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Hoewel vrijwel iedereen zich er van bewust is dat zorgvuldig om

gaan met energie geboden is, blijkt dat niet steeds uit het feitelijk 

gedrag van actoren en systemen. Gebleken is dat sturing en regu

lering het energieverbruik be"invloedt. Daarom moet de politiek 

zorgen voor een samenhangend beslissingskader voor het mondi

aal en nationaal niveau alsook voor het bedrijfs- en gezinsniveau. 

E 
en evenwichting en harmoni· 

eus samengaan van economic 

en ecologic kan gezien worden 

als een van de hoofddoelstel

lingen van de zich thans ontwikkelende 

post-industricle eco-maatschappij. Op 

vee! niveaus van besluitvorming in de 

samenleving wordt dit on

derschreven. Een veelheid 

van rapporten en nota's 

zijn te noemen sedert hct 

befaamde Brundtland-rap

port 'Ow· Common Future' 

( 1987) waarin het berei

ken van een duurzame of 

houdbare ontwikkeling tot 

centraal docl wordt ge

steld. Duidelijk is dat de 

orienta tie op evenwichtige 

drag leidt, terwijl regulering dikwijls tot 

ontwijkcnd gedrag van de geboden 

ruimte van bewegen aanleiding gecft en 

dus ook strakkere controle vraagt. 

Met betrekking tot milieu in het alge

meen en cnergie in hct bijzonder is de 

prijs, die economen zien als belangri)ke 

richtinggever voor de 

keuze tussen gocderen, tot 

nu toe niet ecn goede indi

cator gewcest voor de re

latieve schaarste en daar

mee voor het verbruik. 

Dat geldt minder voor de 

actuelc schaarste, maar 

hecft vooral betrekking op 

de latcnte schaar<>te 

Bovendicn bctreft het niet 

aileen gebruik van eindigc 

duurzaamheid in econo- Proj.dr.ir. L.C Zachariasse voorradcn, maar vindcn 

mie en ecologic een proces van trans- tegelijkertijd ongewenste emissie 

formatie van productiestructuren en plaats. Een en ander is terug te voeren 

productiewijzcn vergt dat dermate in- tot hct niet voldoende internaliseren 

grijpcnd is dat veel sturing (prikkels en van de maatschappelijke kosten van uit 

communicatie) naast regulcring (nor-

men, grenzen, dwang) nodig blijkt. 

Het aantrekkelijkc van sturing is dat de 

'onzichtbare hand' tot het gewenstc ge-

* Deze bi;drage is !Jehaseerd of> een inleidinq 

voor de Nedcrlandsc Vereni_qing Tcclmick in de 

Landhouw op 11 maart 1997 le Ede. 

Cl lV 7'H '!7 



bundig energicgcbruik Overheid en 

markt hcbben (nog) niet een zodanigc 

systematiek kunnen ontwikkelcn dat de 

duurzaamheid van milieubepalcnde fac

toren voor komende gcneraties is ge

waarborgd. Ten dele is dit terug tc voe

ren tot het nog niet kunncn dan wei 

willen bcpalen van de feitelijkheden 

van de duurzaamheidsattributen. Met 

name de onzckerheid over het (tijdig) 

beschikbaar komcn van probleem-op

lmsende tcchnologiccn is manifest. 

Voor cnergie geldt daarnaast ook het 

( tijdig) beschikbaar komen 

net vanuit particuliere installaties. De 

interactie tusscn systemcn die men ook 

als een nctwerk kan beschouwen (Van 

Eeten, Koppen jan, 1997) is nog onvol

doende uitgebaat. Monitoring en Life

Cycle-AMlysis-studies kunnen het bewust 

worden van de mogelijkheden van het 

ketendcnken ondcrsteunen. 'Think glo

hally cmd act locally' is een optic die ver

dcr uitgewerkt zou kunnen worden, 

ook in het accepteren van reductiedoel

stellingen van bijvoorbeeld C02 door 

ontwikkelde en ontwikkelingslandcn. 

