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Jan Terlouw is binnen en buiten D66 één van de meest inspirerende 
pleitbezorgers van een duurzame samenleving. Hij ziet voor 
iedereen, van burger tot bedrijfsleven, een rol weggelegd. Maar 
toch vooral voor de overheid. Een duurzame energietransitie is 
een publieke zaak en taak. 

Door Jan Terlouw

soep’ bij elkaar genomen zo groot als een conti-
nent. En aan het eind van deze eeuw zal de tem-
peratuur van de atmosfeer minstens twee graden 
zijn gestegen, nog afgezien van de stijging van de 
temperatuur van de oceanen.

POLITICI DOEN ZELF in het algemeen geen weten-
schappelijk onderzoek, en dus is het volstrekt on-
verantwoord als ze de bevindingen van circa 97% 
van de wetenschappers naast zich neerleggen. Als 
het gaat om de veiligheid van medicijnen, of van 
voedsel, over de betrouwbaarheid van bruggen 
en viaducten, over wat de gewenste diepte is van 
vaargeulen, over de organisatie van het luchtver-
keer, varen politici bij het vaststellen van regels 
blind op de gegevens die wetenschappers en tech-
nici verschaffen. Datzelfde moet natuurlijk ge-
beuren bij het uitvaardigen van regels en wetten 
die het klimaat betreffen. Een politicus die zegt 
‘ik geloof de wetenschappers niet’ begrijpt noch 
iets van het wezen van wetenschap, noch van dat 
van politiek. Een wetenschapper gelooft niet, hij 
meet om theorieën te verifi ëren. 

Toekomstbewaking 
als publieke zaak en taak

‘ Het is in de eerste plaats ‘ Het is in de eerste plaats ‘ Het is in de eerste plaats 
de overheid die de macht de overheid die de macht de overheid die de macht 
en dus de plicht heeft en dus de plicht heeft en dus de plicht heeft 
om ervoor te zorgen dat om ervoor te zorgen dat om ervoor te zorgen dat 
we de aarde niet uitwonen’we de aarde niet uitwonen’we de aarde niet uitwonen’

HET OVERGROTE DEEL van de natuurweten-
schappers die zich bezighouden met het klimaat-
probleem is tot de conclusie gekomen dat de 
temperatuur op aarde vooral stijgt door toedoen 
van de mens, namelijk doordat mensen fossiele 
brandstoffen als olie, steenkool, gas en teerzan-
den verbranden. Daarbij komt het koolzuur vrij 
dat gedurende miljoenen voorgaande jaren is 
gebonden. Het is een broeikasgas dat de balans 
tussen opgevangen en uitgestraalde energie op 
aarde zodanig verschuift dat de temperatuur 
stijgt. Slechts enkele wetenschappers zijn niet 
overtuigd. Eén van hun argumenten is dat het wel 
vaker warmer is geweest op aarde, lang voordat 
de mens er was. Bijvoorbeeld vijftig miljoen jaar 
geleden, toen de temperatuur op Antarctica in de 
zomer boven nul graden was en er op Groenland 
tropische bomen groeiden. Het zijn veranderin-
gen die zich hebben voltrokken gedurende peri-
odes die lang zijn ten opzichte van de tijd dat er 
mensen op aarde zijn. Nu veranderen dingen bin-
nen honderd jaar. In de loop van slechts een halve 
eeuw zijn de oceanen vervuild met een ‘plastic B
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Het bedrijfsleven heeft een taak. Het bedrijfsleven 
is innovatief, kapitaalkrachtig en productief. Het 
bedrijfsleven kan de noodzakelijke maatregelen in 
de praktijk uitvoeren. 
De burger, de consument, heeft een taak. Hij kan 
zijn leven duurzamer inrichten en bovenal kan hij 
bij verkiezingen stemmen op de ‘groenste’ kandi- 
daat die op de lijst van de partij van zijn keuze staat.

