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LAVEREN TUSSEN INSPIRERENDE VISIOENEN EN REALISME 
Frans Debets, december 2019 
 
 
Inleiding 
"Goed beleid laveert tussen inspirerende visioenen en realisme". 

Met bovenstaande zin is het dilemma bij het formuleren van beleid goed weergegeven. Inspirerende 

visioenen zijn nodig om de gemeenschap hoop en inspiratie geven en onze idealen duidelijk te maken. 

Met realisme alleen komt de gemeenschap niet in beweging. Maar als geformuleerde doelen telkens niet 

gehaald worden, worden beleidmakers niet meer serieus genomen en kunnen overheidsinstanties zelfs 

lelijk in de knel komen, zoals de stikstofcrisis en het Urgenda vonnis laten zien. 

 

Het in het verleden ontwikkelde beleid voor duurzame energie was ambitieus, maar de doelen worden 

niet gehaald. Dit wordt door velen betreurd, men verwijt de overheid een gebrek aan daadkracht. Maar 

het falen wordt ook bepaald door het stellen van onrealistische doelen.   

 

Voor het beleid dat de komende tijd door de lagere overheden ontwikkeld moet worden zijn (weer) 

ambitieuze doelen afgesproken. Het niet-halen van deze doelen kan leiden tot bestuurlijke problemen, 

maar het wel realiseren van (te) hoog gestelde ambities kan leiden tot maatschappelijke spanningen.  

 

Bestuurders van lagere overheden dienen zich bewust te zijn van de risico’s van hoge ambities, dit wordt 

hieronder toegelicht, ter afsluiting worden enkele aanbevelingen geformuleerd.  

 
Visionair beleid 
In pleidooien voor inspirerende visioenen wordt vaak verwezen naar de we choose to go to the moon 

speech van president Kennedy in 1962 of naar het Deltaplan dat kort na de watersnoodramp van 1953 

werd voorbereid. Op het gebied van duurzame energie zijn we ook geneigd hoge ambities te formuleren. 

Toen in 2007 het beleidsplan Schoon en Zuinig werd opgesteld was het doel: “.. dat Nederland in 2020 

één van de meest efficiënte en schone energievoorzieningen van Europa zal hebben”, Nederland zou in 

2020 naar 20% duurzame energie gaan en 30% minder CO2 uitstoten in 2020. Sommige gemeenten 

vonden dat te weinig ambitieus en wilden in 2020 al op 100% duurzame energie uitkomen (bv. 

Apeldoorn). Ook in andere initiatieven werden hoge ambities vastgelegd, bijvoorbeeld in het Rotterdam 

Climate Initiative (2008),  een platform waar overheid, organisaties, bedrijven en inwoners samenwerken 

aan halvering van CO2-uitstoot in 2025 t.o.v. 1990.  

 

Ook in de latere plannen werden steeds hoge ambities vastgelegd. In het regeerakkoord van Rutte 2 was 

het duurzame energiedoel op 16% in 2020 gesteld, dit werd in het Energieakkoord van 2013 

teruggebracht naar 14% in 2020 en 16% in 2023. Het besparingsdoel was 100 PJ.  

Nederland pleit internationaal steeds voor hoge ambities. In het Klimaatakkoord van 2019 staat: Het 

kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 20301. Na de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2018 legden veel gemeenten hoge duurzame ambities vast in hun coalitieakkoorden, meerdere 

beloofden in 2030 al energie- of klimaatneutraal te zijn, o.a. Amersfoort, Stichtse Vecht, Zutphen, De Bilt.  

 

 

 

 

 
1 In Parijs heeft de internationale gemeenschap zich vastgelegd op 40% 
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Realisatie van ambities 
De breed gedragen hoge ambities staan in schril contrast met de realisatie van ambities: we zijn nog ver 

verwijderd van het 2020 doel: 14% duurzame energie. Het gebruik neemt niet af maar groeit. De beoogde 

25% CO2 equivalenten emissiereductie t.o.v. 1990 wordt ook niet gehaald. 
 

 1990 2015 2016 2017 2018 
Eindgebruik in PJ 1819 2043 2048 2116 2119 

% hernieuwbaar 1,22 5,83 5,97 6,6 7,41 

 

Het energiegebruik groeide 76 PJ van 2015 tot 2018, vergelijk dat eens met de 36,1 PJ opbrengst van alle 

windmolens (zee èn land) in 2018. Het percentage hernieuwbaar steeg in 4 jaar met 1,58% punt.  

              
 
De broeikasgasemissie in 2018 was 189,3 miljoen ton CO2 equivalenten, bijna 15% lager dan in 1990 (220 
miljoen ton).   
 
Het eerder genoemde voorbeeld Rotterdam Climate Initiative heeft nog niet geleid tot CO2 reductie, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit onderstaande grafiek voor de gemeente Rotterdam.  

               
             (volgens de Klimaatmonitor)  
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Vaak accepteert de gemeenschap dat de hoge ambities uit de beleidsplannen niet gehaald worden. Maar 
soms wordt het niet-halen van de doelen niet geaccepteerd en wordt de overheid via gerechtelijke 
uitspraken herinnerd aan de eigen ambities….  
Een aantal ambities is ontleend aan EU richtlijnen. In 2020 zal de EU de rekening opmaken voor de 

Renewable Energy Directive (RED) van 2008. In deze richtlijn is beschreven dat Nederland in 2020  

14% duurzame energie moet hebben. Het niet halen van dit doel kan leiden tot een boete vanuit de EU.  

