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A. ALGEMEEN 

A 1. Ter Inleiding 

In dit boekje willen wij u vertellen hoe er binnen 
D'66 wordt gedacht over het doelmatiger maken van het ener
gieverbruikin Nederland. Hoe kan verspilling worden tegen
gegaan? Hoe kunt u zelf zo zuinig mogelijk met energie om
gaan? Wat kunt u van de gemeente verwachten en wat niet? 
Welke rol speelt het nutsbedrijf? Is het werkelijk nodig 
dat de gasprijzen blijven stijgen? Wat vindt D '66 va-n de 
overschakeling op andere energiebronnen - kolen, zon,wind? 

Om het energieverbruik doelmatiger te maken, is het in veel 
gevallen nodig, oude regels te herzien, en oude structuren 
te veranderen. De energievoorziening wordt bepaald door 
een groot aantal, in de loop van de geschiedenis gevormde 
machtsstructuren, die onder de nieuwe omstandigheden waar
onder wij nu leven-, vaak niet meer goed werken. De energie
prijzen zijn fors gestegen; nieuwe technische mogelijkhedm 
doen zich voor. Veel meer dan vroeger is het nodig, het 
doelmatig gebruik van- energie in het centrum van het beleid 
te plaatsen. Maar de meeste belangen op energiegebied zijn 
nog gericht op het produceren, en niet op het doelmatig ge
bruiken van energie. 

De maatregelen die D'66 zich voorstelt om deze structuur te 
herzien zijn in het alge~een niet spectaculair, niet hemel
bestormend. We menen dat met betrekkelijk eenvoudige reor
ganisaties nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan. We probe
ren daarin wèl doelmatig te zijn. Binnen de grootschalige 
structuren willen wij mog~lijkheden scheppen voor klein
schalig initiatief; de grootschalige structuren willen wij 
niet afschaffen, maar wel op meer democratische leest 
schoeien. 

U kunt ons helpen door ons uw vertrouwen te geven. Dit boek
je is één van de middelen om u duidelijk te maken, waarom 
wij dat vertrouwen waard zijn. We zullen proberen het niet 
te beschamen. 
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A 2. Hoeveel ene_~gi~ verbru~ ik ? 

Als we het totale Nederlandse energieverbruik omslaan 
over alle 14 miljoen Nederlanders, en het bovendien uitdruk
ken in olie, dan blijkt iedere Nederlander zo'n 15 liter 
olie per dag te gebruiken. Dat is vrij veel: de gemiddelde 
wereldburger gebruikt maar 5 liter per dag. Het is trouwern 
helemáál veel als we die 15 liter vergelijken met de ener
gie-inhoud van ons dagelijkse voedsel: ~ liter olie-equi
valent per dag. Dat illustreert meteen het probleem met 
die energie: die kwart liter per dag in de vorm van voeds~ 
oogsten we elk jaar van het land, terwijl die 15 liter (of
wel het zestigvoudige!) uit de "provisiekast" van de olie
en aardgasreserves gehaald wordt. 

Waar gaan die 15 liter per dag aan op? Het grootste deel, 
zo'n 10 liter, wordt buiten de huishoudens opgemaakt: in 
de bedrijven om de spullen te maken die wij kopen, in kan
toren en fabrieken waar wij werken, in tuinbouw en land
bouw om het voedsel te maken dat we eten (Wist u dat één 
liter melk ongeveer een halve liter aan olie heeft gekost 
voor hij op uw keukentafel stond, dat één kilo kaas ruim 
een liter olie heeft gekost, en een kilo koffie zelfs 7 
liter olie?). De overige 5 liter gaan op binnen de privé
sfeer: 2~ voor verwarming thuis, ~ liter voor koken en w~ 
water, 1 liter voor de auto en 1 liter voor de centrale om 
~r elektriciteit van te maken die we thuis verbruiken. In 
het plaatje hiernaast is het wat overzichtelijker neerge
zet; bovendien is het elektriciteitsverbruik wat verder 
uitgesplitst. 

Wie thuis energie wil besparen ziet aan het plaatje dat dit 
het hardst aantikt bij de verwarming. Isoleren blijft dus 
punt één. Vervolgens blijkt de privé-auto evenveel te ge
bruiken als de elektriciteit binnenshuis, en zelfs zesmaal 
zoveel als de verlichting. 
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A 3. Hoeveel betaal ik voor die energie ? 

Voor alle energie die wij verbruiken, betalen we. Ook 
voor de energie die nodig is om de produkten te maken, die 
wij kopen;voor die energie betalen we bij het doen van bood
schappen. Zo betalen we meer dan de helft van onze energie
rekening. Op den duur kan dat bedrag omlaag wanneer bedrij
ven zuinig doen met stroom en gas. Ongeveer éénderde van 
onze energierekening hebben we zelf in de hand. Het ver
bruik, en dus ook de rekening, verschilt sterk van persoon 
tot persoon en van gezin tot gezin. Voor het gemak gaan we 
uit van een gezin van 3 personen met een gemiddeld verbnnk. 
Uit figuur 1 kan direct worden afgeleid dat het brandstof
verbruik voor verwarming plus koken en warm water jaarlijks 
bijna 3000 liter olie (of ruim 3000 m3 aardgas) kost. Ook 
blijkt uit het plaatje dat dit gezin aan de auto 3 x 1 
liter per dag ofwel ruim 1100 liter per jaar besteedt. Een 
even grote hoeveelheid gaat naar de elektriciteitscentrale: 
die maakt er zo'n 3000 kWh aan elektriciteit van. Bij het 
huidige prijspeil ziet de jaarlijkse energierekening van 
een gemiddeld huishouden er dus als volgt uit (alle prijzen 
peil 1982): 

Aardgas: 

Benzine: 

3000 m3 ä f 0,56 

11CJlJ l ä f 1,60 

Elektriciteit: 3000 kWh ä f 0,20 - f 0,30 

Totaal 
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f 1780 

f 1760 

f 600 - t900 

f 4140 - !4440 



A 4. Is energiebesparing wel zo nuttig? 

Energiebesparing, dat kan allereerst betekenen: het 
doen met minder. Niet met de auto erop ·uit, maar met de 
fiets; niet zo hoog stoken; geen diepvriezer aanschaffen 
maar twee dagen van tevoren de diepgevroren groente inkopen. 
Wanneer je het er net zo plezierig bij hebt, waarom niet? 
Het spaart energie èn portemonnee. 

Energiebesparing kan verder betekenen: hetzelfde of zelfs 
méér doen met minder energie. Je huis isoleren; bij de aan
schaf van een nieuwe wasmachine of ijskast kijken naar het 
energieverbruik; minder snel optrekken met de auto; de trein 
pakken. 

Energiebesparing is van belang om de voorraad brandstoffen 
in de bodem niet sneller uit te putten dan strikt noodzake
lijk. Door doelmatiger met de energie om te springen kunnen 
ook de generaties na ons nog van de aardgasbel en andere 
voorraden genieten. Meestal, niet altijd, spaart energiebe
sparing ook de portemonnee, zeker als je de uitgaven over 
wat langere tijd bekijkt. Zutniger gebruik van energie is 
ook van invloed op de internationale olieprijs. Want wanneer 
hier minder wordt verstookt en dus minder afgenomen, blij
ven de olieleverende landen met een overschot zitten, waar
door de prijs daalt. En aan de olieprijs is weer de prijs 
van aardgas gekoppeld. Doelmatig gebruik van energie helpt 
zo in meer dan één opzicht de energiere~eningen drukken. 

Er wordt wel gezegd dat zuiniger omgaan met elektriciteit de 
prijzen heeft opgedreven. Maar het effect van dat zuinige 
verbruik op de prijs is maar heel klein. De elektriciteits
prijzen zijn de laatste jaren zo sterk gestegen doordat de 
brandstofkosten stegen; en nu de brandstofkosten dalen gaan 
ook de elektriciteitsprijzen weer langzaam omlaag.Als geheel 
geldt duidelijk: minder verbruik geeft eJn lagere rekening. 

Voor D'66 is verder van groot belang dat het milieu door het 
doelmatiger gebruik van energie wordt gespaarg.Want minder 
brandstof stoken betekent ook dat er minder schadelijkestof
fen in bodem en lucht terecht komen. Vele redenen om het 
doelmatig gebruik van energie te maken tot het belangrijk
ste doel van het D'66 energiebeleid. 
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B. ENERGIE IN HUIS 

B 1. Helpt woningisolatie? 

Ja, woningisolatie is van groot belang en wel om 
twee redenen. In de eerste plaats voor uzelf als bewoner 
en in de tweede plaats voor de gehele Nederlandse samen
leving. 

Wat. uzelf als bewoner betreft staat tegenover de inves
tering in isolatie een lager gebruik van brandstof en 
dus een lagere energierekening. Spouw-isolatie bespaart 
per m2 muur ongeveer 10 m3 gas per jaar. De investering 
is ca. f 15,- per m2 en de besparing per jaar in prijzen 
van 1982 f 5,60. Als eigenaar-bewoner hebt u zodoende in 
drie jaar de investering terugverdiend. Zo'n sommetje is 
ook te maken voor dakisolatie en vloerisolatie; de terug
verdientijd is dan wel iets langer. 

Uit het oogpunt van werkgelegenheid is het aanbrengen van 
isolatie ook interessant. Voor betrekkelijk weinig geld 
worden hierbij betrekkelijk veel arbeidsplaatsen gescha
pen; bovendien is deze werkgelegenheid goed over het land 
verspreid. 
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B 2. Is dubbel glas niet te duur? 

Dubbel glas is duur als je het alleen van de 'finan
ciële kant be~ijkt. Dubbel glas kost namelijk o~geveer 
t

2
200,- perm en de besparing is ongeveer 30 m gas per 

m per jaar, op dit ogenblik overeenkomend met f 16,80 
per jaar. De terugverdientijd is dus, zelfs zonder ren
teberekening, al 12 jaar. 

Maar dubbel glas heeft ook voordelen die het toch zinvol 
maken, tot dubbel glas over te gaan wanneer het maar mo
gelijk is. Uw huis wordt er comfortabeler door: er komt 
geen "koudestraling" en geen "koudeval" (tocht langs de 
vloer) meer van het glas; de ramen beslaan niet meer in 
de winter; en dubbel glas houdt ook het geluid van buiten 
beter tegen. Bovendien is mèt dubbel glas uw huis beter 
verkoopbaar dan zànder: als u zelf wilt kopen, geeft u 
immers ook de voorkeur aan een goed geïsoleerd huis? 
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B 3. Meneer .... ik heb een huurhuis ... 

Bij de vorige vragen werd er van uitgegaan dat u zelf 
eigenaar van het door u bewoonde huis bent. Welk verschil 
maakt het nu als u huurder bent? Voor de nationale economie 
maakt het niet uit maar voor de bewoners/huurders heel veel. 
Immers, de investeringen moeten worden gedaan door de ver
huurders en de gasbesparing komt de huurders ten goede.Voor 
de verhuurder moet er tegenover die investeringen ook een 
"winst" staan. Dat is billijk. Dat kan alleen als de huuréer 
een deel van zijn voordeel afstaat ter financiering ~an de 
investeringen van de verhuurder. Dat betekent dat de huur 
iets omhoog mag en moet; natuurlijk wel minder dan de ver
laging van de gasrekening. Omdat beslissingen over isolatie 
in huurwoningen moeilijker zijn, is er een subsidie voor 
huurwoningen nl. 25% voor dubbelglas en zelfs 30% 
voor muren, dak en vloer. Het is ~e vraag o~ dit 

voldo-ende is; bij huurwoningen wordt nog steeds vrij 
weinig geïsoleerd. D'66 vindt dat moet worden uitgezocht 
hoe dit komt, en dat maatregelen moeten worden genomen om 
het isoleren van huurwoningen nu eens goed van de grond te 
krijgen. 

In de postkantoren ligt een brochure voor u, als huurder, 
waarin u kunt lezen hoe u samen met andere huurders de ver
huurder tot isolatie kunt brengen. D'66 vindt dat veel huur
ders van deze mogelijkheden gebruik moeten gaan maken. Hier 
ligt een belangrijk terrein waarop u zelf initiatief kunt 
ontplooien. 
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B 4. Hoe kan ik mij~ huis ze~~ goedkoop isoleren ? 

Er zijn heel wat mogelijkheden om uw huis minder dor
stig te rnaken naar energie. Het goedkoopste is uw gedrag 
wat aan te passen aan de hogere energierekening. Twee gra
den lagere gemiddelde etmaaltemperatuur spaart minstens 10% 
op uw gasrekening. Beperken van tocht door kieren en sple
ten kan met eenvoudige middelen (tochtband, kit) en levert 
per gulden investering het meeste op. 

Sommige werkaaarnheden rrioet u overlaten aan de vakman, zoals 
spouwvulling en dubbel glas. Daarentegen kunt u misschien 
zelf wel dak-, vliering- en vloerisolatie uitvoeren, even
als het isoleren van verwarmingsleidingen in onverwarrnde 
ruimten (kruipruimte, vliering). Laat u daarover eerst goed 
inlichten 1 bijv. door mensen van het plaatselijk gasbedrijf. 
In plaats van dubbel glas dat duur is en ni8t door uzelf is 
aan te brengen kunt u ~~bbele ramen als doe-het-zelf oplos
sing kiezen. Dat betekent dat u het bestaande raam laat 
zitten en aan de binnenkant. of aan de buitenkant er een 
extra raam tegenaan plaats-t. Om condensatie te voorkomen 
moet de tussenruimte door ventilatiegaatjes (2 stuks van 
8 rnrn, diagonaal tegenover elkaar) met de buitenlucht in ver
binding staan. Het binnenraam moet luchtdicht zijn ten op
zichte van de tussenruimte. Er zijn voor dubbele ramen ver
schillende constructies mogelijk. Laat u daarover door Gas
bedrijf of Bouwcentrum (Rotterdam) voorlichten.Afhankelijk 
van de grootte en de constructie kost 1 m2 dubbel raam 
f 40,- tot f 100,-. 

Massieve muren, muren zonder spouw dus, zouden eigenlijk aan 
de buitenkant geïsoleerd moeten worden, maar dat is duur 
(ca. f 100,- per m2 bij een besparing van f 6,- per jaar) 
en soms esthetisch niet raadzaam. Aan de binnenkant isole
ren kan ook maar dan moet er wel een dampremmende laag aan 
de kamerzijde zijn om condensatie in de muur te voorkomen. 
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B 5. Op welke manier kan ik verder zelf nog iets aan het 
energieverbruik in huis doen ? 

Bij huizen met centrale verwarming heeft het zin, tus
sen de radiator en muur nog een schot te plaatsen, bekleed 
met aluminium, zodat de warmte die naar de muur wordt ge
straald, teruggekaatst wordt naar de kamer. Die heeft zeker 
zin wanneer uw verwarming voor een raam staat, zoals nog 
vaak het geval is, maar ook wanneer deze voor een buiten
muur staat. 

Bij de afstelling van uw centrale verwarming kunt u erop 
letten, of alle radiatoren wel goed worden verwarmd. Soms 
stroomt het water namelijk zó makkelijk door één radiator 
die vlak bij de ketel zit, dat de andere niet goed worden 
opgewarmd. Dit geeft een ondoelmatig CV-systeem. U kunt dit 
verhelpen door de kraan van de betreffende radiator voor 
driekwart dicht te draaien. 

Veel nieuwbouwhuizen hebben een open trapgat, waardoor warm
te naar boven verdwijnu. Daar zijn meestal slaapkamers die 
niet zo hoog hoeven te worden gestookt. U kunt deze trek 
van warmte naar boven voorkómen door rondom het trapgat 
verticale schotten te plaatsen, die ca. 25 cm naar beneden 
uitsteken. De warme lucht van de benedenverdieping blijft 
daardoor tegen het plafond hangen en verdwijnt niet naar 
boven. 

Uiteraard kunt u leidingen isoleren, vooral in onverwarmde 
ruimten als de kruipruimte onder het huis. Wanneer u een 
CV-installatie heeft die tevens als geiser dienst doet, is 
deze in de zomer zeer ondoelmatig, onder andere door de 
lange (en meestal ongeisoleerde) warmwaterleidingen door 
het huis. In vele gevallen is een keukengeiser dan effi
ciënter. 

Overigens bestaan over al deze maatregelen in huis vele 
boekjes, waarvan uw gasbedrijf er ongetwijfeld een aantal 
van aan u kan geven. 
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B 6. Màg de kierenjacht niet meer? 

Over de "kierenjacht" zijn alarmerende berichten in 
de krant gekomen. Het is goed om de zaken die met ventilatie 
te maken hebben eens op een rijtje te zetten. 
Ventilatie moet! Zowel voor mens, dier als stookapparaten 
is zuurstof, dus lucht, nodig voor het goed functioneren. 
De hoeveelheid lucht die nodig is hangt af van de activi
teiten waar de mens mee bezig is en van de grootte van de 
stookapparaten. In de kamers waar veel gerookt wordt, moet 
meer geventileerd worden dan in een kamer waar dat niet ge
beurt. Nu is het zo, dat in woningen die in Nederland ge
bouwd werden en ook nog worden, op een enkele uitzondering 
na, de ventilatie door spleten en kieren vele malen groter 
is dan strikt nodig. Deze "ongecontroleerde ventilatie" te 
lijf te gaan met een kierenjacht is volkomen verantwoord. 
Ideaal zou zijn als de woning potdicht zou zijn met alleen 
te controleren openingen voor aanvoer ván verse lucht en 
afvoer van afgewerkte lucht, damp en rookgassen. Die te cen
troleren openingen zijn ventilatieschuiven, beweegbare ra
men en ventilatie- en rookgaskanalen. Nodig is wèl dat de 
bewoners met die te controleren openingen goed leren omgaan. 
Voor het luchten van slaapkamers bijvoorbeeld is het vol
doende als een raam een half uurtje open staat. Dan is de 
lucht ververst zonder dat de muren en meubels te veel af
koelen. 
Dus, kierenjacht mag, mits te controleren openingen ver
standig worden gebruikt. 
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B 7. Waarom zijn nieuwbouwhuizen nog steeds slecht geïso
leerd? ------------------------------------------------
Er zijn verschillende oorzaken, waarom in Nederland 

nieuwbouwhuizen vaak, niet altijd, slecht geïsoleerd zijn. 
De eerste oorzaak is, dat de minimum voorschriften voor 
isolatie, terwille van lage bouwkosten, in de praktijk het 
maximum zijn. Meer isolatie mag wel maar dan wordt de wo
ning duurder. Nu moeten we wel beseffen dat een gemiddelde 
nieuwe rijtjeswoning voor verwarming al minder dan 2000 m3 
gas per jaar gebruikt en dat elke verzwaring van isolatie 
per geinvesteerde gulden steeds minder gasbesparing 
opbrengt. 

Een tweede reden is, dat goed isoleren precisiewerk is. Er 
moet de nodige aandacht aan worden besteed, en dat wil bij 
de huidige bouw wel eens ontbreken. Er vallen, letterlijk 
en figuurlijk, nogal eens gaten in de isolatie. Het is on
ontkoombaar dat er nauwkeuriger gewerkt moet worden, dat 
op details gelet moet worden, ook wat luchtdichtheid betreft. 

Zéér goed geisoleerde woningen zijn mogelijk maar dan zal 
de bouwtechniek moeten veranderen. Muren moeten zo worden 
gemaakt dat er dikkere isolatie in kan worden aangebracht; 
het vakmanschap en de nauwkeurigheid moeten omhoog. Dat 
gaat niet één-tweedrie. Verder moeten de ·normen voor iso
latie worden bijgesteld. Die liggen duidelijk achter bij 
de maatstaven die men in bijvoorbeeld Denemarken aanhoudt. 
De tijd is.rijp voor een goede en samenhangende actie om 
het bouwen in energiezuinige richting te krijgen. D'66 
meent dat de normen voor isolatie van nieuwbouwwoningen 
binnen 10 jaar tot de "Deense" normen moeten worden opge
trokken, en dat met kracht gezocht moet worden naar bouw
methoden die daaraan zijn aangepast. 
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Soms wordt gezegd (en geschreven, ·.ook in bladen die 
meestal aardig geïnformeerd zijn!) dat het elektriciteits
verbruik maar een heel klein deel van het huishoudelijk 
energieverbruik uitmaakt. En als men alleen kijkt naar wat 
er uit het stopcontact komt is dat inderdaad niet veel. 
Maar eerlijker is het natuurlijk om te kijken naar wat de 
elektriciteitscentrale gebruikt om die elektriciteit te ma
ken, en dat is ongeveer driemaal zoveel als er thuis in de 
vorm van stroom aankomt. Als men dat doet, blijkt het elek
triciteitsverbruik zo'n 20% van het totale huishoudelijke 
energieverbruik te zijn. 