Overigens is er een gro

van alternatieve encrgie

bronnen, waarbij kern

energie weliswaar beschik-

In de aansturing 
tere en groeiende aan

dacht voor de lange ter

mijn-oplossing van het 

cnergie- en bijbehorcnd 

klimaatsvraagstuk tc con

statcren. Dit temeer daar 

het broeikaseffect een 

van het 
baar is, maar (nog) niet 

door de algemene maat

schappelijke opinic als 

temporaire oplossing 

wordt gezien c.q. geappre

cieerd. Dcze onzckcrhe

den in het micro-systeem 

(bedrijf, gczin) worden 

door interacties met an

dere systemen van hogere 

ordc (regio, sector, natie, 

energiebeleid 

van 

bedrijfssystemen 
grensoverschrijdend en 

dus internationaal vraag

stuk betrcft. In de VN

Confcrentie over Milieu 

en Ontwikkeling in 1992 

in Rio de Janeiro is een 

mondiaal klimaatsverdrag 

vastgesteld, dat weliswaar 

mag het meeste 

verwacht worden 

van het 

economisch 

wereld) vcrder vergroot. 

De ecrder aangegeven 

instrumentarium. 

doelstelling van duurzaamheid volgens 

Hrundtland voor het mondiale systeem 

geeft nog geen duidelijk beslissingska

dcr voor de daarin voorkomcnde sub-

systemcn van toenemend lagere orde; 

laat staan dat de interactie tussen naast 

hogere c.q. lagerc subsystemen, ingc

richt of toegerust is om tot ecn opti

male invulling van de Hrundtland-eis tc 

komen. Dit wordt mede vcroorzaakt 

door de soms tegengestelde economi

sche en andere bclangen van de actorcn 

in de onderscheidcn systemen. Een 

voorbecld in dit vcrband zijn de samcn

werking en voorwaarden voor terugle

vering van energic aan het openbare 

CDV 7/R '!7 

geen sancties kent, maar 

dat wei een begin heeft gcmaakt met 

een duidelijker (wordende) internatio

nale beleidscoiirdinatie, die wellicht en 

zonodig tot mccr dwingcnde uitvocring 

van maatrcgelen zalleiden. 

Onlangs is in de Europesc Unie (EU) 

een COrakkoord gesloten dat ten doe! 

heeft in 2010 de COruitstoot ten op

zichte van 1990 met 15'){, terug te 

brengcn Voor Nederland verwacht de 

EU dat in 2000 de C02-uitstoot zal 

zijn opgelopcn met 10%, zodat in het 

traject tot 2010 door Nederland de 

C02-uitstoot zo'n 20-25% zal mocten 

worden teruggebracht. Het Neder

landse kabinet ziet dat kennelijk ook als 
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een forsc inspanning en heeft aange~ 

kondigd daarom vast te zullcn houden 

aan de eerdcr gelorrnuleerde doelstel~ 

ling voor 2000, namelijk min 3'){, in 

plaats van de drcigende +I 0% ten op~ 

zichte van 1990. Ook vertegenwoordi~ 

gers van de diverse gespecialiseerde or~ 

ganisatie~, waaronder NOVE/\1 

hebhcn I meer dan) twijlels over de 

haalhaarhcid van deze nationalc en 

communautaire doelstellingen. Door 

hen wordt evcneens gewczen op de 

problcmatiek deze macro~doelcn te ef ~ 

kctueren met micro~gedrag, terwijl bo~ 

vendien vom enkelc miljarden guldens 

per jaar geinvesteerd zal moeten wor~ 

den door overheid, hedrijlsleven en 

particulieren. Volgens minister De Boer 

(NRC, H maart 1997) zullen aile beslui~ 

ten die invloed hebhen op de kwaliteit 

van de lysieke ledomgcving, waaron~ 

der ook de nieuwe inlrastructuur, ge~ 

plaatst dienen te worden "in de doel~ 

stelling van ccnnomi~chc groei 

gecombineerd met absolute verminde~ 

ring van de milieubelasting" 

Het is duidelijk dat de voornemens am~ 

hitieuzer worden en uitdagingen bete~ 

kenen, maar nog niet concreet genoeg 

worden aangestuurd Wellicht ook niet 

omdat de gewenste factor~vicr vermin~ 

dering aan energie zonder meer zoge~ 

naamde 'doorbraaktechnologiecn' no~ 

dig maken, naast een integraal 

energie~economie~systeemdenken en 

tocpasscn. 

