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Nederland verbrandt periaar36 mitiard euro aan energie. De winst die

hiermee door energiemaatschappiien wordt gemaal<t, belandt in de handen

van verre aandeelhouders. Votgens Manuelden Holtander, zetfstandig

adviseurvoor lokate duurzame energie, l<an dat anders. Daarvoor is wel een

sociale revotutie nodig.

edertanders zijn verslaafd aan fossiele
' ,, brandstoffen. Die zijn verant\ /oordetijl<

Voor het mondiate i<timaatprobteem en

veroorzal(en veeI vervuiting. D u urzame

energie is tot nu toe l<anstoos geweest

maatschappii draait atsinds de industrieile

revotutie op fossiete brandstoffen en de rest

van de weretd l<[arnpt in rap tempo aan. Er

gaan bitjoenen in orn. Het is dus begriipetiil<

dat het energieregime van Nedertand

stabiete systeem van economische betangen.

Nedertand heeft bovendien het gas uit

Stochteren dat de Nederlandse schatl<ist

jaartijl<s miijarden aan harde valuta optevert.

Ondertussen btijven de energlerei<eningen

van Nederlandse huishoudens stijgen. De

afgetopen zestien iaa r ziin we ell< jaar

gemiddetd 5,5 procent rneer gaan betalen' Dat

is nogaiwat, zel<er in tijden van eccnornische

stagnatie.

Ondanl<s brede erl<enning van de

problematiel< en de vaststelting dat eerr 10o

procent d uurzam e energievo orzienin g

haatbaar en betaatbaar is, Iul(t het de

overheid tot n u toe niet orn significante
' i-^*



dus zelf doen. De crux zit in burgerparticipa-

tie. onde rzoek geeft aan dat landen met een

traditie van burgerparticipatie op het gebied

van energie zoals Denemarken en Duitsland,

kunnen bogen oP veet meer duurzame

energie dan tanden die wet in duurzame

energie investeren maar weinig participatie

kennen, zoats het Verenigd Koninkrijl< en

N ederland.

Betrouwbaar
Onze verstaving aan fossiele energie heeft

ertoe geteid dat generaties kinderen te horen

hebben gekregen dat stroorn uit het stopcon-

ta,:t'i,rti f €ntra[es Koffit, \/r,r e zijn dus $e r"'/end
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Ergens staat een energiecentrale die enorm

veel stroom produceert en dat verdeelt over

atle huishoudens en bedrijven. Ergens is een

ptek (Stochteren) waar enorm veelgas uit de

grond komt, dat via leidingen naar onze

kachels en gasfornuizen gaat. Dit centralisti-

sche denken over energie gaat heel ver. Er is

bii burgers, bedriiven en overheden een

sterke reflex om energie direct met centrate

opwekking te associdren.

Dat getdt ook voor windenergie. Windmotens

op tand of op zee moeten in grote parken

staan, zodat een groot centralistisch

energiebedriif de stroom kan verdeten over

alte Nederlanders. Publiek-private samenwer-

king tussen de overheid en grote energiebe-

driiven zorgt hierbij zogenaamd voor

duurzaamheid. De overheid neemt de regie en

kiest betrouwbare speters voor de uitvoering'

Een nieuw duurzaam centralistisch systeem

wordt op deze manier oPgebouwd.

De grote energiebedrijven doen er graag aan

mee. Zii moeten hun kostbare reclamecam-

pagnes fi nancieren, managers bonussen

betalen en hun, vaak buitenlandse,

aandeethouders tevreden houden. Als ie maar

zoveel mogeliik ktanten hebt, dat is het credo,

het maakt niet uit waar ze voor betalen. En de

overheid werkt graag mee aan het in stand

houden van hun imago door te schermen met

effi ci6ntie door grootschatigheid, opschaling'

ontzorging en duurzaamheid. Altes is

geregeld, u kunt rustig en warm gaan slapen'

Scheurties
Maar er ontstaan scheurties in dit beetd. Er is

een sterk toegenomen klimaatbewustzi.in'

Bovendien verandert de verhouding tussen

overheid en burgers. Door de individualise-

ring ziin burgers mondiger geworden en eisen

ze meer invloed. De democratiserende

aspecten van decentrate energie-opwekking

passen goed in deze ontwikketing.

