
Terecht vragen De Coninck en Beurskens poli-
tieke aandacht voor de toekomst van de energie-
voorziening. Er is bijna geen thema denkbaar dat
zulke verstrekkende gevolgen kan hebben voor
de ontwikkeling van de wereldeconomie, bestrij-
ding van armoede, de wereldvrede en het kli-
maat op aarde. 

De kern van het probleem is het massale ge-
bruik van fossiele energiedragers. Deze brand-
stof voor de motor van de economische groei
raakt niet alleen langzaam maar zeker op, maar
veroorzaakt ook een opwarming van de aarde en
een verandering van het klimaat, ook al zijn de
gevolgen daarvan onzeker. Bovendien worden
fossiele brandstoffen op ruimtelijk verschillende
en veelal geconcentreerde plaatsen van de
wereld gewonnen. Politieke instabiliteit en con-
flicten zijn er de oorzaak van dat een onge-
stoorde energievoorziening tegen min of meer
stabiele prijzen niet meer zeker is.

De problemen die op ons afkomen zijn mon-
diaal en vergen derhalve een mondiale aanpak.
De coördinatie van een mondiaal energie- en kli-
maatbeleid wordt echter ernstig bemoeilijkt
door het gegeven, dat zowel kosten en baten van
de mogelijke gevolgen van de huidige ontwikke-
lingen als oplossingsrichtingen ongelijk over de
landen en regio’s verdeeld zijn. Elk land heeft
daardoor de prikkel niet mee te doen en te profi-
teren van het beleid van andere landen, in ieder
geval op korte termijn.   

In grote lijnen spelen de volgende tegenstel-
lingen. Een volledige implementatie van het Ky-
oto Protocol, met op langere termijn een reductie
van de emissie van broeikasgassen van zo’n 60%
voor de Westerse landen, houdt naar verwach-
ting klimaatverandering beheersbaar. Dat strekt
tot voordeel van met name de ontwikkelingslan-
den en de lager gelegen delen van de wereld. De
OPEC-landen vrezen dan lagere olieprijzen. De
vs laat zich afschrikken door de veronderstelde
hoge kosten van aanpassing van hun economie
en de noodzakelijke gedragsverandering. Rus-
land wil zijn olie en gas zo duur mogelijk ver-
kopen en verwacht zelfs baat te hebben bij kli-
maatverandering. 

Maar Rusland heeft ook nog vrije emissie-
ruimte in de aanbieding, die te gelde gemaakt
zou kunnen worden onder een geratificeerd Ky-
oto Protocol. En de grote ontwikkelingslanden
als China, India en Brazilië zullen alleen bereid
zijn verplichtingen onder het Kyoto Protocol te
accepteren als zij voldoende emissieruimte be-
houden om hun economische aspiraties te reali-
seren, of anderszins compensatie krijgen via een
internationaal systeem van verhandelbare emis-
sierechten en technologietransfer. De eu ten-
slotte doet veel aan getuigenispolitiek, al moet
het voornemen om in 2005 op eu-niveau te be-
ginnen met een systeem voor verhandelbare
emissierechten voor grote installaties als een be-
langrijke stap vooruit worden gezien. 

onverwachte doorbraken?

Toch is een gecoördineerde internationale ener-
gie- en klimaatpolitiek de enige begaanbare weg,
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dariteit wordt gedaan. En dan nog die van de
lastigste soort: solidariteit met volgende genera-
ties en met mensen die ver weg wonen. 

Het is natuurlijk mogelijk het draagvlak te
vergroten door een hartverwarmend pleidooi
over de economische mogelijkheden van duur-
zame innovaties ¬ wie energie bespaart, be-
spaart immers kosten. Maar investeringen in
duurzame energie zijn kostbaar en wie de oplos-
sing van het energieprobleem voorstelt als een
totale win-win-situatie, probeert de schijn op te
houden van een economie zonder schaarste. Die
bestaat niet en dus zal ook de PvdA heldere keu-
zes moeten maken:
> om fors te investeren in duurzame technolo-

gie, ook als dat op korte termijn onze energie-
kosten verhoogt en concurrentiekracht ver-
laagt;

> om energiebesparing hét speerpunt van wo-
ning- en utiliteitsbouw te maken, ook wanneer
dat in eerste instantie een minder grote nieuw-
bouwproductie op zal leveren;

> om mobiliteit te beprijzen, ook wanneer dat de
mobiliteit beperkt;

> om in te blijven zetten op voortgaande en am-
bitieuze internationale klimaatafspraken met
als uiteindelijk doel een eerlijke verdeling van
de beschikbare milieuruimte over deze wereld. 

