
D
e elektrische autorijder is de
afgelopen jaren fors inde
wattengelegd. Endat ismaar
goedook.Dankzij belang-

rijke investeringen vandeoverheid,
maatschappelijke organisaties én
het bedrijfsleven is de elektrische
autonietmeeruit het straatbeeld
weg tedenken.Dat is geen redenom
genoegzaamachterover te leunen.
Of om, zoals enkele partijennube-
pleiten, de stimulering vanhet elek-
trisch vervoer drastisch te beknot-
ten. Dat zouons tien jaar terug inde
tijd zetten.
De toekomstvandewereldwijde

mobiliteit is vooreenbelangrijkdeel
elektrisch,of jedatnou leukvindtof
niet. Fossielebrandstoffenzijneindig
enzorgenvoorongewensteklimaat-
en luchtkwaliteitseffecten. Elektrisch
rijden isde schoonste, stilste enzui-
nigste techniekenbiedtdebeste toe-
komstperspectievenomgrootschalig
tekunnen inzetten.
Daaromhebbenallebelangheb-

benden–de rijksoverheid, impor-
teurs,dealers,milieuorganisaties, ge-
meentenenbelangengroepen–ver-
enigd inhet FormuleE-Team,gezegd
daterover5 jaar200.000elektrische
voertuigenmoetenzijn inNederland,
en 1miljoen in2025.Dat is inmiddels
ookkabinetsbeleid. Bijdebehande-
lingvandebegrotingvanEZheeftmi-

nisterKampdat indeKamernog-
maalsbevestigd.Ookstaathet inhet
NationaleEnergieakkoorden ineen
gezamenlijkevisie van tientallenpar-
tijen,dieeendezerdagenaandeKa-
merzalwordenaangeboden.
Er rijdennuruim42.000stekker-

auto’sopdeNederlandsewegen, een
vervijfvoudiging ineenpaar jaar tijd.
Overigenszijnhet vooreengrootdeel
plug-inhybrideauto’sdie terugkun-
nenvallenopeenbenzinemotor. Vol-
ledigelektrischeauto’s zijnnog
schaarsenwordenbestuurddooreen
kleinemaarbelangrijkegroeppio-
niers.Dievoorlopiggenoegennemen
meteenbeperkteactieradius,be-
perkte laadmogelijkhedenen,niet
onbelangrijk, veelhebbenuit te leg-
genopverjaardagsfeestjes. Jemoet
opditmoment lef hebbenomdestap
naarelektrisch tezetten.

Dan ishet terechtdatde fiscus je
noghelpt. Zokun jenueenelektri-
scheautoprivé leasenvoorminder
maandelijksekostendaneenverge-
lijkbarebenzineauto. Zo ishet lachen
bijde laadpaal.

Dezeweekzijnde fiscale voordelen

voorelektrischeauto’sondervuurge-
nomen.OnderandereVVD-Kamerlid
Neppéruszethetbeeldneerdatde
elektrischeautowordtgepamperd
opkostenvandegewone leaserijder.
Datklinkt lekker,maarkloptniet.Het
overgrotedeel vande fiscale voorde-
lenvoor schoneauto’skomtnog
steeds tengoedeaanzuinigebenzine-
endieselauto’s, aande ‘gewone’ lease-
rijderdus. In2013was5procentvan
denieuwe leaseauto’s elektrisch te-
genover45procent schonediesel- en
benzine-auto’s.

Deveelgenoemdestapelingvan fis-
calemaatregelen is inmiddels fors te-
ruggebracht.Hetkloptweldatplug-
in-auto’snog teweinigopstroomrij-
denenteveelopbenzine.Daarom
wordennudankzij eenconvenant
metonderanderede leasemaat-
schappijenmeerelektrischekilome-
tersgereden inplug-ins. Enweheb-
benaltijdnogdemogelijkheidom
vooreen lagerebijtellingeisenaan
hetgebruik te stellen.

