
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Opschalen  

en  

Opschieten! 
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Opzij opzij opzij  -  maak plaats, maak plaats, maak plaats.  

Wij hebben ongelofelijke haast…. 





Nieuw rapport IPCC 



> 90% in de oceanen: zuur +25% 



Klimaatverandering 

• Wetenschap en meer dan 180 landen: 

voorkomen gevaarlijke klimaatverandering 

• = niet meer dan twee graden 

temperatuurstijging accepteren 

• = niet meer dan 350-450 ppm, 

broeikasgassen in de atmosfeer (CO2, 

methaan etc) 





Daarom zo snel 

     





Grote gevolgen 

• Welke risico vind je dan acceptabel? 

• 50% kans onder 2 graden te blijven? 

• Liever hogere kans 

• Veiliger en bekender: 1 – 1,5 graad stijging 

• Dan ieder jaar 6% minder uitstoten 

• Vrij vertaald: 100% duurzame energie in 

2030 (uitstoot zeer laag) 



Op naar 2030 ! Niet incrementeel! 





Waar gaat dit rapport over? 

• Energievoorziening (fossiel als feedstock nog 
buiten beschouwing) 

• Antwoord op de vraag: KAN het in 2030 
(technisch, financieel, mankracht) - ETM 

• Basis waarmee gerekend is: simpel en 
conservatief 

• Daar bovenop: visie: wat kan er nog meer, 
waar gaan we heen => versnelling 

• Aanzet mbt “Hoe”en “Wie” & Agenda 



Doelen rapport 

• Discussie op gang brengen dat/hoe het 

sneller kan en moet (urgentie & oplossing) 

• Visie hoe het zou kunnen - voorstelbaar 

• Versnelling op gang brengen 

• Kennis vergroten 

• Inspiratie tot actie (burger, bedrijf, 

overheid) 

 



En wat levert het op? 

• Leveringszeker & betaalbaar 
energiesysteem 

• 150.000 banen & versnelde innovatie 

• Als goedkope gas op is, zijn wij niet 
afhankelijk van andere landen 

• Energievoorziening in 2030 

 is 3 mrd goedkoper dan BAU 

• Investering 1,5% BNP/jaar 

 

 

 





CO2-uitstoot in 2011 (158 MT) 





Bouwplan 

• Energie neutraal voor max 35k – gem huis 

• Groeien naar gem. 250.000 huizen/jaar 

• 2030 bouw e-neutraal 

• Kwestie van organiseren – 

Pensioenfondsen? 

• Techniek is er & eerste leningen (SVn) 

• Op naar de keukentafel! 





Innovaties en Actie – nodig! 





Het gaat razend snel - 2030 



Fietssnelweg 





Auto & energie (opslag duurzaam) 



We worden steeds creatiever 





Verdere versnelling door 

• Transitie van vlees naar plantaardige 

eiwitten 

• Regionaal en seizoensgebonden eten 

• Kortere ketens 

• Combineren: gezondheid, minder energie, 

minder uitstoot, beter voor de grond, beter 

voor biodiversiteit 



Cuba – jaren ‘90 – olie viel weg 

• Snelle pijnlijke transitie 

• Havana, 2 mln, 35% bedekt met 

stadstuinen 

• Leveren 60% van al t voedsel in Cuba 

• Bestrijdingsmiddelen verboden 

• Meststoffen van 1 mln ton-> 90k ton 2010 

• Aantoonbaar gezonder 





2% besparen per jaar 



WRR-rapport 

Naar een lerende economie: 

We zouden een visie moeten maken op de 

economie van de toekomst, en een 

gelaagde strategie “die helpt om onze 

kwetsbaarheid te verkleinen, onze 

veerkracht te versterken en de efficiëntie 

van het grondstoffengebruik in de 

Nederlandse economie te vergroten” . 



Veel meer regionale kringlopen 

• Delen van warmte,  

 CO2, N, C, etc 

• Decentralisering 

• Maakindustrie komt 

 terug 

 



3D-printer – snelle groei 



Waar staan we dan na 4x Anders? 

• Als we t voorgaande doen: 50% minder 

energieverbruik (3,4 => 1,7 EJ) 

• 2011 vs 2030: andere verdeling 



De resterende 50%: duurzaam 

• Veel zon en wind (25000 Mw elk) 

• Biomassa als back up voor elektriciteit; dus 
sneller naar opslag, smart grids, EMS etc 

• Innovaties sneller naar de markt; 2e en 3e 
generatie biomassa, EU hogere opbrengst/ha  

• Diepe geothermie, water, gele energie etc etc 

• Als de overheid meer (lokale) duurzame 
opwekking echt zou willen: salderen langjarig 
vastleggen; ook elders. Werken aan opslag. 







Anders omgaan met Wind  





Handen in 1 slaan 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

• Levert een nieuwe economie 

• Ondernemers cruciaal: vernieuwen, 
opschalen, lef en actie 

• Overheden ondersteunen, halen barrières 
weg, integraler, consequent, samen. 

• Belasting. 

• Onderwijs! 

• Vele burgers zijn al op weg 





 



NODIG NU 






