
NL verdient schonere en
hernieuwbare energie!

MAN I F E S T

Het beginsel van gelijke behandeling is één van de meest fundamentele beginselen van onze 
rechtsstaat. 
Het is zelfs vastgelegd in het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet1 :

Art 1. 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,  geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

1 http://www.art1.nl/artikel/1198-Artikel_1_van_de_Grondwet



Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst,levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het wetsartikel is in eerste instantie van toepassing op burgers maar dit principe is uiteraard ook van toepassing op bedrijven, 
waar concurrentie vervalsing of het mededingingsrecht in het geding  zijn. Het  verwijst naar het zogenaamde “level playing 
field”, een door veel politici gebezigde “oneliner”. Helaas zien wij dit grondrecht van een “gelijk speelveld”  bij de economis-
che beleidsmakers van de Nederlandse overheid in het geheel niet terug.
Dit manifest zal u een kort overzicht geven welke consequenties dit heeft voor bijvoorbeeld de (nieuwe)  spelers op de ener-
giemarkt, met betrekking tot. de hedendaagse hindernissen en uitdagingen. Aan het einde van dit manifest komen we met een 
aantal voorstellen hoe tot verbetering te geraken. Begonnen wordt met een situatieschets.
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Situatie

Wereldwijd is er al een aantal jaren een transitie gaande waarbij de combinatie energie & milieu als sociaal-

maatschappelijk onderwerp de hoogste prioriteit krijgt. Immers ons welzijn en welvaartniveau in de toekomst 

zijn hiervan afhankelijk. Ook de Europese Unie, met instemming van de lidstaten, onderschrijft dit streven dat 

is vervat in een groot aantal nieuwe richtlijnen, die tevens een verplichting inhouden naar de lidstaten.

Het blijkt echter dat oliemaatschappijen, multinationale productiebedrijven en producenten van elektriciteit en 

aardgas, kort samengevat als: “de grote spelers” of “de gevestigde belangen”, al jarenlang een bevoorrechte 

positie innemen en bovenmatig profiteren van financiële en andere beschikkingen die de overheid aan hen op 

energie- en/of milieugebied verleent. 

Dit gaat ten koste van de “kleine spelers” uit het midden- en klein bedrijf (MKB) en innovatieve zelfstandige 

burgers, die hiervoor niet alleen de rekening betalen, maar ook nog eens moeten opboksen tegen tegemoet-

komende regelgeving die voor de “grote spelers” is ingeruimd. Zo krijgen de grote fossiele energie produ-

centen bijvoorbeeld gratis CO2-rechten, die vervolgens tegen marktprijs aan de burger en het MKB worden 

doorberekend.   Dit heeft er onder andere toe geleid dat Nederland is afgezakt tot een van de laagste plaatsen 

op de ranglijst van ontwikkelde landen, als het gaat om innovaties en toepassingen op duurzaam gebied. Bij 

een vergelijking van de milieuprestaties van 29 Europese landen eindigt Nederland op een 20e plaats. Het 

Nederlandse duurzame investeringsklimaat wordt dan ook tot de slechtste in Europa gerekend!

Dit gerezen probleem verdient dringend aandacht, en wel op korte termijn, zodanig dat er recht wordt gedaan 

aan de uitgesproken wens van de bevolking voor een duurzaam energie –en milieubeleid.  Afstemming op 

de bedoeling en voorwaarden van de Europese richtlijnen, is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Er bestaat 

een absolute noodzaak, dat binnen onze rechtsorde, nu recht dient te worden gedaan aan de steeds groter 

wordende groep van innoverende kleinere bedrijven en burgers die aan deze transitie willen en kunnen mee-

werken, maar door een verkokerd overheidsapparaat geen kant op kunnen, en hierdoor mede door de macht 

van de gevestigde belangen worden gegijzeld. 

“Deze groep”, bevat niet alleen een enorm potentieel en talent. Zij is als ruggengraat van de samenleving de 

grootste nationale innovatieve kracht, verschaft de meeste werkgelegenheid en draagt het meeste bij aan het 

bruto nationaal product.