Maar vooral de politiek heeft hier een taak. De poli-
tiek heeft regelgevingsmacht en kan afdwingen dat 
er duurzaam wordt gehandeld. Duurzame energie 
is er in overvloed. De zon straalt immers iedere dag 
weer een veelvoud van de hoeveelheid energie die 
we nodig hebben naar de aarde. De overheid zou 
kunnen afdwingen dat we die duurzame energie 
gebruiken en niet de zonne-energie die ligt opge-
slagen in de vorm van olie, kolen, gas, teerzanden 
en wat dies meer zij. Als je in honderden jaren op-
maakt wat in honderden miljoenen jaren is opge-
slagen, is dat verre van duurzaam handelen.
Een liberaal houdt niet van een bemoeizuchtige 
overheid. Maar dat wil niet zeggen dat een goe-
de liberaal vindt dat de overheid zijn essentiële 
taken mag verwaarlozen. De publieke zaak moet 
worden gediend, zoals onderwijs, zorg, nuts-
bedrijven, veiligheid. Daar is iets bijgekomen: 
toekomstbewaking. Het is in de eerste plaats de 
overheid die de macht en dus de plicht heeft om 
ervoor te zorgen dat we de aarde niet uitwonen. 
Tot midden vorige eeuw hoefden we ons daar 
nauwelijks mee bezig te houden. Generaties lang 
kon men de aarde beter, productiever achterlaten 

Een politicus bepaalt beleid op grond van gege-
vens die hij zelf normaliter niet tot in detail kan 
beoordelen. Hij neemt beslissingen die te maken 
hebben met belangenafweging, met ethiek, met 
zijn opvattingen over wat rechtvaardig is. Een po-
liticus kan eventueel zeggen: ‘zelfs als het klimaat 
gaat veranderen met nadelige gevolgen voor ons 
nageslacht, ben ik niet bereid om minder fossie-
len te verbranden, want ik ben gekozen voor het 
welzijn van mijn kiezers nu. Het nageslacht zal 
zich wel redden, ik vertrouw op het vernuft van 
wetenschappers om het probleem later op te los-
sen.’ Daar kun je het mee oneens zijn (en ik 
ben het er mee oneens) , maar het is wel een poli-
tiek oordeel. Als hij zegt: ‘ik doe het niet omdat 
ik de wetenschappers niet geloof ’, dan doet hij 
aan quasiwetenschap en begrijpt hij zijn taak en 
zijn bevoegdheden niet.
De wetenschappers zijn ongerust. Het ipcc 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) van 
de Verenigde Naties opereert voorzichtig vanwege 
de enorme politieke gevoeligheid van het onder-
werp, maar de conclusies liegen er niet om: hun 
verwachting is dat als we niet ingrijpen, de tem-
peratuur deze eeuw met meer dan twee graden 
zal stijgen en dat heeft zeer kwalijke gevolgen. 
Gletsjers zullen slinken, de zeespiegel zal stijgen, 
er zullen enerzijds meer droogteperioden komen, 
anderzijds meer overstromingen van rivieren. 
Al die veranderingen zullen vooral de bewoonba-
re gebieden van de aarde treffen, en de bewoners 
van de armste landen zullen de eerste slachtoffers 
zijn, want zij zullen onvoldoende fi nanciële mid-
delen en onvoldoende kennis hebben om zich te 
beschermen.

HOE MOET HET probleem worden opgelost, of 
tenminste nog enigszins beheersbaar worden 
gemaakt? Alle klimaatconferenties tot nu toe 
zijn grotendeels mislukt. Er zijn weliswaar mi-
lieudoelstellingen geformuleerd, maar de kunst 
is te bereiken dat ze ook worden gehaald. Wie 
moet daarvoor zorgen? Allereerst hebben weten-
schappers hierbij een taak. Ze moeten niet alleen 
mogelijke oplossingen bedenken en ontwikkelen, 
ze moeten ook hun bevindingen, dat wat ze bijna 
zeker weten, met overtuiging onder de aandacht 
van de politiek en van het publiek brengen. Ze zijn 
tenslotte ook staatsburgers.

