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De slag om  
duurzame  
energie 
Sterke staatBij het sociaal-liberalisme past 

wellicht het streven naar duur-
zaamheid, maar groenen willen 
harder lopen, verder lopen en 
wijzen ook meer de weg richting 
duurzaamheid. 

REACTIE BUREAU  
DE HELLING

HET DOET ME DEUGD dat het duurzaamheidsideaal 
breed omarmd wordt. In het voorjaarsnummer van 
De Helling betoogde ik dat de toekomst van links 
groen is; Hendriks & Bongers vullen in deze Idee 
aan dat ook sociaal-liberalisme groen is. Deze brede 
omarming van ‘groen’ kan vraagstukken omtrent de 
relatie tussen mens en ecosysteem echter ook depo-
litiseren. Dat zou ten onrechte zijn. Een diepgroene 
conclusie van de Van Mierlo Stichting vanuit het idee 
dat vrijheid van toekomstige generaties niet aange-
tast mag worden, zou kunnen zijn dat paal en perk 
gesteld moet worden aan het gebruik van niet-her-
nieuwbare grondstoffen en vermindering van bio-
diversiteit. Als het sociaal-liberale vrijheidsbegrip 
echter een eenvoudige uitruil tussen capabilities 
toestaat, bijvoorbeeld minder natuur voor een hoger 
niveau van onderwijs, kan met dezelfde redenatie 
duurzaamheid lichtgroen worden ingevuld. Met de 
uitsmijter ‘het sociaal-liberalisme wijst de richting, 
niet de weg’ lijkt dit debat vermeden te worden. Ik 
wil het debat aanjagen door naast de sociaal-liberale, 
een scherpe groene visie op duurzaamheid te leggen: 
groenen willen harder lopen, verder lopen, en wijzen 
ook meer de weg in de richting van duurzaamheid.  
Ik zal deze drie aspecten kort toelichten.
 Hendriks & Bongers nemen het schadebeginsel 
van Mill als basis voor de sociaal-liberale duurzaam-
heidsvisie: ‘vrijheid houdt op waar die van de ander 

begint.’ De huidige milieuproblematiek stelt dit 
beginsel op scherp. De vrijheid van huidige gene-
raties om ongebreideld te verbruiken, te vervuilen, 
en te vernietigen houdt niet alleen op maar moet 
ingeperkt worden om in de vrijheid van toekomstige 
generaties te voorzien. Mede daarom benadrukken 
Groenen eerder (dan sociaal-liberalen) de waarde van 
solidariteit. Ons huidige systeem is niet duurzaam en 
er is een actieve daad (solidariteit met toekomstige 
generaties) nodig om dat te doorbreken. Daarmee is 
de richting misschien hetzelfde als die van Hendriks 
& Bongers, maar door de actieve daad sterker te be-
nadrukken geven groenen aan harder te willen lopen.
 Naast vrijheid benadrukken Hendriks & Bongers 
verbondenheid tussen mensen als sociale wezens. 
De politieke filosofie die ten grondslag ligt aan groe-
ne politiek, het ecologisme, gaat verder dan deze 
antropocentrische visie. Mensen worden in verbon-
denheid met elkaar en met het ecosysteem benaderd. 
Dit impliceert een zwaarder gewicht voor natuur 
in een mogelijke uitruil van capabilities en roept de 
vraag op in welke mate vrijheid van huidige gene-
raties ingeperkt moet worden om de vrijheid van 
het ecosysteem te garanderen. Deze stap verder legt 
een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van 
het ecosysteem bij huidige politici. De richting van 
duurzaamheid roept allerlei systeemkritische vragen 
met betrekking tot de weg op. Hoe zien we de rol van 
burgerschap in de context van mondiale markten 
gedomineerd door multinationals? Vraagt duur-
zaamheid niet om nieuwe ordeningsprincipes in de 
economie? Het duurzaamheidsdebat biedt techno-
cratische wegen, maar ook wegen die ons tijdens de 
wandeling dichter bij onze visie op het goede leven 
brengen. Die moeten niet buiten beschouwing gela-
ten worden, maar vragen om politiek debat. 
 Een diepgroene interpretatie van het sociaal-li-
beralisme zou D66 misschien dicht bij GroenLinks 
brengen. Het gehuldigde pragmatisme verkleint ech-
ter de kans op een fundamenteel evenwichtigere rela-
tie tussen mens en ecosysteem. Dan blijft er gelukkig 
genoeg debat te voeren tussen GroenLinks en D66.

Jasper Blom is directeur van Bureau de Helling, weten-

schappelijk bureau GroenLinks. 

