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Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van een aantal van de belangrijke onderwerpen 
in het maatschappelijk debat over productie, vervoer en gebruik van energie. 
Bij elke onderwerp is de vraag geformuleerd waar het in het debat om draait. 
Onder de vraag staan telkens twee voorbeelden van uitspraken in het debat. 
Deze voorbeelden zijn uitdrukkelijk niet geselecteerd of getoetst op feitelijke 
juistheid. Het doel van de kaart is om de diversiteit aan standpunten en 
argumenten in het debat te laten zien. Daarmee krijg je als lezer overzicht in 
het brede en complexe maatschappelijke debat over ons energiesysteem. Ook 
zijn de voorbeelden niet uitputtend: binnen elk onderwerp zijn er nog veel 
meer standpunten, argumenten en uitspraken te vinden.

Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
* De keuzes gaan over productie, vervoer en verbruik van energie. Denk aan een 
keuze over het al dan niet stoppen met gaswinning, het bouwen van nieuwe 
windparken op land of een nieuwe kerncentrale als het over productie gaat. Bij 
vervoer kan het bijvoorbeeld gaan over de keuze om gasnetten te verwijderen 
of juist om warmtenetten aan te leggen. En bij verbruik gaat het over keuzes 
om te stoppen met gebruik van kolen of biomassa voor elektriciteitsproductie 
of het gebruik van waterstof voor wegtransport. Deze keuzes beperken zich tot 
de fysieke kant van het energiesysteem. Keuzes over de markt of het bredere 
energiesysteem zijn hier buiten beschouwing gelaten.
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Regelbaar vermogen     Wat is het effect van de keuze op de regelbaarheid van onze energieproductie?

‘Ik wil gascentrales behouden, omdat we daarmee elektriciteitsproductie snel op en af kunnen schalen.’
‘Ik vind dat Nederland moet investeren in elektriciteitsopslag, dat maakt duurzame bronnen beter regelbaar.’

Omzettingsverliezen     Wat is het effect van de keuze op omzettingsverliezen?

‘Ik ben tegen waterstof voor grootschalige energieopslag, want bij omzetting van en naar stroom gaat veel energie verloren.’
‘We moeten zo snel mogelijk af van benzineauto’s, driekwart van de energie uit benzine gaat verloren als warmte.’

Energiekwaliteit     Wat betekent de keuze voor de toepassing van bronnen of dragers?

‘We moeten zoveel mogelijk gebouwen verwarmen met omgevingswarmte, want daarvoor hebben we toch geen andere toepassing.’
’‘Ik vind het zonde elektriciteit op te wekken met biomassa, je kunt biomassa beter hoogwaardig gebruiken in de industrie.‘

Omgevingsveiligheid      Wat is het effect van de keuze op de veiligheid van de leefomgeving?

‘Ik wil geen kerncentrales in Nederland, want bij een ramp komen levensbedreigende radioactieve stoffen vrij.’
‘We moeten stoppen met gaswinning in Groningen, het risico op instorting van huizen is onaanvaardbaar.’

Procesveiligheid     Wat is het effect van de keuze op de veiligheid van medewerkers?

‘Ik wil meer lokale energieproductie, het verschepen van olie is bijvoorbeeld gevaarlijk door piraterij.’
‘Wij zijn ervoor onmiddellijk te stoppen met de winning van kolen in mijnen, dit eist tientallen doden per jaar’.

CO2-uitstoot     Wat is het effect van de keuze op de temperatuurstijging door de directe of indirecte CO2-uitstoot?

‘Ik wil dat we zo snel mogelijk kolencentrales sluiten, want we moeten CO2-uitstoot voorkomen.’
‘Ik ben voor kernenergie, want die hebben we nodig om voldoende energie te produceren zonder CO2.’

Energiebesparing      Wat levert de keuze op aan energiebesparing?

‘Wij willen de normen voor isolatie bij woningbouw aanscherpen, dit levert veel energiebesparing op’.
‘Ik vind dat we inefficiënte elektrische apparaten moeten verbieden, zuinige apparaten verbruiken veel minder.’