Dat betrekkelijk lage rendement van de elektriciteitsopwek
king uit zich natuurlijk in de prijs: elektriciteit is een 
edele maar dure vorm van energie. Een gemiddeld huishouden 
verbruikt zo'n 3000 kWh per jaar, en betaalt daar f 600 à 
f900 voor. En als we nagaan waar die elektriciteit aan op 
gaat, bli)kt verlichting daar maar ongeveer éénzesde van te 
verbruiken. De overige vijfzesde wordt voornamelijk door 
een handvol grootverbruikers opgeslokt, die elk ongeveer 
net zoveel verbruiken (als ze aanwezig zijn) als de ver
lichting, over een heel jaar gerekend. Die grootverbruikers 
zijn: de koelkast, de wasmachine, de circulatiepomp van de 
CV (als die tenminste vrijwel het hele jaar aanstaa~, de 
diepvrireer, de vaatwasser en de droogtrommel. Mocht u een 
elektrische boiler of een elektrisch formuis hebben: deze 
apparaten zijn helemáál grootverbruikers. Als u het voor 
het zeggen hebt, kunt u daarvoor beter gastoestellen nemen. 
Die zijn efficiënter met energie en goedkoper in het gebruik. 

Bezuinigen op elektriciteitsverbruik betekent vooral het be
zuinigen op de grootverbruikers. Kleine maar nuttige maat
regelen zijn, tot slot: de koelkast niet onnodig koud zet
ten, niet wassen met een halfvolle machine, een CV-pomp
schakelaar aanschaffen, en twee keer nadenken voordat u een 
diepvriezer, vaatwasmachine of droogtrommel gaat gebruiken. 
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B 9. Zijn er ook zuii?-:!-9_~ _ _!:~-~-tellen ? 

Er zijn zuinige toestellen voor gebruik met gas of elek
triciteit. Maar veel belangrijker is of die worden gebruikt 
door zuinige mensen. Door onverstandig gebruik kan ook het 
zuinigste toestel een echte energievreter zijn maar het 
tegenovergestelde is net zo goed mogelijk. 

Er is vaak een flink verschil tussen toestellen wanneer zij 
worden gebruikt onder "standaard-omstandigheden". De aan
schaf van een nieuw apparaat is het moment waarop u daarop 
moet letten. Bij elektrische toestellen zoals koelkasten 
is het makkelijk, daarvoor de "Energiewijzer" te raadplegen 
waarin de belangrijkste toestellen zijn vermeld met hun ver
bruik. Bij apparaten die op gas àf op elektriciteit kunnen 
lopen, is het in het algemeen voordeliger, een gasgestookt 
apparaat te kopen (geiser, kooktoestel). Op deze rnanier ver
bruikt u (in totaal) ook minder energie. 

Natuurlijk kijkt u bij de koop niet alléén naar het ener~e
verbruik, maar ook naar de prijs en naar de prestaties 
(goede koeling, schoon wassen, e.d.). Soms zult u dan een 
duurder apparaat of een grotere energieverbruiker nemen 
vanwege betere prestaties. Lang niet altijd betekent een 
hogere prijs echter een betere prestatie. Soms betekent een 
hogere prijs wèl een veel lager verbruik. Met name bij koel
kasten wordt nogal eens "bespaard" op de isolatie, met het 
gevolg dat u binnen twee jaar goedkoper uit bent, wanneer 
u een dure koelkast met goede isolatie koopt. 

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat op alle apparaten ver
plicht stond aangegeven hoe zuinig zij zijn. D'66 is daar 
al jarenlang een voorstander van. D'66 meent ook dat spoed 
gezet moet worden achter het stellen van eisen aan de zui
nigheid van toestellen; een wet die dat mogelijk maakt ligt 
sinds kort bij de Tweede Kamer. Bij goede toepassing van 
die wet komen er geen energieverslindende apparaten meer 
op de markt. 
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B 10. Kan de geme~~!~_mij_ helpen ? 

Als het gaat om energiebesparing in de woning is het 
altijd nuttig overleg te plegen met de gemeente. Bij nieuw
bouw kan men aan de weet komen aan welke eisen de woning 
moet voldoen, bij woningverbetering, en daaronder valt ook 
woningisolatie, zal men helpen bij het aanvragen van een 
subsidie. Overigens, in vele gevallen zal die hulp beperkt 
blijven tot het verstrekken van wat folders en een aanvraag
formulier, dat ingediend moet worden bij het f1inisterie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Veel méér zullen de meeste gemeenten niet voor u kunnen doen. 
Ze missen namelijk de mankracht en de deskundigheid om u 
echt te adviseren. Zulke zaken laat de gemeente over aan 
het nutsbedrijf, dat wil zeggen het gas- of elektriciteits
bedrijf. Sommige van deze bedrijven zijn in handen van de 
gemeente, maar in de meeste plaatsen is uw nutsbedrijf in 
handen van de provincie. De nutsbedrijven hebben lang niet 
de hele energievoorziening in handen -niet de handel in 
olie en steenkool, om maar wat te noemen- maar ze verstrek
ken u wel gas en elektriciteit. Op deze gebieden hebben ze 
zich de laatste tijd ook bezig gehouden met energiebespa
ring; en hoewel de nutsbedrijven er in het algemeen geen 
belang bij hebben dat u zuinig bent (hun winst daalt erdcor) 
helpen ze u doorgaans wèl op een goede manier wanneer u 
hierover advies wilt hebben. 

D'66 meent dat gemeenten tenminste moeten zorgen voor een 
goede voorlichting aan de burgers. Meestal moeten daarvoor 
stappen worden ondernomen bij het nutsbedrijf van de pro
vincie of een andere gemeente. D'66 meent dat dit in een 
gemeentelijk energiebesparingsplan neergelegd moet worden. 
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B 11. wat kan het gas- of elektriciteitsbedrijf voor mij 
doen? 

Vrijwel alle gas- en elektriciteitsbedrijven heb
ben een afdeling voorlichting. Men heeft daar gewoonlijk 
een redelijke tot goede collectie folders, brochures en 
ander documentatiemateriaal. In vele gevallen zal men ook 
bereid zijn voorlichting te geven aan huis. Vooral voor 
woningisolatie en in geval van (agrarische!) bedrijfsin
stallaties voor elektriciteit zal een dergelijk huisbezoek 
zinvol blijken te zijn. U moèt niet te gauw denken te kun
nen besluiten op grond van wat studie van folders en het 
advies van een verkoper. 
De nutsbedrijven gaan op het gebied van voorlichting tame
lijk ver, maar u moet wel durven vragen. Anderzijds moet u 
dan wel weten wat u wilt, met andere woorden: een goed 
doordacht "pakket van eisen" komt de kwaliteit van het ad
vies zeer ten goede. 
Meer dan zo objectief mogelijk adviseren kan het nutsbe
drijf echter niet doen. De uitvoering van het advies is ge
heel een zaak van de verbruiker. Daarbij is de kans niet 
denkbeeldig dat u, bij het geven van de opdracht, te maken 
krijgt met een afwijkend advies van de leverancier. Al moet 
u wel bedenken dat diens commerciële belangen in het spel 
kunnen zijn, toch kan het zinvol zijn hier naar te luiste
ren. Nutsbedrijven hanteren bij hun adviezen vaak maximale 
(veiligheids)voorschrfften waar in de praktijk op valt af 
te dingen. Dat kan soms geld besparen. Redelijk verstand 
en in twijfelgevallen een confrontatie van de beide advi
seurs biedt meestal een goede oplossing om de zaken goed 
én voordelig rond te krijgen. 
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B 12. Waarom wordt de Isötheek niet veel meer toegepast ? 

be Isotheek is een vorm van voorschieten van geld 
door het nutsbedrijf, voor het bekostigen van energiebe
sparende maatregelen zoals isolatie. De Isotheek houdt in 
de praktijk het volgende in. Een eigen huisbewoner inves
teert in warmte-isolatie, met geld dat hij geleend heeft 
via het gasbedrijf. Zijn gasverbruik vermindert nu. Hij 
blijft echter aan zijn gasbedrijf betalen alsof zijn gas
verbruik gelijk zou zijn gebleven. Hij betaalt dan eigen
lijk méér dan alleen zijn gasrekening. Dat meerdere wordt 
gebruikt voor rente en aflossing van zijn isolatie-inves
tering. Het gasbedrijf incasseert dat méér-bedrag net zo
lang totdat -na enkele jaren- de isolatie-investering is 
afgelost. Daarna profiteert de bewoner volledig van zijn 
lager gasverbruik. 

Het gasbedrijf treedt bij de Isotheek op als incassobureau 
voor de bank die de isolatie financiert. Het gaat daarbij 
om bedragen van een paar duizend gulden. Deze bank brengt 
een normale rente in rekening. 

Gebleken is dat vele huiseigenaren ook zonder Isotheek tot 
isolatie zijn overgegaan. Zij hebben de isolatie dan recht
streeks bij een bank door middel van een lening gefinan
cierd. De banken verstrekken allemaal speciale leningen 
voor dit doel, tegen een iets lagere rente dan een persoon~ 
lijke lening. De lening wordt dan rechtstreeks door de be
woner aan zijn bank afgelost. Het inschakelen van het gas
bedrijf als incassobureau is dan niet nodig. 

Er zijn wel eens politieke of bedrijfsmatige bezwaren tegen 
het toepassen van Isotheken. Bij GEB's is de financiële af
deling van de gemeen~e bijvoorbeeld soms tegen zulke vormen 
van dienstverlening. Toch vindt D'66 het Isotheek-beginsel 
een goede zaak, die ook op andere vormen van energiebespa
ring dan isolatie toegepast zou moeten worden. Via gemeen
teraden probeert D'66 dan ook druk in die richting uit te 
oefenen. 
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B 13. Is stadsverwarming gunstig voor onze wijk? 

Stadsverwarming is een manier om energie te besparen 
door het gezamenlijk opwekken van warmte en elektriciteit, 
of door nuttig gebruik van warmte die bij een industrie 
overschiet, en die anders nutteloos geloosd zou moeten 
worden. Bij elektriciteitsopwekking verdwijnt normaal 
60% van de energie uit de schoorsteen en met het koel
water, in de vorm van warmte. Bij stadsverwarming wordt 
deze warmte naar huizen geleid, om het huis te verwarmen 
en warm water te krijgen. 

Toen spaart stadsverwarming in vele gevallen wel e11ergie, 
maar geen geld. In een aantal steden met stadsverwarming, 
zoals Rotterdam, komen bewoners in opstand tegen de hoge 
tarieven die zij voor stadsverwarming moeten betalen. De 
oorzaak daarvan is, dat het leggen van pijpen in de grond 
een dure zaak vormt. Daardoor wordt het grootste deel van 
de kosten gevormd door vaste lasten, die bewoners betalen 
in de vorm van een hoog basistarief. Zuiniger stoken geeft 
in stadsverwarmingsgebieden dan ook nauwelijks een lagere 
rekening. 

In plaats van het aanleggeri van stadsverwarming zijn alter
natieven mogelijk, zoals een doelmatiger CV-ketel en ver
beterde isolatie. Wanneer de isolatie echt goed is, komt 
zelfs het weglaten van een CV-installtie en het aanleggen 
van één of meer haarden weer in aanmerking; bij goede iso
latie wordt het hele huis dan toch meeverwarmd. 

Hieruit blijkt wel dat een goede berekening waarin alle 
alternatieven worden beschouwd, noodzakelijk is vóórdat 
tot stadsverwarming wordt besloten. De fracties van D'66 
in een aantal gemeenteraden hebben zich op grond van zulke 
berekeningen tégen stadsverwarming in hun gemeente uitge
sproken. 
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C. VERKEER 

C 1. Hoe_rijd ik zuinig auto? 

Als u een auto gaat kopen, kunt u voor deze vraag het 
beste bij het ~1inisterie van Economische Zaken (Postbus 
20101, Den Haag) terecht.l)i t heeft een brochure uitge
geven, waarin precies staat hoéveel wèlke auto verbruikt. 
In het algemeen zijn grote aUto's natuurlijk minder zuinig 
dan kleine; maar sommige fabrikanten hebben zeer zuinige 
series op de markt, ook in de wat grotere modellen. 

Dieselauto's zijn duidelijk zuiniger dan benzine-auto's; 
dat voordeel wordt echter niet in geld omgezet (door de ho
ge belasting op dieselauto's) wanneer u minder dan 20.000 
km per jaar rijdt. LPG is al voordeliger bij ca. 15.000 km 
per jaar, maar dat is een gevolg van het ontbreken van ac
cijns op LPG; D'66 is voorstander van het instellen van 
zo'n accijns, onder andere omdat LPG een vrij gevaarlijke 
brandstof is. 

Er zijn natuurlijk veel manieren waarop u zuiniger rijdt 
met uw auto. Rijden met choke aan betekent veel brandstof
gebruik; zet daarom de choke zo snel mogelijk af. Laat uw 
auto niet stationair warm draaien, maar rijdt u meteen 
rustig weg. Trekt u niet te snel op (voór auto's uitgerust 
met toerenteller: beneden 3000 rpm), want het is meestal 
niet nodig, en als u uzelf wilt bewijzen kan dat misschien 
beter buiten het verkeer. Wanneer u uw auto goed laat on
derhouden, is dat bevorderlijk voor de zuinigheid; metname 
de ontsteking en de carburateur-afstelling moeten altijd 
goed zijn. Ook de snelheid hakt er hard in: bij 90 km/uur 
rijdt u ca. 20% zuiniger dan bij 110. 

Natuurlijk hoeft u niet altijd met de auto. Bij stadsritten 
wordt bijvoorbeeld altijd vrij veel brandstof gebruikt. 
Openbaar vervoer is in de stad dus extra energiebesparend. 
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C 12. !_~~_!-_etsen __ ~_!--~_! __ _':'_~-~-~- _g_~_zond_~E_ __ ~E __ goe~5_9per ? 

Fietsen is een heerlijke bezigheid die zoveel mogelijk 
gestimuleerd.moet worden. Nederland is vlak, dus een ideaal 
fietsland. Fietsen voor de ontspanning wordt steeds meer 
gedaan, en terecht! Maar ook in het woon-werkverkeer zou 
de fiets weer terug moeten komen: om het dichtslibben van 
steden met auto's te voorkomen, en omwille van de lichaams
beweging van veel mensen die zittende banen hebben. 

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de fiets lang 
niet altijd uitkomst biedt. Wonen en werken liggen vaak ver 
uit elkaar, ook al moeten ze volgens D'66 dichter bij el
kaar komen. De auto biedt voor veel mensen een stukje vrij
heid om de stad te ontvluchten, of te gaan en staan waar 
men wil. D'66 meent dat auto en fiets beide een plaats heb
ben in het verkeer; waar mogelijk moet het gebruik van de 
fiets worden gestimuleerd, onder andere door vrije fiets
banen. 

Ook de bromfiets is voor veel mensen een belangrijk vervoer
middel, en moet daarom in het verkeersbeleid een rol van 
betekenis spelen. De bromfiets verbruikt weinig energie, m 
geeft veel mensen een stukje vrijheid dat zij niet zouden 
willen missen. Vooral in het woon-werkverkeer kan de brom
fiets goede diensten bewijzen. 

Door meer vrije fietspaden, ook in de stad, en parkeerplaat
sen voor fietsen te maken, wordt energiezuinig verkeer be
vorderd. D'66 is daar een groot voorstander van. 
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C 3. Kan het openbaar vervoer niet goedkoper ? 

Veel mensen menen dat het openbaar -vervoer beter en 
goedkoper moet om de auto terug te dringen, en zo de ener
giebesparing te bevorderen. Dat is echter een illusie: de 
kosten van een tweede klas treinkaartje zijn nu al lager 
dan de variabele kosten van de benzine-auto; de trein is 
al helemaal goedkoper dan de auto, wanneer u een abonnemer~ 
of een kortingkaart kunt nemen. 

D'66 is daarom niet voor goedkoper openbaar vervoer: het 
dient geen nuttig doel, en zou de tekorten op het openbaar 
vervoer alleen maar nog veel groter maken. Toch moet het 
openbaar vervoer sterk worden gestimuleerd, om stad en land 
leefbaar te houden. Belangrijk is daarbij, dat het openbaar 
vervoer flexibeler wordt: bustaxi's, taxi's op afroep, bel
bussen, goede bereikbaarheid van stations voor auto's en 
fietsen, dat _zijn middelen die D'66 daarvoor wil gebruiken. 
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D. DUURZAME ENERGIEBRONNEN 

D 1. Is elektriciteit van windmolens voor mij betaalbaar? 

Windmolens zijn al in vele formaten te koop, van klei
ne molens die geschikt zijn voor bijvoorbeeld woonboten, 
tot "middelgrote" molens, die geplaatst moeten worden op 
torens van 10 à 20 meter hoog. "Grote" molens, die 50 meter 
hoog moeten worden, zijn nog in ontwikkeling. Ondanks het 
grote aanbod van molens, zijn deze nu nog alleen in enkele 
gevallen de goedkoopste oplossing voor de stroomverbruiker. 

Windmolens worden nu nog praktisch met de hand gemaakt. 
Daarom zijn ze nog duur. Een middelgrote molen van Neder
lands fabrikaat met wieken van 5 meter lengte kost, ge
plaatst en aangesloten, ruim f 70.000,--. Als windmolens 
in grote series gebouwd worden, wordt windmolen-stroom 
goedkoop; dat is de verwachting van grote bedrijven in West
Duitsland, Zweden en de V.S. die grote proefmolens bouwen. 

Hoe duur een kilowattuur opgewekt door windmolens precies 
gaat worden, weet niemand, want nog nergens zijn bijvoor
beeld 500 gelijke molens gebouwd. De uiteindelijke prijs 
hangt bovendien af van de plaats van de molens, doordat 
het op de éne plek veel meer waait dan op de andere. 

Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan aan veiligheid, 
trillingen, geluidsproduktie en fabricagemethoden van wind
molens. Jan Terlouw heeft daarvoor onlangs 32 miljoen gul
den uitgetrokken. Het is niet eenvoudig een veilige, stille 
molen te fabriceren die goedkoop stroom levert. Maar het is 
wel een stuk innnovatie waarvoor D'66 zich sterk maakt. 
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D 2. Als ik een windmolen wil neerzetten, heb ik dan een 
vergunning nodig ? 

Voor kleine molens heeft u géén vergunning nodig. Dat 
zijn de molens met een diameter van ca. 1 meter, bestemd 
voor hobby, of om een accu op te laden voor boot of carava~ 
Voor grotere molens is wel een vergunning nodig, zelfs méér 
dan één. 

Stel u hebt een bedrijf en u wilt een middelgrote molen 
neerzetten. U "richt dan een bouwwerk op", en daarvoor heeft 
u een bouwvergunning nodig - van de gemeente. Vaak is ook 
een hinderwetvergunning noodzakelijk. De vereiste inlichtin
gen kunt u bij de afdeling voorlichting van de gemeente 
krijgen. Ook welstandscommissies willen zich nog wel eens 
met de bouw van een windmolen bemoeien. 

Als u een middelgrote molen in een woonwijk neer wilt zet
ten, is het de vraag of u daarvoor een vergunning krijgt. 
Schade aan zo'n molen kàn gevaarlijk zijn voor de omgeving, 
en zolang de molens niet goed zijn getest, zullen veel ge
meenten voor woonwijken de hinderwetvergunning weigeren, of 
de bouw verbieden op grond van het bestemming~plan. D'66 
vindt dat in de huidige omstandigheden redelijk, maar vindt 
wel dat een keuring van windmolens waardoor duidelijk wordt 
in hoeverre ze gevaarlijk zijn, binnen enkele jaren van de 
grond moet komen.Verder vindt D'66, dat nu al op bepaalde 
terreinen (bij boerderijen, op industrieterreinen) wind
molens toegestaan moeten worden, en dat de bestemmingsplan
nen daaraan moeten worden aangepast. 

27 



D 3. Wat doe ik met de elektriciteit die ik niet nodig heb? 

Een windmolen produceert soms elektriciteit als u het 
niet nodig heeft. Als u die overtollige energie aan uw buur
man wilt leveren, gaat u elekctriciteit distribueren, en 
daar heeft u een vergunning voor nodig van de provincie -
aan te vragen bij de Provinciale Griffie. 

U kunt de elektriciteit ook verkopen aan het elektriciteits
bedrijf. Dat zal u hiervoor een vergoeding geven op basis 
van de kosten die het bedrijf uitspaart, te weten vermeden 
brandstofkosten. Niet alle bedrijven stoken dezelfde brand
stoffen en daarom zijn niet alle vergoedingen hetzelfde; op 
hét moment liggen ze tussen 11 en 13 cent per kWh. Dit be
drag is niet erg stimulerend voor windmolenbezitters, maar 
waarschijnlijk zijn de uitgespaarde kosten voor het nutsbe
drijf inderdaad niet hoger dan dat bedrag. Wanneer u een 
windmolen aanschaft, doet u er daarom goed aan, de omvang 
zo te kiezen dat u bijna nooit aan het elektriciteitsbe
drijf.hoeft terug te leveren. Daarnaast vindt D'66 dat nuts
bedrijven zouden moeten nagaan, of zij de levering van elek
triciteit van windmolens aan het net aantrekkelijker kunnen 
maken, met name door zelf actief deel te nemen in bouw en 
exploitatie van middelgrote molens. 
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D 4. En als het niet waait ? 

Windmolens staan soms een paar weken achtereen stil 
doordat het niet hard genoeg waait. Dan moeten we de kilo
watturen dus betrekken "uit voorraad" of uit een andere 
elektriciteitsbron. Voor een kleine windmolen kunnen een 
paar accu's als voorraad dienen. Voor grote molens is de 
goedkoopste oplossing: het bestaande elektriciteitsnet. 

Maar waarom zouden we windmolens bouwen als we daarnaast 
toch aangesloten moeten blijven op elektriciteitscentrales? 
Omdat de wind een onuitputtelijke en milieuvriendelijke 
energiebron is; omdat windenergie in eigen land wordt ge
wonnen en we daardoor niet afhankelijk zijn van het buiten
land. Molens bouwen betekent minder gebruik maken van aard
gas, olie, kolen of uraan. In het jaar 2000 kan ca. 10 
procent van de elektriciteit met windmolens worden opgewekt. 
In de loop van de volgende eeuw kan dat percentage nog aan
zienlijk groeien, zodat op den duur heel Europa zijn elek
triciteit zou kunnen krijgen uit wind en waterkracht. 
D'66 ziet wel perspectief in windmolens! 
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D 5. Een windmolentje bij elk huis, of torenhoge molens 
in de polder ? 

Nee, geen windmolentje bij elk huis. De TV-antenne
wouden moeten we niet vervangen door windmolenwouden. Dat 
zou ook maar een kleine bijdrage leveren aan de elektrici
teitsvoorziening. Windmolentjes maken is een leuke hobby, 
dat moet zo blijven. 

Als we echt elektriciteit met windmolens willen maken -
en dat wil D'66 - dan moeten er grote molens gebouwd wor
den die ver boven gebouwen en bomen uitsteken. In Duits
land, Denemarken, Zweden en de V.S. zijn torenhoge proef
molens gebouwd, zelfs hoger dan de Dom in Utrecht. Dat is 
wel erg hoog. 

Een redelijke maat voor een windmolen is 20 tot 30 meter. 
Onze voorouders bouwden ze in die grootte, en in Petten 
staat een moderne proefmolen van die afmeting. Zulke molens 
zouden niet misstaan langs de rand van steden en dorpen. 
Het wordt geen molenwoud, want de afstand tussen de molens 
moet een paar honderd meter zijn. Op den duur zijn mis
schien nog grotere molens in het voordeel, die geplaatst 
zouden kunnen worden op bijvoorbeeld grote industrieter
reinen. 
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D 6. Is een zonneboiler betaalbaar vo~~ mij ? 

De zonneboiler is een plaat, die op het dak gezet kan 
worden, of in het dak ingebouwd. water dat door buizen ach
ter de plaat stroomt, wordt door het ingevallen licht opge
warmd. Wanneer het water alleen voor warm water in huis 
wordt gebruikt,spreken we van een zonneboiler. Ook is moge
lijk dat het warme water wordt opgeslagen voor verwarming 
van het huis in de winter: dan wordt gesproken van zonne
verwarming. 

De prijs van warm water uit een zonneboiler hangt sterk af 
van de manier waarop het wordt verbruikt. Wanneer u de zon
neboiler gebruikt om na elke zonnige dag een flinke douche 
te nemen, ligt de zaak al heel anders dan wanneer u alleen 
's ochtends doucht. Berekeningen over de zonneboiler heb
ben iets theoretisch, omdat uw gedrag nooit door de reke
naars kan worden voorspeld. Maar wanneer u zich zou gedra
gen, zoals de rekenaars menen, dan is een zonneboiler in 
het algemeen niet goedkoper dan een geiser. Dat wil niet 
zeggen dat u er geen moet nemen. Want wanneer u doe-het
zelver bent, of wanner u enthousiast bent geraakt voor zon
ne-energie, kunnen de kosten voor u veel lager liggen, of 
geen probleem vormen. Maar voor D'66 hebben zonneboilers, 
op grond van deze berekeningen, geen prioriteit als indus
trieel vernieuwend produkt. 

31 



D 7. Ziet D'66 dan niets in zonne-energie ? 

Dat is beslist niet waar, want er is een andere vorm 
van zonne-energie waarin D'66 voor Nederland veel in ziet, 
en dat is de zogenaamde passievezonne-energie. Deze kunnen 
we beter. in directe licht-invangst in gebouwen en huizen 
noemen. 

We weten allen, dat op een zonnige, windstille winterdag 
maar weinig gestookt hoeft te worden. De reden daarvan is 
dat al het licht dat het huis binnenkomt, en daar wordt 
opgevangen, wordt omgezet in warmte. Dat principe wordt 
tegenwoordig gebruikt bij zeer goed geïsoleerde woningen, 
om een groot deel van de warmtebehoefte te dekken. Verschil
lende architectenbureaus hebben zich al met succes op zullE 
projecten geworpen, en in enkele gemeenten zijn deze "zonne
woningen" (die van buiten op gewone huizen kunnen lijken) 
al in aanbouw of zelfs klaar gekomen. Een goed gebouwde 
zonne-woning met uitstekende isolatie heeft per jaar voor 
verwarming nog maar rond 600m3 aardgas nodig, terwijl het 
gemiddelde gebruik in Nederland nu nog bij de 3000 m3 ligt. 
De meerkosten zijn dan ook in een paar jaar terugverdiend. 

Er is wel politiekewil voor nodig om zonne-woningen van de 
grond te krijgen. Bestemmingsplannen moeten worden aange
past, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk huizen naar 
het zuiden gericht kunnen zijn, en geen zon wordt weggeno
men van de buren. Er moet worden aanvaard dat de woningen 
bij de bouw iets duurder zijn dan andere, doordat zij in 
de loop van hun bestaan deze investering dubbel en dwars 
terug verdienen -maar in de regels voor de gesubsidieerde 
bouw is dat niet makkelijk in te passen. En er moet voldoen
de kennis aanwezig zijn, bij architecten en bouwers, over 
de speciale eisen die zo'n woning telt. D'66 meent dat hier 
een positieve verandering in het wonen mogelijk is, die 
krachtige steun verdient! 
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D 8. Bevordert D'66 biogas ? 

Biogas is een brandbaar gas, dat ontstaat uit vergis~ 
ting van organisch materiaal: mest, stro, afval van de voe~· 
dingsmiddelen-industrie, rioolwater. 

Om vele redenen is de ontwikkeling van biogas-apparaten een 
uitstekende ontwikkeling. In de biogas-vergister ontstaat 
uit het organisch afvalmateriaal een bruikbaar, brandbaar 
gas, en een steriel slib dat meestal als mest en bodemver
betering kan worden gebruikt. Met biogasinstallaties kan 
bijvoorbeeld een belangrijk deel van het mestprobleem van 
de bio-industrie worden opgelost. Biogas kan worden gemaakt 
uit het afval van verschillende industrieën, zoals de sui
ker-industrie en de conservenindustrie. Zelfs rioolwater 
kan ermee tot onschadelijke stoffen worden verwerkt, ter
wijl in alle gevallen energie wordt geproduceerd in de vorm 
van het brandbare biogas. 

Biogas bestaat voor een belangrijk deel uit methaan, de 
stof waaruit ook aardgas voornamelijk bestaat. Het geprodu
ceerde gas kan niet zonder meer in het aardgasnet worden 
geperst, maar wel na enige voorbehandeling. In veel geval
len is gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld op de boerderij) 
goed mogelijk. 

Pompen, bijvoorbeeld in een zuiveringsinstallatie voor ri
oolwater, kunnen door biogas worden aangedreven. Met een 
gasmotor, een aangepaste automotor, kan ook elektriciteit 
worden geproduceerd, die veelal mèt de tegelijk opgewekte 
warmte direct kan worden benut. Ook is de produktie van 
biogas milieuvriendelijk: moeilijk verwijderbare afvalstof
fen worden verwerkt, de bemesting van het oppervlaktewater 
door nitraat wordt tegengegaan, en stankproblemen kunnen 
vrijwel geheel verdwijnen. Op deze manier wordt besparen 
dubbel tot verdienen! 
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E. ENERGIEPRIJZEN 

E 1. Liggen de energieprlJZen in Nederland niet veel hoger 
dan die in het buitenland ? 

Neen, in het algemeen niet. In Neder land verbruikt rren: 
olie (produkten), gas, steenkool, en elektriciteit. Voor 
olie bestaat een vrij goed functionerende internationale 
markt. De olieprijzen, en de prijzen van olieprodukten in 
Nederland, wijken dan ook niet veel af van die in het bui
tenland. De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt 
door verschillen in belastingen (BTW en accijns). 

Voor kolen geldt in grote lijnen hetzelfde. Er is een we
reldmarkt voor kolen, en bovendien een EG-regeling. De ko
lenprijzen verschillen dan ook niet sterk met die in het 
buitenland. 

Voor gas wordt in Nederland een prijsbeleid gevoerd,gericht 
op marktwaarde. Voor de Nederlandse grootverbruikers van 
gas betekent dat, dat zij ongeveer evenveel betalen als 
voor stookolie. In het buitenland bestaat minder duidelijk
heid over de prijs die grootverbruikers voor gas betalen, 
maar vermoedelijk ontloopt deze de Nederlandse prijzen niet 
veel. 

De Nederlandse kleinverbruikers van aardgas betalen veel 
minder dan die in het buitenland. Dat vindt D'66 gerecht
vaardigd, omdat daarin de lagere transport- en distributie
kosten tot uitdrukking komen. 

De elektriciteitsprijzen in Nederland ZlJn, vooral voor de 
zeer grote verbruikers (industrieën) nogal wat hoger dan 
die in het buitenland. Dat komt doordat in Nederland elek
triciteit voor het overgrote deel wordt opgewekt met de 
dure brandstoffen olie en gas, terwijl in het buitenland 
goedkopere bronnen worden gebruikt (bijvoorbeeld waterkrach~ 
bruinkool). Bovendien worden in het buitenland de elektri
citeitstarieven voor grote verbruikers soms gedrukt, ten 
koste van de kleinverbruikers, of van de belastingbetaler. 
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E 2. Waarom moeten de gasprijzen zo nodig steeds omhoog ? 

De prijs van aardgas is gekoppeld aan die van olie. 
Het argument ligt op je lange termijn : wanneer het aardgas 
uitgeput raakt, moet de Nederlandse industrie kunnen blij
ven concurreren; en ook de Nederlandse consument moet dan 
niet opeens te maken krijgen met een sterk oplopende ener
gierekening. De olieprijzen hebben wij niet in de hand. Die 
worden bepaald door de machtspositie van de OPEC, en door 
de belangen van de vele oliemaatschappijen die hebben ge
investeerd in dure olie, zoals die op de Noordzee. 

De olieprijzen zijn de laatste tien jaar geweldig gestegen, 
en daarmee ook de gasprijzen. Tegen die prijsexplosie was 
helaas niets te doen. 

Mag aardgas in Nederland dan niet goedkoper ZlJn dan in het 
buitenland? Toch wel. D'66 vindt namelijk dat de voordelen 
van Nederland met zijn efficiënte aardgasleidingen tot uit
drukking mogen komen in de gasprijs. Wanneer we uitgaan van 
de zogenaamde Spierenburg-afspraak dat de afzetprijs voor 
Gasunie in Nederland niet lager mag zijn dan die in het bui
tenland, dan kunnen de prijzen voor de Nederlandse verbrui
ker tàch lager zijn door de lagere distributiekosten. 

Totnogtoe heeft de regering er officieel steeds naar ge
streefd, de gasprijzen gelijk te trekken met die van huis
brandolie, nu per m3 aardgas zo'n 70 à 75 cent. D'66 is het 
hier niet mee eens: de prijzen zouden gelijk moeten ZlJn 
aan de internationale marktwaarde van het gas, plus distri
butiekosten. Voor 1982 zou dat neerkomen op 52 à 60 cent/m3, 
vrijwel gelijk aan de prijs die we nu betalen. Natuurlijk 
zou deze prijs mèt de internationale marktwaarde van het 
gas op en neer moeten gaan. 
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E 3. Ook de industrie heeft het moeilijk met hoge energie
prijzen. Kan die niet gewoon wat goedkoop aardgas 
krijgen ? 

Het is waar, dat de industrie het moeilijk heeft met 
de hoge energieprijzen - in elk geval een deel daarvan, na
mel'ijk de bedrijven die veel elektriciteit verbruiken. Deze 
betalen een prijs die veel hoger ligt dan die van de buiten
landse concurrentie. D'66 vindt dat een groot probleem, en 
vindt dat daar via de aardgasprijzen wat aan moet worden ge
daan- maar binnen zekere grenzen en op bepaaldevoorwaarden. 

In de eerste plaats zal de verkoop van aardgas tegen lagere 
prijs tijdelijk moeten zijn. Kunstmatig lage prijzen hebben 
immers het nadeel dat zwakke industrieën kunstmatig worden 
beschermd, en daarvoor wordt de rekening ééns gepresenteer~ 
op het moment dat de Nederlandse aardgasvoorraden het niet 
meer mogelijk maken, gas aan de industrie te verkopen. Dan 
zijn de bedrijven aangewezen op dure internationale brand
stoffen, die zij niet meer kunnen betalen. 

Lagere energieprijzen betekenen doorgaans dat minder aan
dacht hoeft te worden besteed aan energiebesparing. D'66 
vindt dat lagere prijzen om de industrie te steunen, niet 
ten koste mogen gaan van energiebesparing, en dat daarvoor 
maatregelen moeten worden getroffen. Dat kan het beste door 
afspraken te koppelen over doelmatig energieverbruik, en met 
name over de bouw van installaties voor warmte/kracht-koppe
ling. De levering van aardgas zou moeten worden voortgezet 
totdat de bedrijven hierbij op schone steenkool-technologie 
kunnen overstappen. Tegenover de bereidheid van de staat om 
goedkoper aardgas te leveren, komt zo een inspanning van de 
bedrijven te staan, om de totale energievoorziening van Ne
derland doelmatiger te maken. Alleen op deze voorwaarden 
vindt D'66 dat de levering van goedkoop aardgas de hele sa
menleving ten goede komt. 
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E 4. Al die subsidies, is dat geen gel~?mijt~rij ? 

Vaak worden subsidies gegeven om investeringen voor 
een doelmatiger gebruik van energie te bevorderen. Ook in 
dit boekje hebben wij daarvoor gepleit. Wordt daarmee niet 
onnodig geld over de balk gesmeten? Het antwoord is neen, 
en dat zit als volgt. 

Vaak is energiebesparing voor het bedrijf of de consument 
de beste manier om de energiekosten te drukken. Maar soms 
ook niet, doordat er teveel moet worden geinvesteerd en dat 
geld niet snel genoeg wordt terugverdiend door een lagere 
energierekening. In veel gevallen is het voor het land dan 
nog wèl gunstig om energie te besparen: anders zit Neder
land blijvend vast aan hoge importen vanwege dure aardolie 
en kolen. Om die kloof te overbruggen tussen het wenselijke 
op nationale schaal en het mogelijke op particuliere schaal, 
worden subsidies gegeven. Die zijn dus bepaald geen geld
smijterij. Je zou eerder kunnen zeggen dat ze de verteke
ning van de markt ongedaan maken: om het energieprobleem 
blijvend te overwinnen zijn maatregelen op lange termijn 
nodig, terwijl alle energieverbruikers op korte termijn den
ken. Die subsidies dienen om de verbruikers wat warmer te 
maken voor de lange-termijn investeringen. 

D'66 meent dat er alle reden is om zo krachtig energie te 
besparen als maar mogelijk en betaalbaar is, en dat daar 
best wat subsidies tègen aan gezet mogen worden. Wanneer er 
bij een plan gelijkwaardige alternatieven zijn, waarbij één 
duidelijk meer energie bespaart dan de ander, zal D'66 zelfs 
kiezen voor de meest besparende oplossing bij iets hogere 
kosten op de korte termijn. 
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F. BEDRIJVEN EN OVERHEID 

F 1. Wordt de grootste hoeveelheid energie niet in de be-
drijven verbru~_·k __ t __ ? ______________ _ 

In bedrijven vindt een zeer groot deel van het Neder
landse energieverbruik_plaats: ruim de helft; voor het 
grootste deel wordt die energie verbruikt in enkele grote 
industrieën, zoals de petrochemische industrie, de kunst
mestindustrie, en de ijzer- en aluminiumfabricage. Bij al 
dat energieverbruik is een belangrijk deel "verspilling", 
dat wil zeggen energie die in de nieuwste fabrieken door 
besparingsmaatregelen niet meer verbruikt zou worden. 

De reden daarvoor is eenvoudig: veel fabrieken zijn, even
als veel van onze woningen, gebouwd in een tijd dat energie 
nog goedkoop was, en het nemen van besparingsmaatregelen 
nauwelijks zijn geld opleverde; mèt het stijgen van de ener
gieprijzen is doelmatig energieverbruik zeer belangrijk ge
worden, maar het duurt enige tijd voordat alle fabrieken 
op doelmatigheid zijn ingericht. 

Constateren dat in fabrieken veel energie wordt verspild, 
betekent dan ook niet het wijzen met een beschuldigend vin
gertje. Natuurlijk, er zijn nog steeds bedrijven waarin 
weinig aandacht voor het energieverbruik bestaat. D'66 
vindt dat daar extra hard aan getrokken moet worden. Door 
Jan Terlouw is onder andere een voorstel voor extra subsi
die aan energiebesparende maatregelen ingediend. Méér im
pulsen kunnen worden gezocht in vormen van samenwerking 
met de gas- en elektriciteitsbedrijven (waarover verderop 
meer) . 
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F 2. Gebeurt er voldoende tegen energieverspilling in 
bedrijven ? 

In het algemeen is er maar een aansporing voor het 
bedrijfsleven voor meer aan energiebesparing te doen: de 
financiële. En bij de huidige energieprijzen is die aanspo
ring sterk. Voorzover die aansporing nog onvoldoende is, 
zijn er subsidieregelingen en voorlichtingsprograrnrna's om 
de bedrijven nog meer tot zuinig energieverbruik aan te 
zetten. 

Er is één gebied waar de energiebesparing door het bedrijfs
leven spaak loopt, en dat is bij de eigen elektriciteitsop
wekking, de zogenaamde warmte/kracht-koppeling. Wannees be
drijven zelf elektriciteit opwekken, kunnen ze ook de warm
te gebruiken, die bij de elektriciteitscentrales in grote 
hoeveelheden (10% van het totale Nederlandse energiever
bruik) als verlies uit de schoorsteen en met het koelwater 
verdwijnt. Maar die warmte/kracht-koppeling wordt de bedr~
ven niet makkelijk gemaakt. Ze hebben te rnaken met elektri
citeitsbedrijven die liever geen klanten verliezen en die 
lage prijzen geven voor elektriciteit die ze van de zelfop
wekker kopen. Ondanks alle druk van onder andere Jan Terlouw 
voor betere regelingen, is de doorbraak voor de warmte/ 
kracht-koppeling nog niet gekomen. D'66 meent dat de impas
se rond warmte/kracht-koppeling nu snel doorbroken moet wor
den. Dat kan onder andere door aardgas ter beschikking te 
stellen aan bedrijven die warmte/kracht-installaties heb
ben staan. De doelmatige verbruiker wordt zodoende beloond 
met het aantrekkelijke aardgas. Dit is bedoeld als over
gangsmaatregel totdat bedrijven voor hun eigen energie-op
wekking gebruik kunnen rnaken van schone kolenstooktechnie
ken. Daarmee wordt de energievoorziening voor lange tijd 
op veel doelmatiger leest geschoeid, zodat het aardgas dat 
wordt ingezet, in de loop van de tijd dubbel en dwars wordt 
terugverdiend. D'66 meent dat nu deze maatregelen moeten 
worden getroffen, om de energievoorziening op lange termijn 
doelmatiger en goedkoper te maken. 
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F 3. wat gebeurt er tegen energieverspilling in overheids
gebouwen ? 

Overheidsgebouwen ZlJn vaak net zo slecht geïsoleerd 
gebouwd als andere kantoorgebouwen: er werd alleen gelet 
op 'de bouwkosten, niet op de jaarlijkse stookkosten die daar
van een gevolg waren. Het gevolg was: weinig isolatie, en 
vaak teveel energievespillend-glas. 

Sinds een tijdje is er een subsidieregeling van kracht voor 
isolatiemaatregelen in overheidsgebouwen, waardoor geleide
lijk een eind komt aan de slechte isolatie van veel gebou
wen. Voor nieuwbouw van de overheid gelden tegenwoordig 
strengere isolatienormen. D'66 vindt dat de overheid een 
duidelijk voorbeeld moet geven. Voor rijksgebouwen moet een 
duidelijk meerjarenplan voor isolatie komen. Provincies en 
gemeenten zouden elk een nota moeten maken over het energ~
verbruik "in eigen huis", en naar aanleiding daarvan maat
regelen nemen. Daarbij is het geen slechte zaak als de ~veé
heid eens wat méér doet aan energiebesparing dan strikt ge
nomen nodig of economisch verstandig is! Het gaat immers 
ook om sparen van waardevolle grondstoffen voor de genera
ties die na ons komen! 
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F.4 Moeten er weer kolen worden gestookt? 
Er wordt sinds enkele jaren gewerkt aan de terugkeer 

van steenkool in de Nederlandse energievoorziening. Kolen 
zijn goedkoop, en door over te schakelen op steenkool kun
nen de energiekosten omlaag. Bovendien is het noodzakelijk, 
geleidelijk op steenkool over te schakelen wanneer we niet 
voor een te abrupte uitputting van de aardgasvoorraad wil
len komen te staan. 

Niet iedereen is echter zo gelukkig met de terugkeer van 
steenkool. Het verbranden van steenkool met de bestaande 
technieken is een tamelijk milieuvervuilende bezigheid 
-kolencentrales stoten stof en schadelijke gassen uit, en 
ook voor de as kunnen maar met moeite aanvaardbare oplos
singen worden gevonden. Ook de kosten willen nog wel eens 
gaan tegenvallen, zoals in de kolencentrale Dordrecht. Op 
grond van al deze argumenten hebben de fracties van D'66, 
in de gemeenteraad van Dordrecht en in Provinciale Staten 
van Zuid-Holland tegen de centrale Dordrecht gestemd. 

D'66 meent dat kolen, als zij worden ingevoerd, schoon 
moeten worden verbrand. Desnoods wordt met de toepassing 
van steenkool nog enkele jaren gewacht, totdat schone tech
nieken beschikbaar zijn. Verder meent D'66 dat juist deze 
meest vervuilende brandstof op een doelmatige manier moet 
worden ingezet, dus met voorrang in de industrie (met 
warmte/krachtkoppeling). Steeds meer elektriciteit moet 
op die rnanier worden opgewekt. Daarnaast zal stoken van 
steenkool in grote centrales onvermijdelijk zijn (met goede 
rookgaszuivering!). D'66 vindt dat ombouw van bestaande 
centrales daarbij de voorkeur verdient boven nieuwbouw. 

D'66 meent dat de grote sprong voorwaarts in de kolenver
branding nog maar beter enkele jaren op zich kan laten wach
ten. In de tussentijd kan een oplossing voor bedrijven wor
den gevonden in het stoken van iets goedkoper aardgas, mits 
zij dit doelmatig gebruiken. Door het uitstel van enkele 
jaren krijgt de machine-industrie kansen om goede nieuwe 
apparaten voor het stoken van steenkool te ontwikkelen, 
en wordt hèt milieU bevendien gespaard! 
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F 5. Moet aardgas niet worden gespaard voor latere gene-
raties ? 

Al dat gepraat over extra inzetten van aardgas, is 
dat niet erg gevaarlijk? Wordt onze kostbare bodemschat 
daardoor niet weggegeven, terwijl ook de generaties na ons 
ervan zouden moeten kunnen genieten ? 

Een aantal malen hebben wij al gesproken over de inzet van 
extra aardgas, om een doelmatiger gebruik van energie in 
de toekomst mogelijk te maken. Tijdelijk inzetten van extra 
aardgas kan inderdaad de structuur van de energievoorzie
ning verbeteren, zodat een lager brandstofgebruik tot in de 
verre toekomst erdoor mogelijk is. Onder die omstandigheden 
vindt D'66 het gebruiken van extra aardgas verantwoord. 

Het gaat hierbij om iets anders dan het gebruik van aardgas 
om de tekorten op de rijksbegroting aan te vullen. Dat is 
éénmaal voorgekomen, omdat Nederland anders in een noq die
per dal zou raken. Maar het is niet wat D'66 voor de eerst 

volgende jaren 'Joor ogenstaat. Voorlopig dus qeen extra 
aardqas in centrales, maar in de industrie. 

Gasunie verwacht op het moment, dat er over 25 jaar nog 
900 miljard m3 aardgas in de Nederlandse bodem zal zitten 
- zelfs rekening houdend met een "extra" inzet aan aardgas 
in de komende jaren; de totale hoeveelheid gas is zeker 
goed voor 60 jaar. D'66 concludeert dat er nog ruimte is 
voor een beperkte hoeveelheid extra aardgasverbruik, maar 
dan wel op een verstandige manier! 
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F 6. Kan er energie worden bespaard in_?~!~~~E-~~~ ? 

Jazeker kan dat. De Nederlandse tuinbouwers investe
ren zelfs al honderden miljoenen in energiebesparing, daar
toe gedwongen door de grote stijging van de gasprijzen. 

Planten zijn merkwaardige levende constructies. Ze hebben 
veel (zonne-) energie nodig, die ze vooral gebruiken om 
water omhoog te zuigen, en via hun bladeren te laten ver
dampen; op die manier houden ze hun temperatuur op peil 
(doordat verdamping afkoeling geeft) . Dat betekent dat re
geling van het klimaat in kassen een van de belangrijkste 
manieren is om de gezonde groei te bevorderen. In de win
ter moet de kas voor de meeste in Nederland gekweekte ge
wassen worden gestookt. Isolatie helpt de stookkosten druk
ken, maar mag niet ten koste gaan van de lichtinval. Min
der licht betekent meteen een verminderde opbrengst. Dubbel 
glas is een goede maar vrij kostbare maatregel, evenals 
z.g. kanaalplaten en duoplaten; wel moet nauwkeurig naar 
de inval en de verdeling van het licht worden gekeken. 

De grond waarin de planten wortelen, kan veel warmte absor
beren. Kweken van planten op zo weinig mogelijk grond ver
mindert daarom de behoefte aan energie. Wanneer op tablet
ten wordt gekweekt, kan bodemisolatie worden toegepast, wat 
extra besparing geeft. 

Niet alleen bij de kweek van gewassen wordt energie ver
bruikt. Ook bij het transport van grondstoffen en produkten 
wordt energie verbruikt, en tenslotte ook bij het (gekoeld) 
opslaan van het produkt. 

Een belangrijke ontwikkeling is het kweken van nieuwe ge
wassen, die minder energie nodig hebben. Het onderzoek 
hiernaar is nog in volle gang. Energiebesparing heeft op 
het moment in de hele tuinbouwsector prioriteit! 
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F 7. Kan er energie worden bespaard in de akkerbouw en vee
teelt ? 

Een zeer belangrijk deel van de energie in de landbouw 
wirdt niet rechtstreeks besteed op het boerenbedrijf, maar 
in de fabriek bij het maken van kunstmest.Energiebesparing 
in de akkerbouw en veeteelt bestaat dan ook voor een belang
rijk deel uit het zuinig en doelmatig gebruik van kunstmest; 
dit levert vaak ook besparing in geld op. 

Ook de trekker is een energievreter op het agrarisch bedrijf. 
Bij goed trekker-onderhoud en doelmatig gebruik van de trek
ker, kan een belangrijke hoeveelheid energie worden besraard. 

Uiteraard verwarmt de boer ook zijn huis en vaak zijn stal. 
Hierbij kunnen natuurlijke maatregelen, zoals erfbeplanting 
(om afkoeling door wind te voorkomen) energiebesparend wer
ken. 

Op veehouderijen en gemengde bedrijven ZlJn er mogelijkhe
den bij gebruik van energiebesparende apparaten zoals een 
warmtepomp, zeker wanneer er· ook biogas wordt geproduceerd. 
Zulke maatregelen brengen de boer in de buurt van een 
nieuwe bedrijfsvoering, waarover nog veel onderzoek gedaan 
moet worden. 
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F 8. Wat kunnen nutsbedrijven voor het b~d~jjfsleven doen? 

Voor kleine bedrijven kunnen gas- en elektriciteits
bedrijf nuttig werk doen bij de advisering over het ver
bruik. Nutsbedrijven kunnen de gegevens over het energie
verb~uik verzamelen en ter beschikking stellen van het be
drijf. Zonder deze gegevens valt,er eigenlijk geen goede 
aanpak van energiebesparing uit te stippelen. De nutsbe
drijven kunnen helpen bij het opzetten van een energieboek
houding, en informatie geven over tarieven, tariefstruc
tuur en kostenbesparingen als gevolg van energiebesparende 
maatregelen. Ook kunnen veel nutsbedrijven informatie ge
ven over graaddagen, adviseren over extra meetvoorzieningen, 
en gegevens verstrekken over vermogen en bedrijfstijd van 
opgestelde machines en installaties. In het algemeen is de~ 
ze service van de nutsbedrijven gratis. Tot siot kan -met 
subsidie- een extern adviesbureau worden ingeschakeld om 
een concreet besparingsplan uit te werken. 