Netnudeelektrischeautoaanhet
doorbreken is, dreigtde stekkeruit
de stimuleringgetrokkenteworden.
Dat levertopdekorte termijnonze
schatkistof onzeportemonneeeen
beetjegeldop.Maarop langere ter-
mijnmissenwedeboot.Deeconomie
kaneenenorme impulskrijgendank-
zij elektrischrijden.Hetaantal ar-
beidsplaatsen indeze sector is in
korte tijdvervijfvoudigd.
Veranderingen inonsmobiliteits-

gedragkosten tijd, geldenmoeite. In
dewereldvanheiligekoeien ishet
moeilijk echtedoorbraken tecreëren.
Het slechtstewat jekuntdoen, is een
wispelturig fiscaalbeleidvoeren. Zo-
langdeelektrischeautonognietuit
de luiers is, is eenconsistente fiscale
ondersteuningrichtingelektrischrij-
denessentieel. Allepartijendienen
hunafsprakenna tekomen,dusook
derijksoverheid!Wedoendatomde
klimaatveranderingbinnendeper-
ken tehoudenen frissere lucht te
kunnen inademen inonze steden.
Daarhebbenweallemaalwataan.

N
ahetkennisnemenvande
nieuwsteEuropeseklimaataf-
sprakenende frustratiedaar-
over, rijstdevraaghoelangde

wereldgemeenschapnogdoorgaat
methetafsprekenvandoelstellingen
waarvan iedereenweetdatdie toch
nietwordengehaald. Elknieuwkli-
maatverdragblijkt een farce.

Klimaatbeleidenderhalvever-
duurzamingzijnoppolitiekniveau
eenmorelehygiënekwestiegewor-
den, eennaderendecrisiswaarover
eindeloosdealarmbelwordtgeluid,
terwijlditophetniveauvandegrote
meerderheidvan individueleburgers
totgeenenkelgevoel vanurgentie
leidt: Indeherfstvakantie vertrokken
vanaf Schipholweer tallozegezinnen
metkinderenomnogeenweekje zon
tepakkenenvanochtendstondhet
verkeeropdeA10weergewoonvast.
Ondanksdeverontrustende toe-

namevanbroeikasgassen lijktde stij-
gingvandegemiddelde temperatuur
deafgelopenachttien jaar tot staan
gekomen, terwijldeklimaatmodel-
leneenononderbrokenstijgingvoor-
zagen.Dushoewaarschuwjede
mensheidvooreengevaarwaarvan je
nietweethoegroothet is enwanneer
het zichzal aandienen,maarwaarvan
jegevoeglijkmoetaannemendathet
bestaat?Omtebeginnendoorhet
niet steedsovereenklimaatcrisis te
hebben–politici grossieren tegen-
woordig incrises.Danzijnervervol-
gens ‘ambities’nodig:dat soort spier-
ballentaal ligtbestuurders inde
mondbestorven.
Misschien ishetgoedonsereerst

eens rekenschapvan tegeven inwat
voor technologischewerkelijkheid
we leven.De technologievooreen
duurzamesamenlevingbestaathele-
maalnogniet.Windenergiewordt
pasduurzaamalswediekunnenop-
slaan,bijvoorbeelddoorcarbonisatie
vanCO2.Die technologie staatnog in
dekinderschoenen.Dewereldelek-
trisch latenrijdenopwindenergie
zoueenecologische rampbetekenen
doordewinningvandelfstoffendie
dannodigzijnvoorallebenodigde
permanentemagnetenenbatterijen.
DeExpertenkommission fürFor-

schungund Innovation (EFI) advi-
seertdeDuitse regeringogenblikke-
lijk te stoppenmetdeEnergiewende:
het stilleggenvankerncentrales en
hetbouwenvanwindturbineparken.
Het jaagtdeenergiekostenomhoog
ende industrieweg,het remt innova-
tie enhet levertgeenenkelebroeikas-
gasreductieop, aldusdeEFI.
Demoderneelektrotechnieken