Agrarische sector 
Voor hct beleid en management van 

zowcl de agrarische sector als de agrari~ 

sche onderneming blijlt evenwel nog 

steeds onzekerheid be,taan over de te 

realiseren doelstellingen, het tempo van 

realisatie ervan en het aanlcggen van 

tus<,entijdsc ijkpunten en van technolo~ 

gische ontwikkeling en hnanciele 

draagkracht van sector en bedrijf Ook 

hier geldt dar voor subsystemen van 

hogere orde, dikwijls sectoraal, afspra~ 

ken in convcnanten zijn gcmaakt, waar 

de hetrdfende sectoren zich hard voor 

maken om de daarin gestelde doelen te 

rcaliseren, maar waar de vertaltng naar 

het individuele bedrijl lnog) uitblijlt 

De Nederlandse land~ en tuinhouw 

neemt circa I 3% van de totalc natio~ 

nalc biidrage aan het hroeikasellcct 

voor de rckening. Dit komt niet zozeer 

door de C:O,~uitstoot, maar met name 

door emissie van N,O (iachgas) en 

CH, (methaan). Per -,aldo i-, de btjdrage 

van de agrarische '>ector aan het broei~ 

kaseftect tussen I 'JR5 en I 994 met 

12,5% toegenomen en is er in I 995 

sprake van stabilisatie. De reductiedoel~ 

'>tellingen voor 2000 voor de totalc 

agrarische sector ziJn voor C:O, gelijk 

aan de algemecn geldende doelen (~3% 

in 2000 ten opzichtc van 1990), terwijl 

voor emissie van lachgas en methaan de 

verrnindcring is gesteld up 45 respec~ 

tievelijk 30% in dezellde periodc 

Cegeven de ontwikkeling tot nu toe lij~ 

ken aile doelen moeilijk haalhaar 

Anders ligt dat met de alspraak over 

verbetering van de energie~efficientie 

(hoevcelheid energie per volume~een~ 

heid product) in de glastuinhouw. De 

tussendoelstelling in I 995, te weten 

40% hogere energie~efticicntie dan in 

1980, is gehaald Om de doclstelling 

van de Meer laren Afspraak (MIAJ voor 

2000 te halen moct de lysiekc produc~ 

tie omhoog en moet mecr en betcr ge~ 

hruik gemaakt worden van energiehe~ 

sparende technieken, zoals warmte van 

derden. Door nieuwe restwarmtc~pro~ 

Jecten en toename van het aantal 

warmte/kracht(W/K)~installaties van de 

nutsbedrijven necmt het gebruik van 

warmte van dcrden vanat 1996 verder 

toe. Bij warmte van derden is het he~ 

(J)V 7.'H '!7 



langrijk dat het aandeel in de totale 

warmtehehoefte per hedrijf (dit is de 

zogenaamde dekkingsgraad) hoog is. 

Restwarmte scoort daarbij hogcr dan 

W/K-warmte. Verbetering van de dek

kingsgraad is moge\ijk door een groter 

warrnte levercnd vermogen per m2 ka., , 

het doseren van C02 van derden en 

rookgasreiniging waardoor het C02 -

doseren met W/K-installaties mogelijk 

wordt. Bij de restwarmteprojecten in de 

Plukmadese polder en Asten wordt ge

hruik gemaakt van zuiver C02 en in 

Bleiswijk van C02 uit de rookgassen 

van de centrale. In de glastuinbouw was 

de C02-uitstoot in 1995 

gehruik van circa 80% en mecr. In de 

veehouderijsectoren wordt dat overwe

gend veroorzaakt door aangekocht vee

vocr, terwijl in de plantaardige sectoren 

uiteenlopcnde indirecte energiedragers 

voor het grootste aandeel zorgen. AI 

met a! is in hct primaire proces het in

directe energiegehruik groter dan het 

directe energiegebruik. 