Uit cijfers van andere Europese lidstaten blijkt dat er elders in Europa inmiddels honderdduizenden nieuwe 

banen tot stand zijn gekomen, in de bedrijfstak “energie & milieu”. Nederland blijft daarin sterk achter!

2  http://www.rnw.nl/nederlands/article/wereld-stimuleert-co2-uitstoot-met-miljardensubsidies

3  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=22560
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Spelers

We onderscheiden drie categorieën spelers in de bedrijfstak energie & milieu:

1)DINO’s (Dominante Industriële Nuts Oligarchen)4, maar ook een verwijzing naar de Dinosauriërs.

Het heeft er alle schijn van dat deze vaak beursgenoteerde (niet-Nederlandse) bedrijven als enig oogmerk 

hebben een maximale aandeelhouderswaarde te creëren. Zij hebben geen of nauwelijks interesse om

concrete en langdurige welzijns en welvaartsaspecten op het gebied van energie & milieu in hun 

bedrijfsvoering te implementeren. 

Kort gezegd: het gaat ze om zoveel mogelijk winst op de korte termijn. De lange termijn doet er kennelijk niet 

toe. Niettemin meent de overheid hen als vehikel voor de energie -en milieutransitie te moeten gebruiken. 

Dat deze beleidslijn niet werkt en niet zal werken is de afgelopen jaren al aangetoond. De kernactiviteiten, 

de belangen en de bedrijfsdoelstellingen van deze DINO’s staan immers haaks op die van de energie en- mi-

lieutransitie koplopers, die juist drijven op ingrijpende vernieuwing. De Dinosauriërs zijn overigens uitgestor-

ven omdat zij zich niet konden aanpassen aan een omgeving die in hoog tempo ingrijpend veranderde.

2) RINO’s (Raderwerk Innovatieve Nijverheids Ondernemers) maar ook de afkorting van de rinoceros of

neushoorn, een planteneter die als één van de weinige “megafauna” de Pleistocene ijstijd overleefde. Het 

betreft hier het middensegment van het bedrijfsleven, waar iedere dag opnieuw weer een uitdaging is. De 

middelgrote en kleinere (en veelal ook familie-) bedrijven. De kweekvijver van energie -en milieu innovaties. 

Deze categorie, met al haar innovatieve kracht, wordt onderbenut, genegeerd en verwaarloosd.

3) NIÑO’s (Naamloze Innovatieve Niche Ontdekker) maar ook de Spaanse benaming voor het kerstkind, “El 

Niño”. De kleine, individuele pragmaticus, ontwikkelaar, “Willy Wortel”, ideeënman, uitvinder en doorzetter. Tot 

deze groep behoren ook onze jongeren. 

Anders gezegd: de feitelijke vernieuwers van de samenleving, die niet worden erkend of aanvaard door 

bestaande structuren. Als voorvechters voor vernieuwing wordt hun taakstelling als volgt omschreven:                  

                  

“Bedenk dat niets qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtiger en qua uitwerking gevaarlijker is dan 

zich opwerpen als iemand die vernieuwing wil doorvoeren. 

Want hij die dat doet heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijand, 

terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen die van de nieuwe toestand zouden kunnen profiteren. 

Een lauwheid die voortkomt uit vrees voor de tegenstanders. 

Zo komt het dat zijn opponenten iedere kans grijpen om de vernieuwer vurig aan te vallen en de anderen hem 

slechts halfslachtig verdedigen.” 

(Machiavelli)

4 http://www.energiegids.nl/details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2010/06/14/EM---lobby.xml&amp%3BdossierId=0000020,0000054,0

000055,0000056,0000002&selectedDossier=00000
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Uitdagingen

Een van de meest fnuikende belemmeringen die Nederland de laatste 20-30 jaar in deze situatie heeft ge-

bracht, is de ingewikkelde, ontmoedigende en vaak contraproductieve regelgeving.

In enkele gevallen wordt zelfs al het motto gehanteerd: “als er geen regel voor is, dan is het niet toegestaan!” 

