modellen kunnen 

binnen een half uur al van 10% tot 80% opgeladen worden. 

3. Gratis waterstof bestaat niet. Zelfs voor waterstof dat als bijproduct in 

de chemische industrie vrijkomt (o.a. chloorproductie, methanol-

productie, naftakrakers) bestaat een markt met een bijbehorende 

prijs. Leuk voor een aantal lokale bussen in de buurt van zo’n bedrijf 

maar verder niet.  
 

4. Een tijdelijk tekort aan zonnestroom of windenergie heeft nu tot gevolg 

dat er gascentrales aangeschakeld worden. Dit maakt deze centrales, 

zogenaamde peakers, op jaarbasis minder efficiënt en dus kostbaar. 

In veel gevallen kunnen de peakers al niet meer concurreren tegen 

opslag in accu’s54. De meest recente prijsafspraak voor levering van 

stroom uit de combinatie van zonnepanelen met opslag in accu’s is 

3.3 dollarcent per kWh55, 56. De opslag in accu’s werkt bovendien veel 

sneller en is beter voor de afvlakking van korte fluctuaties. 

Bij een incidentele overmaat groene stroom van wind of zon kunnen 

electrolysers ingeschakeld worden57. Door het tijdelijke stroomaanbod 

zijn die echter ook niet erg kosten-efficiënt. Tijdelijke productie van 

waterstof heeft bovendien alleen zin als het ook grootschalig en 

langdurig opgeslagen kan worden. Die opslag zal ook geld kosten 

evenals de distributie vanuit die opslag via leidingen of onder hoge 

druk gecomprimeerd in tanks. 

5. Waterstof kan wel zonder comprimeren tot circa 20% of zelfs 30% 

toegevoegd worden aan aardgas, waardoor we zonder aanpassing 

van alle branders minder gas kunnen gebruiken voor verwarming van 

woningen en gebouwen. Dit is echter een tijdelijke zaak omdat 

 
53  https://tweakers.net/reviews/6449/9/de-grote-belofte-van-waterstof-het-alternatief-voor-elektrisch-rijden-

tot-slot.html 
54 https://cleantechnica.com/2019/01/13/solar-storage-half-the-cost-of-gas-peaker-plants-

8minuteenergy/ 
55 CleanTechnica+News&utm_campaign=0748e705eb-

Daily+Email+CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b9b83ee7eb-0748e705eb-

331970777 
56 https://cleantechnica.com/2019/09/11/la-8minute-solar-ink-lowest-cost-solar-plus-storage-deal-

in-us-history/?utm_source= 
57  https://www.ad.nl/economie/waterstof-heeft-de-toekomst-geen-banen-verloren-er-komt-zelfs-

werkgelegenheid-bij~a7fe0c013/ 
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aardgas uiteindelijk binnen enkele tientallen jaren geheel moet 

verdwijnen58.  

6. Waterstof kan in zoutkoepels worden opgeslagen en na enige 

aanpassing als 100% waterstof via het bestaande gasnetwerk worden 

gedistribueerd. Dit vergt dan wel aanpassingen van alle branders in 

één keer of splitsing van het netwerk per wijk of stad.  

7. Een zinvolle toepassing lijkt waterstofproductie met een speciaal 

windpark op zee en min of meer continue werkende elektrolysers met 

opslag in zoutkoepels die vervolgens via een separaat netwerk onder 

lage druk continue naar een beperkt aantal industriële 

grootverbruikers kan worden geleverd. Alleen al de 

kunstmestproductie en de staalproductie zouden daarmee een grote 

bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming59. 

Gezien de lage energiebelasting die de grootverbruikers nu voor 

fossiel gas en elektriciteit uit kolen- en gascentrales betalen, zal deze 

waterstof route echter wel aanzienlijk duurder uitkomen. Bovendien 

vergt het een kostbare ombouw van de installaties.  

Deze route vergt behalve tijd voor technische aanpassingen nogal wat 

fiscale veranderingen en bovendien internationale afstemming 

vanwege concurrentie. 

8. Op termijn is groene waterstof direct om te zetten in vloeibaar 

ammoniak. Dit kan als energiebuffer worden opgeslagen in grote 

tanks en als vloeistof worden gedistribueerd via schepen. Deze 

mogelijkheid wordt serieus overwogen om de overmaat zonne-

energie in Australië via ammoniak naar Japan te brengen. Ammoniak 

kan in vrachtauto’s, treinen, vliegtuigen en schepen via 

brandstofcellen weer omgezet worden in elektriciteit. Deze route is 

(behalve in Nederland) volop in ontwikkeling maar voorlopig nog niet 

genoeg uitontwikkeld en ook zeker nog niet concurrerend met diesel 

en accijnsvrije kerosine60.  

 
58  https://www.deingenieur.nl/artikel/bestaand-aardgasnet-kan-30-waterstof-aan 
59  https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/drie-grote-initiatieven-voor-waterstof-zouden-wel-eens-voor-

een-doorbraak-kunnen-zorgen~b62762e7/ 
60  https://www.sciencemag.org/news/2018/07/ammonia-renewable-fuel-made-sun-air-and-water-could-

power-globe-without-carbon 

https://www.deingenieur.nl/artikel/bestaand-aardgasnet-kan-30-waterstof-aan
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/drie-grote-initiatieven-voor-waterstof-zouden-wel-eens-voor-een-doorbraak-kunnen-zorgen~b62762e7/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/drie-grote-initiatieven-voor-waterstof-zouden-wel-eens-voor-een-doorbraak-kunnen-zorgen~b62762e7/
https://www.sciencemag.org/news/2018/07/ammonia-renewable-fuel-made-sun-air-and-water-could-power-globe-without-carbon
https://www.sciencemag.org/news/2018/07/ammonia-renewable-fuel-made-sun-air-and-water-could-power-globe-without-carbon
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9. Waterstof kan ook gemaakt worden door vergisting van biomassa61. 

Ervan afgezien dat deze techniek ook nog niet voldoende ontwikkeld 

is, zal de hoeveelheid secundaire biomassa altijd beperkt blijven en 

zal het biologische proces gevoelig zijn voor wisselende 

samenstellingen van de biomassa. Bovendien wordt op dit moment al 

veel biomassa gebruikt als bijmenging in mestvergisters voor 

productie van groen gas en voor productie van blauwe diesel en in 

verbrandingsovens die elektriciteit opwekken. In tegenstelling tot 

waterstof, hebben deze routes geen probleem met de distributie. 

10. De technologie staat niet stil en een aantal van de genoemde 

problemen kan wellicht op termijn gedeeltelijk opgelost worden. De 

overgang naar waterstof vergt echter ook ander fiscaal beleid en 

internationale afstemming. Dit zal allemaal tijd vergen en die tijd is er 

niet. Het klimaatprobleem vergt een snelle transitie. Gezien de 

enorme inspanning door talloze research instellingen op het gebied 

van verbeterde accu’s is ook niet te verwachten dat waterstof het op 

langere termijn ooit van de accu gaat winnen. 

 
61  https://www.duurzaamnieuws.nl/groene-waterstofproductie-elektrolyse-vs-biomassa/ 

https://www.duurzaamnieuws.nl/groene-waterstofproductie-elektrolyse-vs-biomassa/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