Toelevering en verwerking 
Ook wanneer de primaire sector als 

cnergiegebruiker en het totale agribusi

ness-complex wordt vergeleken met de 

toclcverende hedrijven en voedings-

middelenindustrie (alles 

verminderd tot 1 06'){, van 

de hasisperiode. 
De Nederlandse 

op zogenaamde binnen

landse grondstofbasis) dan 

hlijkt de glastuinhouw 

voor uitzonderingen te 

zorgen. Naast de verwer

king vraagt ook de toele

vering in de groenten- en 

fruitgrocp en in de hloe

men- en plantengroep re

latief weinig energie ten 

opzichte van het primaire 

proces (20/80% en 

8/92%) In de andere tuin

Door gebruik te (kunnen 

gaan) maken van nu be

schikhare technologie en 

uitrusting lijkt met vee\ in

spanning de verhoging in 

energie-efficicntie van 

50% in 2000 ten opzichte 

van 1980 mogelijk; ook 

hier is het C02-doel 

moeilijker te realiseren. 

land- en tuinbouw 

neemt circa I 3% 

van de totale 

nationale bijdrage 

aan het 

broeikaseffect voor 

de rekening. 

Primair proces 
Vee! aandacht in hct milieu- en ener

gievraagstuk is gericht op de processen 

en emissics van het primaire proces in 

land- en tuinbouw. Dit geldt met name 

voor de glastuinbouw die in het directe 

energieverbruik van de agrarische sec

tor voor een aandeel van ruim 80% te

kent. Ook in de verdeling over direct 

en indirect energiegebruik per bedrijls

type springt de glastuinbouw er uil met 

een hoog aandeel van directc energie 

(glasgroentc 92%, glashloemen 80%). 

In aile andere hedrijfstypen, met uit

zondering van bloemhollenbedrijven, 

liggen de verhoudingen direct/indirect 

precies tegengesteld met een indirect 

bouwgroepen (bloembollen en hoom

kwekerij) ovcrheerst daarentegen het 

energiegebruik in de toelevering In de 

akkerhouw en rundveehouderij blijft 

het aandeel van het primaire proces he

neden 20%, terwijl dat voor de inten

sieve veehouderij rond 40% ligt. Dit is 

belangrijke informatie bij aansturing 

van deze suhsystemen als onderdcel 

van een groter geheel De Nederlandse 

voedings- en genotmiddelenindustrie 

(V&C-industrie) neemt hij een aandeel 

van 17% in productie en 16% in werk

gelegenheid slecht<> 10% van het to tale 

energiegebruik door de Nederlandse 

industrie voor zijn rekening. Daarmee 

is de V&C-industrie een relatief ener-
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gie-extensieve bedrijfsklasse. l:linnen de 

V&G-industrie gebruiken de suikerin

dustrie en zetmeelindustrie het meest, 

zowel absoluut als per werknemer. 

Transport 
Het aandeel van het transport van land

bouw- en voedingsproducties in het 

energiegebruik voor binnenlands trans

port is ongeveer 12% en beloopt in ton 

kilometers zelfs 33%. Het merendeel 

van het transport gaat over de weg 

(93%), waardoor de landbouw- en voe

dingsproducten 40% van het binnen

landse goederentransport over de weg 

voor de rekening nemen, terwijl dat tot 

12% van de binnenvaart en 7% van het 

goederentransport per spoor beperkt 

blijft De uitbreiding van het agrarisch 

goederentransport over de weg ( + 1% 

per jaar sedert 1983) komt vooral door 

vaker dan voorheen en niet door meer 

van het oorspronkelijke product te ver

voeren. Het vaker vervoe-

Voorbeelden daarbij zijn de directe ver

zending van bloemen uit de productie

landen in bijvoorbeeld Afrika naar ver

deelcentra in de consumptielanden, 

zonder de omweg langs de 

Nederlandse veilingen. 

Optimalisatie door 
systeemdenken 
Deze beschrijving van ecn aantal ener

gie-aspecten van de Nederlandse agri

business laat zien dat sprake is van een 

samenhangend netwerk in en tussen 

verschillende schakels van de product

kolom. Als elk bedrijf in de uitlopende 

typen en schakels als subsysteem wordt 

gezien dan blijkt dat de eerder aange

geven sub-optimalisatie van het cner

giegebruik prominent aanwezig is. 

Vanuit een technisch gezichtspunt ge

zien is binnen elk bedrijfssysteem een 

verdere optimalisatie mogelijk. 

Sprekend voorbeeld daarvoor is te vin-

den in de glastuinbouw. 
ren hangt samen met zo

wel meer be- en 

verwerking van het pro

duct als door vcranderin

gen in de belevering van 

de distributiecentra, re

spectievelijk winkels. 

