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In de 0'66-rapporten: ,,Naar een effoc:ief milieubeleid'', 
,,Van oliecrisis op weg naar ean cp~imaol energiebeleid'', ,,Plan voor 8Bn 

warrntcisoJ.éJtic pr-oject in Ncdorländ'' en ,,Econor:lische broei in het Jicht 
van ~e milieuproblematiBk'' zijn door de Werkgroep Milielu, GGzondheids
boscherming on Technologie en de WerkErDep Econcmisct1e StructuLJ~politiek 
een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot het energiebeleid. 

Voor het congres op 23 maart 1974, georEAnissDrd door h 
het Wetenschappelijk Bureau van C'56 te zamen met da pa~tij en de beide 
Kan1erfrac~ies van D'GG over het on~erwerp : ,,Energieproblemen in de 
nabije tcekomst, zowel nationaal als internationaal'' hebben een aantal 
individuele leden van enkele werkgroepen afzonderlijke discussie
bijdr2gen saffiangestele, welke in dit repport zijn samen gebracht. ~!et 

rapport hacft hiermee niet de pretentie ons alle belangrijke energie
proble~en op een even~ic~tige wijze weer te geven. Oe discussiebijdragen 
zijn niet door de ~!Gr~groepan apart of te za~an behandeld; zij bevatten, 
in teGsnstolling tot ~e gebruikelijke publicaties van hot \~etencbappolijk 
Bureau van 0'66, niet de afgeronCe standpunten van de betreffenCe werk
groepen. Afwijking~n ko~en voor. 

Ter vergelijking, en om de discussie te bevorderen,' 
zijn aan hot sJot van dit rapport een eantal stellingen opgenomen van -de 
V..'er!-',grGep f""lilieu, Gezondhe2.jsOessherming en Technologie, \•Jelke voor 
een belangrijk deel zijn gebaseerd op de bovengenoemde rapporten van 
deze h'erKgrocp. 

Ors, f. Nypels 
directeur Stichting Weten
schappelijk Bureöu 0'66 





Energiecrisis? 

Oppervlakkig bekeken, lijkt het alsof de energiecri
sis voorbij is; er blijft niet ~eer over dan een ver

plichte maximum snelheid voor auto's en een paar aan
trekkelijke top-hits. 

Maar een ieder die achterover leunend, nagaat wat de 
kor:sekwenties zijn van de gebeurtenissen van het na

jaar 1973, ontkemt niet aan de indruk, dat er een pro
ces op gang gezet is dat: 
(a) niet meer terug te schroeven is; 
(b) internatioDale gevolgen heeft, die vermoedelijk 

ingrijpend zullen zijn; 
(c) invloed zal hebben op ons·· eigen sociaal en eco

nomisch klimaat. 

Het valt niet te ontkennen, dat wij 1;at beteuterd aan

kijken tee;en dit proces omdat een aantal zekerheden 
uit hei; verleden ons pi.otselir:.g ontvallen zijn_enardat 
wij bovendien niet in staat blijken te overzien waar 

dit proces tenslotte zal eincigen. Toch, tekenen zich 

nu reeds enkele ontwil..::kelingen af die doen vermoeden 
welke l{ant het opgaat en die van dien aard zijn dat 

een beleidsdiscussie erover op gang gezet moet wor
den. 

Wakker geschud 

Toen de Arabische ret3eringen plotseling aankondigden 

de ruwe olie-aanvoer te zullen beperken, leek het er 
even op alsof de West-Europese landen, plus Japan 

in paniek raakten. h~enigeen heeft zich op dat moment 
met· lichte verbazing afgevraagd of een dergelijke 

maatregel niet voorzien was. Het lag toch voor de 
hand, dat dit machtsinstrument op een zeker mo~ent 

zou worden gebruikt. Een begrij.:::elijke reactie, maar 
tegelijk niet helemaal terecht. 
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.. !U geruime tijd voordat dit ~aclltfJmidciel werd gehar;.

teerci, ~aren er mensen, die de noodklok hadder;. geluid. 

Hun opmerkir;.~;en werden ioor de toehooru.ers schokschou

derend acxgehoord. lfien geloofde het niet; men v;ilde 

het niet g·eloven. l:.~aar tocm, in één klap, de beper

king van energie een realiteit v;erd, toer.. werd de hoog 

geindustrialiseerde wereld wakker geschud en werd met 

z'n neus gedrukt op de volgende feiten. 

In de allereerste plaats, dat ons levenspatroon door

trol!:ken is van het ,sebruik van energie; sterker nog, 

dat de beschikking over energie een vitaal onderdeel 

vormt van ons bestaan. ~aar juist omdat het ven een 

zo vitale betekenis is voor or..s levenspatroon; juist 

omdat ons cultuur- en civilisatiepatroon dobba't in een 

vat olie, ervaren wij de beschikiüng over energie 

als iets vanzelfsprekends. Wij weten nu wel beter. 

Voor het eerst - en dat is het tweede, feit - ;aaken wij 

ons zorgen over iets dat wij sinds de lagere school 

al wisten maar vc..r;.af die tijd konsekwent genegeerd heb

t:len: 

1) dat onze belangrijkste energiebron- de aardolie

voor een groot deel uit een klein aéilltal landen af

komstig is (Saoedi Arabië 34 %, Xoeweit 21 %, Iran 

17 ~-; - 72 ;~ uit 3 landen! - ) en 

2) dat exploratie, vervoer er.. distributie ir. handen 

zijn vs.n '~:enkele internationale olieiUaa.tschappijen 

waar geen mens of regering vat op heeft. 

Deze twee tiesevenbeden plaatsen d€1. landen die zelf 

over weiL!ig energie kunnen beschikken in een grieze

lige afhankel i j:-::lleidsposi tie. 

Het derde feit: als energie zo belangrijk is voor ons 

da6elijks bes"aan, hoe moet het in de (niet al te ver

re) toekomst als deze braenen zijn uitgeput? Wij zijn 

overspoeld me" cijfers 1 in de laatste I!laar..d.en, over het 

verbruik van energie. Het viereldverbruik stijgt jaar

lijks met 5, 5 ,?b. 1laar, twee-derde van ó.e wereld, de 

ontv;ikl!:elings:i.anden, ,;ebrui:{en nog heel weinig ener

gie, vergelei~en J:l.Gt de geinà.ustrialiseerde wereld, om

dat zij éèan het begin st:::.m: va1: hun economische ont-

v~~ikkelir~g. 
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Ook deze landen zullen om een versnelde economische 

groei tot stand te brene;en een rechtmatig aandeel 

moeten hebben in het energie-verbruik. Dat bete~ent, 

dat de jaarlijkse toename nog sterker zal stijgen. 

Een à twee generaties zal het duren voordat de fossiele 

energiedragees zijn uitgeput, althans als wij de bakens 

niet tijdig verzetten. 

De vraag is: hoe die bal~:ens te verzetten? 

Alvorens een aanzet te geven tot beantwoording van die 

vraag, moet meer concreet de situatie worden geschetst 

waar we althans nu voor staan. 

Een drastische prijsverhoging 

In vier van de vijf hotelkamars die je 's-avonds binnen
loopt is het licht aan. Het is zo hinderlijk voor de 

gasten om tastend in het duister naar het lichtknopje 

te zoel;:en (dat om onver~laarbare redenen altijd of te 

laag of te hoog is aangebracht).· Viaarom ook niet? Licht 

als kostenelement in de totale exploitatie-rekening is 

te verwaarlozen. Dit is een neutraal voorbeeld. Het wil 
maar ~eggen, dat iedereen, hetzij in zijn persoonlijke 

sfeer, hetzij in zijn werksfeer, ~at losjes met het ver
bruik van elektriciteit of gas omspringt, omdat het zo 

goedkoop is. Zo goedkoop wàs. 
De prijs vliegt omhoog. Plotseling roept iedereen 

- terecht - dat energie verspild wordt. Verspilling is 
ook consumptie. Er zijn een aantal produidieprocessen 

dat per uur x kilowatt gebruikt, waarvan slechts 60 % 
werkelijk dienst doet. De r~st siepelt weg bij de aan
voer voordat het bij de betreffende machine is aange
land. Zonder deze "verspilling" ·is het produktieproces 

gewoonweg niet draaiende te houden. 

Voor verder te gaan over het effect van de prijsstij

ging enkele cijferso 
OESO-publikaties geven het volgende beeld van de prijs

stijgingen: 
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I ~.. . 1" (1 t . -o;~ 1"+ ) 1 ) • rr11s uer va~ o 1e va 1s + 1~ 1.er 

royal ties + produktiekosten vracht 
kosten 

belasting af te 
dra~:;en aan pro
centenlanden 

juli 1 73 
febr. t7 4 

$ 1 0 75 
$ 7.20 

+ winst olie + 
maatschappijen verzeke

ring 

$ 0.60 

$ 0.60 
$ 1.30 

$ 1.30 

totaal 
c.i.fo 

$ 3.45 
$ 9.10 

Uit welke bronnen NederlanJ. <.ijn energie betrekt en in 

welke verhouding, laat de vol5ende tabel zien: 

II. In % van de totale consumptie 2) 

aar cl- aard- kolen hyö.ro kern-
olie f;as elec. ener~ 
19GoZ1 '?70 1960Z197o 1StüZ1970 î 9bOZ1970 195021970 

53.5 63.9 1.3 27 0 6 45.2 8.4 0.1 

West Euro :pa 32.5 59.6 1.8 6.7 61.4 29.4 4.2 3.3 0.1 1. 0 

Opzettelijk wordt in dit staatje Nederland vergeleken met 

de andere West-Europese landen. Het leent zich tot de vol

gende bespiegelingen: 

aardgas (maar ook de aardolie) heeft kolen als een be
langrijke energiebron verdreven. Oorzaak is vooral de 

lage rrijs die voor olie en gas gevraa[d werd; 

dat Nederl<md vrij flink is gaan 1mtten uit z'n gasbel, 
ligt voor de hand; het heeft ons er echter niet van 

kunnen weerhouden om ook, in vergelijking tot de ons 

omrincende landen, een sterk beroep te doen op olie als 

krachtbron. 

1) cijfers geven gemiddelden aa.n. Prijzen verschillen als 
gevolg van kwaliteitsverschillen, :plus verscl1illen in 
prijzen, die afnemers in de laatste maanden betaalden • 

. 2) Oil 1 the ~resent situation and future prospect, 
Par1js 1913. 
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Om tenslotte nog te laten zien hoe de e:ner€ie-consu:I;p

tie in West-Europa, in tien jaar tijds, toenam volgen 
hier nog de laatste,. voor zichzelf sprekende cijfers: 

III in miljoenen tonnen3) 

1960 1970 

aardolie 199 620 

aardgas 11 70 
kolen 375 306 
andere 27 45 

Globale effecten van de vrijsstij.;;;;ing 
Een 0Al?EC 4 )- vere;adering is nog Baar r..auwelijks afge
loren of vlugge rekenaars hebben al becijferd wat de kon

sel,wentie van de nieuwe prijsverhoging zal zijn voor de 

wereld~ Maar zij zijn ook de eersten die zullen toegeven, 

dat welke berekeningen men ook maakt, nooit met stellig

heid te zeggen is of de cijfers met de werkelijkheid zul

len kloppen. Hoe de prijsverhoging zich een weg baant 

door het gecompliceerde weefsel van de r..ationale econo
mieën, valt ook moeilijk te voorspellano 

Met dit voorbehoud voor oeen: de globale é1Cl::attine;en 

voor tet ja:;:r 197 4 zijn, dat de ontwH~i-::elingslanden te

zamen $ 10 miljard extra zullen moeten betalen voor hun 

olie-importen; de Westerse industrieleDden zullen ca, 

$ 30 - $ 40 miljard me.::r moeten r.eertellen, zoà.at de olie

produo entenlanden een extra in leemen in 1974 zul:l en hebben 
dat ligt tussen de $ 40 en $ 50 miljard. 

Deze ruwe indeling in drieën is natuurlijk eer grove 

oversimplificatie, die het bezwaar heeft d~t het Je in
druk wekt alsof de arabische landen de enige olieprodu

centen in de wereld zijn. Pas na 1 SG5, verdrongen de ELi

den-Oosten landen .Arnerika van de eerste plaats als be

l<mgrijkste olieproducerend gebied.. Zij nemen thans 29 % 
van de totale olievoorziening voor hun rekening. Een cij
fer dat nu nog niet indrukwekkend is, maar in de toekomst 

zal stijgen omdat 2/3 van de aangeboorde olie-reserves 

in de wereld zich in het Midden-Oosten bevinden. 

3) Oil, the present situation and future prospect, 
Parijs 1973. 

4) Organisatie Arabische Petroleum exportere:cde landen. 
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Afrika en Ls.tijt.llra-Aro.erika zijn als olieproducenten in op

komst, hoewel slechts enkele landen van deze cor.tinenten 

over olie-voorraden beschikken. Ook de Oost-Europese landen 

zijn belan5rijke producenten van fossiele brandstof. Zij 

",orden echter in dit rapport bui ten beschouwing gelaten om

dat zij hoor~cizakelijk in eigen behoefte voorzien. 

Hoewel de Arabische landen het initiatief hebben genomen 

bij het eer..zijdig verhogen van de prijs, volgen alle andere 

olieproducenter. dit initiatief, zij het met wisselend tijds

verschil. 

De cijfers hierboven weergegeven houden rekening met de be- , 

gri1>11en ne1±D producent en netto consument. Hoewel wij in 

dit rapport zullen blijven spreken van producenten- en con-

sumentenlanden om dit verslag zo leesbaar mogelijk te hou

den, bedoelen wij uiteraard de netto-producent of-consument. 

De drievoudige sprong omhoog van de olieprijs za,l gevolgd 

worden door een navenante prijsverhoging van andere energie

bronnen, Kortom, enere;ie :r;u er.. in de toekomst v;ordt he"c drie· 

voudige van het }lrijsniveau waar wij in hei; VArleden ?.cm ge

wend waren geraakt, Deze prijsverhoging volgt niet -althans 

op redelijk korte termijn - de wei;t•"n van vraag en ëtanbod, 

namelijk dat het zal leiden tot een aenbodstoeneming, 

De konsekwentie van dit alles: de prijzen voor de meeste 

goederen en diensten zullen stijgen; voor verwarmiP-g en 

electriciteit moet meer betaald worden, De inflatie krijgt 

een nieuwe imruls met alle nadelige gevolgen van dien voor 

de vaste inkomenstrekkers. Tijdelijke toeneming van werke

loosheid is mogelijk, als bepar,lde J:lroduktieprocessen af

gebroken moeten worden omdat ze niet meer rendabel blijken 

te zijn. 

Energie, zeiden wij, is de motor van de economische groei. 

Voor welke ~'lroble:r.en komen de reet grondstoffe!' karig bedeel

de ontwikkelingslanden (en dat zij de meeste!) te staan? 

Hoe moet de groei-doelstelling van 6 % per jaar gedurende 

de tweede ontwi:ckelingsdecenniuin ooit nog gehaald worden? 

Om dan nog I!laar te zwijgen van de beta1ingsbalans_rJroblemen 

waar deze landen voor koi!len te staan. 
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Schuldconsolidaties zullen onvermijdelijk blijken te 
zijn. 

Tenslotte is het niet verwonderlijk dat ieder die nauw 

betrokken is bij het internationaal betalingsverkeer, wat 

zoreelijk rondloopt. Ben negatieve handelsbalans is voor 

geen enkel land prettig. R8udt deze negatieve uitslP-g een 

tijd :::an, dan kan het zelfs tot ernRtige binnenlandse 

moeilijkheden aanleiding eeven. Tievaluatie van de eigen 

munt is dEL"l een I!liddcl dat op betrekkelijk korte termijn 

enig soelaas kan bieden. Frankrijk kon dan ook de ver

leiding niet weerstaan en devalueerde tegen elke afspraak 
in. Wie volgt? I1!aar afgezien van deze valuta perikelen: 

gesteld dat de olie~roducenten VGn die extra $ 40 - $ 50 
miljard die ze in 197~ beuren, $ 10 miljard in eigen 

lsnd besteden en nog eens S 10 miljard kvvijt zijn ten ge

volge van de prijsstijginzen van goederen en diensten 
waar ook zij niet aan ontkomen, wat doen ze dan met de 

resterende $ 20 - $ 30 miljard? Ergens z.al dit bedrag 
in investerir,sen worden omgezet. In welke investeringen 

en waar? 
Er bestaat een nauwe sa.mer:nang tussen de hierboven op

geworpen vra.gen en l'roblemen. 

Ook hangen deze weer samen met het vraagstuk, dat in het 
voorgarmde even werd aangestipt en waar wij in het on

derstaande wat uitvoeriger op in willen gaan. 

Het is het vraagstuk, dat ogenschijnlijk een zaak is 
van de wat langere termijn, maar niettemin dringend nu. 

om beleidsmaatreselen vraagt willen wij straks niet met 

een reëel tekort e.an enere;ie kampen. 

Het is het l?robl·"em, d<:d wij 'Jlet ;;; 'n allen in deze we

rP lel met een bijkanfl fal'.atielce haast bezig zijn de fos

siele brandstofvoorraad van onze aarde op te maken. Yiij 

schijr:.en blindelinzs erop te v·~rtrouwen, dat het aanwe

zige wetennch.aiJpelijk en technisch vernuft van dien aard 

iR, dat wa.P..neer éJ e bodem van het vat zichtbaar wordt, 

al terng.tievc enert;iebr:mnen d.e plaats van olie, gas en 

kolen zullen hebben ingenomen. 
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Wi] twijfelen er aan of de oplossing van dit vraagstuk \vel 

zo sinpel ligt. 
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Wij vrezen ook dat diegenen die veranti-Joordelijk zijn voor de 

energie voorziening overspoeld vlOrden door de inge1vikkeldheid 

van de korte termijnprobleme.'1, zodanig dat zij het vraagstuk 

van de uitputting van de grondstoffen, waa._rvoor de "dead-line" 

iets verder ligt voor zich uit blijven schuiven to~ het te 

laat is. Het zou niet de eerste keer zijn, dat dit gebeurde. 

Bennhi~bare reserves - hoe lang no~? 

Op basis van het wereld-consu~ptiepatroon in de jaren 

1960 - 1970 heeft de OESO berekend hoe eroot het BBSChatte 
verbruik van energie zal zijn in de jaren 1970- 1980, 
Deze berekeningen werden uitsevoerd v66r de mergiecrisis~ 

Er wordt wel rekening gehouden met vrijsverhogi~gen, naar 

niet met zo'n abrupte grijsstijging als in de afgelo_;::en 

maanden 1üaatsvond. 

IV \'{erelè.verbruik van ener.c.rie 1970-1980 i~1 mili.Jen toLn8YJ. 

olie e0uivalent5) 
Y.:ol2n olie aï?rd.o:as e:ndere 

1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

306 240 620 1 0 Î 13 70 231 45 173 

352 502 763 1 '209 598 870 50 233 
62 105 190 A~,-..,.oo 4 14 10 50 

Rest v.d. wereld 978 1. 299 587 1 • 261 251 582 30 76 

Totaal 1. 698 2.146 2.160 4.049 923 Î. 697 1'" J./ 

De aangetoonde wereldreserve aan ruwe olie oG:vat 79.900 
miljoen tonnen. 

532 

Uitgaande van het meest ODtimistische beeld, dat de wereld 

een constante conswnptie var, ca • .<,.000 mln t·Jn l'er jaar 

aan olie consumeert, r.:an uen r:.et :le huidige aangetoonde re-

serve 20 jaar voort. 

?)-öil, the present situation and future pros?ect,?arijs 
1973. 
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Hoe onwaarschijnlijk deze optimistische veronderstel-

ling is leren de cijfers van t:!"bel tV I:-:1rc.e:::-o 

in tien jaar tijd 1970 - î 980 ,·:ord.t een ver'iubbeling 

van het jaArlijks verbruik verwacht. Bovendien: ge

steld dat het welvarende deel van de wereld - de indu

strielanden - hun jaarlijkse col,sumptie zouden bevrie

zen op het niveau van 1980, dan nos zullen de ontwik-

1celingslanden een toenem.end ja.arlijks verbruik v&n ruwe 

aardolie te zien moeten geven, willen zij hun welvaarte

achterstand wat kunnen inlopen. 

Kortom met de huidige aangetoonde oliereserves kan de 

wereld zeker niet langer dan 15 jaar mee, V&n de aar.se

toonde wereldreserve aan ruwe aardolie bevindt zich meer 

dan de helft in bet i'llidden-Oosten; de Sovjet Unie en 

China beschikken over 10% van de reserves, Afrika over 

9 ;%, JJatijns-Amerika over 5 ;0, Azië (exclè1sief China) 

3 ;t,, West-Europa 2 % en de V.S. en CG.nada 8 ;i. 6 ) 

Exacte cijfers over aangetoonde kolen en eas-reserves 

konden niet worden achterhaald, Wel is bekend, dat de 

aangetoonde kolenreserve in de VS 1600 miljarden ton

nen bedra2.ct ,,vas.rvan 10 ;;r.. op een d.ierJte ligt gelijk aan 

die ve.n de tegfm·.voordige kolenmijnen" Ook de voorraden 

in Oost-Euro:pa en China zi.jn groo~G, zodat wij met kolen 

voorlopig wel ve:cd.er kunnen, Daarbij doet zir.h echter 

één belangrijk IJrobleem vooro Yiij ku.nr:2r.. de kolen niet 

meer op dezelfde wijze verbruil(en als tien tot twi~tig 

jaGr geleden, omdat het een derl!late luchtvervuiling 

met zich meebrengt en ook een grote radio-aktiviteit 

vers:preidt 1 dat dit ver uite:aat boven de huidige gestel

de milieu-normen, Om aan dezE norinen te kur,nen voldoen, 

moeter, Jwlen in een anlere substantie worden om::;ezet 

alvorens ze geschikt zijn voor energieverbruika 

Tot slot van deze paragraaf nog een opmerking. De aango

toonde reserve is een funktie van de ;?rijs. Naarmate 

de wereldprijs voor enersie stijgt wordt het winnen 

van fossiele brandstof op grotere diepten, hetzij te 

land, hetzi~ in de zee mogelijk. -,----..,. 
6; Davld J. Rose, Energy policy 

In: Scientific American 
in the US. 
jan, 197 4, 
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Maar ook zijn er nog vele gebieden in de wereld waar 

nog nauwelijks exploratie heeft plaats gevonden. Li:r::.ks en 

rechts horen wij om ons heen hoe lcoor-!;sachtig naar nieuwe 

vondsten wordt gezocht. Engeland doet wat geheimzinnig 

over de olie c.~. gasvondsten in hQ~ deel van het ~oord

zee-continentale ::;>lat. Foor\':egen denkt er :cvrasie erns7:i[ 

ov·er na o:f, als hlh'1 olie~!11À§!Ï5 de E oordzee aan de O}II'ervlak

te kowt, ze dan niet zouden moeten toetreden tot de OPEC; 

zó groot schijnt de vondst. Turkije, China, India, Ja::;>an, 

om maar enkele te noemen berichten dat ze succes hebben 

bij hun exploratieboringen. 

David Rose, in het reeds genoemde artikel in Scier~tific 

.American schat dat met de huidige .Prijs de Narelivoorraad 

aan fossiele brHndstof viermaal zo groot zal zijn als nu 

is aangetoond. Laat deze schatting juist zijn: stel dat 

de wereld nog 80- 100 jaar met zijn fossiele brandstof 

toe kan, dan nog is de 11eriode \cert. Eet feit blij::'t "be

staan dat de wereld in hoog te;'!lj_)O deze voorra.d.en ten ei;en 

bate uitput, zonder maar een moment stil te st~an bij de 

vraag voor welke problemen komende eeneraties zich gesteld 

zullen zien. l'i8lke lJroblemen dat kur"nen zijn hebben wij in 

de laatste maanden even ervaren. 

OntwikkelinP alternati8ve ener~iebronnen 

Er zijn twee voor de hand lig~ende manieren om snelle 

uitputtüg van fossiele brandstof te voorkomen: 

1) het tot ontwikkeling ·orenë:"en van e.l ternatieve ener.':is

bronnen. 

2) het terugdringe:J. van de cons12nptie van fossiele brand

stofc 

Om met het eerste punt te beginnen. 

uitcangsstelling is, dat à.c -.\ereld over veel meer e::J.ergi":

bronnen moet gaan besebileken e!l dat nage.;aa.'1 moet worden 

wat de meest efficiënte~:l goedkope combinatie is tussen 

energiebron er. :;.a.TJ.wend.ingsmogelijkheido 

-1 î-
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Voorbeeld: fossiele brandstof wordt als grondstof gebruikt 

voor de petrochemische industrie. Zonder olie is het pro

duktenpakket voor deze industrie niet te maken. Stellen wij 

veel prijs op deze industrie, dan zullen we olie voor dit 

produktenpakket moeten bestemJen. Aan de andere kant is 

het helem2.al de vraa::; of voor het in beueging zetten ve.n 

auto's of voor licht en vervmrnüng in onze huizen, olie 

wel de meest efficiënte energiebron is. 3ehalve, dat wij 

op deze wijze vrij onrendabel de olie gebruiken (en olie 
besparen bij gebruik van een andere energiebron), kunnen 

wij ons leefmilieu aanmerkelijk verbeteren indien wij 

ZO\·rel voor de huisvervrarmingsbrandstof als voor de auto

brandstof schone energiebronnen gebruiken. 

Nadat alternatieve energiebronnen tot ontwikkeling zijn 

gebracht, volgt derhalve een energieallocatiebeleid over 

àe verschillende aaniHendlngswogelijkheden. 

Wat de alternatieve energiebronnen betreft wordt onder

scheid gemaakt tussen die energiebronnen die reeds op 

kleine setaal worden toe;_;e11ast, maar waarvan de ont\vi]cl(e

lin;; vertraagd werd door de zeer lage 11rijs van ruvre aard

olie e~ aardgas e~ bronnen die zich nog in het stadium be

vinden van research en ontwikkeling. 

Tot de eerste categorie bei,oren de kernenergie, de geo

thermische energie, oil-shale en teerzand. 

De kernenergie is heden ten dase begeleid door discussies van 

voûr- en tegeLst&niers. ~eze discussies hebbe~ de nuttige funktie, 

dat kerncentrales niet in grote getale worden neergezet, zonder 
àat eerst een afdoende antv,roord \·:o:rdt gevonden op, of vra-

gen worden beantwoord over :problernen die er nog steeds zijn 

zoals: zullen k~rncentrales de vervaardiging van nucleaire 

wepens verge=akkeli~ken?; welk seva~en~isiko is verbon~en 

aan zo'n ce,.trale?; hoe groot is ä.e radioactiviteit in de 

osgeving?; waa~ g~at nen heen met het radioactief afval? 

Ove~ deze za~en zijn de geleerden het met elkaar nog oneens, 

maar in verschillende researchce~tra in de wereld wordt 

hard t;e 1:rer~<.:t aan. de o-plo::::si~g van deze ])roblemen. Een stu

die van Lester Lave, Eugene Seskin e!l Tl1omas A. Hodgson 

(U.S.A.) heeft wel aanseteend da~ electriciteitscentrales 
-12-



die het-zi{kolen, hetzij zwavelhoudende olie als orarè.d

stof gebruiken vele malen meer schadelijke effecten 

hebben op de gezondheid van de omwonenden als een kern

centrale van gelijl-:e capaciteit. :!Ji t r ... og afgezien van 

de kolen-mijnwerkers.· ::;o.oco Amerü:aanse mijnwericers 

leiden aan de "zwarte-longziekte". 

E~n ding staat als een paal boven water: kernenergie 

wordt binnen niet al te lange tijd ~~n van de energie

bronnen waarover de wereld zal bo?schiki:en. Eaar het is 

maar ~~n van de hopelijk meerdere bronnen. Eet komt 

niet in de plaats voor alle andere energiebronnen, zoals 

sommigen wel eens menen. Ook voor deze energiebron dient 

een energie-allocatiebeleid gevoerd te wordari, waarbij 

de milieuaspecten als belangrijk kriterium worden 

gehanteerd. 

-12-

Voor de nederlandse situatie bete~ent het bovenstaande dat 

niet verder gegaan moet worden met de bouw van kence!'.trales 

alvorens op de vragen, die de kernenergie omgeven, niet eerst 

een afdoende antwoord gegeven is. 

Nu de prijs van energie gestegen is, valt te vei~ac~ten, 

dat geo-thermische energie meer toepassing zal vinden. 

Deze bron is evenals hydro-electrische energie uiteraard 

plaatselijk bepaald door geologische omstandigheden. 

Gebieden als Indonesië, de Filippijnen, Formosa, Japan, 
Californië of te wel het gebied dat de Stille Oceaan 

omzoomt, zullen veel meer van geo-thermische energie 

gebruik icunnen maken, dan tot op heden het geval is. 

Om van IJsland maar te Z\'lijgen! Jl1aar daar wordt dan ook 

kwistig van de geisers gebruik gem~akt, 

Tot de tweede categorie, de toekomstige e~ergj_ebronnen, 

lcunnen gere:cend worden, zonna-energie en getijden-ener

gie. Wat de winning van wind-energie betreft heeft reder

land reeds een lange geschiedenis achter zich. De opbrengst 

zet meer zoden aan de dijk op het toeristische vlak, dan 

op het energie reg~nererende. 

Het vrinnen van energie uit de zon, lijkt zeer aar.treld:e
lijk. Het zal echter nog enige tijd duren alvorens de toe

passing op ruimere schaal in á~n of m~~r van de verschillende 

vormen van deze energiebron, gerealiseerd is. 

-13-
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~a !T:~~i~c ~~cr0t verdedigd dat door de prijssti~giLg 

hat verb~uik van fossj.ele hrendstoffen w~~dt ber)erki;o 

Deze stelling ~s ter: dele waRr~ 

Als d.e 8cl:ïG8Yligc;ende t-ed~.cb."Ce 'T82'"~. de;·.~~ str-:llirg is~ 

clat v~3rbruiksbe.::)cr:rir.g F:.utoni2-ti::~cb tot t_1t:-1nd komt door 

d.an ii•iOrclt deze st~lli:e:g bestrt:d.:::r:" 2Je er:_e:ciie-ms.rkt is 

die de cons\..:.msDt bc::té:.-ialt do.n:i.g beinvloecle:r: .. 

.A2ngezier. consu2!12._d.ieb2)2rkirs s1e("!hts te:r: -.iele door 

prij.e"J"Lani:rrulFl..ti~s tot ~Ji>:.r:U ge1::r&cht 1fa.n './Or~~::·1: 1 is 

leY's var· dit :-':::!.}!port r:it-::t dG illu;.3ie he1-_.l:2r. ;_~st eer.:. 

energie-alJ.ocatiebeleid biLnen 6 à 7 ~~ar iel·e~liseeri 
zal zijn, 'vorden biero~der een ao~t8l moceli~kheden 

t::.~_r.ceceven hoe voor die tijd rr!.B..e..tret;eleJJ. eeno~cn :--:llD

nen worden die tot een .:cati.')r;eler er:.e1-.2,'ii=:-~e"b2.'"'":..:.ik ~=t.~r_r.:.en 

~Dijd.J'8.é;I8r.:.a 

Energie-efficiëntie, tot r.:.u toe ve.~,_k ve:r··l1'2~é:2:"looe.d door 

l~cc energierri~zen, ~ordt bij stijgende ener·~ie;rijze~ 

boverJ.di e11 ec onomis eh as.n t:cekkel ijker., 
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2conom.isch rer..d.e:-~;ent en eLere.ie-rencle::lent ko:u;en neer 

in ~4n vlak te liggen. Iedere bespaarde energie-eenheid 

wer~t Je volGende vier voordelen af~ 

1) ~eer blijft over om o~ze econoEie OD ee~ redeli~k peil 

draaiende te houden over een langere periode; de werk

gelegenheid is hierbij gebaat; 

2) het bespaart geld; 

3) besparing betèçent in vele gevallen minder vervuiling van lucht, 

vlater en grond; 

'-t) Cl"' blijft n...:eer over voor de toekomst~ 'i''&~.:_rdoo:r er 

~eer respijt is voor het zoeken naar blijvende positie-

ve oplossir.gen zonder cl9t on2tl!lstige al ta:rr~P .. tieven voor-

tijdig warde~ Ëengeboordo 

"De vcl~ende cj~jfers geven eer' overzicht hoe het er:ergie

verbrt'.ik verdeeld is over de vel'schi1lende sectoren V8n 

or.tze samenlevir;go 

V. Ver·bruik in bil:.J,~r.el' kilocalorieën ir 1<:028 ) 

kolen 

indu_st::ie < 
ove.rüeld J 20.i 
a~r;;:~r co se ct) 

huieho,Jclir.gen 2o6 

vervoer 

c;as 

155.3 

7 2o8 

olie 

62o2 

46o5 
60.4 

kern
energie 

0.3 

V~~rbruike:b~-r)erkin~ ir-.. T.Y:-iY""'CÎC'lllit=~re bui~:·llnud_ir:.f:.·en 

tote.al 

237 o9 

121.9 
60.4 

Er ·.vo·cd."C veel LE!.Js.an o::n de cor.:.su::~e:nt t!~Yl."'i~s-be·su.st 11 te 

>:;F~l<:erj ~ \Va2 .. ros niet eev..zelfcle actie Ol_) touw- cezet om dezel:f

è.e CODSl!..Der.t t< enere;ie0ewustht:id 11 bij te brengeny Frapl)ante 

resultaten \•!:irR!· het gevolg VB.n G.e slnj_t-de-cord.ijner.:.- 1 s a-

vor..ds-:.:ctie, door mir;istcr Lubbers ir.gezet en vervol_::e:r.s 

door d.e -::el8visi~ 2Y! ~"~:.:Sio ovërger.:.or.J.en. Tioor §;·ordi~nen te 

s::.t:_;. ten, ver'Nétrrr.~-ing la.~er te draaier;. eer~ hal:f.'-utlT voor het 

naar bed gaan, waa.:c--rla:;r.:en te doven en overtollig licbt te 

ver:nijden Vie:cd eer, 'he~;:pa:ring in J.e T::a.anden decer:::.ber 1973 

8) CBS-statistiek 1972 
-î5-
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Dit aantrekkelijke beroep op vrijwillige medewerking 

van iedereen kan echter. r:og aangevuld worden met an:iere 

maatregelen van meer technische aard, 

De (centrale) verwarming: het stoken met olie of gas 

is efficiënter dan met kolen. Er bestaan echter grcte 

verschillen in zuinit::rceid bij de verschillende syste:r,en 

CoQo ketelso Een goe6 geconstrueerd.systeern zal 80- 90% 

van de c:=t:evoerde brandstof omzetter, in v.'armte. Tesen

woordig ligt dit percentage bij de meeste systemer. rond 

de 70. Dit yrobleem is oplosbaar door wettelijke standaard

normen in te stellen. Ever..eens zou verplicht moeten wor

den gesteld een jaarlijkse onderhoudsbeurt door eer.. er

kende firma. Onderzoekin~en hebben ui-cgewezen d.at het ren

de,nent bij een t;x·ale verwarmingsinstallaties tot 50 f, kan 

d8len bij slecht onderhoud! 

Koken en tlöl'mwatervoorzienirg: koiten op gas is î ,8 x zo 

zuinig als op electriciteit. Warm waterboilers zijn grie

zelig inefficiänt, zodat gas-boilers tot de stenJaarduit

rusting ven een huis zouden moetsn [aan beohorero. 

Moeilijk is het bij was- en droog:rrs.cLinec:o ?roeven heb'Jen 

uitgewezen, dat lèet aandrijven van deze machines o:p gas 

een grote enerziebesparirig betekent in vergelijkins tot 

electriciteit als aandrijfbron. Het hinderlijke is, dat 

gas-wasmachines ~og niet in de handel zij~c v:ellicht dat 

de huidige lJl'ijss"tijgü.g een voldoer.de imrmls ze.l blij

ken te zijn om deze apparaten wel op de markt te bl"enge!:t. 

v:arnlte-isolatie 

Er bestaat reBds een Vieb ven t·01JJiYDor~chriften wa:e ... r bou·.vers 

ker:n.end oEder gebukt gaano Eer.:. pa.J.r "C"'.eer bouv .. -voorschrif

ten zulllen da.arom nauwelijks o1wallen. 

Onlangs vond plaats in Loilden een conferentie over dit 

or:derwr3r~;, georganiseerd. door de ttPetroleurn TiDesn e:r.:. 

de "Fir>anci8l Times". De conclc:.sies willen wij hier in het 

kort vermelden. 

1 ) door de lage olie-vijs zijn de kleding-, verpakkir:g- en 

meubelindustrieën steeds meer overe;e.:;aan tot aex,v;endlng 

van olie els erendstof ter vervaardiging van synthetische 

produ.ktenQ .V.'ol, katoen, hout, TD.bber en e.!lder·e celluloze 

stoffen zijn steeds meer verdronge~ dcc~ deze =1eu~e 

produkt en. 
-16-
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Wellicht dat voor è.e genoemde nituurprodukten de 

ms.rkt herwonnen kan worden. Ze hebben al tta.ns h:::t 

voordeel dat ze continu verbouwd kunnen worè.en in 

tegenstelling tot olie, dat eenmaal verbruil(t~ door 

de ae,rde niet Deer teruggegeven wordt. 

2) de regering zou santer; met de bouw-industrie de voor

schriften nog eens door moeten neiJen. "Wood f'ra'lle 

houses may be t'ce answer •••• " en tezamen met een goe

J.e isolatie tijdens de bouw aangebracht, zou de brand

stofconsumptie met 66 f, gereduc eer à kunr:en v1orden. 

3) kleren kunnen heel wat beter warmte-isolerend ee::naakt 

worden. De mil i te.iren hebben dit bee;reper., maar hun 

booclecha:p bereikte niwmer de textielindustrie "V,'hy 

use costly fuel to such an extent in living and 

workin,s Sl'Jac e if you can develop ways of confortably 

insulating hwrcan bein2.s?" 

Tot zover dit Londense congres. Maar nog voor dit con

gres had de wet8r::o.cl:.appelijke stichting van D' 66 een 

r~c:rrort t:;epnblice3rd, geti. teld: "Plan voor een warmte

isolatieJ..'roject in Nederland"~ waarnit wij enkele paesa

ges zullen a=halen, waa.rin de esser.tie va.."l de voorstel

len verwerkt zijn. 

::"iij q_uoter:nJ.: 

"De eisen die aan de warmteisolatie worden gesteld, 

die&en aanzienlijk te worden verscherpt en door wette

liji(e maatref:elen oekrc.chtigt: 

1) Voor daken, muren en vloeren is dit mogelijk door 

maxiwaal toelaa,tbare warmtetra.::-,srr.issiecoëfficier.t 

(:.-C in kcal/m2h 0 c) te verlagen van 1 à 2 (5) tot een 

waarde van I'linster.s 0. 5 m.a8r bij voorkeur nog la

ger, wa.a.rdoor het warmteverlies ca. 4x kleiner woTdt. 

-17-
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Het brandstofvPrbruik ( warr!leteverlies) is 

evenredig aan deze warm·cetransmissieco~fficienta 

Hiervoor is !iodie een minstens ca, 6 cm dikke 

laag isolerend materiaQl hetgeen aa. blijkt 

uit een onderzoek in 1962 beschreven door de 

Stichting Ratiobouw . 

Vat r:;.en een aan tc,.l gegevens uit dit ra:;;:Jort 

og een eenvoudige wijze samen (ger:~iddelden r..e

men voor de diverse veel toegepaste dak, muur 

en vloerty gen), dan blijkt het brandstoffen 

verbruik te dc.len bi~ toerJassing van een extra 

laag isolatie 8ateriaal van minerale wol (cao 

6 cm dik) tot 27 % voor daken, tot 18 % voor 

vloeren e,, tot 55 % voor muren. Voor muren vrordt 

tevens als voorbeeld het nog lagere bro.ndstoffen 

verbruik bij grotere laagdikten eegeven. Bij 

eer. 13 ceo dikke laag isolatie materiaal is 

het verbruik nog slechts 18 ~ t.o.v. de niet 

seisoleerde toeP.tancl en bij een la:.J.e;àikte van 

22 dm nog slechts 10 %. Toe~assing van holle 

stenen i.p.vo de Dormale baksteen kunnen even

ee,,s een verlat:;ing van het brandstoffenverbruik 

geven. In combinatie met het isolatie materiaal 

wordt dan de meest O;?ti.r:JB.le oplossing gevonden. 

2) Voor ruiten kan het warmteverlies worden ver

r:linderd door toepassir_g van me•"rvoudige begla

zingo Via d.e rëtiten gaat per Ol)}Jervalkte een

heid verreHeg he-t meeste warmte verloreno Een 

enkelvoudige bec;lazing heeft een warmtetrans

missieco§fficient (K waarde) van ca. 5.5 (7,8); 
dubbele beelazing ca. 2.7 (7,8) (daardoor warm

te verlies ongeveer gehalveerd)~ Bij drie

voudige beglazing is de 

-warmtetransmissiecoëfficient-

-18-
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we..rotctre.nsD.issiccoGfficj_ent ca .. 1.7 (7)" ~oor het toepe..sson van 

een rrotorc luchtspouw b~ de dubtelvoudige beglQzin~ wordt het 

i-:a:;:-::J.teverlics nog iets ""terder t:;ereduce:erà volr3cr..s e(;n voorlichtings 

b::-ochurc v&.n hot b:-,uwcontrl.:D. (K 1>.'2.arè.c cc~. 2.6 bij 1 9 2- 51 0 crl: 

dikke luchtspouwon). Bij luchtstr·:Jr:Jingcn (-..:ind) 1~.ngs hot 

rui to-ppervl2.k v;ord t het '\'l2~rnt8verlies r;rotcr (I·: Hé:.ard.c stijGt). 

Dit effect is ochtor Binder sterk b~ :;eervouè.iGe beglazin[. Onde..nks 

!:lecrvo}ldige boglazinc blijv0n de warmteverliazC?."L relatief hoog. 

In verb.:;.nè. hiernee dient er ne..ar gestreefel te wor.i0n ow ::-uitopper

vlaY.:ten niet [;Totor te laten zijn dan noodzakelijk of g:;i,·Gnst. In 

conbinatie n0t andGr vo:r:J.E:n van warmteisolatie toeps.sbaêT bij ruit

oppervlakten bv. in stookseizoen ruiten t~è.el~k ('s nachts) 

geheel of ge deel tel~1k afdichten met 1.ife.rmtt:: isolercr.~.d !Jt:.teria2.l s 

wG.rL'lte i soloronde gordijnen; luxaflex etc. kan toch oen ac..nziG!l-

lijke verdere; besparing t.a.v. ht:i brandstoffen verbruik \<.rorè..0n 

verkregen. 

Kasse11 (één en al rui toppervl2.k) vorr;Jon eon ê!.pç;,rt :problee:n. TI2.ar 

hier gEC,cm helder doorzicht vereist is komt in principe de nogeli,jk-

heid in aan.I.'!0rkincs aD de binnenz1jde van hot c;l2~3 tG bedekken r:12t 

66n of moordere lEgen voel licht daorlate~d plesticfolie (~et 

luchtspouvren van stilst2.a:H:.e lucht ertussen). ~en 2 - lû vouë..:.t;G 

vercindcri!'l[S" v2.n h2t br;>/i:1dsto.fverbruik lijkt. hier mogelijk .. DG 

hoeveelheid licht dio wo:.cd.t doorcelaten vornt een bcl2.ncr:jk aspoct 

voor go1;~.s8en, clic, veel licht nodig hebben" 

3) De tocht dient voor zover dczo nist noodzakelijk of gewenst is 

te wordon beperkt d8or het toc;passen VEn toc~tv::\je clet:.rGn 9 rêDGn 

etc. G:n rloor het toepassen van tochtsirokenv Volge:::.s G.e p,;.blil-:a

tie van H. ve..n Brcr.en, is het theoretisch oogeli~k 0:::1 -t van de 

w~rnteverliezen cloor ventilatie terug te winnen" In C::.o praktijk 

zA.l oen kunnen rokenen me:t oon teruc.\'innines psrccnt::\se 'té::.n ca .. 

50%9 hotgeen overeenkomt :o.Gt o::1gc::vcc2" 5% van h2t b:randstofve:r

bruik van een r.:Le...tig gE.'isoleerc1o 1"roning (107~ bij Gen g0od t.;eisoleerd.e 

woning). 

4) Betere isolatie van inë.ustrieëls apparatuur ~....:.:;.rMrin b)j hogere 

tenperaturen ,,.rcrè.t ge..",·crkt ( ove::ns? vloeistofbaë~en 9 v0rwarnir~gc

ketels etc. etc.). Vooral in ~ie sectoren wsar pro~uccnt van de 

ap:pará.tuur en r:;ebruiker verschillend z~jn~ is hot tG ver,..;achten 

dat aanzienlijke besparingen mogelijk zjjn" Grotere industrieën 9 

die zelf hu.."'1 tr:: gebruiken apparat"Qur ont,..terpen ( bv. cher:lischG

en petrochemische procesindustrie) naken over het algeocen een 
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r:.auvï1ceurize ·balar.:.s van te voren 0.9 i~_zake el~er-

e;iebe}>aringen. Het blijft dan toch r.og een open 

vraag of bij deze balenzen rekening wordt gehou

den met b.v. luchtverontreiniging, uitputtings- · 

factoren edo Een nadere a: ... o..l:yse V8.n è.e wc..:r~::ever

liezen bij indust:r·iële e.:Jparatuur zal eventueel 

aanzienlijke onver~achte e~ niet noodzakelijke 

vers~illingen kurnen onthullen. Een betere iso

latie van koelruimten (ls.gere te:r;;l;ers.tu:ren dm1 

omgeving) kan evenee~s een aanzie~lij~e eLer~iebe

sparing opleveren~ I~ het algemeen is voor het

zelfde temperatuurverschil bij koeling 2eer ener

gie nodig. 

5) Het gevell van voorlicl:ting. Ae..n de cc:r:s'-'.!èlent 

via T. VQ, :tadio, Pers, con.sUJler~ter.orze.r!iEati2s, 

doe het zelf verenigingen en tij~scl1rifte~ etc. 

1lieer doelgericht aan degenen d.ie l>et:r·o:-;:ken zijn 

bij de bouw va11 allerlei woor.-, leef- of v;erk

ruimten (boVa architecten). 

6) GebruikJlaking in sorr.nüge gevallero vFm de reflextie 

van vvarmtestraling (bo-v<> net \varDte terugkaatsen

de opppervlakten). " 

Tot zover dit rapporto 

De hier gedane voorsteller-. worden op sed..etaillesrde 

wijze uitgewerkt, waarbij niet alleen Eelet wordt 

op d.e enersiebes_parir.cg Fl.asr ever~zeer 0::9 de fi.::an

ciële kor.:.se1c.:venties er aan v:;rtonö.en. :Je lezi::;::; 

V?~!'l dit repport zij van h~;rte 3.anbevolanc-
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Goedeloenvervoer langs de weg. 
De vr·aag waarvoor het goederentransport langs de weg zich 
thans geplaatst ziet is of dezelfde dienstverlening met minder 
motorbrandstof kan geschieden als tot nu toe het geval is. 
Hoewel distributie van de voornaamste brandstof in het goede
renvervoer - dieselolie - niet werd afgekondigd werd v:el ·ûekend 

gemaakt dat terugdringen van het tote.le verbruik met ca. 25% 
noodzakelijk is. Het is echter niet in de eerste plaats de 
schaarste ae.n motorbrandstof die deze bedri,jfstak tot een 
efficientere werkwijze d-_.,ringt manr vooral dG prijs van de r.10tor
brandstof (dieselolie thans ca. 50 ct/liter, 10 jaar geleden 
ca. 20 ct). Het beleidsvoornemen van de regering om lonen en 
prijzen strak in de hand te houden dwingt het wegver~oer zich 
te beraden over haar \'ferkwijze. Juist het relatief hoge bra."ld-

. stofverbruik per transportee:-0..eid beteke::J.t tha."ls in deze be
drijfssector dat de energieprijs van evidente invloed is op de 
tarlefstelling. Dit &;alèit vooral voor de be.Jmgrijkste van de 
tvree categorieën wegver·voer die te ondersc;1eiden zijn nl. het 
beroepsg· omerenvervoer langs de weg. In tegenstelling tot het 
zgn. eigen velovoer waarbij ondernemingen hun produJ;:ten met 
eigen vervoermiddelen laten transporteren en de kosten van het 
"transport veelal in de prcduktpri.jzen is opgenooen is het be
roepsvervoer bi.i de e:xploi tatie geheel afhankelijlc van de 
vrachtprijzen. G8let op de lnvetsbaarheid van deze bedrijtstak, 
die naast de concurrentie van andere vervoertecr.nieken ook nog 
te maken heeft met het eigen vervoer, is thans de actuele vraag 
of een andere exploitatie mogelijkheden biedt o:n aan de pl"'oble
men ontstaan door energieschaarste en motorbrandstofkosten het 
hoofd te bieden. Daarbij komt tevens de voor de hand liggende 
vraag of, mede om ande:ce redenen (o.a. milieu) bepaalde tra
f'j_eken van het wegvervoer overgeheveld ku..-"1J:1en 'N"orden naar andere 
vervoermethod.ieken (Spoor en bin.l·Hmvaart). De wenselijk..l'J.eid van 
het in de laatste vraag gestelde ){Omt tot uitdrulü;:ing in Keer
punt '72; waarin o.a. staat: 
"Ook bij het nationale- en internationale goedel"envervoer over 
rail, 1'i'&g en water kan niet langer worden gerekend met het 
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bedrijfseconomisch winstprincipe, maar wo:cden (gelet ook op 

het toenemend vervoer van geve.arlijke stoffen) co!' maatschap

pelijke factoren als milieu, veiligheid, ruimtegebruik in het 

beleid betrokken." 

Ook los van de energiecrisis was deze vraag reeds oppor

tuun. Daarbij dient echter in het oog te 1t:orden gehouden dat 

bedoeld beleidsvoornemen niet op natio::J.aal niveau genomen k2.n 

worden, omdat juist bij het vervoer de verwever1heid r:1et o.ndere 

economische activiteiten bijzonder groot is. In het beroepsver
voer \VOrden ca. 80.000 arbeidspl<:atsen vervuld. 

Indien in Nederland via het prijsmechanisme; getracht zou worde::J. 
om vervoeren over te hevelen van het wGg- naar bv. het spoor

vervoer en dit voornemen zou in overig Eur··op<:: niet gevolgd 

worden, is het risico van onbedoelde- en ongewenste overhevelin[ 
naar het buitenle.nds wegvervoer uitermate groot. Nederland pro

pageerde als eerste in de E.E.G. de vrijheid van de weg en legt 

het bui tenland se wegvèrvo&r geen belemmeringen voor, Nog afgo.

zien van de belangen van de Nederlandse havens. 

Naar ook bij vavoerverboden, hetgeen meer voor de he.::1d 

ligt om het wegvervoer in te perken is overeenstemming op Euro
pees niveau noodze.kelijl<.:. Nederland kan een dergelijl<.:e l:laatrege:J 
niet alleen nemen omdat door een vergaande specialisatie het 

huis-huis vervoer per as een belangrijke besparing o.a. op vor

palcking is bereikt. Daar heGft handel en i:--"dustrie zich op inge
steld. Het wegvervoer is voorts een ui ter st belangri.jke schakel 

in de trlli1Sportketen via de Nede~~~~dse havens, die zich op hun 
beurt hebben aangepast bij de moderne zeetransportmethodieken. 

He-"c Nederlandse goederenvervoer langs de weg nee!!lt thans 

dan ook tussen de 30 en 40% van het totale Europese .Çl"ensover
schrijdend vervoer voor zijn rekening en levert een belangrijke 
bijdrage aan onze betalingsbalans. Voldoende a~~leiding Ol:l met 
het nemen van maatrçgelen om het wegvervoer af te remmen geen on
beraden stappen te doen. 

De efficientere werk1•ijze zal dan ook in de eerste pla::ts 

gezocht moeten worden in het opvoeren van de beladingsgraad ten 
einde het aantal leeg te rijden km 1 s terug te dringen. 
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Daarnaast kan een aanzienlijke besparing van het brandstofver

bruik worden geboekt door aanpassing van de rijstijl en het 

dwingend voorschrijven van de r:mximum snelheid (80 ko) en dus 

strenge controle hierop. 

Ten einde te beoordelen in hoeverre beide suggesties een bij

drage kunnen leveren aan be.~::;>aring van het energieverbruik 

zal allereerst geïnventariseerd moet:~" worden op welke gebieden 

vrachtauto's vrorden inge~et, welke tonnage 1 s worden gebrui1~t 

en of al dan niet S:?rake is van gespecialiseerd vervoer. 

Zowel in het beroeps.5)eclerenvervoer langs do weg als in 

het eigen vervoer zijn drie deel terreinen te onderkeëmen; 

het plaatselijk vervoer - het nationaal- en het internationaal 

transport. Daarnaast kent het beroepsgoederenvervoer la.."lgs de 

weg een indeling naar zgn. geregeld- en ongeregeld vervoer. 

Het geregeld vervoer vindt plaats over vaste trajecten -

zgn. lijndiensten- en verbindt zow·el nationanl als internatio

naal steden en dorpen met ell-caar; bi.j het ongeregeld vervoer 

is er sprake van dagelijks >·risselende trajecten met a~ngepaste 

transporteer~'leden, sterk afhankelijk van aard en omvang 'Jan de 

te vervoeren prodw,ten. Besparing in het gebruik van motor

brandstof door opvoering van de beladingsgraad zal voorna~elijk 

gezocht moeten worden in het nationaaJ:- en interne.tionaal onge

regeld verveer omdat in deze tak èn de grootste eenheè.e'1 

worden gebruikt en het aantal af te leggen l~D' s het grootst is. 

Bij het geregeld vervoer, werkend met vaste prijzen, ligt ~et 

voor de hand dat al tijd al ~aal' optimalisering van de beledings

graad is gestreefd. De ontwikkeJ.i.ng in dit deel va..'1 d" bedrijfs

tak toont voorts reeds een vrijwillige sc:.menwerking aan. 

Voor de e._pa~sive groei in hetberoepsgoederen vervoer langs 

de vmg is het ongeregel,-, vervoer dan ook verantwoordeli.jl-c. 

Grote besparü1gen op het brandstofverbruik ligt in het plaa-t

selijk ongeregeld vervoer echter niet voor de hand, de kilo-

metrages ~ijn betrekkelij1: gering. 

De enorme vlucht die het Nederlands goederenvervoer langs 

de weg heeft genomen wordt wel het best geïllustreerd door de 

volgende cijfers: 
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laadvermogen 'Jeroepsvervoer eYl eigen vervoer 
aantal bedrijVen " 11 " 

-2~-

1--1- '65 1-1 ;72 
toYl ton 

700.000 
75.769 

î000.,00() 
30.71+-:.;, 

Opmerlcelijk daarbij is dat bij het eigen vervoer de g8middoldc:: 

lae.dcapaciteit per bedrijf' steeg van 5 naar 6 to,,, mae.r dat 

bij het beroepsgoederenvervoer langs de weg de ger:lidè.elde laad 

capaciteit steeg van 30 naar 50 ton. Het aantal vre.chtauto's 

steeg bij het beroepsgoederenvervoer in 7 jaar tijd ;net ca. 

10.000 eenheden en bedroeg op î janueri 1972 ca. 55.000 vracht·· 

auto's. 

Totaal rijden nu dagelijks circa 1000.000 Nederlandse vre.cJ:lt .. 

auto's met een totaal laadvermogen var. ruim een t:liljoon ton, 

corresponderer:d E1et hei:; laadver::iogeli van ci::"ca 5000 s~joor~:.ragor-.!..S 

over de wegen. 

Uit de c2paci te i tsstijging en de groei van het v:2.genparl: 

valt zonder meer op te maken dat het vooral de een .. l-:tGden met 

laadvermogens van 20 ton en hoger zijn gev.ceest die &ê.D het 

Nederlandse 1~ragenpark in het beroo~JsgoedG!'eï:1VervoG-:L' zijl'l -:oe·· 

gevoegcL. Deze eenheden worden voor het bele.ngrijkst;:; d.t::el ill hei 

nationale·~ en internationale wegvervoor i:~gc::zet. Spectaculail~ 

is daarbij de stijging van de capaciteit in [',et Nederla:1dse 

internat ionalG vregvervoGr va::-, 67.000 ton i~ î 965 naar '127. 000 

to::1 in 1972. Vord-Gr dient tevens te v:orcien vermeld dat hot v0r·· 

voGr in d8 Benelux niet in deze capaci te:: i t.sstijgi::-"s is o:;.;::;s,,o:~'c; 

omdat dit reeds lang niet meer aan een ap3.rt ve::::--gun~irl;G.·l:3tt?:L.s0J 

is gebonden. 

Aangezien het ae.ntal Nederlandse beroep svervoerbedl~:ijven 

vrijwel constant rond de iî.OOO à 12,000 schommelt is het 

duidelijk dat nanst de groei v2n de capaciteit en 1JE..ger...::;r3.rk 

Nederlandse ondernemers in è..e ls.atste dccer.:.11i2 de vleugel::: h8bb,;:: 

uitgeslagen en dat vele van origine plaatselijke - en regionale 

bedri,jven zich thans bezig houden met het nationale ·· en inter· 

nationale vmgvervoer. Dikwijls is daarbij sprake van specialiss.-

tie en is in overeenste~ming wet het vcrlangen v&~ 2én of mee~è~ 

re verladers geînvesteerd in zec:r 1-:ostbaaY' vcrvoer~ätcriae .. l., 

Dat daarbij gemakkelijl:e financieringsvoor-,,raarden een bela::1g · 

rijke steun vormden om bedoelde initiatieven te ontplooien is 

onmislwnbaar, 
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'die de renJcabili teit in deze bedrijfstak echter in cgenschom,r 

necm:t moet zich de vraag stellen of geen over-·investeringen 

hebb:m plaats gevonden en of al dat materiaal wel zo efficient 

mogelijk wordt gebruikt. Het individualisme viert in deze 

bedrijfstele hoogtij en pogingen om tot samenwerking te lwmen 

hebben slechts zeer incidenteel tot succes geleid. 

Een nadere beschouwing van de totaal afgelegde kj_lometers 

en beladingsgraad sprelwn in dit opzicht voor zichzelf. Het 

beroepsgoederenvervoer langs de weg legt jaarlijks ca. 2.5 

miljard kilometer af, waarvan in het binnenlandse vervoer ca. 

1"5 miljard. Bij een beladingsgraad van 65% (die overigens in 

het internc;_tionale vervoer niet gehaald wordt) betekent dat ca. 

1 miljard ledige km's. Bij een verbruik van 1: 2 (uitgaande van 

de 20 tons CO!!lbinie) ca. 500 Diljoon liter motorbrP.ndstof voor 

ledige kilometers, corresponderend met een kleine 250 miljoen 

:;uldor,. Opvoering V8D. de belading.sgraad met 10 punten moet moge·· 

lijk zijn door betere coördinatie. Helaas is tot heden gebleken 

dat op bo.sis van vrij•crilligheid een efficientere werlcwijze niet 

gerealiseerd lwn \vorden. !'laar pri;js en schaarste van de motor·" 

brandstoffeo1 d•_,ringen th::ms tot acmpalc van deze verspilling. 

;.~et de moest c;eavanceerde rogistra.tietechnieken is het mogelijk 

tot een zodanige ordening te komen dat lading-- en retour lading 

beter gecor.1bineerd lcu:1nen vrorden en moet verhoging van de bela

dint;sgraad he-G gevolg zijn. Het komt de Nederlandse concurren·· 

tie positie ten goede, hst vermindert het onnodig leeg rijden en 

spaart br&ndstofgebruilc" 

Reeds herhaalde malen is vóór de energiecrisis met name 

van Duitse zijde bezwaren gemaakt tegen het ongebreideld groeien 

va:1 bet Neder·lands internationaal wegvervoer. Deze bezwaren 

z1.!llen zel;:er in verste!'l:te oate worden geuit en geven ons thans 

allG aanleiding tot bezj_n:'ling. Indien het Nederlands beroeps

goederenvervoer kans ziet haar beladingsgraad met 10 punten op 

te voeren en serieus wordt u"'::eeken in hoeverre een deel van het 

eigen vervoer langs de weg kan worden overgeheveld naar deze 

bedrijfstak dan zou dat een besparing van ca. 125 miljoen liter 

motorbrru1dstof betekenen, d.w.z. ruim 60 miljoen guldens" 
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Uit proeven genomen met vrachtautoco:::binatics die re:presenta

tief zijn voor het Nederlandse ongeregeld lange afstandvervoer 

is gebleken dat een snelheid van -.oO km/uur de zuinigste snel 

heid is. Voor de ca. 15000 Nederlandse combinaties die in het 

nationaal (inc.Benelux) en internationaal goederenvervoer 

langs de 1·reg worden gebruikt betekent een aanhouden van deze 

snelheid verge~el~en bij de gebruikelijke topsnelheid opnieuw 

een besparing van ca. 15 miljoen liter brandstof ( voornamelijl~ 

dieselolie) d.l·r.z. ruim 7.5 miljoen guldens. 

Conclusie: 
~-~--~ _____ ,___~ 
Door zowel een betere coördinatie als het streng handhaven van 

de ;::axir::um S!'lelheid is in het beroepsgoederenvervoer langs de 

weg een enorr:1e besparing van motorbrandstoffen mogelijk Q 

Indien het goederenvervoer langs de weg zelf geen kans ziet 

deze besparingen te realiseren dan zou het instellen van een 

autobevT::lohtingsdienst onder supervisie van de Rijksverkeers·

inspecties -zoals in de jaren 1 40~45 en in de eerste naoorlogse 

jaren heeft bestaan - overwogen moeten worden. Aangezien met 

het realiseren van een Europees vervoerbeleid weinig voortgang 

wordt gemaa~ct blijft vooralsnog de r:1ogelijkheid bestaan dc.t 

andere lcmden van de Europese geneenschap juist het Nederlandse 

wegvervoer met o.a. het oog op de bl"andstofschaarste ernstige 

~Dc::lemr.G.eringcn in de \'!Cg zullen leggen,. De consequenties hiero.s.::.!. 

verbonden zijn niet te overzien. Zij zullen echter behalve voor 

het wegvervoer zowel voor andere tertiaire aktiviteitenzoo.ls voa 

I!cdeJ.·landso handel maar ook voor de industrie ongunstige ge·· 

volgen ku!,nc:rl hebben. 

T8rugdringen van het gebruii-e van motDrbrandstoffen in de binnen

vaart is ·· gelet op de exploitatie vlij ze - namrelijks mogelijl,. 

De evenredige vrachtverdeling geleid via· de bestaande schippers·-

beurzen gàrandcert een optimale belading .. Hoogste:1s zot::. beoor-~ 

deeld moeten worden of bij nieuvr te sluiten contracten een grote 

leegloop of eigenlijk leegvaart wordt ingecalculeerd. Dit zou 

ool~ beoordeeld 1:1oeten worden bij contracteY: die expireren. 

D<.,ingel'.d voorschrijven om in deze vervoerstal': tot bre.ndstofbe"' 

sparing te komen is onmogelijk, omdat het aan de individuele 

schipper moet worden overgelaten te beoordelen welke motorbe- · 

lasting hij noodzakelijk vindt. 
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De luchtvaart is voor wat betreft de benodigde brandstof nage·· 
neeg volledig acm.ge'..rczen op kerosine produ..%ten de 11 jet-fuels:; o 

Zel~:el~ tot de eew.,n.visseling is geen al ternatieve bra::1ds"cof r,an
wezig 0 De r.10gelijkheden voor de lucl1tv2art in de toekomst worden 
bepaccld door de hoevoelhedcm olieu~~odul·cten die haar· wordt toebe 
decld~ -

Kort vÓÓl' do olie boycot V!2S het aandeel van de luchtvaart iD 1 ) 
de Nederlandse totale consumptie aan aardolisprodulüen 3, 2;;;, 
Hicrva11 vras gr;-::,. % iJ jet-îueln ~ de rest - 10 miljoeYJ. l-eg -· vliec · 
tuigbcnzir,e 0 De jet-fuol wordt prc:lüisch geheel af:;e:wmen dool~ 
in internation2al verkeer gebruikte vliegtuigen; de ;,_rlie~~benzinc 
is <oor een groot deel ten b8hoevc v2n nationaGl ve:r}:eer" ~x2.cte 
gegevens zijn daarover op korte termijn niet te krijgeno Een 
schatting vm-;. 60%--1+05~ niet-grensoverschrijdend/grenscver::chrij
dend lijkt reelelijk betrouwbaaro 

Beper~ingen in het beschikbaar stellen van jet-fuels beperkt de 
mogclijl;:hedcn voor intcrnation2le r.:aatschsppijen rr.et e.llc nogc · 
lij}:e ( luchtvaartpolitieke) conscque~ties" Het zal dan oo}: ~1.:::. • 

of in ·- overleg op su:pra nationo..nl n.ive2.."J dieüen te gebcu!"€:1'2." 
(De K.L.M. bijvoorbeeld veroorzaakt slechts 45~ van het aantal 
vlü:gbewec;ingen op Schiphol. De rost is overig ~Ted&:-l:J.ELS ( 5-î o;·:) 
eP- buj_tenlands verkeer. De verhouding ligt niet ver ve.n 50-50~·"). 
Beperl.:::ing van è.G beschil-cbare boevcc;lheid vliegl"::enzine ZP.l voo-::
het grootste deel leiden tot venaindering v2.n b5.r:ne;1lar.ds v;:;I· 
bruik ~ heeft s.2.nzienlijk minder internationale co~se·quentiC:E to·::: 
gevolg. 

Economische asnecten 
---- ·-· 0 ·-··---· ••Oo"WO ,,_;, •• -~---LO 

De economische pos i tie van de. internationale luchtvanrt lcorr.t vr3.~ 
duidolijk naar voren in de Nota van Gedeputee~de StatGn v~~ ~oor~ 
Holland n.BoVo de uitbreiding van de luchthaven Schiphalo 2) 
Deze economische betel{enis in het kort S2.IïlE:~1ge•.To.t is ;;.ls volg·~: 

Op Schiphol 1.-rordt ± 1% v&n hc;t nettionale prod:.JJ:ct voortgeL;:::'2.c~-.::t .. 
Dit kvn.:.m voor 1969 neer op + GOO miljoe:n guldon bij ee~~ l:e_jcto 
r..ationo.Dl pr-odukt tegen faktorkosten van i;2 ~ 6 miljard Gü.lè.enr. 
Er •·rerl\:ten ·i; oen ( 1969) ongeveer 18.000 werkr:emers op Sch.iphol, 
(inmiddels rui!T1 20" 000) :Sen groot gedeelte v2.n deze hoo~;-";:.J.c..rdigc, 
1,·/eJ..~Jçsolcgenhc;icl. is een vcrvnngi:1g \r;:.:.n àc in do regio Groot 
J~r.:sterdan1 teruggelopen 1.-,rcrl.:.:gelege:rJ1eid .. (van 1963 tot .,.,970 2.et 
15276 plE~ntsert} Q De in deze ~v.r·:;rl\:gelogGn..l-:l.eid gerealisc::er~-3 bij-
dr2.ge aan netto toegevoegde ï;JE:.t:.rdG bctel-:ent eer: toe~c\ros~ö..e \·.'"2..c-J.r'·

de ner nrbej_dsl::.racht ve.n + f 40 Q 000, ···· dit is me-er è.en hst 
dubbe:~·-e van het geïniddelclë- per c:.rbeiclcpl2ats over alle 2-r!derc 
Nederlcü1dse bedrijven en instellinger~~ De luchtv2.art levert s-e:n. 
verretsscm.d hoge bijdrage aan c"i.e nationale inspanning. Deze bij
drsge is echter slechts mogelijk dank zij het toerismeo De toege
ncr!ien ,,..,Telve..art met h2.~-~r verplaat.si~gsbehoeftc heeft de groG:. V&l1 

<ie luchtv&al'"'t tot st.:::t:1d gebracht~ E)toppt:·n van sJ.e -w-elvaartsgroei 
betekent óók het einde van de luchtvaartgroei~ 

1 )Stat. za~boe~ 1973 pag. 147 
2 )Yota Ui tbreidir,::;- Schi:phol 

G.S. v. N-Holland Maart 1971 )2g. 2 e.v. 
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Zcli.s zs.l d2n !.!()~'ten vrorden C'l2rwogen oî hc.r!.èhe.vcn van de luch.~:_: .. 
vaart op hei: bc~::ta~J.ndc :ni vGau wel ç;,s.n;,,.a.ardbé:sx· is 2~ls gevolg vs1 
de repcrcu0c.;ies d.o.t dat l1eeft op de welv22.rt. 

In eerste iYlsta~tie zal echter bokeken moetan worden of ~i~ de 
huiclit-~ü stsnd ·Ic,n Z?t~<:.en h0t bssl&[ ..,.ran dG luchtv22r-t op bré.~nd--
stofi'ën ·\rcr!cl'-'.:Lnd k&n -;:rcrdJn., Om te begiYi~1en het v.rerkelijko 
beslag. Dit is als volgt: 3) 

i.'oor s.utot:..~f) 
jot- ·vliegtt:ig 
s.utoi-nolJiel 

50 
100 
't50 

grac/p&ssGg~_er /m~~e 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
Hierbij is uit~ogn2n van oen beze-~t~~~s~raed van 50~~ ~et ClJ~er 

~~o~u~~ ~~;;~~~;~~~~! ~~~t E~~~~~~8-~o~~~ii~~~~~t c' ~~r;~~e~~~/'~~r~;~~:J · 
p23S2·.[~ieT/;:.lile .. DG veronderstc-:ldc beze-:ti:~gcc:-ecd -\roor 2.u-co~~û·· 

~!~~~~~1 i~~/~~t~~~~~~e;a:,~,l r;!~~~-c d~;0~d~o~~~ê-~~~ ~~;;~è~~or) c:e '"l~.to 
.1'1.1 r:-n3t a.l lT1E;~: 2;cco:1.sto.tec.;rd \:o:. .... dsr_ è2-:: l·~ot b:~2::.:.ds·:of- be slGg \;-oo:.:· 
autosobicl en vliegtuig niet noe:~ens~a2rd ~iT22nloopty 

~2G~~~j~~~0~~--~a~.~~êE§~~~g2~-i~ .. ~~--;~~~~~§0~~ 
Bij de v·l-:::chtuitvocring in de luchtvaê:T"t. is al~ijd zéé::-- vs-el 
aandacht lH3.s·Loed ne.n !1et zo zuinis wogclijl\: cmspri.ns;ç:1 ::·'!s-: de 
besc}likbarc b:c2~.ndsto:f '.'Oo!'r ... :;;.ad. .. ?ot vcu::. .... ~~o:~e:: c:: ~::ö:~r-lè..:.z-eü v2-:.. 
ver.s~illi:i16 moet d:..:J..n ook Eiot .i::-1 hst vlie:~~tochnisc~"le \<la:: c;,~-· 
zoct:C •:.rordOYi. !i'!.C:O.r iE f' .. et 8.2Y_l_:?;8 bodGI.!. di Gl!Stenp :::.J:.::-:::;7., L'i -t lCS.!"".!. ::.<:· 
stas.n uit: lij::T·-.rluchtens charters~' beC' ... rijfslucnt~·/22r"S, 0\.i:a-_---. 

heidscliGnstc::J. en ove~c·ige act i vi teit.en f!~Gostal 2 c::~l~c:s.sc"Jê.. t o--~ce::-· 
~'lclcine:· -luchtvaar·cr. g 

Het i.s oocilij~ de:~e zonder meer in te ~clGn in noo~=u~eli~:~c 
\1!8nf::t::lij~-co~ t·v.rij~·e:L&chtise of on~1cdic;oc Sr is - r.~e-: r:.2r::e è:Jor 

~~r~; P i~_j,1~:i ~~~~!è,~13t P;~:~rj~~~~~l~~"[i~~~~~~~~ ~~c ~r~c~I~;~~~ 6 ,~:-·~c " 
jeeten te l2:~:crl boe": ic:-.J.e~1 ei oor suporf::::lelle tre.:~.:sn. Eet :ç ::--er:-.. :."-t;:~:G 
schuil·t in ~o tot&J.e afwezigheid V3n e~:ige g0gev2ns ov0~·: ~r2~~·· 
stof·-·beslag; gelui6sniveau, VGiligheid22aat~egel2~ atce 
Hoe; verder d.i t """'J'Jrt pro.jckten in . .!:..J.'lte::.":n.3.ti.o:-:sle .sc~E-:(:.·Tl~,-rsrl-:.i::::,e; 

tot ston~::~ l::u::n.en ko;·~oi'l i.::J :c:.:Lct bo~:ey:d" L3 gc::schieder~i.s vc.n G.G 
Air Urrion sn Lc·t i~tsr~2tio~~lc gocderc~V0~7oar ovJr ~c ~;Gg ~os~ 
vermocdGïl dc~t voornoo1:1dc liode:n vrvl Grr li:::ht tillen ::::::n Qe ~:c2.:·
lijl-chec.le·(l c~2..::: hun -creir: r.:.c,; voer G.o ':tlelon gs·.·rsy·po:1 zo.'l 1·:ri.jSGll .. 
Hoe ~et verder ook ~s, bssparingG~ va~ br2~dstof op lij~vluc~t20 
is mogclij~c door se.:::.cn.tre1d·~er: vo.n frGQ'.lentics~ door i1.1zett:(~::::. \"c.:.::: 
andor m2.teriaal~. à.oor het cpv-ullen 'l2Xl lijnè.it.::-.:.stc:l~ I!!et ch2.rtcr-· 
groe9en e:r"l z.:::lls door 2.nnul2ring., 
Deze m2ntregelen wordGn door cie ~a~tschoppije~ r·eeds toegsp2s~~ 
Of dit op·tie2sl S8b0Lr~ ie son vrsaG ~i2 niet ~c~~~voo~~ 1:2~ 
worden~ ~it ZOil w~l ~o~clijlc zijn als or een Europese v2~vce~s 
autol~ite:i..-~: iEge.stelcl zou ~-cun~en -r:rordGn belc:.st !!1·3-t coö:.-·J.i::s.t.:..e ·2l1 

toezicl:t op de Eu:.'""opcse luchtlijnG::L en llet V€rl:sor d2.E:.rop ~ 7-G.\rcns 
zou dan hGt s2mentrck>:.G:1 er-.L ccördiner-en \r&::"l lijr.:.en van verschil·
lende P."!aatschappijcn :1ogelij~c i .. ro:-de:l., Er.:. :~eLer zou het .str&f=e
loos annuler02.2. \t2:1 reserver]_Egen o.f het niGt. ·","oTschijne:J. voo..: 
gereservcGr·~ vcrvoer afseschaft ~o8ten wo~de~o 

' ' • .) j ~- Hcheneffiser AircYa~~ i~ ba1.snce 
~nviro~~e~t ~ec~ 1571 pa~. 45 

4) St&tis~iek persore~vervoer 1971. G.3.S .. -2E-
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:-Ie;: r,:.2?..tson I.T&:n cl:a:'tergroepon O}) lijndiensten is een besparing 
clie doo':· d0 vec>schillendc n:aatsch8.ppijen reeds benut wordt, De 
:1o~c:lijl·:l1ocle~1 v.rorden hGt best bc.:nut 2ls d8 los langs elk2ar 1.·ror·~ 
~ende 2antschuppijen worden samengetrotken. Vlootstandarisatio 
Jc','crt cc'--"'- n_c:,_as·c cro·tere flcxibili i::ci t tevens het voordeel op 
clc.t. 1'Jil!Cl.c:" f;O\·.rcn.st r-!c~toriaal uit hot oogp1..n1t ~Ct.n geluidshinder 
~-fsr:~:.totc;~! }{(l.l!. •.-~rordc~t., Eet zo te vormen aluchtva.2rt--::~utSbc:c~r·\J~·:·:; 
z2l bij h·1ar ~elcidsvoGring zich moeten richte~ op dienstverle 
::.1j_~~.:..~ o.=.r:. iJê·[_i'L:C!.':llde 8~:.. a:::.nvaaràbé:ro behoeftene Zij zal geen mede-· 
1·-.rcr~:i~,~g Dogsn verle:1en aan behoeftecreatie in de vreemdelJ.nt;en· · 
j_r~c_1~l::,·Cr:Lc ~ dl~:J ;zcc::-1 i i zonnevluggertjes i1 of andere misleidende; 9 

br·:~l~l~:.:;tof ... ";-2~"'.sli·t1dcnde activi te i t8n die met vo.kantie ni0ts te 
m;~,l:c~:.l ~!c:::be:i~1.:. sJ.oc~1ts bed.r:.t.cl:t zijn ter verbetering van bedriji's·· 
oconcii;-;cllc :'e:3:_;2 i:c.tGn zonder dsarin echter cle bra.ndstofverspil
l_~:..l\; -~c: b::;:·~-::;:·c:;~:>:o[J.., 

Fe-:.: ·_'.:::t:10~l·;;J.~o:;.:~:c)n e:1 vormen ven één ;: luchtvaartpool n lijkt ool.:.: 
':!Or.:j_S' iD. ,,-r.;::'b2.:1d n-2t clo stijging van de vraag ::.1ae.r vliegval<:;=·.n- · 
tic,;·; ':'cll:e vc'uc.ch-t r:Jo8':; \'T0rden. De bcmzinc;distributic bep8rkc 
do ci~o:1 mo~ili·teit en actie-radius ter~rijl de mogelijkheden op 
l~o~tc 2fs-~2J~0 verzsdigd zijn~ zeker zol2ng vakantiespreiding 
n.i ct 11:1::-tl ~)::'.(.:.:!.:' ~)~_ijl·:t" In I:i'rnnkriJ~-c is ui tgerel-:::end de.t in ç_;.ugus':"' 
-~uc "Ioo~: (~e :::r:.:'.l1SG ,_,alc8:;--.:.ti.eg8nzors geniddeld 35 cm Kust per per-· 
soo:.:1 ::;e:.scl~ci.l·~tH:<.,::.r i.s o 5) ·veel rui~ntc voor bui tenlanë.ers is er 
nie·t ~ D~ ej.g2n V2k~n~iemogelijkheden zijn in Nederland niet 
volè.oo::.~d8 o:·:! 2lle l'Jcdel'"'landse v2.kan~~iegangers O:;.J te k:.1nnen 
vc..~n:;·e~·:., :Uit ZC:'l zonc~er neeT eGn stijging ve.n de vraag naar vlieg
vi'J,~Tcies tc-t zc:volg hebbeno Dit zal niet mogen leiden tot 
11 sch:Lj:l_ ï..'~-~=::·.n:i.::iesi; 7 verplaotsingsn van x---hoog tuinstad na2.r 
x-~hoo-3 in ?or~"'::;:·.1oli~:-lO.S in een omg0ving v1aar deî1coulour loc2..lG 0 

~~r~~r;~~~~~~r;~~"o ~~~d~~d~~l~~~~-i~;~c~~c~o~~l~~~i~8~0~~:~~kool--
~~~~ijf~l~qh·~~~~rt 

Crnnodi0 ;:lo:>r-~ luchtvca::--"c:; k<7i.n zonder bez1.qaar overgeheveld \VOrden 
r12~r de ~1or~n~c lijndiensteno 

Ove:""'hc :_ ds;lj_ e E:::~ -:~en 
DGZO ·l:t:~-iJ~8i~1--·irid'l8n 

zonls politie en luchtkartGringo 
noodzakelijk doorgang vinden. 

Rijl:slnc:'ltv0>2ë.'tschool: Do ve!'trao.gde groei in de luchtvaart zal 
con ::..::od.nnigo efnemc:; ·van nieu\ve vliegers veroorzaken dat een apar
te r.Jchool tot opleiding hiervan overbodig ·wordt o De aan"'vrulling 
V2:.l!. ~lot vli0g;crsbestsnd l:an zonder enig beZ\Jaar~ zonder tijds~ 
v2rlies Gll zo:1dor consessie aan l--:1_.1s.li te i t gebeuren ve.nui t de 
voerraad in ~ilitaire dienst cpgeleidc vliegerso 

~ocJ.amevliGfGrij: onnodig! 
LuErJ:Jom_rspu:~ten : Kan 2fhanlwlijl<: van omstandigheder:. nodig zijno 

De te t.anteren norr:1 voor toestemming zal 
moeten v;orden onderzocht 0 

Nationé.:~le luchtvanrtscl-:ool: Deze zal voor \'rat betreft l1a::tr 1.\fe:ck· · 
zas_Tl.~Gà.G:n ter: beho G:'/e van de militaire vlieg-
opleiding door moeten kunnen gaano ToaoVo ~riv6 
opleidinge::, zal dat niet mogelijl\: zijno 

5) ~)r~; G~ Hu--okens 
V~r-keerst~ehniek 1973 l~o" 6 (?a,g~ 295) -29-



~ Sportvliegerij: 

a .. Z\·reefvliegen 
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Het gebruik van sleepvliegtuigen kan vervallen. Er zal 

echter wel voldoende brandstof ter beschikking gesteld 

moeten worden voor de sleeplieren en ophaalwagens. Het 
brandstof-beslag per start is dermate laag dat het niet 

prohibitief mag wezen voor de hele s;ort. 

b. sportvliegen 
Dit zal in het 2.lge:meen niet toegestaa::1. kunnen worden. 

T.V. -re:_Jortage: In samemrerking met militairen en/ of 
politie r::.oeten mo,:;elijkhcden tot reportage voldoende 
geac}ü worden. Het aa;:-1houden van een eic;en T.V.-NOS 
toestel is niet nodig. 

Verkeer en ve~voer 

Voor dit ondcruerp moge ven,rezcn worden naar bijge

voegde stellin:c;en van de Werkgroep I:ilieubehcer, 
Gezondheidebescherming en Technologie. 

Inc'ustrie 

Net concrete energie-besparende maatregelen die door 

verschillende industrie-takken genomen zouden kunnen 

worden, kowt dit rapport niet, deels uit gebrek aan 

kennis over deze complexe sector van onze samenleving, 
deels uit een ze~-cer vertroUI:fen, dc.t door de prij ss tijging 

van energie, bedrijfsta:éicen bij zichzelve te rade gaan, 

hoe zij, met een maximalisering van de winst als doel

stelling, de stijging van dit kostenelement kunnen drukken. 
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·i2' is ·wel één lenestie van s--cructu.rele &.arà. die ge

noe!nd moet v1ordenc 

-30-

Een gro~e ener~iebesparing wordt gevJ~den door verwer

kende i:c.dust:cieën te vestigen dic~1t Gij de plaats wac.r 

de belar.:.grij::ste grondstof voor hcu produl·:"tieproces 

wordt gewo:r:nen. JJit g;eldt niet alleen voor raffi!:c.d.E::'ij-

en, rnç.,ar e;eldt eve~1Zè8l"' voor- ver·.verke:nde i:!.1dustrieër:. 

die o:p andere grondstoffer.. hooÎdza~:elijl.: zijn a:.::..:r:g.~'Ne

zena We ko!nen hier tGrecl::.t bij het vra&cs·cu~-c van è.e }-..:.er

structurering var.~. de \ver 3là.ec ono2ie o I~ iet alle.::~~ i~l de 

context van de or~twilckeli:r.:.gssa:.:.er...\·:er:Ci!"'_g is :ne~cstr-c.c-
' tu.reri:ng van de v:ereldecor..omie een nooizs.ak, r::.;;;.ar oo:r 

in die van een mondiaal energiebeleid en een ID.Dl:.d:::.s.2.l 

milieubeheer. 

Bedrijfsbela.ngen ver::::etter.;. zich nog heftig te6e!l ::.e·~ 

den:Cbeeld V2-'t1 de he1:·structu.reriz:g v:;,r.:. èie ei@;€!r ... eco::.o!.~:'..s 

in het kader ,.ran eer.. meer ratior.::.ê:le i::J.tE~r::.s.tior.:ale ~.:..!'-

beidsve:::d.eling. Vroeg of laat zal d.e;,;e herstructureril:.g 

zich noodgedvvongen doorzetten. Eet zs..l esrö.e::; ·o:i.j -rr. . .coeg 

lit5gen dan bij laat, is d.e IJ.ening van à.e sc.::J.e:--... stellers 

van ö.i t l'9.:p:porto 

Sam.er!vattinp_; v?...n de voorgestelde er.er~ieb·32"T}arer:.c~s .. '1qe.t-

1 ) De re~ering moet bevorderen dat een goed gerichte 

infor11atiecaB:pagne v;orcit opgezet~ d.ie -rilè1: i~·et:,ru~t-

giebev.rust TI:ae.kto Op lagere er.:. n:.iddc2.bare sc:~ols~: .::.J·~t 

2) St2.ndaarö..norw.en noeten wo:r:::'2n vastgesteld ""..r·Jür eer.:.-· 

trale verwarminc;~;:{etels, gerici:" ... t op eer-" o~~-ci:::ale s.e:n-

wending van de eï:: .. ergiebr.::>:::lo J&ar-lij~:s o1:-:l.e:2!:.ou2.. VE.L. 

Op alle electrische lluishouà.ap:paraten dient r ... et er.:.er

gieverbruik ;per uu:r ver;aeld t8 v,ordeno 
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4~ Eisen aan de warmteisolatie vr:w"1 VlO:t:l:t:.gen à..iGnen 

aanzienlijk te worden verscherpt en door v~-ettelij~:a 

maatregelen bekr~chtigdo Een juiste combinatie moet 
gevonden worden tussen bouw-en isolatie;naterialen 

om tot een zo laag mogelijk brandstof! ... sr .. getr·uik te 

komen. 

5) Opvoering van de beladinGsgraad van Let beroepS60e
derenvervoer door betere coörè..ins tie v8..2::. d.i t ve:cv0er 4) 

It:st geavanceerde regis-eratie tecr_nieken is net :cJ.oge

lijk tot een zodaEige o:cde:ui~s te ko:::1en dat le.è:.ir.:.g 

en retourls.d.:i,ng beter gec.or::Qineerd. k:t;l!.:le:t: worde::o 

Indien het beroepsgoederenvervoer niet zelfstandig 
hiertoe ovel,gaat, raoet h8t ir ... stellen v0n se:: e.u.;cobe

vrachtingsdienst onder supervisie van de Rijksv-=.::-Z:ec:rs

inspectie ovar\vogen wordeno 

6) Invoering vs:..n een maxim.Ul!lsn~::ll'"Leid van C.O lrr:l pex: t"i.ur 

voor vrachtauto 1 s leidt tot aanzienli~ke -crar.:dsto:f

besparing. 

7) Een Europese vervoe~"'sautori teit zou die~ er. -Ge v;o::-·ë.c:-2 

ir.:.gestelä. ::.r:.et de t::-.a~: docr l:et sa:n.e:lt:'ê~·:}:en e:_ coÖJ.."-

aanbod te komen. Straffer dient opge~reien te ~~rien 

tegen an:c.ulerir.:.g op-l".Let-lac .. tste :4lO::le:r:.;.ü of èet nie-c 

verschijnen voor gereserveerd vervoer. 

de lu.chtvaart:r.e.atschalJIJij.sn, ö.ient z:og I.C..eer te v.:crdsn 

toegel)aSto De I.'logelijlched.en V.'ord.en het best ber.:.ut s.ls 

de los langs elkaar werkende .cJB.atschaplJijen -.·-;or.;:5 .. en sc..

mene:;etrokken. 

9) Gemeentelijke autoriteiten ~ullen een s.ctief l::·sleid.. 

voeren gericho op het sti:.a.uleren van :net openba:;:z v2r

voer, als ver:tJlaatsi.ugsmidê..el b het vroon-werl<: ver:teerQ 
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10) In het internatior.aal overleg moet :ie regering krach

tig bli~ven aardringen op 2aatregelen die leiden tot 

een =eer rationele internctio~ala arbeidsvardelingQ 

Hiertoe Oehoort Oo&..o het stix.1...8_eren dat ve!'werkings

:Lndustrieën gevestigd vlorden ds.E..r \{aar de voo.rnac..:mste 

gror.dstof voor deze industrieën gewo!:r.en worden. 

11) Dat de reGc:ri::--_g fl8t in i tie..tief geno2nen heeft 02 tot 

' .~; 

lt... 

sa.::L..e!l-OL.:.:nd.t=lir..g te konen van 0:9 al ternatiave e:-.:.e~gie-

bror:.ner1 gerichte :research wordt verwelkomd. Het is 

echter ook nodig om dit research potentieel onder te 

brengen in een internac;iol:aal kader. Een mor..die.le sa

r::J.enlilJ.D.·:ieli:r:g vc.n reseo.rch kan leiden tot een bespoe-

ciigir:._g •ran de o::c .. tr~i"!ckel.ing van al terna"tieve ene:.."'gie-

De resea~ch za: zlcn ook bezig moeten houden net de 

vraag welke co!llbinati':! van energiebron en aanwendiq~s

object tot het;r_eest efficiënte gebruik van energie 

l'J2ar een el"~ 

Voor de h·;.:~èige e::-1 ö.2: korrende gener::1ties is het kt.mz1en besc~niJZk:en 

o-...~;;.;r fos.siele eEergie va'r1 vitaal bela.'rlg. ZOi.•,"el aan de aar:bod als 

acn de const.u~tie zijde zullen ~aarcm regels gesteld reaeten 

v.urden, '·lil rre..'1 altha'1s enige zekerheid hebben van een continue 

er.m:g:!_estr0-."l11 è.ie zic:h ver in de tijd uHstrekt. 

I~:et dit zo te st2:le::.'l treQen tvij "':Juiten de nationale gren

Ze:lol::illlc.rs, l:.et [.t:ld.t voor ie...:.areerl op deze planeet~ 

lioe ~oeili~k ll3t o; di~ m~ment ons ook toeschijnt, wij 

!!l.fi~-:.kt zu.ller- moeten \\·ord8:n ovr::r J)roduî.ctieo:n.vang, distribu

ti2: en const'..Dlp-cieo Ool: z:.:1.l in het inter:c.atio:1aal overleg 

overleg r..e~:iru:<Ckelij:\: aan de orde moete.Y). woreier: gesteld, 

.is.t een continue er.ergiestroom r..iet alleen gericht kan 

zijn op het -bc;houd van een be:vaald. levenspatroon, ;naar 

ook een bron is voor een groot de2l v~n deze ~areli om 

-34-
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een reJelij~ bestaa~ te bereiken. 

Dit heeft konsekv;enties voor de iistriàutie. 

Dit heeft ook ico::.se;;:wenties voor de consu;nptie van die 

landen die reeds een redelijk Vielvaarts;atroon hebben 

bereikto 

Het zijn deze overwe,;ingen die lej_den tot de conclusie, 

dat de er.ergievuorzier:ing niet meer kan worden overge

laten aan _particuliere .ma"tschap:;>ijen. Ook de 1\ederland

se regering zal er niet aan kQDnen ontkomen om op aktieve 

wijze een nation~al energiebeleid uit te stippelen, dat 

"tevens gericht moet zijn o~ en inpasbaar in een toekom

stig internatio~aal beleido 

Een natio~aal enér~iebeleid 

I:: :.;:Grte t1·e!;:i.:en Hillen wij aang-even, uit welke elemen

ten een r,atior,aal er..ergiebeleid :atoet worden opgebouwdo 

Ook lTederl2.nd zal zijn steentje moeten bijdragen 

in het helpen voorko:aten van de uitputting van fossiele 

branclsto:::feno 

In bovt?n.:.:.;ts.e.r..de :t-'ars.srafen werd reeds aar-gegeven op 

\\'el1{e fronte~ energie bes~ae.rd zou ku..:r;.nen vvorden en 

dat om tot deze besparing te komen zekere wettelijke 

voorsc~~i=ten nodig zullen zijno 

Aan deze rJ.aa--c::..'"'egelen zouden nog de volgende kunnen wor

ö.en toegevoegd: 

TllO b.v, :30è1 een brede st;;.lie IT!oeten maken van het 

ercergieverbruik in de verschi:Clencie bedrijfst:::.kken. 

I\Iet het resultaat ve.n deze s"tudie in handen zou ö.e 

rec;ering een overleg r.:l...LY".:.nen ope!len met verteger .. :v.roor

è.i[2rs var.. de ve:r·schiller~de bedrij:fs-cal:Len om nc. te 

gs.a!.!. of ö.e p:rijsstij&ir-g :reeds tot energiebespa.rir.:.g 

l:eeft seleid of dat er -coch nog, bij soa'ïligen behoef

te besëaat aan "doorlichting". 

lrredietf&sc ili -;:;ei ten zouden :{ur..nen worden verleer"d 
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overwc,:;en zou moeten worden om op huishoudappara

ten, die tot grote er-ergieverspillingen leiden, 

een prijsverhogende belasting zou moeten worden 

geheven. 

een progressief electriciteitsveroruikstarief zou 

een middel kQ~nen zijn om onnodig gebruik van elec

triciteit tegen te gaan. 

Zowel met het geven van kredietfaeciliteiten als net 
het voorstel van pef:fingen zijn we aangeland bij eer: 
zekere :prijsbeir:.vloeding door de overheid. Deze prijs
·. beinvloeding is alleen as.nv&ardbaar op grond va:c. het 

feit dat een dergelijke ~aatre~el tot doel heeft de 

energievoorziening in de toeko;nst te gc:cranderen. V.'at 

echter moeilijk te aanvaarden is, is dat er geen dui

delijk inzicht bestaat ü; de opbouv; van de l~rijs die 

de oliemaatschappijen in rekenir;g brengen voor olie 

af ~otterdam. De meest wilde speculaties doen de ron
de over de winsten door oliemaatschappijen ge:naakt 

in de laatste maanden. Geen koe is bont of er is wel 
een vlekje aan. 
Eier ligt ook een taak voor de regering om na te gaan 

op welke wijze de oliemaatschappijen te bev.'e&en zijn 

tot een zo groot mogelijke informatie over de opbouw 

van hun prijso 

Een breed opgezet voorlichtingslJrogra'IT!a, die q.lle 

componenten van het energievraao:;stulc bestrijkt, is 
geboden. Op gezette tijdec noet via de ~ubliciteits
media, ook wortlee aar:gegevec hoeveel energie bes:;;;aart 

is in de voorgaande IJE:riode. Vlellicht zou l:w.:.!len vvor

den ovel"gegaan tot een 'cer.traal Voorlicl:til:gsbureau 

naar ar..alogie vs.n het voorlichtiEgsbureau voor lie 

voeding\) ~/laar ook kur..nen de cor:.su.r::..eJ:.tenorgani.::e.ties 

worder: in(!,eschakeld om het kopende publie:t: :3·oed.e, 

energiebesparenlie voorlichti=1g te verstrekker:.. In 

voorgaande para6r&..fer_ werd reeds eer: lar:s gebroken 

voor voorlichtingsprograillilla 1 s op scholen. 
-36-
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Aangezie:c. de rege:ciLg hier reeè.s toe is over§;'egc.s.n, 

begerken wi~ or1s oot ó.e v;er.s :lat de pu.Iltsn a t/::!. c 

eveneens spoedis moGen volgeno 

!~ternationaal ener~ieteleid 

Hederlar~.d ~an bezuir..igen vtat l'.:.et wil, .:n2.ar a=:..s or:.s lar.:.d 

de enige is, die tot een dergelijk beleid overgaat, is 

het effect niet groter dan een clr'ulJ:pel op een gloeie::.d.e 

plaat. 

Toch lijKt deze kwestie-enèrgiebesp2.ri:r:g - oo1: i!"~ c:.:.de~e 

landen te leven: 

In Engeland zijn er soem2en op ë;e,:;aar.., d.ie evenee:-;s 

aandri:r:t;en op een e:r:.ergiebeSI)arings-oeleicio Frar:ki'ij':-: 

heeft reeds enkele maatre,;elen seno:::1en" Binnen de over~ 

heidssfeer van .Amerika en de IJui tse Eci:dsre:.'-~bliek 

moeten leiden; om D8.ar en"-:ele voorteelö.er-" te ;:oe::cen. 

Er is dus eer- begin gen~akt 1 al syeelt dit be~iL zich 

nog sterk af in de nationale sfeero Iets minè.sr g~,;,_-:--~stig, 

ma.a:-- z elcer niet hopeloos, ligt het vrc..a~;st-:...:( vc:.n d.e 
11 IJOoling" vs..n ir ... tel."Latior:.ale rtSsearcl: -;2ricl:.t c:p l:e't 

tot ontv,;ikkeling bre:n(;en Y8.n al tel"EE:..Visve e~.:.e::'t;ie·c:-o:;::.;..

nerl.o De rnoeilijKheiö. bij è.:.t v-rHs.~;stu:{ is, d.a~ veel 

van de :!:"'esea.rch zich a::'3_çeel t in pe.rticaliere bed.~~ij

ven die o~ concurrel:tieovel"wegir~:..:en ;.:iet bereid. zi~n 

het achters"te vs.n h"J.J.L tor:g --ce latsn zien .. Er· li~·._:2~ 

echter nog vclê..oend.9 terreir:.en trs_ak voor 

waar het bedrijfsleven niet extensief 2.2.n 

resea:rc::, 
- . . 
oezlg :.s". 

Als wij deze twee terreiner.. ~emen, v1ao.:rover in"terEs.tio-

r:;.aal overleg .:s:.e~ er..ige kar ... s og sü::ces :s:..ogeli~k is, ds..n 

kom.t a2.sLog de VY2..8.g n.::.c..r èoven of de ir.:.ter::~s.tior.:.s..le 

betrekki1:1gen vw1daag de è.3.:S r:.iet d.e~ ... n:a-r.e verziekt zijr., 

dat elk interlli:;.. tionaal ove:cleg ui teesloten :s:oet v.-or

den geacht. 
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De E'J.ro_pese Ge.:o.eer-scr"ar,per.. ·;;oï:dcn door ir"terne poli

tieke menin2;sverschillen gekweld. net da.,;elijks werk 

wordt door de Co=issie nog v;el voort;ezet 9 maar tot 

h2t or:twikkelen van eer: r..ieuw beleid en tot voortgar..g 

in de ontwikl-:elir.g van de EG blijken de re,;eriq;en 

niet in stëat. 

De Verenigde Staten hebben het initiatief genouen om 

eer. aantal landen bij elkaar te halen om een be,sil::. 

te maleen >.let het bespreken van alle aktuele problemen 

die het gevolG" zijn V2.ll de prijsstijgir:.g van energie. 

Een op zieLzelf loffelijk initiatief als het als in

leidir:g kan Horden beschouwd voor een veel breder over

leg tussen :producer:ten e12 consumer:ten, ontwikkelinJs

er.. or.tvvLckelle landen" Frar.kri jk heeft zich uit dit 

overleg onttrokken, daarbij duidelijk kenbaar makend, 

boe dit land in poli"tiek opzicht verschilt van de rest 

Vt:i!: de leder: vc.n d.e EGo 

Be~ir: april komt de Vererügde Fa ties in S1îeciale zit

ting bijeen, v.aarbij het vraa.:;,,tuk van grondstoffen 

en ont'>vikkeling 2;.&11. cie crè..e ~vordt gest2ld. Zovvel in 

éie or.twikkelingsla:nö.en als in de ontwikkeléie Wereld 

staat men v;at sceptisch tegenover dit overleg. De 

voorr:aam.ste oorzaak var. het sceptisme, niet alleen 

over het overleg in V".N kader, 12aar evenzeer in dat 

vsr:. s.r~dere inter:r..8.tiono.le organi2atias, i.s dat de i.Jro

ble!.:el~ v;s.c.r Vlij i21 de huidige interr..atioTJale politiek 

t[,'O;.ns voor .;esteld '.;orw.eL, zo funä.amer,teel zijn maE>.r 

ook zo dringend. om een oplossing vragen, dat slag

vaardig en snel interLationaal hardelen nodig iso 

:o:.jn de bestaande interna-cionale organisaties daartoe 

i:c. st.c..s.t, of zullen zij, zos.ls zo ve.ak, de J.Jroble:r:..en 

verwijzen d.w.z. begraven in technische studieco=is

sies? Is de politieke wil aam,·ezig om o, a. het ener

gievraagstuk, daadwerkelijk ir.terna.tionaal aan te _pak

ken? 
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Scer-ti::39·3 z.sl r...ie~ :J..:.o.:=:eL leid.er.:. tot ir:.&c-civi te:_t;;:, Oo~: 

d.e I:eO.srJ..s.nd.se ret:_~r·ir.:g ï.1eeft de .i.,licLt aa_YJ. te .:..rir.;en 

op internationaal overleg. Een precies en ~elder iL-

ms.. te bij tot het ontstt:..c: .... r. V5.n ;oli tiel:e Ytil oz tOt Olj-

lossin,se:n van l':::·oblemen te ~coJ::.er:. .. 

gen dienGn ~uidelij.c voor OGen ta 

gaat, ms.::: .. r ook en vooral h.et volk in .,.v·ielJ.Z r..:.s..am. een :ce-

~ering op·treedt. 

Concr·eet wordt voorgesteld è.a-;; de i'~~derlar..d:oe rege::'ir.g 

overleç;: 

1) harmonis&tie van 1.c.aatret;elen die leièen tot ee11 zo 

groot mogelijke energiebeperking door een zo groot 

mot;eli~k aar..tal landen; 

wo~dt gehou~en, dat de ontwi~~eli~~sl2~ie~ ee~ rsl~

tief grotere t;;roei in hun energieteb.oe.fte te zieY.:. zul

len geven ê.a:c. ie on-cvli~(ó:el·ie léu:.der~ o~ö.at o.e e:.=::-stgê-

noe:n5.e cateJ;orj_e la!1jen een sterkere socia2..e er~ sco-

no.l:lische o~tv1ilckeling zt.ülen :ioor::...ic:::en 0.3.11 cle -c\Yee:i8 

caceç;orie; 

3) hë.rnor .. isatie vc.:.n r~or:2..en voor et:.ereie ... l~r"ti:!:'t-Likss.:p;s.

rB.ten OL1 ·tot e8n zo efficiënt :.Ii.ot:;e:!_i~l:: t;ebr·uit.:: 

.?.ls \ï·est-Europa, Noord-.6-=:J.e!"iks.. en Jc.,p:=.,~ eer .. be;-~1-:2..1"i::g 

van 10 ~-~ op hun jaa:clijks olieverb!'uik zo"'..ld.er.l h2·~eE te 

berei~-::erJ., clan betekent dit, d.::.:.-r; d.G \Toorzi 2r.:.e groei i~ 

het verbruik in de ~ariode 1S70 1S30 (zie t~·~cl ..... -.T \ 
~··) 

<;VE:e..:cd.. 0{.~ als doelstellir.:..g in :net ir_tsr:c.atio:::~a.s.l ove.!:'let; 

gehanteerd te Y\·orè.en. 
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r:eëlarls..r.~..:l t:un in interr.:.ation2.c1.l kacier een bcl2.n:;rij~.:::e 

ir:uellec"tuele bijd..rê;"=.!.f.:e lever2n san Let vergroten van het 

inzic~t in het ~robleem van de uitputtiLg van fossiele 

br~nclsVof i!: het bijzot:.der en het se:hc:.z.rste_pr·Jbleer:l van 

é!..l:cie:ce fZTO:::.:..d.sto:ffe:n in het al~;er::.eer.:. • .De vrs.E:.cstü.kken 

V'::.Il tex·stru~>tu:rerir.:.g vs.n ö.e \~er2ldeconomie Lo..::..en hier

bij oLverbiddelijk aan de orde. Op korte termijn zal 

de regering een initia~ief moeten nemeLy gericht op het 

::.:..obilis2ren van 1-i:::.d.erl&:r:dse deskü..l'là..ig!~eid., binr:en en 

b~i ten de overheid, iie tot taak krijgt een èeleidsl)lan 

op te zetten, w.:.arin de bovenstaar.:.d.e ele.T.:enten ivoreien 

ver'.;;-ert:"'!:;~ 

Is, gegt::Yen de st!'uctuur, de Nederlandse OV2Y'~leid in stac.t 

een dei'G2lijk Oe1eids.:_Jlar.., ä..:: .. t vele sectc:!'en v:.....r .. d.e Ne-

hebben aa~r gro~~ t~;ijfels over~ I~ter~e~srte~entale 

oet,~r:;:oo:r'Lligd zijL, zijn geschikt om lo:_Jende zaleen te re-

~·e2.e:c en o.p2.ossinb·en voor te stellen vco-ro korte tarmijn 

pro b~ e2er: o Zij zi jr.. dae.r eEtegc::n rr..ir.:.ier- c;sschikt o.:n lar:ge 

t2~:..::.ijr.~. lJl8.l:XJ2r: uit te \;erk8Y~Q De "t.elal:t:;envsr·eenzelvin.g 

van he--c v~d;:r_i_e.:_:<:;..:cte...D.ent met á.e sector vs.n è.e sa:cc..çnleving 

varteBents~ e~ overbelasti~~ van l1et werk, Gc~eppe~ Liet 

Di 1:; is eer. ter ee:'1 apart vraa.;stc;_k dat e":fzor;éierlij;ce be-

l~L..r:del ir.:g ver 2ist. '~/ij s::9reken de hoop uit dat een s.nd.zr 

rEL_t-)gort s_p0·2iig ve:rscilij:nt, waarin dit vraa5-ctuk aan d.e 

or~e v;ordt gesteld~ 

D·3:: Ee.a;, 

:22-art 1'ff4. 



Stellinéren Herk.0;roen 1'-1~ lieubeheer, Gezondhei dsbescherming en Technolo.Q"ie 

1. De oorzaken V2ll è.e huiè.ige energiecrisis- die niet van voorbijgaande 
aard is - zijn gelegen in het meer a~~ evenredig toegenomen verbruik 
van petroleum als gevolg van de lage prijs daarvan. De uiteindelijk 
te verHachten voorraden v~~ deze energiedrager zijn betreY~elijk klein 
en bovendien geografisch zeer ongelijk verdeeld. Geconstateerd moet 
worden dat in dit geval het prijsillechanisme onvoldoende heeft ge
functioneerd. 

2. De tot dusver veronderstelde remedie tegen de gevolgen v~~ het uit
ceput raken v2.D petroleum en 2-~dere fossiele brandstoffen, t.;l. de 
massale toepassins va..""l kernsplijting, vers~huii't slechts de r::.oeilijk
heden naar à.e toekomst. Zelfs 1.fanneer de meest verfijnde tecl'L"l'lische 
veiligheidsna2.tregelen worden getroffen, kun-Tl.e:n risico's in het 
menselij:.re vlc..k - oorlogshanè.elingen, k1.·1aadHilligheid door bui ten
s~ao.~è.e~s e:::J. employé's, ncnchalance -nooit he~emaal Hordan. vermeden. 
De 1:2.nz.en hie:::-op !1Crr:.en toç r.:et toe:1e::te:nd gGl)ruik. Daarom :nae kerrL
splitsing slechts als uitzonde~ing en uitdrukkelijk tijdelijk worden 
toegepast, en zeker ~ooit in ~icl1tbevolkte gebieden. Het ontwikkelen 
·2:.1 "te>ëpassen vE,.."'l k· .. ieek~eactoren dient gaheel achteruGge te blijven 
owè.at hie:r:·bij de risico's nog aanzienlijk g::-oter :c.ijn en omàat er 
bovendiE-:n eeen bel1oe:f'"Ge a2.n zal bestaa.."1 bij een beperkend beleid 
t.a.v~ conventionele sp!ijting, zoals hierboven ui~eengezet. De 
ve:rè.2:r zee:r hoge 0~1 tHi;.c:~:elingskoste:-.:. kunnen dan tever..s worden ver
r:eden. 

3· 0= è.io:tt te ,._,o~den uitgeGaan va.."rl eer: algerr:.ene 1::3uinighoidsethiek", 
inho11dende de pl~cht tot een zo doeltreffend en spaarzaam mogelijk 
om~aan met gro~dstoffen en een zo tel~ghoudend roegelijk gebruik van 
milieuvers-torer-de procédé 1 s; dit dient te 1...:orden naGestreefd als 
doel op zich zelf: ombou-;,;2n Vê.....'rl de huidigG 1.-:egl";êrpeconomie tot een 
t'zuini[;heidcecono!:1ie:1

• Dit ver~·root de kans op het vinden v~ een 
duar:;a.:.'1e en a~ï.Y.J.a:cd.bêw:::'e oplossing vc:::>r l:et Blleri;ie:prcbleem - bijv. 
via het 0:9 2.anzienlijke schaal ont"..~ikl:ele~ v2n zonne-energie in 
zijn. di. ve:cse vo:r!:len - en. l~an daardoor leiden tot ee:J. inst2.ndhouclen 
v~~ het hele milieu 1.vaarv~~ de mens niet minder maar ook niet Eeer 
d~ een onde~deel uitmaakt. 

4· Op het te~r ej~n ·v ... an het energieverbruik moet dit zuinigheidsprincipe 
in alle fë.cetten. v2.n de - 1·resterse - sê.!D.enlevinc; worden doorgevoerd. 
Voor l-:;.et }r,.lisb.vl:.d.e~ijk ve:r-b:ru.ik beteker..t è.it het h2.Jtteren va::.'l 
progressieve "tar:.evi2n 72......"'1. ele:.;:trici te i t, gas en water. Verder het 
l!i tvaardigen van voorschriften over isolatie in de nieuvrbou.w en het 
voorlichten over de mogelij}:::hede::l in de bestaa.Tl.de bou\·1. 

5. Voor het niet-huishoD..è.elijk verbruik (industrie, ha..""ldel, landbou1·1, 
overheid) ze.l eveneens een systee:1 met :proe;:::-essieve tarieven moeten 
1.-ro:.:·de:..1 ontï\·o::::-pen. Voo~ industriële processe:::. !!loeten de rendements
rr.iniJ:'!a Ho::ë..en verbetGrd e:1 door voorschriften vrorden ge'Waarborgd. 
Een op"Gi:J.aul gebruik V?-Tl de benodigde energie dient te '\Vorden be
vor~erd door het stimuleren van total-energy systemen. 



6. Op het gebied van het verkeer moet het gebruik van de meer 
energie-intensieve transportvormen ;;orden verschoven in de 
richting van energie-extensieve vorruen. Voor het v:racht•rervoer 
betekent dit een verschuiving van vlieg- en vrachtautotransport 
in de richtinG van rail- en scheepstransport. Tiet goed onder
houden c.q. niet-slui ten van wa ter'<:egen is een àaartoe dienende 
maatregel. 
Eij het personenvervoer dient als ui tg&1(;'Spèl..'lt te 1wrö.en &a
kozen dat het alleen :maar aantre}:kelijk make!l van !:et open"jaar 
vervoer niet voldoenà.e is om ê.e overnatige invloed van de 
particuliere auto (en daarmee het aanzienlijke benzineve~j~Qik; 
der2c ook aan de V.S.) te verminderen. Er dient daarom aandacht 
te •mrden besteed aan: 

- het ;;eren va.'l. auto 1 Sr uit binnensteden 

het ombuigen van het 1·;egenbou"'·beleid in de richti:1g var.:. 
vergrote verkeersveiligheid i.p.v. vergrote capaciteit 

- het invoeren van een vergaand stelsel van maximum snelheden, 
met nawe ook van zeer lage maxima in 1wonwijken, bijv. <ioor 
het aanleggen van ribbels in het ;Jegdek 

- het tegengaan van v.:m de auto afhani-:elijLe voorz.ie!.'!.ingen 
aan de re.nd van of buiter.:. de steden. 

Daarnaast moet het niet-auto vervoer trorden gesti:nuleerd docr 
het uitvoeren/a~'llegggen va11: 

- een nationaal fiets- en voetpadenplan 

een frequent (rail)net in de steden, met vr~Je b~s- en traE
banen, voorzien van automatisch groen licht 

- een toereikond busnet in de regio. 

Er dient verder n:et kracht te lororden gestreefd naar een ve~i..nderin.g 
van de ver:!_Jlaatsingsbehoeften doo:r: een verbetering van è.e pla.:-.olo;ie, 
1t.raarbij Ylonen, werken en recreatie meer v.rorden geïntGg:::-eerè.c To.l.; 
reizen aa.'l.zettende maatregelen dienen zoveel mot;elijk acnter'n'ege te 
blijven. Een tweede nationale luchthaven. met zijn onget~ .. rijfelè.. 
stimulerende werking op lucht- en lanè.verkeer, meet daarom ;;o:::-ûez:.. 
afgewezen. 
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