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SamenvaHing 

Op nationaal en mondiaal niveau is een grote inspan
ning nodig om de kwaliteit van het milieu te behou
den, zo blijkt uit de rapporten 'Our camman future' 
van de Commissie-Brundtland, en 'Zorgen voor morgen' 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiene. Een belangrijk onderdeel van die 
inspanning vormt het streven naar vermindering van 
het brandstofverbruik. Aan de ontwikkelde landen 
worden in deze rapporten radicale eisen gesteld: een 
reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen 
met 50-80%. In het onlangs verschenen Nationaal 
Milieubeleidsplan wordt dit bij lange na niet ge
haald. Wij stellen ons ten doel, het brandstof
verbruik jaarlijks met 1% en zo mogelijk 2% te 
verminderen; hierdoor zal tussen 2015 en 2020 het 
brandstofverbruik gedaald kunnen zijn met 50%. Dit 
maakt een forser beleid nodig dan in het NMP voor
gesteld. 

Een belangrijk manco van het NMP is, dat de prijs 
van brandstoffen niet in het beleid wordt betrokken. 
Hogere brandstofprijzen leiden tot een doelmatiger 
gebruik van brandstof, dus tot vermindering van de 
uitworp van met name C02. In deze nota wordt voor
gesteld, de prijs van brandstof aanzienlijk te ver
hogen om zo duurzaam een besparingsimpuls af te 
geven. De voorgestelde prijsverhoging is fl. 4,-/GJ 
(ca. 12 ct/m3 aardgas en 15 ct/liter benzine; de 
prijs van een kWh stijgt hierdoor met ca. 3,3 ct). 
De toeslag is zo hoog gesteld dat het gedrag van de 
verbruikers daardoor zal worden beinvloed. Bovendien 
stellen wij voor, minimum-prijsgaranties te geven, 
zodat investeerders er zeker van zijn dat de hogere 
prijzen zullen gelden voor de hele levensduur van de 
investering. 

De zo vrijkomende fondsen willen wij voor de 
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sectoren industrie, kleinverbruikers en huishoudens 
op speciale rekeningen bij de energieleveranciers 
ter beschikking van de energieverbruikers laten, 
maar slechts voor het doen van energiebesparende 
investeringen (met enkele uitzonderingsbepalingen); 
voor de sector transport stellen wij voor, de gelden 
aan te wenden voor investeringen in de infrastruc
tuur van het openbaar vervoer en het goederentrans
port per rail en over water. Door de toeslag wordt 
een bedrag vrijgemaakt van ca. fl. 8 miljard per 
jaar, aflopend tot ca. 6 miljard in 2000 en ca. 4 
miljard in 2015. 

Op deze wijze wordt een krachtige en marktconfor
me impuls gegeven aan de noodzakelijke energiebespa
ring, zonder dat de concurrentiepositie van het 
bedrijfsleven of de koopkracht van de gezinnen te
veel wordt aangetast. De impuls is zo krachtig moge
lijk: grotere investeringen ten behoeve van het 
terugdringen van het brandstofverbruik zullen nauwe
lijks in de economie kunnen worden ingepast. 

De toeslag betekent dat het 'gemiddelde' huishou
den ca. fl. 375 per jaar voor energiebesparende 
investeringen opzij moet leggen. Wij stellen voor, 
dit bedrag buiten de prijscompensatie te houden, 
aangezien het gezien moet worden als een (rendabele) 
investering in een leefbare toekomst. Vanwege de 
problemen waarin mensen met een minimum-inkomen 
desondanks door deze maatregel gebracht kunnen wor
den, stellen wij voor, dat de benodigde investerin
gen hen worden voorgeschoten; deze worden terug
betaald door de energierekening op het bestaande 
niveau te bevriezen (isotheek-systeem). 

De hoogte van de toeslag en de internationale 
effecten daarvan maken het wenselijk dat deze voor
stellen in Europees verband worden uitgevoerd. Wordt 
geen Europees platform voor deze aanpak gevonden, 
dan zal in elk geval in de transportsector met een 
aanzienlijk kleinere inspanning volstaan moeten 
worden; een toeslag van ca. 5 ct/liter lijkt dan het 
maximaal haalbare. 
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Wij stellen voor, de toeslag voorlopig voor een 
periode van tien jaar in te voeren, met mogelijk een 
verlenging van telkens vijf jaar; momenteel kan niet 
precies worden bezien, hoe lang een dergelijke 
krachtige aanpak volgehouden kan worden, en wellicht 
kunnen door besparings-innovaties nieuwe perspectie
ven ontstaan. Wanneer landelijk de investerings
mogelijkheden in besparing te miniem worden, zal de 
regeling worden beeindigd. 

Als gevolg van de voorgestelde maatregelen voor
zien wij een beperking van het Nederlandse brand
stofverbruik met ca. 1% per jaar. De doelstelling om 
in het begin van de volgende eeuw het brandstof
verbruik te reduceren tot 50% van het huidige, wordt 
daarmee nog niet gehaald. Om dit doel te halen is 
ook stimulering van de ontwikkeling en toepassing 
van duurzame bronnen nodig; dit blijft hier buiten 
beschouwing. Ook de toepassing van kernenergie 
blijft buiten beschouwing, aangezien de huidige 
generatie reactoren in onze ogen niet veilig genoeg 
is, en het afvalprobleem nog niet is opgelost. 
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1. Voorstel 

D66 en energiebeleid 

Sinds een groot aantal jaren besteedt D66 een meer 
dan evenredige aandacht aan het energiebeleid. Wij 
kunnen wijzen op de jaarlijkse bijdragen van de 
Tweede Kamerfractie aan de begrotingen Economische 
Zaken waarin veel ruimte voor energie wordt inge
ruimd, en aan het eigen geluid bij kwesties als de 
herstructurering van de nutsbedrijven. Vermindering 
van het brandstofgebruik is daarbij op de achter
grond steeds de hoofddoelstelling geweest. 

Deze politieke activiteit is ondersteund door een 
voortdurende stroom publikaties uit de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66: 
* in november 1973, tijdens de eerste oliecrisis, 
verschenen 'Van oliecrisis op weg naar een optimaal 
energieverbruik' en 'Plan voor een warmte-isolatie
project in Nederland'; 
* in maart 1974 verscheen 'Energie op een laag 
pitje, Naar een rationeler gebruik van energie' 
(materiaal voor een D66-energiecongres); 
* in juli 1979, tijdens de tweede oliecrisis, werd 
gepubliceerd 'Besparen is vooruitzien, Vermindering 
van het energieverbruik als politieke doelstelling'; 
* in 1982, in een vroeg stadium van de discussie 
over een nieuwe structuur van de nutsbedrijven, 
verscheen 'Gedecentraliseerde energievoorziening'; 
* in 1983 werd een nota 'Aardgas' gepubliceerd; 
* in 1984 verscheen een nota 'Visie op energie'; 
* in 1987 organiseerde de SWB D66 een studiedag 
'Reorganisatie nutsbedrijven', waarvan een verslag 
werd gepubliceerd. 
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Relatie tot het Nationaal Milieubeleidsplan 

Het NMP vertegenwoordigt op energiegebied deels een 
doorbraak in de richting van beleid zoals dat steeds 
door D66 is voorgestaan. Wij noemen: 
* het milieu wordt eindelijk maatgevend voor het 
energiebeleid, terwijl de inspanningen totnutoe niet 
verder gingen dan tot het punt waarop de verbruiker 
kosten zou besparen (en zelfs dat niet altijd); 
* er zal een actief beleid gevoerd gaan worden bij 
normstelling, met name bij woningen en gebouwen, en 
elektrische apparaten; 
* er is een aanzet tot een werkelijk stimulerend 
beleid ten aanzien van warmte/kracht-koppeling; 
* de rijksoverheid gaat uit van een niet langer 
terughoudende opstelling van nutsbedrijven ten aan
zien van energiebesparing, maar nodigt hen door 
convenanten of op andere manieren uit, zich op dat 
gebied actief op te stellen. 