De weerstand van bewonersgroepen tegen

windmotens in hun nabiiheid, is ironisch

genoeg ook een illustratie van het feit dat

decentrale energie-opwekking de toekomst

heeft. De Nederlandse windmolens ziin in de

afgetopen 3o iaar nameliik op centralistische

wiize tot stand gekomen of in elk geval met

minimale invloed van omwonenden. De eerste

motens uit de iaren tachtigverschenen op

erven van boeren en waren niet veel hoger

dan de boerderiien en de bomen. Het enige

wat een boer nodig had, was een vergunning

dre destijos gemakkeLijk afgegeven werd'

Toen kwamen er meerwindmolens en werden

ze hoger. Op de ptek waar eerst kteine molens

stonden, werd nu via dezelfde vergunning

opgeschaald naar motens van 80 meter

ashoogte, die in de wiide omtrek zichtbaar

waren.

Overheden en grote energiebedriiven

begonnen met de bouwvan de eerste

grootschalige windparken. Aan minimale

milieu-eisen werd votdaan en ook werd er wel

eens een inspraakavond voor de burgers

georganiseerd zodat aan de burgerparticipa-

tieplicht werd voldaan. Maar meer en meer

mensen kregen last van slagschaduwen,

geluidsovertast en horizonvervuiling.

Tegetiikertiid hadden burgers geen enkele

invloed op de ontwikkelingen, laat staan dat

ze konden meeprofiteren van de winst die

overheden en energiemaatschappiien met de

windmolens maakten. Burgers en natuuror-

ganisaties gingen daarom steeds meer

klagen en organiseerden potitieke invloed.

Waarop gemeenteraden reageerden door

nieuwe windmolenplannen te torpederen.

Overheden en energiebedriiven zijn hier

gefrustreerd over. "Hoe kan dat nou?",

vragen zii zich af ."ledereen wil duurzame

energie, maar niemand wiI het in ziin

achtertuin."

DecentraaI
Dat er weerstand is tegen windmolens is

helemaal niet gek' Vanwege hun houding

hebben overheden en energiemaatschap-

piien zetf het 'Niet in miin achtertuin'-effect

gecre€erd. Mensen willen deze gigantische

molens niet door hun strot geduwd krijgen'

Het ziin obiecten die niet hun eigendom ziin,

waarover ze niks te zeggen hebben en waar ze

niets aan hebben. Ats er wordt geprotesteerd

tegen windmolens, protesteren burgers

eigenliik tegen het oude centratistische

systeem. De volgende stap voor de burgers

ligt voor de hand: neem op een positieve

manier het heft in eigen hand' Als overheden

met een decentrale britop kilken, zien ze dat

grote windmotens w6[kunnen' maar dan op

een andere manier. ln het nieuwe systeem

mogen burgers meedenken en meebeslissen

over ruimtetijke ordening en kunnen ze

mede-eigenaar worden van windmolens. Een

deelvan de winst wordt besteed in de lokale

gemeenschap, biivoorbeetd aan zorg voor het

Iandschap.

Het is attemaaleen kwestie van psychologie'

Al heet tang is bekend dat mensen die een
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economische binding met Schiphot hebben,

veel minder ktagen over het lawaaivan

vliegtuigen dan mensen die deze binding niet

hebben. Dat is met windmolens niet anders.

)e zou zeggen dat deze kennis makketijk

toepasbaar is, maar helaas btiikt dat niet

waar.

Een voorwaarde voor de succesvotte emanci-

patie van windenergie is dat bepatende

mensen binnen overheidsorganisaties en

grote bedrijven een cuttuuromslag maken die

lijnrecht in gaat tegen het oude systeem. Deze

omstag tast hun status en identiteit aan en

betekent in feite een sociate revotutie.To'n

mentate verandering bij machthebbers

ondersteunt uiteraard niet atteen de emanci-

patie van windenergie.Te draagt ook bij aan

allerlei broodnodige maatregeten die de

transitie naar du urzame energie l<unnen

versne[ten , zoats de vergroening van het

be la stin gste Ise l.