Gezien de trend naar 

Vanuit een Oudere bedrijven met la

gere kasopstanden ver

bruikten bij gelijke op

brengstniveaus per m2 

technisch 

gezichtspunt 
ongeveer 10 m 3 meer 

energie (+15%). Nog dui

delijker is het systeem

voordeel bij belichtende 

rozenbedrijven met daar

voor geschikte rassen in 

vergelijking met vcrgelijk

bare bedrijven zonder be

lichting. Optimalisatie van 

het bedrijfssysteem naar 

gezien is binnen 

elk 

Efficient Consumer Response 

(ECR) in een totaal Agro 

Supply Chain A1anagement zal 

dit extra transport verei

sen. Compensatie kan ge

heel of ten dele gevonden 

worden in ontkoppeling 

bedrijfssysteem 

een verdere 

optimalisatie 

mogelijk 

van fysieke en geld- c.q. informatiestro

men voor met name tuinbouwproduc

ten. I nformatietechnologietoepassing 

kan c.q. zal zeer ten dienste worden 

aangewend voor vermindering van on

der meer het energiegebruik in het 

transport van agrarische producten. 

onder meer energiegebruik 

is een belangrijk aspect in de concurre

rentiestrijd met de mediterrane tuin

bouw die immers over vee! meer 

zonne-energie kan beschikken. In som

mige perioden is dat te vee! voor be

paalde gewassen (bijvoorbeeld rozen). 

Ten opzichte van het energieverbruik 
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voor teelt en transport van rozen uit 

het Mediterrane gebied komt 

Nederland slechts 10% hoger uit. Het 

grate Nederlandse energiegebruik bij 

de teelt van tomaten wordt lang niet 

goedgemaakt door het relatief gunsti

ger energieverbruik bij transport van 

bijvoorbeeld Spanje naar Duitsland; 

uiteindelijk heeft de Nederlandse to

maat op de Duitse markt in totaal tien 

keer zo veel energie nodig als de 

Spaanse. 

In vergelijking met de nog toenemende 

mogelijkheden in Nederland voor ver

betering van de energie-efficiency, 

(b)lijkt een land als Spanje bij uitbrei

ding van het teeltseizoen geconfron

teerd te worden met een toename van 

de hoeveelheid energie per eenheid 

product vanwege de daarvoor noodza

kelijk teeltsystemen (Verhaegh, 1997) 

Een verder terugdringen van deze on

gunstige achterstand in energie-effi

cientie is behalve om bedrijfseconomi

sche redenen ook aantrekkelijk uit 

concurrentieoverwegingen. Vanwege 

onder meer dezelfde klimatologische 

vcrschillcn verbruikt Nederland tien 

keer minder aan gewasbeschermings

middelen per kilogram tomaat als de 

Spaanse telers. Feitelijk moet dus de to

talc milieubelasting (energie, gewasbe

scherming en andere input als water) 

van een teeltsysteem in de beschou

wing worden betrokken. 

Als in het bedrijfssysteem naast techno

logic en teelt ook de economic betrok

ken wordt kan verdere optimalisatie 

plaatsvinden in de richting van zowel 

inkomen als energiegebruik. Hetzelfde 

geldt ook voor andere bedrijfstypen. 

De interactie met de omgeving van het 

bedrijf, dat wil zeggen met andere sub

systemen, biedt eveneens nog diverse 

mogelijkheden tot verdere optimalisatie 
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van energie en economic. Belangrijke 

mogelijkheden zijn onder meer te vin

den in de lokatie en schaalgrootte van 

bedrijven (aanvoer productiemiddelen 

en afvoer producten en afval). Zo valt 

uit de Derde Energie Nota af te leiden 

dat men in 2020 veel of wellicht aile 

elektriciteit in Nederland wil opwekken 

in warmtelkrachtinstallaties, waardoor 

naast stroom tegelijkertijd warmte 

wordt gegenereerd. Benutting van deze 

systematiek in de glastuinbouw en an

dere delen van de agrarische sector zal 

nationaal tot een grate besparing op 

primaire brandstof kunnen leiden. 

Waar het inkomen appelleert aan de 

private doelstelling, is dat - vanwege 

eerder genoemde redenen - voor het 

energiegebruik c.q. efficiency (nog) 

niet zo duidelijk het geval. 

