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Een ambitieuze, maar haalbare doelstelling, vindt Hans Koenên het slÍeven van Nederland

om in 2020 tien procent van de benodigde ènergie uit duurzame bronnen op tè wekken.

Koenen werkt als hoofd van de aÍdeling duurzame enêrgie bii het ministerie van

Economische Zaken. Van biomassá en wind wordt de komende decennia dè grootste

biidrage vsÍwacht; op de langerê teÍmijn zal zonnestroom steeds belangrilker woÍden.

Koenen is zló edan be{ust dat hel nu jutí

blomassa ên wjndene€le zrjn dle op de
meeste we€Éand in de maalsdappij stuilen.
Eiomassa v.nwege de assodalle .n€t de
ultsroot van sóadelijke stoí€n. Onl€re(ht
vlndt Koenen, omdal we volSEns hem In ons
land €€n slrengÊ emissi€wet8êving kennen.
D€ plaalslng van windturblnes schiet ve€l
besluurdeÍs, buryeB en mllleu€rganisaÍes
nogal e€ns In het verke€rde ke€lgat
vanwege de b€ruchte hoÍtsonveEnd€nng.
To.h wor(ft van blomassa (ndusi€Í d€
bloÍacíe die In regulleÍe aÍvalverbrandings_
installalies met de reí van het aÍval wordr
veóÍandl met 45 procent het Srootste
aandeel ln de lolale duurzame eneÍgievooÍ-
ziening ln 2020 veMaclt; windenergie moet
zeventlen procenl levercn. Enel8ie ult
om8€vln85warÍte (wamtepompen) mo€l
een kwart bljdtagen. Tot 2020 blitft de
bídnge van zon-theimlsch lzonneboiÍers) en
zon'Pv lzonneslroom) b€Íhelden.

Veel geld naaÍ zonn€stroom
Toch b€íeedt het ministerie van Economi
sche Zaken bilna derlig pÍocent van h€t
budS€l voor duu,zame energle aan zon.Pv
ln het ÍegeerakkooÍd, dat loopt van 1998lot
2002, wordt over de hele p€íode ve€rtlg
van de In roraalextla beschlkbaar 8€stelde
tachtlS mllo€n Sulden roeb€de€ld aan
zonneíÍoom. rs dat, Sezlen de kleine
bldlag€ aan de totale duurzame eneÍgle
voorIienlng (b|Jna vler proent in 2020) niet
een b€et e weemdl Koenen: 'De relatiel
grcre aandadí voor zonneíroom moet Je
zlen als een langêteímUnlnvestedng. van
zonntrnergle venmcnen we zeef veel in
de 21!€euw Het g€ld wordt b€st€€d aan de
verderc ontwrkkerlngvan zonneteÓnologle
en de Inpasíng van zonnepanelen ln de
gebouwd€ omg€ving: wonlngen €n dlllleils-

bouw. van N€dedand tun le oveíigens w€l
zeggen dat wt alle duurlame enerylmptles
stimurêrcn, ie ljl ándêrc randen zló vaak
uitslultend Ílchten op een enkele duuzame
t'ron. zo Invêste€rt Frankrilk vooíal In
biolnassa, Dênemarken ên DulGland In
wlndenê€lê en ooíendjk en NooMeSen in
wátêrkrádn. samen mei ct€nemark€n zijn wij
qua do€lstellingvoor duuzamê energi€ hel
me€st ambhieus. Het absolut€ aande€l
duuzame €neGle blilft voorloplg b€scheiden,
omdat wil hler nou e€nmaal ge€n beGen en

Sesdikle ÍMêrên hêbb€n. ooor het grote
aanbod van rulmlê ên watêrkra.ht hebb€n
anderc landen hel veel gemakk€luker om
veel vermoSen te iníallerên.'

lnhaalslag
'Vvamtepompen hebben eên ênom polen_
tieel maar zullen nog een inhaalslag moelen
maken. ln ons land mo€ten ze @ncuneÍ€n
legen d€ hoogrendementskelel. Bovendlen
h€bb€n wij een liJnmalg gasneL ln Dultsland
ls dat bïvooÈ€€ld ande6. Maar we veÍ\,''aó_
ten dal warmlepomPen na 2007 íe€ds
belangijker gaan wodên. Het gaat dan nlet
alleen om industrièle t@passingen, waarlt|J
rcslwaínte wodl benut maár ook om de
€(hle duuzame toepassing van dê waÍmtÈ
pomp, waaÈ'j de onSevinSswamte uit
water, bodem oÍ luói voor ruimteve armtng
wordt inSezel, eventueel in combinalle mel
wamte €n koudeopslaS;'
'\r'oor de zonneboiler hopen tr€ in hel laaí
2000 de 80.000 te harên, máar waalsthtnlík
lukt dat nleL Momenleel zijn enkele tiendui-
zendenzonnebollers Selinstalle€rd. we
hadden verwacht dat met deaans<heplng
van d€ Eneryle F,restatle Norm (EPN) het

8€bruik van zonneboilers wel voldoende

SÊsdmuleerd zou woÍden. Dat blijkt heláas
nog nler he! geval te zln. De ÉPN is een

doelvoor*hrin, h tegeníellhg tot e€n
middelvoo6chdfl De bouw mag dus zelt
bepalen op welke u/l?e eneígleb€sparing in
€en $bouw tot stand word gebEÓi Hel
blÍkt dat de bour^6e.tor vaak kl€5t vooÍ
andere maalrc8Êlen, zoáls blivooDe€ld
wafrleterugwinnlng ult venillatleluchi Daar
vall meer 8as mêe le bespaíen. Ez onder-
steunt de aanschal van zonnebollers ínan-
cie€|. De subídie looÉ nog tol en met 2000.
In het zonnebollêr.onvênant ls aÍgespÍoken
datde minilenes Ezen VRoM zullen bezien
hoe voor de beíáande bo|.|w de loepasshg
van zonneboileB gestlmuleeíd kan worden,-

'Duurzame enertie, VanzelÍsprekend'
ÍMet inírumenten als de EPN, subrldl€s en
voorlióling wir Ez de toepasslng en b€kend-
heid van duuEame ênêGr€ stlmuleíen. Mel
de campagne DuuÍzame eneígle. vanzelÍ_
sprckend' zal het ministêdê zid de komende
periode speciaal .rden op bestuudeE en
bedÍjven, waarcnder de bolwbmnche.
AÍ8elop€n jaar wed de campagne bíeed

Sevo€rd. Met de slogan -Pap, 
Saat de zon

nooit uit?'wed via de medla de aandactÍ

Seveíigd op onuitputiêlUke duurrame
energiebrcnnen, zoals mnneenergle. -De

bouwbnnche en beíuurde6 zoals gem€€n_
ten en provinciee zullen mêt meer gedchie
lnÍoÍmaile woKlen benad€rd, via kranten en
spe€iale adies. van gêmeenten wordt onder
me€r verwacht d.t ze In hun íedenbouwkun-
dlge plann€n rekening tullen houden met e€n

Sunsrise oíëntalie op de zon. ook huisnoude
llk en planlsoenafval is een aandadtspunt
met het oog op brandslof voor blomassacen-
ltales. Blj de uitvo€nng van d€ campagne
weÍken we dlred samen mel hel PÍoJe.tbu_
reau Duurzame Eneryie-'�


