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2016, na Parijs 

Ik wil het met het oog op 2016 hebben over goede voornemens. Concreet doel ik op het 

klimaatakkoord dat begin december in Parijs is gesloten. Hier gingen zo’n 200 landen akkoord met 

een ambitieus programma om de opwarming van de aarde te beperken. Het nieuwe akkoord wil de 

opwarming van de aarde beperken tot minder dan 2 graden, in de richting van de anderhalve graad. 

Vijf jaar geleden is dit ook geprobeerd; toen werd het in Kopenhagen een mislukking. Nu zijn de 

handtekeningen wél gezet. Juist nu er in Parijs bindende afspraken op wereldschaal zijn gemaakt, 

wordt voorkomen dat  er in China en India wordt doorgegaan met ernstige vervuiling en ongeremde 

uitstoot van CO2.  

Ik denk dat het akkoord van Parijs kansen biedt. De technologie maakt grote stappen voorwaarts. 

Europa loopt voorop in de wereld voor de duurzame energie. Begrijpelijk, want investeringen voor  

zonnepanelen of warmtepompen verdienen zich in zo’n 10 jaar terug. Ik merk dat veel burgers en 

bedrijven bereid zijn mee te investeren in kleinschalige opwekking. Ook de provincies Brabant en 

Zeeland ondersteunen deze ontwikkeling.  

De ontwikkeling en productie van de nieuwe generatie zonnepanelen biedt volop kansen. Solliance, 

gestoeld op ontwikkelingen in Eindhoven en Leuven, gaat voor doorbraken zorgen. Ook de EU draagt 

bij aan deze flexibele uitrolbare zonnecellen, die de rol van de solar-energie verder vergroot. Het is 

goed dat bedrijven als VNL en FUJI de basis leggen voor het produceren van deze nieuwe producten 

in onze eigen regio.  

Nederland behoort niet tot de koplopers. Het Nederlandse ‘Energie Akkoord’ geeft goede aanzetten, 

maar benut nog lang niet alle mogelijkheden. Hier is de spanning met de elektriciteitsmaatschappijen 

voelbaar. Als particulieren naast productie voor eigen gebruik (achter de meter) de ruimte krijgen 

meer op te wekken én aan de buren te leveren, worden ook de afspraken van Parijs haalbaar. Maar 

dit is niet in het gunstig voor de Essents en de Nuons van deze tijd.  

Met de energiemaatschappijen moet sowieso een hartig woordje worden gewisseld. Het nieuwe 

akkoord is alleen haalbaar, als de veroorzakers van CO2 aan banden worden gelegd. CO2 houdt de 

warmte van de zon in de dampkring vast. Het verstoken van fossiele bronnen, zoals aardolie, kolen 

en aardgas, vormt de grootste bron van de CO2-uitstoot. Nederland verstookt meer kolen in de 

elektriciteitscentrales dan ooit tevoren. Op de Maasvlakte en bij Delfzijl zijn nieuwe kolencentrales 

gebouwd die minder CO2 uitstoten. Oude centrales, zoals die in Raamsdonksveer, gaan daarom 

dicht. Voor de locaties aan zee is gekozen, omdat de kolen hier gemakkelijk per schip kunnen worden 

aangevoerd. Bedrijfseconomisch geen slechte keuze: kolen zijn goedkoop en daardoor juist nu 

aantrekkelijk.  

Maar nu komt de vraag op, hoe lang de gloednieuwe kolencentrales open kunnen blijven. Het 

nieuwe klimaatakkoord zet daar een streep door. Sluiten dan maar? De vervuilers laten betalen, met 

hogere stroomprijzen tot gevolg? Want wie draait er op voor deze kosten? We moeten voorkomen 

dat deze bij de burgers en andere elektriciteitsgebruikers worden neergelegd. Een mooie kluif in het 

nieuwe jaar voor de Tweede Kamer. Waakzaamheid is geboden. Want waar zagen we eerder dat de 

burger opdraait voor het verlies? “To big to fail?“. Juist, bij de banken.  



2016 zal een jaar worden met een nieuw energiedebat. De vele energiecoöperaties in onze 

gemeenten staan te trappelen om hun activiteiten op te schalen. Hier gloort een nieuwe 

ondersteunende rol voor de gemeenten en provincies. In Brabant zijn de aandelen van Essent op een 

goed moment verzilverd. In Zeeland hebben de overheden hun aandelen behouden. Het is de vraag 

hoe het met de Nederlandse centrales verder gaat, zeker nu de Eerste Kamer net voor Kerst de 

Stroomwet van minister Kamp heeft geblokkeerd. 

Kortom, het VN-akkoord van Parijs gaat ook ons raken. Tot mijn goede voornemens behoort dan ook 

een energiedebat in 2016. Wilt u er over doorpraten? Ga dan naar mijn website: 

www.lambertvannistelrooij.nl. 

Ik dank u wel. 

Lambert van Nistelrooij 
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