Op diverse manieren kan de overheid 

dat bevorderen met juridische (dwang), 

economische (prikkels) en communica

tieve (overtuigings-) instrumenten. Tot 

de juridische instrumenten behoren 

wet- en regelgeving, vergunningverlc

ning, imperatieve planning en inspec

ties. Als economische instrumenten 

kunnen worden genoemd prijzen, sub

sidies, heffingen, contracten, verhan

delbare vergunningen, privaatrechte

lijke be'invloeding van economisch 

verkeer, statiegeldsystemen en lenin

gen. Communicatieve instrumenten 

zijn voorlichting, convenanten, com

municatieve planning, onderzoek, over

leg, inspraak, certificaten en keurmer

ken en effect-rapportages (Van Eeten 

en Kroppenjan, 1997) 

Zo vormt de energieheffing, die per 1 

januari 1996 van kracht is geworden, 

een aanzet voor een doelgerichter ener

giebeleid. De vormgeving van deze re

gulerende heffing geeft nog geen volle

dige aansluiting op het beoogde doe!. 

Tach vindt menigeen, onder wie de 
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Wctenschappelijke Raad voor het 

Rcgeringsheleid (WRR), dat in de aan

sturing van onder meer het energiehc

leid van bcdrijfssystemen het meeste 

verwacht mag worden van het ccono

mische instrumentarium. 

Deze voorkeur voor economische in

strumentcn vloeit voort uit de omstan

dighcid dat in de agrarischc sector het 

aantal bronncn van emissies zo groot is 

en uit het cenvoudiger afmetcn van het 

milieuprobleem aan de omvang van de 

input dan van de output van 

lcnde actoren op de uiteenlopende hic

rarchische systeemniveaus. 

De tijd dringt: energiek beleid is ver

eist. De realisatie van een duurzaam 

encrgiebelcid hehocft voorlopig nog 

veel intellectucle energie van politici, 

onderzockers en aile typen van consu

menten. De tijd dringt, gelet op diverse 

mondiale scenarios's en studies van de 

be langrij kste encrgic-agentschappen. 

Met de groci van de bevolking en van 

de welvaart in een toene
het hctreffendc subsys-

De tijd dringt: teem. 
mend aantal snel ontwik-

kelcnde Ianden zal het 

energiegehruik in de we

reid in de komende dece

nia geweldig tocnerncn. 

Bovendien dragen de grate 

Daarnaast wordt bedrijfs

vergelijking gezien a is een 

belangrijk instrument in 

het voorlichtende, com

rnunicatieve vlak, terwijl 

Energiek 

beleid is 

vereist. 

juridische instrumenten nodig zullen 

hlijven c.q hlijken. Met hchulp van 

dcze instrumenten of - zoals het geval 

zal zijn - door een combinatie van ins

trurnenten kunnen nieuwe instituties 

gevorrnd worden waar door (groepen 

van) actoren op wordt gercagcerd met 

hun economisch en/of maatschappelijk 

gedrag. Voorbeelden zijn productiel

icenties, stoffenretoursysternen, cross

compliance naar rnilieugrondslag en der

gelijke (Aarcntscn et. al. 1997) In dit 

geheel van instrumenten blijven prijzen 

van energie in rclatie tot andere pro

ductiemiddelen in de context van de zo 

mogelijk duidelijker gedcfinecrde mi

lieugebruiksruimte een belangrijke rol 

spelen Die impact blijkt onder meer in 

de rcactic van de Nederlandse glastuin

houw destijds op de energiecrisis. Niet 

aileen zijn er dan directe rcactics in ge

hruik, maar zijn er veel indirecte, zij 

het noodgedwongcn, reacties tot meer 

onderzoek en dergelijke Uiteindelijk 

rnoet dit leiden tot aanpassing in he

sluitvorming en gedrag bij de verschil-

rnondialc vcrschillen in 

beloning van arbcid in relatie tot kos

ten van encrgie in helangrijke mate hij 

aan het op gang houden van grote 

transportstrornen van goedcren. 

