Essay Noé van der Hulst

Nederland heeft zich net als de grote meerderheid van de EU
lidstaten tot doel gesteld om in 2050 feitelijk CO2-neutraal te
zijn. Dit geldt dus ook voor de gebouwde omgeving. Daarmee is
een enorme uitdaging geformuleerd die zijn weerga niet kent.
In dit essay verken ik een aantal dilemma’s en beleidskeuzes
die opdoemen. Dat doe ik vanuit internationaal perspectief
omdat het energie- en klimaatvraagstuk alleen op deze manier
zinvol te bespreken is. De cijfers die ik gebruik zijn afkomstig
uit rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
“Mind the gap”
We weten dat energie met een aandeel van
ruim twee-derde veruit de grootste bron is van
de emissies van broeikasgassen (90% daarvan
is CO2). En dit komt doordat circa vier-vijfde van
de mondiale energieconsumptie gebaseerd is
op fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas).
Er is in de dominantie van fossiele brandstoffen
in de mondiale energie-mix bitter weinig
veranderd in de afgelopen decennia. Bedenk
daarbij dat de bevolkingsgroei en stijgende
levensstandaard in de opkomende economieën
de wereld-energievraag sterk opstuwen en je
begrijpt hoe hardnekkig ons probleem eigenlijk
is.
Waar staan we op dit moment met de energietransitie en de implementatie van het Parijsakkoord? Wie naar de mondiale CO2 emissies
kijkt, zal roepen: slecht! Ondanks alle beleidsinspanningen koerst de wereld af op een
gemiddelde temperatuurstijging van 2.7 graden
Celsius, dus ver verwijderd van het oogmerk
van 1.5 graden. Ook voor de EU en Nederland
geldt dat wij nog niet op een traject zitten dat
consistent is met de Parijs-afspraken. Kortom,
er is een kolossale intensivering van effectieve
klimaatbeleidsmaatregelen noodzakelijk om de
CO2 emissies drastisch omlaag te brengen. Dat
geldt zeker wereldwijd, maar ook voor de EU en
Nederland. Er gaapt dus een gevaarlijk grote
kloof tussen de koers waar de wereld op zit en
wat er moet gebeuren om in de buurt te komen

van de ambitieuze klimaatdoelen.
Waarom is het zo moeilijk om de energiegerelateerde CO2 emissies omlaag te
krijgen? Ten eerste is dat het feit dat ieder
huishouden en onderneming energie nodig
heeft voor vrijwel alle activiteiten. In onze
hooggeïndustrialiseerde economie staan vele
raderen stil als er maar 5 of 10 minuten geen
stroom is, of als de olie- of gas-aanvoer stokt.
De voorzieningszekerheid van energie is een
heel groot goed dat bij iedereen hoog in het
vaandel staat. En die kent ook een geopolitieke
dimensie, vooral waar er zorgen zijn over
een te grote afhankelijkheid van importen uit
instabiel geachte landen. Het is een illusie
om energie-onafhankelijkheid of autarkie
na te streven, ook op het niveau van de EU.
Zelfs in een CO2-neutrale economie zal het
niet alleen economisch efficiënter zijn om
goedkope duurzame energie en apparatuur
(zoals zonnepanelen) deels te importeren, maar
zullen we voor een groot aantal materialen
voor wind- en zonneparken afhankelijk blijven
van landen buiten Europa.1 Daarmee hoeft ook
niks mis te zijn, zo lang we maar zorg dragen
voor voldoende diversiteit in de aanvoerbronnen
en –routes naar het beroemde adagium van
Winston Churchill een eeuw terug: “safety and
certainty in oil lie in variety and variety alone”.
Een tweede factor is de lange levensduur
van kapitaalgoederen. We zitten met een
enorme bestaande voorraad voertuigen,
elektriciteitscentrales, raffinaderijen, fabrieken,
gebouwen, huizen e.d. met een economische
levensduur van vele decennia. Dit betekent
simpelweg dat je met enorme remwegen te
maken hebt en dat het zelfs in het beste geval
vele decennia vergt om de energie-gerelateerde
CO2 emissies significant omlaag te brengen.
Deze factor speelt in sterke mate in de
gebouwde omgeving.