Ook wel eens verwoord als : “waar visie ontbreekt, grijpt de bureaucratie de macht!“ 

We zien deze centralistische topdown regie zo langzamerhand terug in alle sectoren van ons maatschappelijk 

leven. Veel ernstiger is nog het feit dat niemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor deze situatie en 

de gevolgen ervan. Het “collectief bepaalt”, dat wil zeggen: ambtenaren en bestuurders samen, niet de

burgers.

Dit is een situatie zoals wij die kennen uit de voormalige Oostblok landen. Men voelt zich nimmer aangespro-

ken en verwijst bij problemen altijd naar de ander. Dit aspect, dat is gekoppeld aan het in stand houden van 

verkokerde en dominante structuren, maakt dat vernieuwingen en kansenscheppende activiteiten in Neder-

land niet meer van de grond komen. Het onthult ook de oorzaak waarom de “pappen en nathouden aanpak” 

van het zogenaamde “poldermodel” door de gevestigde structuren niet werkt. Immers veelal betreft het 

symptoombestrijding in plaats van de zaken bij de bron aan te pakken en fundamentele veranderingen tot 

stand te brengen. 

Om de categorie “vernieuwers en talenten” (de RINO’s en de NINO’s) op energie & milieu gebied weer de 

plaats te geven die zij verdienen en ons land zowel nationaal als internationaal weer op de kaart te zetten zijn 

op korte termijn een aantal maatregelen nodig.
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Tot oplossingen leidende voorstellen

Aansluitend bij de actie “Nederland krijgt nieuwe energie” stellen wij de volgende beleidslijnen voor :

•	 Vorm,	naar	buitenlands	voorbeeld,	een	nieuw	Ministerie van Duurzame Energie , Milieu en Mobiliteit  

 : ”Min. DEMM“, en haal deze activiteiten weg, bij VROM, EZ, LNV, Ontwikkelingshulp, Verkeer en Water 

 staat, Volksgezondheid en Algemene Zaken. Al deze ministeries hebben hun eigen beleid op dit terrein,  

 terwijl er nauwelijks sprake is van enige samenhangende structurele doelstellingen, een beleid dat   

 inmiddels tot veel verwarring, frustratie en vertraging heeft geleid.                                                                                                                      

•	 Verminder	drastisch	het	aantal	loketten	bij	AgentschapNL,	het	voormalige	SenterNovem,	als		 	

 beleidsuitvoerende instantie. Formuleer voor dit agentschap als belangrijkste vraag:

 “Hoe kunnen wij u het beste helpen?”. 

•	 Geef	vakdeskundigen	in	plaats	van	procesbeheerders	een	grotere	en	beslissende	stem	in	de	

 besluitvorming over de uitvoerbaarheid en maakbaarheid van oplossingen passend bij de

 ontwikkeling van duurzame (hernieuwbare) energie en een schoner milieu!

•	 Leg	structureel	in	de	wet	vast,	welke	doelstellingen	moeten	worden	gehaald	en	stem	die	af	op

	 Europese	richtlijnen,	bijvoorbeeld:	ref.	Richtlijn	RED.	2009/28/EG.	

•	 Rapporteer	en	communiceer	duidelijk	naar	het	publiek	of	jaarlijks	de	doelstellingen	worden	gehaald.		

 Leg tevens structureel in de wet vast welke (financiële) instrumenten hiervoor zullen worden ingezet,  

 zodat bedrijven en burgers zich hierop kunnen richten. 

•	 Overleg	met	buurlanden	over	een	gemeenschappelijke	geïntegreerde	aanpak.	Leer	daarbij	van	de		 	

 anderen en volg hun succes!

•	 Voer	een	CO2-heffing	in	voor	vervuilende	energiebronnen	en	financier	hiermee	technologieën	

 gekoppeld aan bedrijfsmatige activiteiten voor schonere en hernieuwbare energiebronnen.                     