Om dat evenwicht te bereiken zullen wij hoe dan
ook ruimte moeten inleveren. Geen makkelijke
boodschap aan de bevolking van de Westerse
landen, maar ook geen dramatische. Berekenin-
gen tonen aan dat we zónder klimaatbeleid in
enkele decennia 2 keer zo rijk zullen zijn als nu.
Mét een ambitieus klimaatbeleid is dat wellicht
1,7 keer zo rijk. Een politieke partij die solida-
riteit als handelsmerk voert, moet toch in staat
zijn om haar kiezers hierin mee te krijgen. 

economische groei inleveren

Maar het huidige debat over moderne solida-
riteit stemt niet optimistisch. Je kunt beter toe-
geven aan de afnemende solidariteit van men-
sen, dan ertegen in te gaan, lijkt het nieuwe man-
tra. Ook in s&d werden het afgelopen jaar (in de

discussie over de linkse economie) volop sug-
gesties aangedragen hoe de PvdA kon meebuigen
met de afgenomen bereidheid van met name de
middenklasse om nog bij te dragen aan collec-
tieve voorzieningen. Met name op onderwerpen
als zorg en onderwijs heeft de PvdA dat in-
middels ook in praktijk gebracht. Daar kán het
ook, maar er zijn grenzen aan de mate waarin ei-
gen bijdragen en individuele regelingen de
nieuwe koers van de PvdA kunnen bepalen. De
ontwikkelingen op het terrein van zorg en
onderwijs mogen geen precedent zijn om ook op
andere terreinen het hoofd in de schoot van het
individualisme te leggen. Juist bij thema’s als mi-
lieu en ontwikkelingssamenwerking ¬ en dus
ook bij de kwestie van een duurzame energie-
voorziening ¬ kan de PvdA zich dat in mijn
ogen niet veroorloven. Hier moet simpelweg ge-
kozen worden voor een weg tegen de stroom in.

Het overnemen van de talrijke suggesties van
Beurskens en de Coninck maakt een volgend ver-
kiezingsprogramma zeker een stuk inhoudelij-
ker. Maar zich duidelijk uitspreken over boven-
genoemde keuzes zou pas een echte verbetering
zijn. In het beginselprogramma staat dat we ḱie-
zen voor een innovatieve economie waarin een
duurzaam gebruik van ruimte, energie en grond-
stoffen voorop staat.́ Geen onvertogen woord,
maar keuzes en consequenties worden niet be-
noemd. Waarom niet explicieter omschreven
wat een keuze voor solidariteit betekent? Name-
lijk dat wij bereid zijn economische groei in te le-
veren ten behoeve van anderen en volgende ge-
neraties. 

Daarmee is natuurlijk het energiedebat in de
PvdA lang niet afgerond, maar wordt wel een
richtinggevend beginsel geformuleerd. De maat-
regelen die Beurskens en De Coninck voorstellen
in hun uitgebreide overzicht vormen een
waardevolle invulling van dit beginsel. 

Noot

1 D. Samsom, ‘Stel een grens, verhandel de rest’, in:
de Volkskrant, 17 november 2003
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den, dient het internationale energie- en kli-
maatbeleid niet alleen alle belangrijke landen en
regio’s te omvatten, het moet ook krachtiger
worden. Dat betekent dat broeikasgassen een
echte prijs moeten krijgen op pseudo-markten
van verhandelbare emissierechten en heffingen,
aangevuld met directe regulering en subsidies
(voor onderzoek en ontwikkeling) om de transi-
tie naar meer duurzame energiebronnen te ver-
snellen. Met deze energietransitie is eveneens de
voorzieningszekerheid gediend. 

Een dergelijk krachtig beleid vereist zowel
een doordachte internationale strategie als een
overtuigend binnenlands beleid. Want dit beleid
zal ten koste gaan van de economische groei, ook
al is het effect naar verwachting gering. De tran-
sitie vergt decennia en dat verlaagt de aanpas-
singskosten. Maar relatief energie-intensieve
sectoren zullen het voelen en economieën die in
deze sectoren gespecialiseerd zijn, zoals Neder-

land, krijgen het zwaarder. En ongelukkigerwijs
zullen de lagere inkomens het moeilijker krij-
gen. Ten opzichte van hun inkomen, verbruiken
deze groepen immers relatief veel energie. Hier
ligt, in ieder geval voor de PvdA, een groot poli-
tiek probleem. 

Dat is zo mogelijk nog groter met betrekking
tot het draagvlak. Er is geen optie voor emissiere-
ductie die zoveel ruimte biedt als vermindering
van de energievraag door gedragsverandering,
Maar het is tegelijkertijd de meest weerbarstige
optie met het geringste draagvlak. De Coninck
en Beurskens suggereren dat er te zijner tijd wel-
licht meer draagvlak zal blijken te bestaan voor
een nieuwe generatie kernenergie dan voor ge-
dragsverandering. Daar is een politiek antwoord
op nodig. En niet over enkele decennia, maar zo
snel mogelijk. Anders bewaarheidt deze optie
zichzelf.