Op een geheel andere manier kunnen nutsbedrijven iets voor 
het bedrijfsleven doen, door overtollige energie van de 
bedrijven tegen een redelijke prijs in te kopen. Dat kan 
elektriciteit zijn (zie boven); in sommige gevallen gaat 
het ook om warmte, namelijk wanneer er een stadsverwarming 
in de buurt is. D'66 meent dat nutsbedrijven in deze ge
vallen geen misbruik moeten maken van hun monopoliepositie. 
De kans daarop zou sterk worden verkleind, wanneer de plan
nen van D'66 voor de structuur van de nutsbedrijven werden 
uitgevoerd. 
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G. ORGANISATIE VAN DE ENERGIEVOORZIENING 

G 1. Hoe is de macht in energieland verdeeld? 

Energieland is opgedeeld in een aantal koninkrijk~n. 
In elk van deze rijken bestaan machtige organisaties, die 

de lakens uitdelen. Olie is zo'n koninkrijk. De oliewereld 
is sterk internationaal. Vóór 1970 hadden de oliemaatschap
pijen daar de alleenheerschappij, sinds die tijd moeten ze 
de macht delen met de OPEC, de organisatie van olie-expor
terende landen. De winning, verwerking en distributie van 
olie en olieprodukten in Nederland is geheel in handen van 
de oliemaatschappijen. 

Bij gas heeft de Nederlandse staat een halve greep naar de 
macht gedaan. Met het vaststellen van de voorwaarden waar
onder gas gewonnen kan worden, heeft de staat al een vinger 
in de pap. Gasunie, het bedrijf dat alle gas opkoopt van 
de olie- en gasmaatschappijen in Nederland, is voor de 
helft eigendom van de staat (waarvan een deel via het 
staatsbedrijf DS'M loopt); voor de andere helft is Gasunie 
van Shell en Esso. De gasdistributiebedrijven hebben weinig 
macht. 

Het koninkrijk van de steenkool moet opnieuw worden ver
overd. Vele organisaties maken ~ich sterk om een zo gun
stig mogelijke uitgangspositie te hebben: de traditionele 
kolenhandelaren, oliemaatschappijen als Shell en Esso, en 
ook grote kolenverbruikers die rechtstreeks in mijnen in
vesteren, zoals Hoogovens, DSM en elektriciteitsbedrijven. 

De elktricitietsvoorziening is in handen van de elktrici
teitsbedrijven. De zogenaamue produktiebedrijven zijn 
pachtiger dan de distributie-bedrijven. De coordinarie 
van die produktiebedrijven is in handen van de SEP, de NV 
Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven, die in 
Arnhem zetelt. De laatste jaren heeft de staat het voor 
~lkaar gekregen, meer invloed binnen de SEP te krijgen, 
onder andere door goedkeuring te verlangen voor nieuwbouw 
van de elktriciteitsB~oducenten. 
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Invloed voor democratisch gekozen organen is er al met al 
in de elektriciteitsvoorziening, al is deze sterk versnip
perd, en in de gasvoorziening. Een deel van de macht over 
het gas, en die over olie en steenkool, wordt door bedrij
ven, voornamelijk de oliemaatschappijen, uitgeoefend. 
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G 2. Wat doen gemeenten aan energie, en hoe kan ik daarop 
invloed uitoefenen ? 

Gemeenten zijn de democratisch gekozen organen die het 
dichtst bij· de burger staan. U kunt uw invloed daar dan ook 
het snelst uitoefenen. 

Vele gemeenten hebben echter nauwelijks activiteiten of be
voegdheden op het gebied van energie; wanneer de gemeente 
een nutsbedrijf beheert, is die bevoegdheid vrij groot.Elke 
gemeente beheert gebouwen: het gemeentehuis, scholen, voor
zieningen als eert sporthal of een bejaardentehuis. In die 
gebouwen kan de gemeente een z1Jinig beleid voeren met ener
gie, en u of uw partij kan daarvoor druk uitoefenen op de 
gemeente. Er geldt een subsidieregeling voor de gemeente bij 
isolatie, en de gemeente kan zelfs de helft van de kosten 
van een energie-advies terugkrijgen. van belang bij dit al
les is vooral dat de gemeente het goede voorbeeld geven. 
ook bij het verzorgen van doelmatige straatverlichting. 

Bij renovatie van huizen moet vaak overleg worden gepleegd 
met de bewoners over isolatie. Het maakt veel uit, of de ge
meente zich daar sterk maakt voor isolatie of niet. In de 
ogen van D'66 moet de gemeente dat doen,om de voorkomen dat 
de bewoners blijvend aan hoge energiekosten vast zitten. 

Veel meer bevoegdheden heeft de gemeente wanneer deze een 
nutsbedrijf exploiteert. De gemeente kan dan rechtstreeks 
invloed uitoefenen op de voorlichting die aan de inwoners 
wordt gegeven. Via de gemeenteraad kan dan ook druk worden 
uitgeoefend op het nutsbedrijf om financieel deel te nemen 
aan besparingsmaatregelen bij de verbruikers, en in warmte/ 
kracht-koppeling bij de industrie. Veel projecten op deze 
terreinen komen door een te weinig actieve opstelling van 
het nutsbedrijf nu nog niet van de grond! 

In elke gemeente kan een energiebesparingsnota worden ge
maakt die aangeeft wat de gemeente kan en moet doen aan doel
matiger verbruik van energie. Het Documentatie- en Informa
tie Centrum van D'66 heeft een aantal nota's die door D'66-
raadsfracties zijn ingediend, in voorraad. Deze kunt u als 
voorbeeld nemen voor wat in uw gemeente gedaan kan worden. 
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G 3. Heeft D'66 een plan voor verbetering van de structuur 
van de energievoorziening ? 

Ja. D'66 heeft geconstateerd dat verhoging van de doel
matigheid van het energieverbruik momenteel goed loopt, maar 
op den duur op grenzen zal stuiten die het gevolg zijn van 
verouderde structuren. Met name doet zich dat voelen bij de 
warmte/kracht-koppeling. 

Het plan komt hierop neer, dat nutsbedrijven geld moeten 
uittrekken om te investeren in besparingsmaatregelen bij 
de verbruiker. Daardoor zou een veel doelmatiger energie
verbruik kunnen worden bereikt dan nu, nu de bedrijven zón
der zulke steun investeren in besparingsmaatregelen. Een 
gewoon bedrijf wil immers zijn geld in 3 à 4 jaar terug 
zien; voor een nutsbedrijf, dat op continuiteit werkt, be
draagt die termijn ca. 7 jaar. Dat is de tijd waarop een 
elektriciteitsbedrijf bijvoorbeeld een grote kolencentrale 
terugverdiend wil hebben. 

Wanneer de verbruiker zijn energie doelmatiger verbruikt, 
zijn zulke investeringen voor een deel overbodig. Het nuts
bedrijf kan dus met het geld dat anders naar (bijvoorbeeld) 
een kolencentrale zou zijn gegaan, besparingsmaatregelen 
in de industrie financieren; het laat zich terugbetalen via 
de energierekening (Isotheek-systeem, zie boven) . Per saldo 
kunnen n~tsbedrijf èn verbruiker goedkoper uit zijn. Maat
regelen die zich voor zo'n aanpak lenen lopen volgens D'66 
uiteen van eenvoudige ingrepen als betere en zuiniger lam
pen installeren, tot het bouwen van nieuwe warmtewisselaars 
en complete warmte/kracht-installaties. 
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G 4. Hoe ziet D'66 de toekomstige structuur van de nuts
bedrijven ? 

Sinds enige tijd is er een discussie gaande over de 
concentratie van nutsbedrijven. Er zijn, in deze gedach
tengang, teveel nutsbedrijven, en deze moeten door concen
tratie tot een kleiner aantal worden teruggebracht. Bij de
ze gedachtengang gaat men ervan uit, dat de energievoorzie
ning steeds meer gecentraliseerd zal worden. 

D'66 is het met deze gedachtengang maar gedeeltelijk eens. 
Enerzijds is D'66 wel voorstander van concentratie van 
grootschalige activiteiten in landelijke bedrijven -om de 
bedrijfsvoering slagvaardiger te maken, en de democratische 
controle meer doorzichtig: via het parlement. Maar ander
zijds wil D'66 een nuttige plaats inruimTn voor een meer 
gedecentraliseerde energievoorzineing, x dat wil zeggen 
een omzetting van energie dicht bij de verbruiker. Naast 
grote elektriciteitscentrales moeten er ook installaties 
komen voor eigen opwekking van elektriciteit en warmte in 
de industrie, in kantoorgebouwen, ziekenhuizen enzovoort. 
Beide systemen zouden volgens D'66 in concurrentie moeten 
treden: het gaat niet aan om via een centralisatie van de 
besluitvorming één van beide systemen (het meest kleinscha
lige alternatief) buiten spel te zetten. 

Daardoor moet ook de structuur van de nutsbedrijven meer 
gedecentraliseerd worden opgezet. Distributiebedrijven zou
den meer taken moeten krijgen; ze zouden zowel gas en elek
triciteit als warmte (voor stadsverwarming) moeten distri
bueren (en wellicht ook water). Ze zouden ook -aldus dit 
D'66 plan- over de bevoegdheid èn over voldoende geld moe
ten beschikken om in kleinschalige systemen te investeren, 
en zo in concurrentie te treden met de grootschalige ener
gievoorziening. 

x) zie de SWB-nota "Gedecentraliseerde Energievoorziening·" 
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H. TOTSLOT 

In dit boekje hebben wij verteld welke visie D'66 heeft 
op de energievoorziening. Centraal staat voor ons een doel
matiger gebruik van energie. Daaraan kunt u als consument 
veel doen, maar niet alles. Dat streven moet worden onder
steund met politieke maatregelen. 

Wij hebben al deze aspecten in dit boekje proberen samen te 
vatten. Onze visie op een doelmatig gebruik van energie, 
op het belang van een goed milieu, op de noodzaak van demo
cratische structuren, heeft ons gebracht tot de plannen die 
wij hier hebben ontvouwd. Wilt u meer inlichtingen: u kunt 
ons altijd schrijven. En wij wensen u veel succes met uw 
aandeel in de strijd voor een doelmatiger energievoorzie
ning! 

SI 
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