Noodzaak     In welke mate is het noodzakelijk dat we rekening houden met klimaateffecten bij een keuze?

‘Ik vind het niet nodig dat Nederland hoge klimaatdoelen stelt, want onze impact op het klimaat is heel klein.’
‘We moeten onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk verlagen, alleen zo kunnen we een klimaatramp voorkomen.’

Kostenhoogte      Hoeveel geld mag de keuze Nederland kosten?

‘Ik vind dat de energietransitie best wat mag kosten, want als we niks doen pakken de kosten nog veel hoger uit.’
‘Wij vinden de kosten voor de energietransitie te hoog, het geld kunnen we beter uitgeven aan zorg en onderwijs.’

Kostenverdeling     Hoe moeten kosten van de keuze verdeeld worden over het collectief, producenten en verbruikers?

‘Ik vind dat we de kosten zoveel mogelijk moeten neerleggen bij eindgebruikers, zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk.’
‘Wij willen kosten collectief verdelen, want heel Nederland heeft baat bij een goed energiesysteem.‘
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Biodiversiteit     Wat is het effect van de keuze op de verscheidenheid aan soorten?

‘Ik wil zo min mogelijk windmolenparken, die beperken de leefgebieden van vogels en verkleinen zo de biodiversiteit.’
‘We zijn tegen biomassa, want grond die hiervoor nodig is kent minder biodiversiteit dan natuurgrond.’

Grondstoffen      Wat is het effect van de keuze op grondstoffenvoorraden?

‘We moeten investeren in alternatieve opslagmethoden, want de aardmetalen voor batterijen raken uitgeput.’
‘Ik pleit voor minder energieverbruik, er zijn onvoldoende grondstoffen voor massale hernieuwbare energieproductie.’

Vervuiling     Wat is het effect van de keuze op de milieukwaliteit?

‘Ik wil hervorming van batterijproductie, de winning van het benodigde kobalt vervuilt rivieren.‘
‘We moeten olie snel uitbannen, bij productie en transport onstaat grote milieuschade door ongevallen.’

Afval      Tot welke afvalstromen leidt de keuze?

‘Ik ben tegen kernenergie, dit levert radioactief afval op dat duizenden jaren een veiligheidsrisico vormt.’
‘We moeten inzetten op waterstof, dat levert geen schadelijke afvalstromen op.’

Luchtkwaliteit     Wat is het effect van de keuze op de luchtkwaliteit?

‘Ik wil geen kolen of biomassacentrale in de buurt, dat verslechtert de luchtkwaliteit door uitstoot van fijnstof.’
‘Wij stimuleren elektrisch rijden, want dat heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.’

Ruimtebeslag     Wat is het effect van de keuze op het ruimtebeslag?

‘Ik ben tegen grootschalige zonneparken, want we kunnen die ruimte beter gebruiken voor natuur.’
‘Wij pleiten voor kernenergie, want een kerncentrale neemt weinig ruimte in.’

Schoonheid     Wat is het effect van de keuze op de schoonheid van de leefomgeving?

‘We moeten ook inzetten op aardwarmte, want dat heeft minimaal effect op de schoonheid van de leefomgeving.’
‘Ik ben tegen windenergie, molens verpesten de schoonheid van het landschap en mijn beleving van de natuur.’

Overlast     Welke overlast veroorzaakt de keuze in de leefomgeving?

‘Ik wil geen zonneweide naast mijn huis, dan krijg ik veel last van lichtschittering.’
‘We moeten geen afval meer verbranden voor energie, omwonenden ondervinden stankoverlast.’

Sociale cohesie     Wat is het effect van de keuze op sociale cohesie?

‘Wij zijn tegen de aanleg van een warmtenet in de buurt, want het zorgt voor veel spanningen tussen bewoners.’
‘Ik vind het prachtig dat we als buurt windstroom opwekken, dat heeft het gemeenschapsgevoel versterkt.’

Autonomie     Wat is het effect van de keuze op de autonomie van individuen en gemeenschappen?