 

Tot nu toe worden de binnenlandse afspraken over energie en klimaat nauwelijks gehandhaafd. Een 

voorbeeld is de afspraak met de provincies in het kader van het Energieakkoord over de realisatie van 

6000 MW wind op land in 2020. Er is nu ca. 3500 MW opgesteld, maar de druk op de provincies om de 

afspraak na te komen is nog beperkt.  

  

De afspraken zijn nu niet meer vrijblijvend 
In het Klimaatakkoord van 2019 zijn ook weer hoge ambities vastgelegd. Een deel is ontleend aan de 

Klimaatwet en de afspraken van Parijs. Bijvoorbeeld de 49% CO2 reductie2 wordt genoemd in artikel 2.2 

van de Klimaatwet: Teneinde deze doelstelling voor 2050 te bereiken streven Onze Ministers die het 

aangaat naar een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49% in 2030 en een volledige CO2-

neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Het niet realiseren van de doelen leidt hiermee tot een 

overtreding van de wet.   

 

In het Klimaatakkoord wordt een groot deel van de “opgave” overgedragen aan de gemeenten. De 

gemeenten gingen op 29 november 2019 akkoord met het Klimaatakkoord. 

 

De gemeenten zullen in een Regionale Energie Strategie (RES) hun “bod” moeten formuleren. Een 

onderdeel is het zorgen voor plannen voor de productie van 35 TWh duurzame elektriciteit. Deze plannen 

moeten op 1 juni 2020 bekend zijn. Indien de plannen niet optellen tot de 35 TWh (op 1 juni 2020) krijgen 

de decentrale overheden vier maanden de tijd om voor de restopgave een verdeling per RES te maken.  

 

Ook worden zij, volgens het Klimaatakkoord, de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde 

omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 

2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij 

verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak. Het bevat ook een wijk-voor-

wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning. 

 

Het is de vraag of de gemeenten beseffen wat deze verplichtingen betekenen en of zij in staat zijn 

plannen te maken waarmee de doelen gehaald kunnen worden.  

 

Over 35 TWh: 
Nederland gebruikt nu 65,3 PJ (2018) hernieuwbare elektriciteit (15,6 TWh), dit is ca. 13% van 
ons stroomverbruik.  Het doel van 35 TWh betekent een ruime verdubbeling. Van de huidige 
productie is ca. 40% afkomstig van zon en wind op land.  
Er zijn ongeveer 1700 windturbines (ruim 6.000 MW) op land nodig voor de resterende 19,4 
TWh/jr of ca. 21.000 MW aan zonnepanelen (ca. 20.000 hectare).  
 

 

 
 
 

 
2 De afspraak in Parijs was 40% reductie in 2030 
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Wat zijn de uitdagingen? 
De (internationale) maatschappelijke druk om de klimaatafspraken te respecteren is groot. Nederland wil 
een leidende rol spelen en kan zich niet veroorloven een achterblijver te zijn bij de uitvoering. Maar de 
afgelopen 30 jaren energiebeleid hebben ons geleerd hoe moeilijk het is vooruitgang te boeken. De 
maatschappelijke weerstand bij de plaatsing van windmolens op land of bij de ontwikkeling van 
zonnevelden is nu al groot. Tegelijkertijd lijkt de maatschappelijke acceptatie van “veel beloven - niets 
doen” af te nemen.  
 
De noodzakelijke maatregelen grijpen in op de bedrijfsvoering van bedrijven en het dagelijks leven van 
burgers, maar in de beleidsplannen wordt nog nauwelijks aandacht gegeven aan de concrete 
maatregelen, de kosten en de veranderingen.  
 
De komende tijd gaat het om realistisch plannen, duidelijke voorlichting, eerlijke verdeling van de lasten 
en voorkomen van polarisatie en verharding van de standpunten van voor- en tegenstanders. Maar de 
bewegingsruimte is zeer beperkt omdat de doelen al zijn vastgesteld… 
 
De eerste indruk van de RES-en in ontwikkeling is dat er (weer) geen concrete plannen in staan maar 
opsommingen van ambities.  
 

Aanbevelingen  
• Vertaal de doelen zo snel mogelijk naar concrete maatregelen, druk de energie-opgave b.v. uit in 

aantallen windmolens en hectares zonnepanelen. 

• Wees concreet over kosten, wie de kosten zal dragen en over de ruimtelijke effecten.  

• Werk de Van-het-Gas-af plannen zo concreet mogelijk uit en maak duidelijk wat dit betekent voor 
de bewoners en de bedrijven. 

• Onderzoek of de concreet gemaakte doelen haalbaar zijn, zo niet: neem dan afstand van de 
onhaalbare doelen en zet in op wat wél uitvoerbaar is.  

 
Geen van de politieke partijen vertelt het eerlijke verhaal over de energietransitie en het klimaatbeleid. 
Aan de rechterzijde wordt gepleit voor niets doen, aan de linkerzijde wordt gesuggereerd dat het allemaal 
makkelijk haalbaar is.  Laat onze partij eerlijk, duidelijk en deskundig de complexe werkelijkheid uitleggen 
aan de burgers en bedrijven. En als we inzien dat de doelen niet haalbaar zijn, laat ons dat dan vertellen 
en de maatschappij meenemen naar haalbare doelen.   
Het klimaatprobleem negeren is geen optie, maar onhaalbare ambities blijven herhalen is ook ongewenst. 
Ook voor dit thema gaat het om de kunst van het haalbare.  