De World Emrgy Council komt tot een 

verduhbeling in 2020 ten opzichte van 

1990, die overwegend in de ontwikke

lingslanden door een verdrievoudiging 

van het energiegehruik zal worden gc

realisecrd. De vcrwachte verschuiving 

in energicbronnen is (nog) niet groot: 

een Iichte teruggang voor olie tegen 

een Iichte toenarne van kolcn, kcrn

energie en >wtural gas. Het aandccl van 

renewables, de duurzarne cnergie, hlijft 

steken op ruirn 12'X,. Wellicht dat in de 

periodc na 2020 de behoeftc aan bio

cnergie verder zal toenernen. Vanuit 

econornisch gczichtspunt geldt dat zo

lang geen andere goedkopcre cnergie

bronnen beschikhaar zijn c.q. kornen. 

Overigens lijkcn de mogelijkhedcn om 

hlijvcnd over voldoendc energic te be

schikken niet bij voorbaat afwezig 

Vcel wordt verwacht van zonne- naast 

windcnergie, terwijl daarnaast de hio-
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massa-energie en hemrtting van afval 

mecr aandacht krijgt. Om de vernieuw

bare encrgie aile kansen te geven wor

den door diverse rcgcringen nlaatrcge

kn getrotfen. 

In ons land kent de minister van 

f'conomische Zaken in de Derde 

Lnergic Nota een helangrijke rlaats toe 

aan duurzame energie. Als richtsnocr 

lor111ulcert de minister, lien procc:nt van 

het cnergcevcrhruik in 2020 is duur

zame energce. Het zou dan vooral om 

elcktriciteit gaan. In deze duurzame 

cncrgic krijgt cncrgic uit bion1as.;;;a na

drukkclijk een plaats. De minister -.telt 

voor 0111 54 PI in 2000, H5 PJ in 2007 

en 120 PJ in 2020 uit hco111assa en alva! 

te hetrekken. Daarmee zal encrgie uit 

hiomassa gcmiddeld zo'n vijhig procent 

van de duurzame energic innemcn. 

Bovcndien wordt energie uit biomassa 

als 'ccn hron met een groot grociroten

tieel' hestempeld. 

Divcr<>e aanpassingen in priJzen en sys

temen zullen echtcr nog nodig zip1 0111 

tot een grotcr aandecl van duurzame 

energie te komcn. llij voldoende prijs

stijging komen ook andere bronnen, 

waaronder aardwarmte aan de orde. 

Conclusies 
Hoewcl vrijwel iedereen zich er van 

hewust is dat zorgvuldig omgaan met 

energie gehoden is, hlijkt dat niet 

steeds uit hct kitelijk gedrag van di

verse actoren en sy<,temen. Dat hedt 

niet aileen hctrekking op hun cigen he

,Jissing-.domein, maar het ontbrcckt 

vooral aan de onderlinge stroomlijning 

tot een over <>ystemen en verschillendc 

hicrarchi<>che nivcaus g6ntegreerdc or

timale encrgie-eflicicntie. Met enkek 

voorbeelden i-. aangegeven dat 'men' re

ageert in energievcrbruik op sturing en 

rcgulering. Het gcdrag van cnergicvcr-

(J lV 7/H '!7 

bruikcr<; kan bc'invloed worden door 

een samenhangend beslissingskader 

over mondiaal, nationaal en hedrijven

en gezimniveau te ontwcrren. Op deze 

wijzen kan met ecn samenhangendc 

bclcidscoordinatie het integraal ener

gie-cconomie-denken hevorderd wor

den. !'v1et name voor de nationale en in

tcrnationalc politick ligt hier een 

evidente rol en taak om de bclcidscoor

dinatic op te pakken. Door een op na

tionaal en internationaal beoogde doc

len gestoeld heleid en inzet van 

instrumenten kunnen de politiek en de 

overheid de individuele en de collcc

tieve (sub- )system en aan-.turcn, wat 

zijn ellcct moet hehben in hun gedrag 

Prof dr.ir. LC Zac/Janmsc is dmctcur. Pdll hcl 

Lndhou1u Eco11omisch /11Sii111111 (Lf/-DLO) 

Cll hooglmwr de 

LmdhouiPllilliPcrsilcil 'vVagwmqCH i11 

Stnileqcsch hcdr.ijfs/Jclmr. in de /,md- Cll tlli11-

howu i11 relatce lol cxteme Olltwckkelimjcn. 
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