scheikundediebeideaanheteinde
vande 18deeeuwontstonden,had-

denruimhonderd jaarnodigomzich
teontwikkelen tot een industrie. Eind
jarenzestigbedachteen ingenieurbij
deKoninklijkeHoogovensenStaalfa-
brieken in IJmuidendat jeook ineen
reactiecycloon ijzer zoukunnenpro-
duceren.Deze cyclone converter fur-
nacevermindertdeCO2-uitstootmet
tenminste20enuiteindelijkwellicht
met80procent, omdatdeCO2 indat
proces zuiverafgevangenkanwor-
den.De industrie is verantwoordelijk
voor40procentvandeCO2-uitstoot
enruimeenderdedaarvan, 15pro-
cent, komtvanstaalproductie.Hier
kanduseen flinke stapwordengezet.

Hetprojectwerdverschillendema-
lenstilgelegdvanwege fusieperike-
len,hetplotselingstakenvaneen
overheidssubsidie en fluctuatiesop
degrondstoffen- enafzetmarkten.Nu,
na50 jaar, is eindelijk in internatio-
naal verbanddestapgezet vanonder-
zoeksfasenaareenproeffabriekdie
sindseen jaar in IJmuidenstaatom
hetzogenoemdeHisarna-procesop
industriële schaalonderdeknie te
krijgen.Het zalnogzo’n 15 jaarduren
voorhethelemaalproductierijp is.Dit
voorbeeld is exemplarischvoor tech-
nologietransities.Gegevendeontwik-
keltijd, alsmededoordeeconomi-
sche,maatschappelijkeenpolitieke
randvoorwaarden, kosthet vervangen
vaneenproductietechnologieeen
mensenlevenenwaarschijnlijk is een
eeuweenrealistischer schatting.

Vanuit technologischperspectief
kanhet realiserenvaneenduurzame
samenlevingderhalveniets anders
zijndanhetbouwenvaneenkathe-
draal, denkendvanuit eenruwgrond-
plan.Devoltooiingduurt eeuwen,
soms ligtdebouwlangstil of stort
hetbouwwerkdeels in.Maargedu-
rendedebouwwordendaardoorwel
steedsbeterebouwmethodenont-
wikkeld.

Doorde fixatieopkortetermijndoe-
len lijdtdehuidigeverduurzaming
aan innovatiearmoede.Het subsidië-
renvaneenspecifieke,bestaande
technologie isbijnaperdefinitie een
doodlopendeweg.Hoegenerieker
hetbeleid,des temeer technologi-
scheoptieswekunnenuitproberen,
vooraldiewaarvanwenoggeenweet
hebben.Verschuif belastingheffing
van inkomennaarconsumptie,
vooralnaarenergie-intensievecon-
sumptie.Doedatgeleidelijk en inEu-
ropeesverband,omdat jedan inde
Wereldhandelsorganisatie eenvuist
kuntmakentegen landendiewillen
concurrerenmetgoedkopemaarver-
vuilendeproductietechnologie.
Behelp je inde tussentijdmetan-

tiekenbotgereedschapzoalskern-
energieenaardgas, ookuit schaliefor-
maties, omdatdie conversiemetho-
den inelkgevalmilieuwinstbieden
tenopzichtevansteenkool. Combi-
neerdat inEuropametdesanering
vanoude industrie en isolatie vanwo-
ningen, vooral inOost-Europa.Alle-
maalniet sexyenelegantof ideaal, en
zekernietbestemdvoordeeeuwig-
heid,maarhet levertweldirect resul-
taatop.
Dat ispraktisch idealismeendat

werkt vaakbeter.
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Klimaatbeleid

Door de fixatie op korte-
termijndoelen lijdt de
huidige verduurzaming
aan innovatiearmoede.
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Elektrisch rijden

Net nu de elektrische auto
aan het doorbreken is,
dreigt men de stekker uit
de stimulering te trekken.

Elektrischrijdenverdient
consistente fiscalesteun