‘ Een liberaal houdt niet 
van een bemoeizuchtige 
overheid. Maar dat wil 
niet zeggen dat een goede 
liberaal vindt dat de 
overheid zijn essentiële 
taken mag verwaarlozen’
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38 De slag om 
duurzame 
energie
De kracht
van burgers

Nederland blijft ver achter op landen om ons heen 
als het gaat om het aandeel energie uit hernieuwba-
re bronnen. De redenen hiervoor zijn divers, maar 
insiders wijzen vooral op de historisch innige ver-
binding van de Nederlandse staat met de fossiele 
industrie, en de oriëntatie op gevestigde belangen in 
de bestaande economische en energiegerelateerde 
sectoren. Nederlandse kabinetten hebben de laat-
ste decennia sterk ingezet op het ontwikkelen van 
Nederland als een fi nancieel en economisch han-
delscentrum. De olie-, gas- en kolenlobby, zeer actief 
in Nederland, heeft grote invloed op het beleid van 
vooral het Ministerie van Economische Zaken. De 
schatkist wordt deels gevuld met jaarlijkse aardgas-
baten, maar liefst 14 miljard Euro in 2012. En groot-
verbruikers van fossiele energie betalen in Nederland 
praktisch geen energie- of milieubelasting voor hun 
vervuiling, in tegenstelling tot huishoudens. 
 De ‘burger’ heeft in dit grote geheel nauwelijks 
zeggenschap. En niet alleen op nationale schaal, maar 
ook dichter bij huis. Projectontwikkelaars en boeren-
collectieven hebben bijvoorbeeld de neiging om on-
derling zaken te regelen wat betreft eigenaarschap, en 
opbrengst- en risicoverdeling van windmolenparken, 
maar betrekken daar lang niet altijd omwonenden 
bij. Dit terwijl zichtbare effecten op het landschap en 
zaken als slagschaduw en geluidshinder juist op hun 
schouders terecht komen. Omwonenden hebben dan 
ook zeker een punt als ze zeggen dat ze niet op een 
windmolenpark staan te wachten; vooral wanneer ze 

niet in de lusten delen, maar wel de lasten op hun wo-
ning krijgen afgewenteld. We kunnen wat dit betreft 
leren van Denemarken, waar de windenergiesector 
veel verder is ontwikkeld dan in Nederland. Bij nieu-
we windparken dient daar 20% van de aandelen aan-
geboden te worden aan de lokale bevolking. Zo wordt 
de lokale bevolking mede-eigenaar, en profi teert ze 
mee van de opbrengsten. 
 Maatschappelijk draagvlak en participatie van 
burgers is cruciaal voor het succes van een duurza-
me energietransitie. Dit besef over de kracht van het 
verbinden van mensen, landschappen en hun energie 
is inmiddels ook in Nederland doorgebroken. Mede-
eigenaarschap, medezeggenschap en mede-aandeel in 
de lusten en lasten van windenergieopwekking wor-
den steeds meer benadrukt. De lokale inspanningen 
op energiegebied van participerende burgers en ener-
giecoöperaties – het bottom-up krachtenveld – gaan 
pas echt grote resultaten boeken als het beleid van de 
overheid daarop inspeelt. Wat vooral nodig is, is een 
gelijk speelveld. Zo moet bijvoorbeeld het grootscha-
lige elektriciteitsnet geschikt worden gemaakt voor 
decentrale voeding vanuit diverse bronnen. De rol van 
de overheid is daarbij onmisbaar: voor regie, consis-
tentie van het beleidsarrangement, koersvastheid als 
‘rechttrekker van het speelveld’, voortrekker voor de 
benodigde investeringen in infrastructuur, etc. De 
overheid moet er ook voor zorgen dat vervuilende ac-
tiviteiten worden belast en worden doorberekend aan 
de vervuiler. De inkomsten uit heffi ngen op vervui-
len, of quota, kan de overheid weer aan de gemeen-
schap teruggeven in de vorm van voorfi nanciering 
en garantstellingen voor het investeren in duurzame 
energie en infrastructuur in een regio. Zo zou een 
grotere hefboom kunnen ontstaan van ‘fossiele’ naar 
‘schone’ energie. Met koopmansgeest én met initiatief 
vanuit de samenleving kan Nederland daarmee aan 
een inlooprace beginnen qua schone en duurzame 
energievoorziening. Met het belasten van vervuiling 
komt bovendien een positief ‘discourse’ op gang. Dan 
gaan mensen het erover hebben hoe zij verdienen 
door te investeren in het milieuvriendelijke en toe-
komstbestendige. Het ‘verhaal’ en fi nancieel gedreven 
ondernemerschap werken dan in dezelfde richting.  

Linda Carton, Marieke Oteman (m.oteman@fm.ru.nl) 

en Mark Wiering zijn onderzoekers aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen en Simon Kalf is voorzitter van 

Peak-Oil Nederland.   

