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Een ambitieuze,maar haalbaredoelstelling,vindt Hans Koenênhet slÍeven van Nederland
om in 2020tien procent van de benodigdeènergieuit duurzamebronnenop tè wekken.
Koenenwerkt als hoofd van de aÍdelingduurzameenêrgiebii het ministerievan
EconomischeZaken.Van biomassáen wind wordt de komendedecenniadè grootste
biidragevsÍwacht; op de langerêteÍmijn zal zonnestroomsteeds belangrilkerwoÍden.
Koenenis zló edan be{ust dat hel nu jutí
blomassaên wjndene€le zrjn dle op de
meestewe€Éand in de maalsdappij stuilen.
Eiomassav.nwege de assodalle.n€t de
ultsrootvan sóadelijke stoí€n. Onl€re(ht
vlndt Koenen,omdal we volSEnshem In ons
kennen.
land €€n slrengÊemissi€wet8êving
D€ plaalslngvan windturblnesschietve€l
besluurdeÍs,buryeB en mllleu€rganisaÍes
nogal e€nsIn het verke€rdeke€lgat
vanwegede b€ruchtehoÍtsonveEnd€nng.
To.h wor(ft van blomassa(ndusi€Í d€
bloÍacíe die In regulleÍeaÍvalverbrandings_
installaliesmet de reí van het aÍval wordr
veóÍandl met 45 procenthet Srootste
aandeelln de lolale duurzameeneÍgievooÍzieningln 2020 veMaclt; windenergiemoet
zeventlenprocenllevercn.Enel8ieult
om8€vln85warÍte (wamtepompen)mo€l
een kwart bljdtagen.Tot 2020 blitft de
bídnge van zon-theimlschlzonneboiÍers)en
zon'Pv lzonneslroom)b€Íhelden.
Veel geld naaÍ zonn€stroom
Tochb€íeedt het ministerievan Economi
scheZakenbilna derlig pÍocentvan h€t
budS€lvoor duu,zameenergleaan zon.Pv
ln het ÍegeerakkooÍd,
dat looptvan 1998lot
2002, wordt over de hele p€íode ve€rtlg
van de In roraalextlabeschlkbaar
8€stelde
tachtlSmllo€n Suldenroeb€de€ldaan
zonneíÍoom. rsdat, Sezlende kleine
bldlag€aan de totaleduurzame
eneÍgle
voorIienlng (b|Jnavler proent in 2020) niet
een b€ete weemdl Koenen:'De relatiel
grcre aandadí voor zonneíroom moetJe
zlen als een langêteímUnlnvestedng.
van
zonntrnergle venmcnen we zeefveel in
de 21!€euw Het g€ld wordt b€st€€daan de
verdercontwrkkerlngvanzonneteÓnologle
en de Inpasíngvan zonnepanelen
ln de
gebouwd€omg€ving:wonlngen€n dlllleils-

bouw.van N€dedandtun le oveíigensw€l
zeggendat wt alle duurlame enerylmptles
stimurêrcn,ie ljl ándêrc randenzló vaak
uitslultendÍlchten op een enkeleduuzame
t'ron. zo Invêste€rtFrankrilkvooíal In
biolnassa,Dênemarkenên DulGlandIn
wlndenê€lê en ooíendjk en NooMeSenin
wátêrkrádn.samen mei ct€nemark€nzijn wij
qua do€lstellingvoor
duuzamêenergi€hel
me€stambhieus.Het absolut€aande€l
duuzame €neGle blilft voorloplg b€scheiden,
omdat wil hler nou e€nmaalge€n beGen en
Sesdikle ÍMêrên hêbb€n.ooor het grote
aanbodvan rulmlê ên watêrkra.ht hebb€n
anderc landen hel veel gemakk€lukerom
veel vermoSente iníallerên.'
lnhaalslag
'Vvamtepompenhebbeneên ênom polen_
tieel maar zullen nog een inhaalslagmoelen
maken.ln ons land mo€tenze @ncuneÍ€n
Bovendlen
legen d€ hoogrendementskelel.
h€bb€nwij een liJnmalg gasneLln Dultsland
ls dat bïvooÈ€€ld ande6. Maarwe veÍ\,''aó_
ten dal warmlepomPenna 2007 íe€ds
belangijker gaan wodên. Het gaat dan nlet
alleenom industrièlet@passingen,waarlt|J
rcslwaínte wodl benut maár ook om de
€(hle duuzame toepassingvan dê waÍmtÈ
pomp,waaÈ'j de onSevinSswamteuit
water, bodem oÍ luói voor ruimteve armtng
wordt inSezel,eventueelin combinallemel
wamte €n koudeopslaS;'
'\r'oorde zonneboilerhopen tr€ in hel
laaí
2000 de 80.000 te harên,máar waalsthtnlík
lukt dat nleL Momenleelzijn enkeletienduiwe
zendenzonnebollersSelinstalle€rd.
haddenverwachtdat met deaans<heplng
van d€ EneryleF,restatleNorm (EPN)het
wel voldoende
8€bruikvan zonneboilers
zou
woÍden.
Dat blijkt heláas
SÊsdmuleerd
nog nler he! gevalte zln. De ÉPNis een

doelvoor*hrin, h tegeníellhg tot e€n
middelvoo6chdfl De bouw magdus zelt
bepalenop welke u/l?e eneígleb€sparingin
€en $bouw tot standword gebEÓi Hel
blÍkt dat de bour^6e.torvaak kl€5tvooÍ
anderemaalrc8Êlen,zoálsblivooDe€ld
wafrleterugwinnlng
ult venillatleluchi
Daar
vall meer8as mêe le bespaíen.Ez ondervan zonnebollers
ínansteuntde aanschal
cie€|.De subídie looÉ nog tol en met 2000.
In het zonnebollêr.onvênantls aÍgespÍoken
datde minilenesEzen VRoMzullenbezien
hoe voor de beíáande bo|.|wde loepasshg
van zonneboileBgestlmuleeídkan worden,'Duurzame enertie, VanzelÍsprekend'
ÍMetinírumenten als de EPN,subrldl€sen
voorlióling wir Ez de toepasslngen b€kendMel
heidvan duuEameênêGr€stlmuleíen.
de campagne DuuÍzameeneígle.vanzelÍ_
sprckend'zal het ministêdêzid de komende
periodespeciaal .rden op bestuudeE en
bedÍjven, waarcnderde bolwbmnche.
AÍ8elop€njaar wed de campagnebíeed
-Pap,
Saatde zon
Sevo€rd.Met de slogan
nooituit?'wed via de medlade aandactÍ
Seveíigd op onuitputiêlUkeduurrame
-De
energiebrcnnen,zoalsmnneenergle.
bouwbnnche en beíuurde6 zoalsgem€€n_
ten en provincieezullen mêt meergedchie
lnÍoÍmaile woKlen benad€rd,via krantenen
spe€ialeadies. van gêmeentenwordt onder
me€rverwachtd.t ze In hun íedenbouwkundlge plann€nrekeningtullen houdenmet e€n
Sunsriseoíëntalie op de zon.ook huisnoude
llk en planlsoenafvalis een aandadtspunt
met het oog op brandslofvoor blomassacenltales.Blj de uitvo€nngvan d€ campagne
weÍken we dlred samenmel hel PÍoJe.tbu_
reau DuurzameEneryie-'

