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H et aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energievoorziening neemt toe. 

Maar tegelijk gaan de investeringen in fossiele energie door en blijft de vraag naar 

energie groeien. Achter deze drie trends gaan verschillende belangen schuil met  

ieder een eigen verhaal over de toekomst van de energievoorziening. Of we daarmee op weg 

zijn naar een groen omslagpunt valt nog te bezien. 

Wie denkt dat we mooi op koers zijn naar een wereldwijde groene energievoorziening heeft het 

mis. Er zijn op dit moment allerlei tegenstrijdige trends te zien in de mondiale energiesector. 

Het klopt dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energieproductie wereldwijd 

snel groeit en dat er in veel landen enthousiasme is om met vergroening aan de slag te gaan. 

Ook worden investeringen in fossiele energie op dit moment uitgesteld vanwege lage olieprij-

zen. Maar tegelijk komen we met alle nu aangekondigde maatregelen niet in de buurt van een 

twee-gradenscenario, nemen de fossiele reserves niet af maar toe, en groeit de wereldwijde 

energievraag nog steeds. Achter die ontwikkelingen zitten drie verhalen over de toekomst van 

de mondiale energievoorziening: een groen, een fossiel en een ontwikkelingsverhaal. Zonder 

verdere maatregelen blijven die verhalen naast elkaar staan en gaan de trends hierboven waar-

schijnlijk nog lang door. Dit boek doet daarom een aantal voorstellen om de verhalen en de 

achterliggende belangen bij elkaar te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat marktwerking en 

technologische innovatie waarschijnlijk niet voldoende zijn voor een succesvolle vergroening 

van de mondiale energiesector, maar dat verdergaande maatschappelijke veranderingen en 

veranderingen in de internationale betrekkingen nodig zijn om de wereldwijde energievoorzie-

ning een motor te laten zijn voor groene welvaart voor iedereen.
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Dat de werkelijkheid, zelfs in al haar lelijkheid, fundamenteel maakbaar is, bewijst 

de geschiedenis van de vooruitgang. Ze is niet maakbaar volgens de ideologische 

blauwdrukken van weleer, evenmin als ons eigen leven maakbaar is volgens de 

neoliberale blauwdruk. Maar dat betekent niet dat een betere wereld alleen in onze 

dromen bestaat. En het betekent ook niet dat de wereld zonder die dromen kan. 

– Rutger Bregman, 2015*
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Is de 
energie-
sector  
aan het 
kantelen?

hoofdst uk 1
Inleiding

Waarom het nog lang 
niet zeker is dat we op 
weg zijn naar een 
mondiale groene 
energievoorziening.
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I k ben al meer dan twintig jaar bezig met onderzoek naar een schone en duurzame 

energievoorziening. In die tijd heb ik onderzoek gedaan naar hernieuwbare energie, 

energiebesparing en naar het schoner maken van de fossiele-energiesector. Ik heb 

bestudeerd hoe individuele mensen energie gebruiken, hoe bedrijven hun energie-

strategie bepalen en hoe nationale overheden, de Europese Unie en internationale 

 organisaties beleid maken. Ik heb ambtenaren, politici, mensen uit het bedrijfsleven en 

gewone burgers geïnterviewd over energie. Eigenlijk zou ik dan toch best wel wat 

 moeten weten over energie.

Toch ben ik nog steeds in verwarring over hoe de toekomst van de energiewereld eruit 

gaat zien. Misschien wel meer dan ooit. Ik zie juist nu om me heen heel veel dingen ge-

beuren in de energievoorziening. Een deel daarvan lijkt in de richting te gaan van ver-

groening. In Nederland hoor ik veel mensen die dat beweren, vooral in de kringen waarin 

ik meestal rondloop. Ik zie ook dat er in de landen om ons heen veel gebeurt, bijvoor-

beeld in Duitsland. De ‘Energiewende’ is voor veel mensen met een groen hart een lich-

tend voorbeeld. En op wereldschaal lijken de klimaatonderhandelingen na de teleurstel-

ling rond het tegenvallende klimaatakkoord in Kopenhagen in 2009 weer op de goede 

weg.

Maar praat ik met mensen die niet bij het cirkeltje dicht om me heen horen, dan hoor ik 

heel andere verhalen. De wereldwijde vraag naar energie blijft fors toenemen. Daarin 

kunnen we nog lang niet voorzien met duurzame energiebronnen. Bovendien zijn de 

mondiale reserves aan olie, gas en kolen nog lang niet op. En er komen steeds weer nieu-

we bij die door nieuwe uitvindingen winbaar worden. Plus: onze eigen welvaart in Ne-

derland is gebouwd op het aardgas dat we in de jaren zestig hebben aangeboord. Kun-

nen we wel zonder dat gas? En hoe moet dat dan?

De puzzel van een groene toekomst voor de mondiale energievoorziening is volgens mij 

nog niet gelegd. Maar misschien hoeft dat ook niet. Ik zie meteen weer losse zinnen uit 

twintig jaar Nederlandse en internationale beleidsrapporten terug, vol met neoliberale 

ideeën die tot in alle hoeken van de energiesector zijn doorgedrongen. “Je moet hele-

1 Inleiding: is de energiesector aan het 
kantelen?
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Hoofdstuk 1   Inleiding: is de energiesector aan het kantelen?

De wereld is maakbaarder dan het 

neoliberale marktdenken 

suggereert.

maal niet willen bepalen hoe de energievoorziening eruit gaat zien, want het is de markt 

die dat bepaalt.” Of: “Vooral geen blauwdrukken, want de overheid kiest toch altijd ver-

keerd.” Of: “We moeten sturen op doelen, niet op middelen.” Koning markt regeert en er 

heerst een duidelijke angst om over toekomstbeelden voor de mondiale energievoorzie-

ning na te denken.

Zo simpel kan het toch niet zijn? Als we 

willen dat de markt de toekomstige orga-

nisatie van de energiesector bepaalt, moe-

ten we met zijn allen toch op zijn minst 

duidelijk weten hoe we willen dat die 

markt eruitziet en waar de grenzen liggen, zodat de uitkomst past bij het soort samenle-

ving dat we voor ogen hebben. Het bepalen van die grenzen en de doelen die we aan de 

energievoorziening stellen, kunnen we niet aan bedrijven overlaten. En ook niet aan 

individuele burgers, aan het ‘maatschappelijke middenveld’ of aan de ‘netwerksamenle-

ving’ als moderne variant daarvan.

Ik ben niet op zoek naar nieuwe blauwdrukken voor de toekomstige energievoorziening, 

maar ik denk wel dat de wereld maakbaarder is dan het neoliberale marktdenken sugge-

reert. Ideeën daarvoor, en dromen daarover, moeten uit de maatschappij komen, van 

individuen, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en alle andere deelnemers aan 

de samenleving. Het is vervolgens de taak van de overheid om de dromen te verzamelen, 

te beoordelen en aan de hand daarvan een weg uit te stippelen en te bepalen of de eer-

der ingezette koers de goede was. Dit boek gaat daarom vooral over de overheid en over 

manieren waarop nationale overheden met elkaar structurele veranderingen op macro-

niveau gericht op een vergroening van de mondiale energievoorziening kunnen bevorde-

ren. Het eindigt met een aantal voorstellen voor verandering en mogelijke actiepunten 

op mondiaal niveau en in Nederland.

Dat betekent niet dat het boek alleen voor beleidsmakers bedoeld is. Juist degenen die 

vinden dat er een kloof is tussen overheid en burgers in Nederland, dat de overheid een 
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stapje terug moet doen en dat ze zelf wel uitzoeken wat goed voor hen is, zouden dit 

boek moeten lezen. Want alle acties van onderop die zich richten op een groenere ener-

gievoorziening hebben uiteindelijk de overheid toch weer nodig. Niet alleen om te facili-

teren en acties van burgers en bedrijven mogelijk te maken, maar ook om de resultaten 

van die acties bij elkaar op te tellen en te kijken of ze samen hun doel bereiken. En om ze 

vast te leggen in algemene regels en wetten, zodat burgers en bedrijven daarna weer 

een volgende stap kunnen zetten om die energievoorziening nog groener en nog beter 

passend bij de maatschappelijke verwachtingen van dat moment te maken.

Dit boek gaat ook over belangen. Volgens veel vergroeners zou iedereen het belang van 

een groene energievoorziening moeten inzien. En iedereen zou de ernst van de klimaat-

problematiek moeten zien, die ons allemaal aangaat. Maar niet iedereen ziet het. Of wil 

het zien. Omdat kortetermijnbelangen vaak voor langetermijnbelangen gaan. En omdat 

individuele belangen vaak voor publieke belangen gaan.

Om dat conflict op te lossen zijn er twee mogelijkheden: de eerste is te hopen dat belan-

gen die tegenstrijdig zijn met het belang van vergroening uiteindelijk het onderspit zul-

len delven in een grote strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Dat is de strategie van ‘wij’ tegen 

‘zij’ en van ‘winnaars’ en ‘verliezers’. Die strategie past goed bij deze tijd, waarin markt-

werking, individueel presteren en concurrentiedenken domineren.

De tweede strategie is anders. Die is erop gericht te proberen andere belangen te begrij-

pen en te kijken of het mogelijk is die mee te nemen op weg naar een groene energie-

voorziening. Belangen van individuele 

landen en partijen worden daarbij in het 

ideale geval gedeelde belangen en gaan 

samenvallen met mondiale publieke be-

langen. Voor die strategie zijn de bereid-

heid tot onderhandelen en het doen van 

concessies nodig. Plus de bereidheid om 

buiten de gebaande paden te denken en 

Volgens veel vergroeners zou 

iedereen het belang van een 

groene energievoorziening moeten 

inzien. Maar niet iedereen ziet het. 