Maatschappelijk draagvlak en participa-
tie van burgers zijn bepalend voor het 
tempo en het succes van omschakeling 
naar nieuwe energiebronnen. 
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maal zo gunstig wordt gesubsidieerd als duurza-
me energie, zoals de International Energy Agency 
in Parijs heeft laten weten, dan zijn de handen 
van het bedrijfsleven gebonden. Wat het be-
drijfsleven nodig heeft, is een gelijk speelveld. 
De politiek kan en moet daarvoor zorgen. Maar 
doet het niet.

Het is zeer de vraag of de politiek zijn greep op de 
ontwikkelingen zal herkrijgen. Als de klimaatcon-
ferentie die later dit jaar in Parijs zal plaatsvinden 
opnieuw politieke machteloosheid zal laten zien, 
dan ziet de toekomst er somber uit. Wellicht moet 
de oplossing van onderaf komen. Steeds meer 
burgers maken zich zorgen over de toekomst van 
hun kinderen en kleinkinderen. Kleine, innova-
tieve bedrijven komen met duurzame oplossin-
gen, met hoopgevende initiatieven. Steeds meer 
gemeenten stellen zich duurzaamheidsdoelen 
en lijken die ook te gaan bereiken. Misschien zal 
ook de nationale en internationale politiek op den 
duur overstag gaan, niet uit eigen aandrift, maar 
op grond van wat democratie vermag. 

Jan Terlouw is schrijver, fysicus en voormalig politicus 

voor D66. 

dan men hem had aangetroffen. Nu ondervinden 
we dat de aarde een eindig systeem is, en dat door 
ons eigen menselijke handelen de grenzen van de 
capaciteit van de aarde bijna zijn bereikt. Daarom 
is die nieuwe taak, toekomstbewaking, voor onze 
overheden manifest geworden. 

HET ZORGELIJKE IS dat de politiek de greep op 
de samenleving in steeds hoger tempo verliest. 
Mondiale ontwikkelingen, op het gebied van 
economie, van banken, van kapitaalstromen, van 
migratie, van vluchtelingenstromen… Heeft de 
politiek er nog controle over? De vermogensver-
schillen nemen in schrikbarend tempo toe. Geld 
is macht, dat gaat nog steeds op. Als de geldaccu-
mulatie bij bedrijven en zelfs bij particulieren de 
nationale begrotingen gaan overstijgen, kan de 
politiek dan nog tegenhouden dat onze kinderen 
straks moeten leven op een uitgewoonde aarde?
Het probleem is door menselijk handelen veroor-
zaakt, door wat wetenschap en techniek mogelijk 
maakten, door wat het bedrijfsleven deed om die 
ontdekkingen en uitvindingen om te zetten in 
welvaartsproducten, door het gemakzuchtige 
en verkwistende gedrag van consumenten, door 
overheden die bepaalden wat wel en wat niet 
mocht. Het probleem kan ook door mensen wor-
den opgelost, al dringt de tijd. Een stijging van de 
temperatuur is gaande en al niet meer te voor-
komen, zelfs als het roer nu rigoureus omgaat.
De eenvoudigste remedie is: afdwingen dat de 
vervuiler betaalt. Als dat principe consequent 
wordt toegepast, als in de prijs van ieder product 
het tegengaan van de veroorzaakte vervuiling is 
verdisconteerd, dan wint duurzame productie de 
slag, dat blijkt uit economische analyses. Maar 
als bijvoorbeeld fossiele energie nog steeds vijf-

‘ Het probleem is door 
menselijk handelen 
veroorzaakt. En kan ook 
door mensen worden 
opgelost, al dringt de tijd’

ontdekkingen en uitvindingen om te zetten in ontdekkingen en uitvindingen om te zetten in 
welvaartsproducten, door het gemakzuchtige welvaartsproducten, door het gemakzuchtige 
en verkwistende gedrag van consumenten, door en verkwistende gedrag van consumenten, door 
overheden die bepaalden wat wel en wat niet overheden die bepaalden wat wel en wat niet 
mocht. Het probleem kan ook door mensen wor-mocht. Het probleem kan ook door mensen wor-
den opgelost, al dringt de tijd. Een stijging van de den opgelost, al dringt de tijd. Een stijging van de 
temperatuur is gaande en al niet meer te voor-temperatuur is gaande en al niet meer te voor-
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