‘Wij willen dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen energie voorzien, dat vergroot hun autonomie.’
‘Ik vind dat wij als wijk zelf energie moeten opwekken, dat vergroot onze zelfstandigheid.’

Mensenrechten     Wat is het effect van de keuze op mensenrechten?

‘Ik ben tegen de import van olie uit landen waar mensenrechten niet worden gerespecteerd.’
‘Ik vind dat mensen in armoede recht hebben op goedkope en betrouwbare energie, dit vergroot hun welvaart.’
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Economische groei     Wat is het effect van de keuze op economische groei?

‘We moeten ontwikkeling van waterstoftechnologie subsidiëren, dat biedt kansen om innovaties te exporteren.’
‘Ik vind dat we gaswinning niet te veel moeten afbouwen, dat verhoogt de productiekosten voor de industrie te veel.’

Werkgelegenheid     Wat is het effect van de keuze op de werkgelegenheid?

‘Ik pleit voor decentrale energie-opwekking, dat leidt tot meer spreiding van de werkgelegenheid over het land.’
‘We kunnen de fossiele industrie niet te snel afbouwen, want veel werknemers zullen geen nieuwe baan vinden.‘

Maatschappelijk rendement     Wat is de maatschappelijke kosten-batenverhouding van de keuze?

‘We moeten ons geld besteden aan zonne-energie, dat levert inmiddels meer energie op per euro dan fossiele energie.’
‘We moeten niet veel investeren in CO₂-neutraliteit, het is goedkoper om ons aan te passen aan klimaatverandering.’

Vestigingsklimaat     Wat is het effect van de keuze op het vestigingsklimaat van Nederland?

‘Ik vind CO₂-opslag een goed idee, daarmee blijven we een aantrekkelijk vestigingsland voor energie-intensieve industrie.’
‘We moeten in Nederland vooroplopen in energietechnologie, dat trekt hoogwaardige bedrijvigheid aan.’

Technologische ontwikkeling      Welke (nieuwe) keuzes zijn mogelijk als gevolg van technologische ontwikkeling, en wanneer?

‘We moeten inzetten op ontwikkeling van thoriumcentrales, die leveren veilige, schone en emmisievrije energie.’
‘Ik ben voor massale energieproductie uit zon en wind, want batterij-innovatie maakt stroomopslag op korte termijn goedkoop.’

Geopolitieke afhankelijkheid      Wat is het effect van de keuze op de afhankelijkheid van andere landen?

‘Ik vind dat we zo min mogelijk energie moeten importeren, want dat maakt ons afhankelijk van andere landen.’
‘We moeten tijdens de energietransitie blijven opletten dat we niet afhankelijk worden van China voor grondstoffen.’

Draagvlak       In hoeverre steunen burgers de keuze?

‘Ik vind dat je alleen maatregelen voor klimaatdoelen mag nemen als je draagvlak onder de bevolking hebt.‘
‘Wij vinden het belangrijk om burgers financieel te betrekken bij windmolens, dit leidt tot meer steun.’

Besluitvorming      Hoe verhoudt de keuze zich tot (lokale) democratische besluitvorming?

‘Ik vind dat gemeentes voldoende democratisch mandaat hebben om de plaatsing van windmolens af te dwingen.’
‘Wij vinden dat de Europese Unie geen energiemaatregelen mag opleggen zonder directe inspraak van burgers.’

Betrouwbare overheid       In welke mate voldoen Nederlandse overheden met de keuze aan uitgesproken doelen en afspraken?

‘Ik vind dat Nederland de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs moet nakomen, anders zijn we onbetrouwbaar.’
‘Ik vind dat de overheid klimaatmaatregelen moet aanpassen als blijkt dat ze duurder uitpakken dan aan burgers beloofd.’

Eigenaarschap      Wie moeten of mogen eigenaar zijn van elementen uit het energiesysteem?

‘Ik vind dat buitenlandse partijen geen eigenaar mogen zijn van windparken, dat moeten we zelf in de hand houden.’
‘Wij willen dat warmtenetten in private handen komen, want door concurrentie zullen de kosten voor gebruikers dalen.’
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