De eu, en daarbinnen Nederland, speelt interna-
tionaal een voortrekkersrol. Om de internatio-
nale tegenstellingen te kunnen overbruggen is
echter meer nodig. Ten eerste meer daadkracht
in het energie- en klimaatbeleid van de eu en de
eu-lidstaten. Ten tweede, meer concessies om de
ontwikkelingslanden te committeren, een grote
wens van de vs. En ten derde, meer flexibiliteit
in het instrumentarium om emissiereducties te
realiseren, zoals het internationaliseren van het
systeem van verhandelbare emissierechten en
het loslaten van de verplichting dat de helft van
de emissiereducties in eigen land moet plaats-
vinden. Deze grotere flexibiliteit is eveneens een
grote wens van de vs. 

Daaraan beleidsmatig werkende, komen we
de echte problemen pas tegen: moeilijke afwe-
gingen in een onzekere context, waarbij hande-
len op korte termijn pas op de lange termijn re-
sultaten oplevert. Er moet dan immers serieus
werk gemaakt worden van minder energiege-
bruik door gedragsverandering en verbetering
van de energie-efficiëntie en de omschakeling
naar meer duurzame energiebronnen. De Con-
inck en Beurskens geven een evenwichtige in-
schatting van de ontwikkelingsmogelijkheden
van de verschillende alternatieven. Het stan-
daardrijtje aan opties passeert de revue, met als
hernieuwbare bronnen waterkracht, wind en
zonne-energie, biomassa als neutrale energie-
drager, co2-opslag als overbruggingsoptie, en na-
tuurlijk de waterstofeconomie. 

Hun inschatting is dat de ontwikkeling en toe-
passing van deze alternatieven traag verlopen.
Met al deze alternatieven is wel wat: voorlopig
nog te duur, grote ruimtevraag, technologisch
nog onvoldragen, niet echt duurzaam of anders-
zins ongewenste bijeffecten op natuur en milieu.
Ze verzuchten dat vanzelfsprekend op al deze
paarden gewed moet worden, omdat er voorals-
nog geen winning horse is, laat staan dat zich al
een dark horse aandient. Wat dat laatste betreft
heeft de geschiedenis overigens wel geleerd dat
zich vaak een onverwachte technologische door-
braak voordoet. De Coninck en Beurskens refere-
ren in dit verband aan twee mogelijkheden. 

Ze merken en passant op dat de vooruitzich-
ten voor energie uit biomassa veel rooskleuriger
zijn indien de wereldbevolking over zou gaan op
een vegetarisch dieet. Voor de duidelijkheid: er is
dan niet alleen meer land beschikbaar om bio-
massa te telen, maar ook komt er veel biomassa
beschikbaar. Ongeveer 80% van de biomassa
blijft over als restfractie na productie van
plantaardige eiwitten. En het is toch niet geheel
ondenkbaar dat de Westerse bevolking uit ge-
zondheidsoverwegingen (vetzucht en hart- en
vaatziekten) aanzienlijk meer plantaardige ei-
witten door middel van novel protien foods zal
gaan consumeren. 

Hun stille hoop op lange termijn is echter ge-
vestigd op een duurzame vorm van kernenergie:
de kernfusie. Het is echter nog maar zeer de
vraag of met samensmelting van verschillende
waterstofmoleculen tot helium netto-energie
vrijkomt. En mocht dit zo blijken te zijn, dan ligt
deze optie ver in de toekomst. 

onduurzame kernenergie

Het doel van de bijdrage van De Coninck en
Beurskens is om ons met de neus op deze feiten
te drukken en een politieke discussie te entame-
ren. Want we kunnen er niet omheen. Als het
internationale energie- en klimaatbeleid zo on-
volledig en gebrekkig blijft als het nu is en als
ontwikkeling en toepassing van meer duurzame
bronnen zo traag blijft verlopen, dan zit de
wereldgemeenschap halverwege deze eeuw met
een onmogelijke afweging: voortgaande opwar-
ming van de aarde en het risico van ingrijpende
klimaatverandering of onze toevlucht nemen tot
de onduurzame vorm van kernenergie, de tradi-
tionele kernsplijting. 

Weliswaar is er uitzicht op een nieuw type,
inherent veilige, kerncentrale en kan de radioac-
tiviteit van het afval aanzienlijk in tijdsduur
worden teruggebracht, het blijft onduurzaam.
Toekomstige generaties worden toch nog voor
enkele honderden jaren opgescheept met radio-
actief afval en de internationale veiligheidsrisi-
co’s blijven bestaan. Om deze afweging te vermij-