E6n soort revolutie
De energietransitie is aan de gan3, fi'laar het

tempo moet omhoog. Er is geen tiid om de

kwestie in het oude centralistische tempo het

hoofd te bieden. Er is ook hetemaal geen

technische revotutie nodig voor een duur-

zame energievoo rziening, al wordt dat

argument wetgebruikt om de Nederlandse

achterstand op het gebied van duurzame

energie te verktaren. Windmolens bijvoor-

beetd zijn technisch uitontwikketd , zeer

stookte centrates, zeker ats je de verborgen

kosten van de centrales door vervuiting

meereke nt.Zonnepanelen ziin met een

terugverdientijd van minder dan tien jaar een

interessante investerin g voor burgers.

Andere alternatieve opwekmethoden kosten

n u wetticht meer getd, maar investeringen

zijn aantrel<ketijk,zeker in het kader van

maatschappetijk verantwoord ondernemen.

En heeI veeI bestaande energiebesparings-

maatregelen verdienen zich binnen enkele

jaren terug.

Een financi6le revolutie is ook niet nodig,

want Nederland kan de benodigde

i nvesteri n gen m al<ketij l< op b ren gen. Ste rker

flog, als we nfet investeren d 6n zullen we het

pas in on ze portemonnee voelen! Ats d e 36

mitjard euro aan energie-uitgaven die we

hebben, stijgen naa r 4c, 5o of 1oo mitiard

euro, dan heeft Nedertand een levensgroot

probleem.

De energietransitie heeft dus geen techni-

sche of financi6[e revolutie nodig, maar een

sociate revotutie, omd atze zich in de hoofden

van mensen afspeelt. Een belangrijk aspect

van de sociate revotutie is al genoemd.

Centratistisch den l<ende overheden,

won ingcorporaties, bouwbed rijven en

investeerders moeten psychotogisch om. Zij

moeten investeren in de sociate revolutie,

anders komt decentrate energie-opwekkin g

niet van de grond. Dit onderdeetvan de

sociate revotutie gaat misschien nog

en is heel zichtbaar. Dat zijn de burgers die

individueel of collectief aan de slag gaan met

energiebesparing en duurzame opwekking,

bijvoorbeetd met zonnepanelen en

windmolens, zonder hulp van overheden. Op

dit moment zijn er in Nederland ruim 4oo

decentrale energie-initiatieven, waaronder

ruim 5o energiecodperaties in handen van

lokale burgers en kleine ondernemingen.

Burgerkapitaal
De energierevolutie zal bedrijven en

overheden stimuteren om hun krachten

optimaatin te zetten voor decentrale

energie-opwekkingvoor en door burgers. ln

en rond deze energiebeweging laten

visionairs zich horen. Neem het Planbureau

voor de Leefomgeving dat spreekt van de

Energieke Samenleving. Of de Amerikaanse

econoom en politicoloogJeremy Rifkin die

stett dat energie het thema van de derde

industri€le revotutie is. En natuurlijk is er

hoogteraar transitiekunde Jan Rotmans, die

de burgerinitiatieven op het gebied van

energie nu al een orkaan noemt.

Het sociale aan de energierevolutie is het

besef dat mensen een niet-fossiel

energiesysteem nodig hebben om gezamen-

lijk een goede toekomst zeker te ste[[en. Dat

nieuwe systeem is gebaseerd is op meer

democratie, burgerkapitaal, onderling

vertrouwen, de kracht van kteinschaligheid,

de menselijke maat, gelijkwaardige samen-

werking tussen burgers en overheden en op

solidariteit tussen burgers en ondernemin-

gen in een netwerkeconomie. Een voorbeeld

daarvan zijn de energiecollectieven die de

duurzaamheid van onze samenleving

vergroten.

De ontwikketingen wijzen op het ontstaan

van een nieuwe democratie. Burgers hebben

daarin niet alleen maatschappetiike invloed

door het kiezen van een potiticus, maar

kunnen in collectieven bijdragen aan de

verbeteringvan hun leefomgeving. Het zaI

zeker niet alleen over energie gaan. Bii

diverse burgerinitiatieven is al te zien dat

men uitbreidt naar zorg en landbouw. Energie

is in dit krachtenveld een aansprekende

aanjager, het is de vonk in de sociate revolutie

die Nedertand doormaakt. De beweging zal

leiden naar een maatschappij waarin energie

niet omgeven is door problematiek, schuld-

gevoel en gebrek aan transparantie, maar

waar energie dichtbii, schoon en goedkoop
i. I