Een derde factor is dat het klimaat zo ongeveer
het grootste internationale publieke goed ter
wereld is, zoals de bekende Britse klimaat-

econoom Nick Stern ooit treffend zei. Hoewel
elk land groot belang heeft bij het collectief
reduceren van de CO2 emissies, is de bijdrage
van veruit de meeste landen (zelfs voor de
EU als geheel) hierin relatief beperkt, terwijl
de kosten van klimaatmaatregelen duidelijk
voelbaar zijn. Daarmee is de prikkel voor ‘freeriding’ onaangenaam groot. Alleen een effectief
internationaal gecoördineerde aanpak kan dit
tegengaan. Het Parijs Akkoord komt gelukkig
heel ver in de richting van zo’n aanpak en is
daarom ook terecht een ‘game-changer’
genoemd.
Een vierde factor is het wijd verbreide
wensdenken. Met vele anderen zou ik het
ook prachtig vinden als we eindelijk die
‘silver bullet’ kunnen afvuren waarmee we
in een handomdraai kosteloos de economie
verduurzamen terwijl de groene banen ons
om de oren vliegen. Helaas is de praktijk
een heel stuk complexer. De realiteit is dat
we een brede waaier moeten inzetten aan
weerbarstige beleidsinstrumenten aan de
vraag- en aanbodkant. Waarbij we ons, zeker
in de internationale context, niet kunnen
permitteren om er een of meer te schrappen
(zoals bijvoorbeeld nucleair). Temeer niet omdat
de kosten van maatregelen uiteraard ook een
belangrijke rol spelen. Energie moet betaalbaar
blijven, weten we al veel langer, maar staat
sinds de ‘gele hesjes’ nog wat scherper op het
netvlies. Het omgekeerde wensdenken bestaat
ook: stakeholders met in steen gehouwen
gevestigde belangen die stilletjes hopen dat het
klimaatvraagstuk overwaait of zichzelf oplost
door een technologische deus ex machina. Zij
lopen het grote risico de duurzaamheidsboot
te missen en straks geen deel van de oplossing
te vormen of een plaats in het museum
naast Kodak in te nemen. Wat overigens
niet wegneemt dat er in de periode tot 2050
waarschijnlijk heus nieuwe technologieën
beschikbaar komen die het beeld gaan
veranderen. Kleine modulaire kernreactoren
(SMR), ‘direct air capture’, wie zal het zeggen?
“Expect the unexpected” is een verstandig
motto in dit verband.
Komen we er ooit?
Op een moment dat de lezer het misschien
niet meer verwacht, zeg ik: ja, ik ben
optimistischer dan ooit. Wereldwijs is er een
heuse energietransitie naar een duurzame
energiehuishouding gaande. Tien jaar geleden
was het vooral een onderwerp in EU en OESOlanden. Nu is het nadrukkelijk beleid ook in de
grote opkomende economieën als China en
India. Je ziet dat terug in de sterke opmars van
duurzame elektriciteit (vooral wind en zon), die
de komende decennia meer dan de helft van
de nieuw te bouwen elektriciteitsproductiecapaciteit voor zijn rekening neemt. China
heeft zelfs een sterke marktleiderspositie
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opgebouwd in zonnepanelen. Maar in die grote
opkomende economieën groeit de energievraag
nog zo sterk dat ze ook nog lang veel fossiele
brandstoffen blijven gebruiken om de
voorzieningszekerheid op peil te houden. In de
EU heeft inmiddels de overgrote meerderheid
van lidstaten zich uitgesproken voor CO2neutraliteit in 2050.
Nog belangrijker dan de wereldwijde
commitment van nationale overheden is in
mijn ogen de sterk gegroeide dynamiek van
onderop. Dat is de echte ‘game-changer’ die
de energietransitie drijft. Daarbij denk ik aan
de vele klimaatinitiatieven en –plannen van
provincies, regio’s, steden, dorpen en buurten.
Ook dit is een internationale beweging, zie
bijvoorbeeld de invloedrijke C40. In veel
gevallen zijn de lokale plannen nog ambitieuzer
dan de landelijke, waarmee de opgave voor de
landelijke overheden er soms vooral een wordt
om te faciliteren (en niet te blokkeren).
