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Kansen

Opwinding over trend zal van korte duur zijn
Het is erg leuk en inspirerend om
met je naasten je eigen duurza
me energie te gaan opwekken. Je
doet het samen en het is groen.
Maar als je eenmaal samen de
zonnepanelen en in de toekomst
het lokale opslagsysteem hebt
geïnstalleerd, dan lijkt me dat
die lokale samenhorigheid geen
verdere impulsen krijgt.
Lokale opwekking door
collectieve inspanning kan een
serieuze trend zijn, de opwinding
die deze veroorzaakt zal van korte
duur zijn. deze trend heeft geen
enorme gevolgen. de opwinding
zit verscholen achter deze trend:
energie in overvloed.
Het als burger zelfstandig kun
nen opwekken van elektriciteit
wordt vooral mogelijk gemaakt
door het goedkoop worden van
zonnepanelen. Er is geen funda
mentele reden in zicht waarom

zonnepanelen op termijn niet zó
goedkoop worden dat energie nog
maar heel weinig kost: energie in
nagenoeg onbeperkte overvloed
in plaats van in schaarste. dát
zal pas grote gevolgen hebben
voor politiek, bedrijfsleven en het
Nederlandse energiesysteem!
Paul Raats, Utrecht

Trend als vele andere

Lokale energieopwekking is niet
dé oplossing noch hét probleem
voor de energievoorziening, maar
een trend als veel andere. Met
technologische en economische
ontwikkelingen verschuift de mo
gelijkheid tot eigen opwekking
van diegenen met een sterk duur
zame of autarkische drive en een
voldoende dikke portemonnee
naar diegenen met een geschikt
dak, een spaarrekening en een

Windmolens in de Noordzee bij Castricum.

werkende rekenmachine. Elke
trend biedt kansen en risico’s. Als
de doorgaans logge gevestigde
orde zich tijdig weet te transfor
meren tot partner van lokale ini
tiatieven, ontstaat er een interes
sant speelveld. Met drie winnaars:
klanten, milieu en aandeelhou
ders. Instanties die de kansen van
deze trend omarmen zullen er
uiteindelijk het meest profijt van
hebben.
Yoush van Vlimmeren, JBR
Management consultants, Zeist

Het gaat om het doel

de discussie gaat over de verwe
zenlijking van een doel, te weten
een betrouwbare en betaalbare
CO2vrije elektriciteitsproduktie
in 2050. Lokale duurzame ener
gieopwekking draagt wezenlijk
bij aan dit doel, en is dus een zin

volle oplossing, vooral in combi
natie met slimme netten.
de nadelen van zonnepanelen
en windturbines zijn evident.
Voorlopig blijven de exploitanten
van de zonnepanelen ’s avonds
afhankelijk van de gas , kolen en
kerncentrales. En al bedekken we
alle Nederlandse daken met zon
nepanelen, dan produceren die
toch nog maar ongeveer 10% van
het Nederlandse stroomverbruik.
de vraag van de redactie sugge
reert dat we een keus hebben, dat
het doel bereikt kan worden door
vrijwel uitsluitend in te zetten op
die ene oplossing. Was dat maar
waar.
Dr. Evert du Marchie van
Voorthuysen, Stichting ter
bevordering van grootschalige
exploitatie van zonne-energie
(Gezen), Groningen

Zie de beperkingen

Als propagandisten van lokale
decentrale schone opwek hebben
we te weinig oog voor de beper
kingen van deze ontwikkeling.
We hoeven het echt niet alleen
via honderden lokale coöpera
ties te regelen. Ook de energiereu
zen moeten steeds meer schone
stroom gaan opwekken. Lokaal,
maar ook centraal. Naarmate ze
meer oog hebben voor betrokken
heid en wensen van hun klanten
zullen ze makkelijker overleven.
die wetenschap drijft ze nu al
richting meer duurzaamheid
En toch gaat het te langzaam,
deels omdat we ons momenteel
een beetje verliezen in het oprich
ten van lokale initiatieven en het
lobbyen voor betere wetgeving
daarvoor.
Peer de Rijk, WISE, Amsterdam
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