Of wil het zien.
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comfortabele posities op te geven in ruil voor een gemeenschappelijk resultaat. Die 

tweede strategie is op dit moment weinig populair en onderbelicht in de discussie over 

mondiale vergroening van de energievoorziening. Daarom staan juist de mogelijkheden 

van die strategie centraal in dit boek.





hoofdst uk 3

Hernieuwbare energie is 
het wereldwijde succes 
van vergroening van de 
energievoorziening.

Het groene 
verhaal: 
méér dan 
klimaat-
verandering
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Iedereen is voor vergroening van de energievoorziening. Pas bij de concrete 

invulling van dat begrip ontstaan de meningsverschillen. Om te zien waar de 

aanknopingspunten liggen om het groene verhaal, het fossiele verhaal en 

het ontwikkelingsverhaal over de toekomst van de energievoorziening op 

één lijn te krijgen, is het daarom belangrijk eerst een beter idee te krijgen 

van wat het groene verhaal zelf inhoudt. In dit hoofdstuk bekijken we 

daarom eerst de veranderingen in de inhoud van het concept ‘vergroening 

van de energievoorziening’ in de afgelopen decennia, internationaal en in 

Nederland. Daarna bespreken we de prioriteiten van het groene verhaal en 

een aantal veronderstellingen in dat verhaal waarvan niet zeker is of die 

kloppen. Het hoofdstuk besluit met conclusies over aanknopingspunten voor 

‘echte’ vergroening in de toekomst.

3.1 Het groene verhaal internationaal

W anneer je het groene verhaal voor de energiesector op internationaal 

niveau bekijkt, vallen een aantal ontwikkelingen op: een verschuivende 

focus van het verhaal over tijd in de richting van klimaatverandering, de 

successen die vooral bij de route hernieuwbare energie zichtbaar zijn en twee stromin-

gen in de opvattingen over oplossingsrichtingen.

Een met de tijd verschuivende focus

De focus van de internationale aandacht rondom vergroening van de energievoorziening 

is in de loop van een paar decennia een aantal keren drastisch verschoven. Globaal liep 

die verschuiving van de focus in het debat 

van grondstoffenschaarste, met name 

olieschaarste, via verzuring naar 

klimaatverandering.

3 
Het groene verhaal: méér dan klimaatverandering

Iedereen is voor vergroening van de 

energievoorziening. Pas bij de 

concrete invulling van dat begrip 

ontstaan de meningsverschillen.
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Hoofdstuk 3    Het groene verhaal: méér dan klimaatverandering

Vergroening van de energiesector kwam in de jaren zeventig op als maatschappelijk 

onderwerp met het Club van Rome-rapport ‘Limits to Growth’.26 De daarin beschreven 

zorgen om de eindigheid van fossiele energiebronnen en andere grondstoffen leken 

bevestigd te worden door de oliecrisis in 1974. Daarna kwam de angst voor uitputting 

van met name oliereserves een aantal keren op en ebde weer weg, afhankelijk van ver-

schillende politieke crisissituaties en van hoge of lage olieprijzen. Zo had de tweede olie-

crisis in 1979 te maken met de Iraanse revolutie, toen er tijdelijk zorgen bestonden over 

de toegang tot de Iraanse olie. De recordprijzen voor olie rond 2008 hadden vooral te 

maken met de snelle economische opkomst van China en een aantal andere opkomende 

economieën en de druk die de energievraag vanuit die landen op de hele markt legde. 

Maar op prijspieken volgden tot dusver ook telkens weer dalen en tot een fysieke ‘uit-

putting’ van olie- of andere grondstoffenreserves is het vooralsnog niet gekomen. Dat 

neemt niet weg dat het verbruik van die reserves nog steeds doorgaat.

Uitputting en schaarste in het groene verhaal

Een veelgebruikte term in het groene verhaal is ‘uitputting’ van grondstoffen. Die 

wordt gebruikt om fysieke schaarste van grondstoffen aan te duiden: de grond-

stof is ‘op’, hij is niet meer aanwezig op aarde omdat hij is omgezet in andere stof-

fen of is alleen nog maar aanwezig in te lage concentraties om te winnen.

Maar in de praktijk is die schaarste een ingewikkeld begrip dat in ten minste 

drie dimensies te onderscheiden is: fysieke, economische en politieke schaar-

ste.27 Of een grondstof fysiek schaars is, hangt af van de mate van gebruik, maar 

ook van de technologie die beschikbaar is om die grondstof te winnen. Door de 

nieuwe boortechnologie fracking kwamen bijvoorbeeld opeens grote nieuwe 

reserves aan olie en gas ter beschikking. Economische schaarste heeft te maken 

met de prijs van een grondstof. Is die betaalbaar voor een koper of niet? Dat 

heeft onder meer te maken met de koopkracht van de vrager: grondstoffen die 

op een bepaald moment ‘economisch schaars’ zijn voor het ene land hoeven dat 

niet te zijn voor het andere land. Politieke schaarste heeft te maken met de 

mate waarin een bepaald land afhankelijk is van de levering van een bepaalde 
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