Heel opvallend is de sterk gegroeide
commitment van een toenemend aantal
ondernemingen. Bijna elke week meldt zich
weer een groot concern dat uitspreekt klimaatneutraal te willen zijn in 2050. Het World
Resources Institute (WRI) schat de verzamelde
omzet van internationale bedrijven die zich
aan ambitieuze klimaatdoelen op ruim $19
biljoen, ongeveer gelijk aan het Amerikaanse
BNP. Maar ook veel kleinere bedrijven
staan te dringen om bij te dragen aan de
energietransitie.
Bij de burgers is al veel langer een sterke
beweging gaande, eerst met de NGO’s, maar
zich uitbreidend tot steeds meer burgers
die zich ontpoppen tot ‘prosumenten’:
consumenten van energie die zelf via
zonnepanelen e.d. bijdragen aan de stroom-

productie. Deze beweging heeft het energieen klimaatbewustzijn van veel burgers flink
opgekrikt. Daar komt nog bij dat de jongere
generaties in mijn ervaring bijna van nature
veel meer begaan zijn met duurzaamheid
en klimaat dan hun ouders. Recent komt
dit heel sterk tot uiting in het opgelaaide
klimaatactivisme van scholieren: het ‘Gretaeffect’.
Last, but not least, komt de financiële
sector steeds nadrukkelijker in beeld bij de
energietransitie. Pensioenfondsen beraden
zich op hun beleggingsportefeuille en het
mogelijke risico op ‘stranded assets’ in
energiebedrijven die onvoldoende meebewegen
in de energietransitie. Er zijn al enkele
spectaculaire voorbeelden van grote fondsen
die significante re-allocaties hebben toegepast
(zoals het Noorse ‘sovereign wealth fund’):
“follow the money”! Aandeelhouders kijken
steeds kritischer naar de transitiestrategie van
grote energieconcerns en spreken zich helder
uit over het tempo van de veranderingen. Bij
veel grote banken is een heroriëntatie gaande
op de vraag of de portefeuille aan leningen e.d.
voldoende is afgestemd op de energietransitie.
En de financiële toezichthouders, inclusief de
centrale banken, roepen vergelijkbare vragen
op vanuit hun rol voor de stabiliteit van het
financiële stelsel.
Wat wil ik met dit alles zeggen? Vooral dat de
wereldwijde energietransitie doorzet ondanks
het feit dat we het nog maar mondjesmaat
zien in de macro statistieken. De bekende
econoom Rudiger Dornbusch zei ooit: “in
economics things take longer than you think
they will, and then they happen faster than
you thought they could”. Dit zou ook wel eens
kunnen gelden voor de energietransitie.
Hoewel de geschiedenis leert dat voorgaande
energietransities al gauw een halve eeuw
nemen, is de opmars van wind- en zonneenergie volgens BP-analyses historisch
ongekend snel. De hoofdvraag wordt voor
de komende tijd: hoe hoog zal het tempo
van de energietransitie zijn? Stapsgewijs
en gradueel of sprongsgewijs en snel? We
lijken nu nog op een gradueel pad te zitten,
maar ik zie een sterke onderstroom die duwt
in de richting van een snellere transitie. Bij
een gradueel transitiepad zal de gemiddelde
temperatuurstijging boven de 2 graden Celsius
uitkomen met alle onvoorzienbare extreme
weer-gevolgen van dien. In dat geval zullen
we gedwongen zijn veel meer uit te geven aan
klimaatadaptatie en schade-herstel. Zien
we toch kans door hogere investeringen t.b.v.
klimaatmitigatie op een pad te komen van
snellere transitie, dan kunnen de investeringen
in klimaatadaptatie en schade-herstel veel
beperkter blijven. Te vaak wordt trouwens
vergeten dat sterke klimaatmitigatie op korte

termijn grote positieve neveneffecten heeft
in de vorm van minder lokale luchtvervuiling,
wat onze gemiddelde levensverwachting en
volgens recent onderzoek zelfs de productiviteit
bevordert.
Relevante trends en aandachtspunten voor de
gebouwde omgeving
Het grotere kader is helder: het
Klimaatakkoord met alle daarin opgenomen
beleidsvoornemens en de ‘stip op de horizon’
van CO2-neutraliteit in 2050. De uitdagingen
voor de gebouwde omgeving zijn kolossaal
groot. Afhankelijk van hoe je de sector precies
afbakent, is de gebouwde omgeving wereldwijd
goed voor 30-40% van de CO2 emissies.
