
Onzalig
Peperduur duurzaamheidsakkoord kiest voor

onrendabele technieken. En de burger betaalt

De afgelopen maanden
hebben tientallen maat-
schappelijke organisa-

ties op verzoek van de Tweede
Kamer vergaderd over de toe-
komst van Nederland op ener-
giegebied. Dat deden ze onder
de bezielende leiding van de
Sociaal-Economische Raad
(SER) en onlangs is de teerling
geworpen: Nederland heeft een
Nationaal Energieakkoord.

Het is - om het vriendelijk te formuleren - een merkwaardig
brouwsel, zelfs in een land dat toch een rijke traditie kent in polde-
ren. Een conglomeraat van belangenorganisaties, lobbyclubs en
actiegroepen dat over de energietoekomst mag beslissen. De vak-
beweging die over energie meepraat - het kan niet veel gekker.

Over de daadwerkelijke inhoud van het energieakkoord kan
het een en ander worden gezegd. Zo is het de vraag ofhet wel ver-
standig is om vijf oude kolencentrales te sluiten. Natuurlijk, van
aile energievormen is kolen het vuilst en ook vallen er de meeste
slachtoffers door - bijna wekelijks stort wel ergens een mijn in -
maar energie gaat ook over economie en concurrentieverhoudin-
gen. Nu al verschuiven multinationals hun investeringsplannen.
omdat gas in de Verenigde Staten (dankzij de boom in schaliegas) • <?'
ongeveer een kwart kost van het gas in Europa. Is het dan wel zo
verstandig om in een land dat meer last heeft van de crisis dan de
meeste andere landen in Noordwest-Europa, de enige echt goed-
kope energiebron - die andere, kemenergie, is hier al langer een
doodlopende weg - af te sluiten?

Natuurlijk lijkt het verstandig om geen nieuwe kolencentrales
meer te bouwen, maar laten we toch zo lang mogelijk profiteren
van de goedkope stroom die uit de oude en afgeschreven centrales
komt. Ook is het merkwaardig dat de Noordzee moet worden vol-
geplempt met windmolens. Steeds meer deskundigen keren zich af
van deze technologie, die weinig zoden aan de dijk zet, waarvoor
altijd een back-up met snel inschakelbare gascentrales nodig is en
waartegen steeds grotere groepen in de samenleving opponeren.

Maar laten we geen spijkers oj) laag water zoeken: dat Natio-
naal Energieakkoord gaat natuurlijk helemaal niet over energie.
Wiebe Draijer, voorzitter van de SER, formuleerde het juist in zijn
eerste interview nadat het plan af was: 'Hiermee geven we een
enorme slinger aan duurzaarnheid.' Inderdaad, het is een duur-
zaarnheidsakkoord.

En daar zit dan ook de grootste zwakte. Duurzaarnheid is een
vaag begrip dat in aile richtingen kan worden uitgerekt (people,
planet, profit). In de praktijk betekent het doorgaans dat er wordt
gebogen voor een omstreden wetenschappelijke theorie: het zoge-
heten broeikaseffect, dat stelt dat de mens via het verstoken van
fossiele brandstoffen het klimaat op aarde opwarmt.
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De wereldwijde temperatuur stijgt al bijna twintig jaar niet
meer, maar feit is dat de milieubeweging de hypothese heeft om-
helsd als vehikel om de wereld - te beginnen bij Nederland - vol te
zetten met haar speeltjes: windmolens, zonnecellen en oplaad-
palen. Dat is ook de diepere betekenis van het 'energieakkoord'.
Greenpeace en co is erin geslaagd om dit plan via de band aan het
parlement en dus het yolk op te dringen. Zoals actievoerders in de
Volkskrant jubelden: 'Het belang is dat de duurzaarnheidsbewe-
ging nu volwaardig aan tafel zit bij wat tot voor kort het exclusieve
domein was van de sociale partners in de oude economie, werk-
gevers en vakbonden. Dat is dus een historisch moment.'

Het is te vrezen dat de heren gelijk hebben. Overal in de wereld
schrikken landen die zich aan deze 'nieuwe economie' hebben ge-
committeerd terug. In Spanje worden de absurde subsidies op zon-
neceilen teruggedraaid, waardoor talloze banken - ook in Neder-
land - verder in de problemen komen. In Duitsland betaalt de con-
sument al zoveel energiebelasting dat arme Duitsers Gawel, ze
bestaan) de bossen in trekken om daar hout te verzamelen en ver-
volgens te verstoken in vervuilende ailesbranders.

Het is een onzalig akkoord dat de vakbeweging, de werkgevers
en de duurzaamheidsbeweging hebben gefabriceerd. Er is maar
een - klein - voordeel: de doelstelling dat in Nederland in 2020
16 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt, is drie jaar
naar achteren geschoven. Dat zou ongeveer 800 miljoen euro sche-
len. Daarom wordt het Nationaal Energieakkoord inVVD-kringen
gevierd als een overwinning.

Dan nog moet er veel worden geinvesteerd in onrendabele
energietechnieken. Er is al geschat dat, als het energieakkoord
wordt uitgevoerd, er per jaar 8 miljard euro zal moeten worden op-
gebracht door de burgers. Maar het akkoord zal geen enkele aan-
toonbare invloed hebben op de wereldtemperatuur. Het zal slechts
fnuikend zijn voor de koopkracht. Simon Rozendaal
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Nee, geen groots feest zoals in Nederland. Maar
troonsbestijging van Filip was zeker geslaagd

, prinS Flater', 'Prins Hark'
en 'Brekebeen Filip': in

de aanloop naar de troons-
bestijging van de Belgische -
kroonprins Filip werd in Ne- ~
derland geschamperd over de ~
aanstaande zevende koning der
Belgen. Maar tot ieders verba-
zing - ook die van de Belgen
zelf - deed de kersverse Ko-
ning het wonderwel. Filip
oogde ontspannen en zeltbe-
wust. Een enkele zuurpruim merkte op dat de toegestroomde
massa niet maatgevend was voor Filips populariteit - het was im-
mers ook de Natoniale Feestdag, dus publiek was er toch al.

Voorafwerd door Nederlanders en Belgen vaak de vergelijking
gemaakt met de groots opgezette dag voor koning Wiilem-Alexan-
der - dat lukt in Belgie toch nooit. Maar het feest voor Filip was
pretentieloos en prettig ongeorganiseerd. Waar de Nederlandse
politie elk republikeins geluid onschadelijk maakte, deden de Bel-
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