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Nederlandbungelt al eenaantal jaar on-
der aande lijstjes vanmeest duurzame
landen inEuropa. AlleenMaltadoet het
nog slechter. Aaneengebrek aanambitie
ligt het in ieder geval niet.Nederlandwil
conformdeEU-doelstellingen in2050
80% tot 95%minderbroeikasgassen
uitstoten en in2023moet 16%vande
energie inNederlandduurzaamopge-
wektworden.Nederland is echter ver
verwijderd vandie ambitie. Sinds 1990
is deuitstoot vanbroeikasgassenwel-
iswaarmet 17%afgenomen,maardat
komt vooral doorminderuitstoot van
methaan inde landbouwenminder stik-

stofoxidesdoor schonere auto’s enko-
lencentrales.Deuitstoot vanCO2 lag in
2015hoger dan in1990. ‘Deuitstoot van
CO2moetdekomende jaren zeventien
keer zo snelworden teruggedrongendan
gebeurde inde afgelopen jaren’, aldus
een rapport vanMcKinsey over de ener-
gietransitie dat vandaag verschijnt.

Een schier onmogelijke opgave, zo
lijkt het,maar volgensOccoRoelofsen,
leider vanhet onderzoek, is het haalbaar.
Doordekomende jarenmiljarden te
investeren inhet isoleren enenergiezui-
nigermaken vanwoningen, elektrifica-
tie vanhetwagenpark endebouwvan
duizendenwindmolens endoorde in-
dustrie duurzamer te latenwerken, kan
Nederland zijndoelstellingenalsnog

McKinsey: minstens 45.000 nieuwe banen
door overgang naar duurzame energie

halen.Roelofsen: ‘In alle sectoren van
de industriemoetenwe zo snelmogelijk
investeren inhet ontwikkelen, testen en
toepassen vanduurzame technologieën.
Niet inde laatste plaats omdatmachi-
nes enandere goederendusdanig lang
meegaandat er soms snel al gekozen
moetworden voor eindoplossingenals
we voortijdige afschrijvingenwillen voor-
komen.’

In totaal gaat het om investeringen
van€10mrdper jaar tussen2020en
2040.Diemoeten leiden tot eengeheel
andere energie-infrastructuur in 2014.
De vraagnaar energie is danmet 30%ge-
daald, terwijl de vraagnaar elektriciteit
is toegenomenmet 37%.Opdewegen
wordt dat zichtbaar doordat 50%vanhet
wagenpark geenemissiesmeeruitstoot
en vrachtwagensopwaterstof rijden.
Binnenvaartschepen varen volledig elek-
trisch. Alle huizen inNederlandworden
beter geïsoleerd totminimaal energiela-
bel B. Verwarming vindt plaats via elek-
trischewarmtepompen, geothermie en
biogas enkokengebeurt hoofdzakelijk
nog elektrisch.DeNederlandse staal-
fabriekenproduceren schoner ende
industrie als geheelmaaktmeer gebruik
vanelektrische stoomboilers inplaats
vanolie- engasgestookteboilers.

De stroomvoorzieningkomt vooral
vannieuwewind- en zonneparkenen in
ietsminderemate vanbiomassacentra-

Bouw

Huizen zijn in 2040 veel
beter geïsoleerd en
besparen zo energie.
Zeworden verwarmd
met elektrischewarm-
tepompen, geothermie
en biogas. Huishoudens
koken vooral op elektri-
citeit.

les. Voorback-upwordendebestaande
gascentrales gebruikt.De schaalwaarop
dekomende jarenwind- en zonnepar-
kenmoetenwordengebouwd is enorm.
McKinsey schat dat er 11.000windmo-
lens in zeenodig zijndie in totaal een
gebiedbestrijken van3500 vierkante
kilometer en120 vierkante kilometer
aan zonnepanelen. ‘Dat is ongeveernet
zo groot als deMarkerwaard’, aldusRoe-
lofsen.

Denoodzakelijke €200mrdaan inves-
teringen zijn absoluut geenweggegooid
geld, zegtRoelofsen.Het levertmini-
maal 45.000banenopen2%extra econo-
mische groei. ‘Door gericht te investeren
inbepaalde sectorenwaarNederland
sterk in is,wordtNederlandaantrekke-
lijker voorbuitenlandse investeerders.
Als er 200.000 elektrische auto’s per jaar
worden verkocht, isNederlandopeens
degrootstemarkt terwereld.Dat trekt
investeerders enbedrijven aan.’

Eenambitieusprogrammadusdat
steunkrijgt vanonder andere Shell. Pre-
sident-directeurMarjan vanLoon toon-
de zich al eerder een voorstander van een
versnelde energietransitie. Ermoet vol-
genshaar gewerktwordenopeenaantal
vlakken,waaronderhet efficiënter om-
gaanmet energie, ‘zoals bijvoorbeeldhet
hergebruiken vanwarmtedie over is op
onze raffinaderij doorhetwarmtebedrijf
vanRotterdam’. VanLoonacht een ver-

TransportZware industrie

De helft van het wa-
genpark in 2040 is
elektrisch en stoot geen
schadelijke gassen uit.
Binnenvaartschepen va-
ren elektrisch, vrachtwa-
gens rijden opwaterstof.
In steden zijn brommers
en scooters elektrisch.

In 2040 is de Neder-
landse zware industrie
energie schoner gewor-
den doormeer gebruik
temaken van (bio)gas-
ovens en boilers. De
CO2-uitstoot in de staal-
sector is tegen die tijd
gehalveerd.

snelling vande energietransitie kansrijk.
‘WehalenonzeCO2-doelen,wehouden
het betaalbaar enhet gelddatwij als
Nederlanders erin steken levert banen
en industriële activiteitenop. Enalswe
het slimdoen, lopenweop sommige ge-
bieden voor opde rest vandewereld en
creërenwekennis enproductendiewe
ookkunnenexporteren.’

OokEnergie-Nederland, een vereni-
ging vanenergiebedrijvendie opdeNe-
derlandsemarkt actief zijn, is bijmonde
van voorzitterMedy vander Laangechar-
meerd vanhet onderzoek. ‘Het biedt per-
spectief op eenhaalbare transitie.Dat is
eenpositief signaal.’

McKinseypleit ervoormeergedetail-
leerde ‘Masterplannen’per sectoruit te
werken. ‘Eerdereaanbevelingenrondom
hetaanstellenvaneen ‘Deltacommissa-
ris’- achtigeverantwoordelijke,dieover
langere tijd regiekannemen,passen
daarbij’, aldusRoelofsen.Volgenshem
isNederlandsterk in lange termijn in-
frastructuurprojecten.Ook iser volgens
hemeenbelangrijke rolweggelegdvoor
definanciële sector, zoals verzekeraars
enpensioenfondsen. ‘Voordiepartijen
zijnstabiele rendementenheelbelangrijk
en is zekerheidvanbeleid ronddeener-
gietransitiedusheelbelangrijk.Degrote
interessevandezepartijenbijdeaanbe-
stedingvanwindopzee laat ziendat ze
geïnteresseerdzijnomdeel tenemen.’

❛❛‘Ditonderzoek
biedtperspectief
opeenhaalbare
transitie.Dat iseen
positief signaal’

Medy van der Laan,
Energie-Nederland
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