Op EU-niveau is al eerder een doelstelling
overeengekomen van CO2 neutraliteit in 2050
voor de gebouwde omgeving. Maar net als
voor de economie als geheel, zit de sector
nog niet op een pad dat hiertoe leidt. In het
Klimaatakkoord wordt met enige moeite wel
voldaan aan de opgelegde taakstelling in 2030.
Maar hoe gaat het daarna verder?
Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te
voorspellen dat de druk om veel verdergaande
maatregelen te nemen snel zal groeien.
Van de overheid (centraal en decentraal),
van werknemers, van burgers/NGO’s en
van bedrijven/opdrachtgevers. De mondige,
klimaatbewuste burger wil een woning die
energie-neutraal is, of nog liever die schone
energie kan leveren aan het net. Hetzelfde geldt
voor ondernemingen, die nu ook al in groeiende
aantallen 100% groene stroom vragen van
hun energieleveranciers. Voor nieuwe huizen
en gebouwen zijn deze eisen natuurlijk al
veel gemakkelijker te realiseren dan voor de
bestaande bouw. Maar juist in de bestaande
bebouwing zal de meeste verbetering
noodzakelijk zijn. Het tempo van de renovatie
van gebouwen moet volgens het IEA wereldwijd
ongeveer verdubbelen om in lijn te komen met
Parijs. Er is in het Klimaatakkoord gekozen
voor een decentrale aanpak waarin per wijk
(of ander geschikt schaalniveau) wordt bezien
welke oplossing het meest kosteneffectief is
in de nabije toekomst. Nog fundamenteler is
dat er met de voortschrijdende elektrificatie
via zon- en windenergie de behoefte groeit
aan een holistische benadering van het
gehele energiesysteem met het oog op
leveringszekerheid en minimalisatie van
systeemkosten. Daarbij gaan opslag en
conversie een veel belangrijker rol spelen dan
nu het geval is.
In een tijd waarin de mondige burger sterke
eigen opvattingen en preferenties heeft, kunnen
we met de decentrale aanpak nog best voor
verrassingen komen te staan. Zo lijkt er met
de sterk gegroeide aandacht voor de rol van
duurzame waterstof in de decarbonisatie

van industrie, zwaar transport en seizoensopslag ineens ook meer enthousiasme te zijn
voor waterstof in de gebouwde omgeving dan
velen dachten. De bestaande pilots wijzen
hierop, maar ook de signalen vanuit sommige
energiebedrijven en steden. In het VK staan
grootschalige projecten op stapel met het
toepassen van waterstof in de gebouwde
omgeving (Leeds, H21 project). De slogan
‘vangaslos’ is soms te snel geïnterpreteerd als
een in de ban doen van alles wat gas is. Waar
het om gaat, is dat het gas gedecarboniseerd
moet worden richting 2050, maar dat kan
volgens analyses van Navigant in Europa
tegen acceptabele kosten via groen gas en
duurzame waterstof zijn beslag krijgen.
Berenschot heeft vergelijkbare resultaten
laten zien voor Nederland met een relatief
gunstig kostenplaatje. Waterstof is trouwens
ook inzetbaar in allerlei combinaties (als
energiedrager en/of back-up) met warmte en
hybride warmtepompen. Er zijn Nederlandse
bedrijven die al een werkende CV ketel hebben
ontwikkeld die 100% waterstof aan kan. Ik
verwacht dat de Europese discussie vanaf
2020 vooral zal gaan over de vraag hoe we de
gasinfrastructuur gaan decarboniseren. Komt
er bijvoorbeeld een gradueel oplopend verplicht
aandeel duurzaam gas? En dan blijven de
bestaande gasleidingen heel goed inzetbaar,
met enige aanpassingen (compressoren o.a.)
en tegen overzienbare kosten. Het zou dus
vanuit maatschappelijk kosten-oogmerk
prematuur zijn om die gasleidingen uit de
grond te halen, tenzij we 100% zeker zijn dat
ze niet hergebruikt kunnen worden voor het
transport van groen gas en waterstof. We zijn
op weg naar een nieuw energiesysteem met
een mix van groene elektronen en groene
moleculen. Het is daarom verstandig het
einddoel helder voor ogen te houden (CO2
neutraliteit in 2050), maar flexibel te blijven in
de instrumentering. Waarbij de regievoering
en coördinatie nog wel een punt van aandacht
is: wie organiseert het besluitvormingsproces
en wie besluit er over wat, hoe en wanneer?