•	 Rem	af	wat	tegengesteld	is	aan	dit	doel.	Schaf	subsidies	op	duurzame	onderzoeks-	en

 ontwikkelingstrajecten af. Immers in dit traject verdwijnt het meeste subsidiegeld, hoewel

 nauwelijks of nimmer de effectiviteit (=rendement) is aangetoond. Steun daarentegen (ook voor de  

 langere termijn) financieel haalbare en maakbare ideeën en projecten van ontwikkelingen van de   

 RINO’s en NINO’s, inclusief de daarbij behorende langere ingebruikstelling periode. Leg het accent op  

 het veel effectievere : “leren door doen”, in de ontwikkeling van technologie en de daaraan gekoppelde  

 voortbrengingsketen, i.p.v. het huidige : “leren door onderzoeken “ 

 Voorbeelden van goede en doeltreffende financieringsinstrumenten zijn: 

•	 feed-in	tarief,	voor	duurzame	electriciteitsopwekking.

•	 accijnsvrijstelling	voor	bio-	of	agro-brandstoffen.

•	 mogelijkheden	via	de	ecotaks	of	energiebelasting.

•	 introduceer	(zoals	dit	in	de	scheepsbouw	wordt	toegepast)	“	Groene	CV’s	”,	waarbij	investeerders	en		

 burgers zich financieel kunnen binden aan duurzame initiatieven.
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•	 Gebruik,	naar	buitenlands	voorbeeld,	fiscale	en	wettelijke	regels	die	een	dergelijke	aanpak	stimuleren		

 zodat financiële middelen vanuit de private sector gaan toestromen en deze ontwikkeling gaan 

 versterken.  Maak vooral de burger en het bedrijfsleven deelgenoot van dit streven om draagvlak en  

 interesse te creëren. 

•	 Voorzie	in	stimulerende	financieringsconstructies,	waardoor	de	moeilijke	stap	van	innovatief	concept		

 naar werkende technologie, het zogenaamde “Valley of Death” syndroom, wordt vermeden.

•	 Schep	voor	alles	een	gelijk	speelveld	voor	allen	die	zich	met	dit	onderwerp	bezig	houden,	ook	als	dit		

 betekent dat het huidige centralistisch aangestuurde energiemodel op termijn zal moeten worden   

 vervangen door de centrale energie opwekkingsinstallaties.                                                                    

•	 Geef	RINO’s	en	de	NINO’s	alle	kansen	om	hun	innovaties	te	kunnen	implementeren	en	faciliteer	de			

 samenwerking met onderzoek -en onderwijsinstellingen, zonder deze van elkaar afhankelijk te maken. 

•	 Volg	de	aanwijzingen	van	de	SER	met	betrekking	tot	de	inzet	van	een	verduurzaming	van	de

 samenleving en ruim een blijvende en belangrijke plaats in voor de RINO’s en NINO’s in de vaste 

 overlegorganen. Op dit moment is er geen of nauwelijks een plaats in enig overleg orgaan voor hen  

 ingeruimd.

•	 Spreek	de	DINO’s,	maar	ook	de	automobielfabrikanten,	en	andere	grote	bedrijven	aan	en	verplicht	hen		

 mee te werken aan het duurzame energie en milieu model. 

•	 Faciliteer,	en	zie	erop	toe	dat	dit		proces	op	passende	wijze	wordt	geïmplementeerd,	zodat	wordt

 voorkomen dat de  DINO’s  door hen niet gewenste ontwikkelingen  afremmen of verhinderen en laat  

 hen naar mogelijkheid gebruik maken, als gelijke partners, van de vernieuwingen die door de RINO’s  

 en NINO’s worden ontwikkeld. 

•	 Ga	zuinig	en	bewust	om	met	energie	en	eigen	bodemschatten.	

•	 Streef	naar	goed	evenwicht	tussen	import	en	gebruik	van	aardgas	uit	eigen	voorraad	en	behoud	de		

 voorraad zoveel mogelijk als buffer. 

•	 Gebruik	bio-gas	uitsluitend	voor	het	hoogste	energie	&	milieu	rendement	en	faciliteer	die	keuze	voor		

 de producent.

Pas in alle gevallen zo snel mogelijk de regelgeving aan, waar dit wenselijk en nodig is!

Een ontwikkeling is duurzaam als die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de 

behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Wereldwijd bekend (Brundtlandt) rapport uit 1987:

Report of the World Commission on Environment and Development:                    

Our Common Future!

www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Tot oplossingen leidende voorstellen