Door Jasper Blom

De energietransitie gaat niet alleen over windmolens 
of zonnepanelen. Het gaat om forse veranderingen 
in ons maatschappelijk systeem. Deze herziening 
is complex, grootschalig en langdurig, en kan daar-
door alleen succesvol verlopen wanneer sprake is 
van een heldere centrale regie. Gezien de enorme 
investeringen, de grote belangen die daarbij spelen 
en de maatschappelijke impact zal het transitiepad 
met een zeker gezag, wetmatigheid en voorspelbaar-
heid (moeten) verlopen. Dit kan alleen de staat voor 
elkaar krijgen. We hebben een omvangrijk en ambi-
tieus Deltaplan nodig, maar dit keer voor duurzame 
energie. De regierol van de staat dient stevig en op 
hoog niveau te worden belegd, bijvoorbeeld bij een 
Directoraat Generaal Energie dat deze regierol over 
verschillende departementen kan borgen. 
 Centrale regie is bijvoorbeeld nodig als het gaat 
om de afstemming tussen verschillende duurzame 
energiebronnen. Zon en wind kunnen in Nederland 
tot 70% van de tijd voldoende energie leveren, mits 
al in de planning een optimale afstemming plaats-
vindt tussen windturbines op zee die ook draaien 
met weinig wind en zonneparken op het land. De 
overige 30% van de tijd zullen we het moeten doen 
met geothermie, biomassa en opslag van energie. 
Dat laatste kan bijvoorbeeld door elektriciteit gepro-
duceerd door zon en wind om te zetten in brandbare 
gassen of op te slaan in batterijen. Dit complemen-
taire, maar complexe systeem van duurzame energie 

kan alleen maar succesvol zijn als er centrale regie is. 
Afstemming is ook nodig voor de planning en aanleg 
van de noodzakelijke infrastructuur, voor transport 
en voor opslag. Denk aan het internationaal koppelen 
van netten en het garanderen van voldoende opslag-
capaciteit (om blackouts te voorkomen). 
 Er zijn bovendien ook enorme investeringen 
nodig. Bijvoorbeeld om alle woningen – maar ook 
kantoren, scholen en ziekenhuizen – in Nederland 
aan te passen tot “nul op de meter”; wat betekent dat 
er niet meer energie wordt verbruikt dan er wordt 
opgewekt. Dit vraagt een investering van ongeveer 
100 miljard euro. Dat lijkt veel, maar is minder dan 
de huidige energiekosten over een periode van 15 
jaar. Met de huidige rentestand is dit goed finan-
cierbaar. Grote investeringen vragen echter om een 
zekere betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van 
het systeem. Hier is voor de overheid opnieuw een 
belangrijke rol weggelegd. Verder heeft de staat de 
mogelijkheid om – vooral via de belastingen – een 
eerlijke verdeling van kosten af te dwingen op ba-
sis van principes zoals de vervuiler betaalt, vrije 
toegang tot de netten, en verevening van de kosten 
van opslag. Grootgebruikers van energie betalen nu 
per kilowattuur een factor 25 minder belasting dan 
consumenten. Dit is niet alleen niet eerlijk; het vormt 
ook een obstakel voor de verdere verduurzaming van 
onze energie en economie.   
 Ja, dit Deltaplan vraagt om forse investeringen. 
Zulke investeringen komen het beste tot stand wan-
neer er duidelijkheid is wat er gaat gebeuren, en 
wanneer er regie is op hoofdlijnen. Zoals ook in de 
waterbouw ten tijde van het Deltaplan. Uit allerlei 
studies blijkt dat de economische en maatschappe-
lijke baten van een duurzame energietransitie veel 
groter zijn dan die als we doorgaan op het pad van de 
fossiele brandstoffen: het beperkt de klimaatschade, 
is goed voor de gezondheid (want schonere lucht), 
is goed voor de werkgelegenheid (want vraagt veel 
lokale arbeid) en is ook nog eens goed voor onze on-
afhankelijkheid van olieproducerende landen, zoals 
Rusland. Ons energietijdperk gebaseerd op fossiele 
energie loopt ten einde. Net zoals ooit het Stenen 
Tijdperk. Niet omdat de stenen destijds op waren  
– of nu onze fossiele grondstoffen; nog niet althans – 
maar omdat er iets veel beters is.

Pier Vellinga
hoogleraar klimaatverandering

Wereldfaam hebben onze Deltawerken, 
het geheel aan waterkeringen dat na de 
stormvloed van 1953 vorm kreeg, verwor-
ven. De kenmerken van dit megaproject: 
langetermijnvisie, centrale regie van de 
staat en enorme investeringen. Dit heb-
ben we nu weer nodig om een duurzame 
energietransitie te bewerkstelligen. 
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