De te maken keuzes hebben vanzelfsprekend
grote gevolgen voor de bouw en de boven- en
ondergrondse infrastructurele investeringen.
Dit soort majeure transities verlopen per
definitie niet lineair en rimpelloos, maar eerder
schoksgewijs, adaptief en via ‘learning by
doing’. Het zou mij overigens niet verbazen als
er nog scherpere (nationale en/of Europese)
verplichtstellingen in het verschiet liggen op
vele terreinen, waaronder energiebesparing in
de bestaande bebouwing en materialengebruik.
Tegen deze achtergrond breek ik een lans
voor meer pro-activiteit en innovatie in de
gebouwde omgeving door sterk in te zetten
op circulaire economie, materialen-efficiency
en -‘smart city’ concepten, digitalisering/3-D
printing en het experimenteren met het

gebruik van CO2 uit afvang in het bouwproces (cement bijvoorbeeld2), zoals o.a. in
Duitsland wordt bekeken. Denk ook aan de
ontwikkeling van ‘premium’ markten voor
gebouwen en huizen die in elkaar zijn gezet
met materialen die CO2 vrij zijn geproduceerd
(zoals groen staal, gemaakt van groene
waterstof). Rekenvoorbeelden laten zien dat
dat de eindproduct-prijs vaak maar 1-3% hoger
ligt. Tot nu toe is R&D en innovatie geen sterke
traditie in de bouw maar de transitie-uitdaging
is dusdanig groot dat het wellicht toch tijd is
om te bedenken hoe we slimme innovatieprikkels kunnen invoeren in de bouw c.q. het
aanbestedingsproces. Ik begrijp dat de recent
opgezette publiek/private partnership BTIC al
een goede aanzet is voor innovatie-stimulering,
die wat mij betreft krachtige ondersteuning
verdient, o.a. via grootschalige ‘moonshot’
projecten.
Waar ik voor pleit is een aanpak waarin
Nederland voorop loopt met innovatieve
oplossingen voor het transitie-vraagstuk. In
den brede, maar ook wel in de gebouwde
omgeving. Waarom zou de Nederlandse bouw
zich niet als doel stellen om al voor 2050
klimaatneutraal te zijn? Als Nederland eerder
dan andere landen kan laten zien hoe je op
kosteneffectieve wijze nieuwe, maar vooral
ook bestaande huizen en gebouwen energieneutraal kan krijgen (resp. energieleverend),
dan levert dit kennis en kunde op in bedrijven
en instituten die wereldwijd exporteerbaar
is. En dat geldt ook voor creatieve
financieringsconstructies van financiële
instellingen die huidige ‘split-incentive’
barrières doorbreken (zoals in het programma
Energiesprong). De meeste investeringen in
energiebesparing verdienen zich relatief snel
terug in lagere kosten van energieverbruik.
Het feit dat Nederland een van de dichtst
bebouwde landen ter wereld is, biedt ook
kansen in het kosteneffectief aanpakken van
de energietransitie in de gebouwde omgeving
en verduurzaming van onze steden. Hetzelfde
is het geval voor de klimaatadaptatie van
de gebouwde omgeving. In een land als
Nederland moeten we hier sowieso al eerder
en meer in investeren gezien onze ligging,
maar we kunnen hier dus opnieuw door extra
investeringen een voorsprong mee opbouwen
die nieuwe groei en banen oplevert. Er zijn
al verbazend veel innovatieve projecten en
pilots die internationaal veel aandacht trekken
(drijvende huizen, energieleverende gebouwen
e.d.). Maar laten we dit nog nadrukkelijker
onderdeel maken van een bewuste strategie.
Kortom, we kunnen naar mijn smaak veel meer
oog hebben voor de kansen die de wereldwijde
energietransitie ons land biedt. Zeker als we
slim weten aan te sluiten bij de comparatieve
voordelen van Nederland.