Door de onduidelijke status van het NMP is niet 
geheel duidelijk of dit wensdromen of werkelijke 
beleidsinspanningen zullen zijn, maar vooralsnog 
gaan wij uit van het laatste. 

Met alle waardering die wij hebben voor het NMP 
en de doorbraak die het vertegenwoordigt, menen wij 
toch dat de tijd rijp is voor verdergaande stappen. 
Met name denken wij aan twee zaken. 

1. De doelstellingen van het NMP op energiegebied 
zijn misschien fors in het licht van het energie
beleid totnutoe, maar bescheiden in het licht van 
wat nodig is. Met name wijzen wij hierbij op de 
noodzaak van een aanpassing van ons handelen aan het 
ecologisch potentieel van de planeet, zoals bepleit 
in het rapport 'Our common future' van de commissie
Brundtland (bijvoorbeeld in punt 29 van de samenvat
ting) . Het belangrijkste gevolg van ons energie
verbruik voor het mondiale ecosysteem is het broei
kaseffect door uitstoot van C02 en andere gassen. 
Het RIVM-rapport 'Zorgen voor morgen' becijfert 
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''theoretisch" dat voor een duurzame mondiale ontwik
keling (rekening houdend met welvaartsstijging in de 
ontwikkelingslanden) in landen als Nederland een 
vermindering van de C02-uitworp met 80% zal moeten 
plaats vinden; het jaar 2025 wordt daarbij als 
streefjaar genoemd (p.81). Ten opzichte van dit doel 
is een onveranderde uitworp in 2000 (NMP) bepaald 
bescheiden; het is ook onvoldoende om het doel te 
halen waarop de regering zich op een internationale 
milieuconferentie in Toronto vastlegde: een vermin
dering met 20% in 2005. Wij stellen ons tot doel: 
een voortgaande vermindering van het brandstof
verbruik met tenminste 1% en zo mogelijk 2% per jaar 
tot in het begin van de volgende eeuw. Hierdoor zal 
tussen 2015 en 2020 het brandstofverbruik gedaald 
kunnen zijn met 50%. 

Hierbij passen een paar kanttekeningen: 
* Wij zien voorbij aan de toepassing van kernener
gie, omdat de huidige generatie reactoren in onze 
ogen niet veilig genoeg is, en omdat het afvalpro
bleem nog niet is opgelost .. Kernenergie kan de uit
worp van C02 bij maximale inspanning met ca. 10% 
verminderen (bij toepassing in de basislast van de 
elektriciteitsvoorziening). 
* Wij zien voorbij aan verschuivingen tussen fos
siele brandstoffen. Deze dragen in verschillende 
mate bij aan de C02-pruduktie. Wij stellen daardoor 
reductie van het brandstofverbruik gelijk aan reduc
tie van de C02-uitworp. 

2. De middelen die het NMP inzet, zijn op tenminste 
een punt zeer bescheiden. Op vele plaatsen wordt 
gesignaleerd dat de huidige betrekkelijk lage ener
gieprijzen een verhoging van de energie-efficiency 
tegenwerken. De conclusie dat daardoor meer aan 
normstelling moet worden gedaan, onderschrijven wij. 
Maar tevens concluderen wij dat vermindering van het 
brandstofverbruik op langere termijn alleen mogelijk 
is bij een structurele verhoging van de brandstof
prijzen. 
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Momenteel wordt niet verwacht dat de brandstof
prijzen zeer aanzienlijk boven het huidige prijspeil 
zullen stijgen. Een reden daarvoor is de daling van 
de schattingen van de kosten van oliewinning uit 
leisteen en teerzanden. De hoeveelheid olie in deze 
voorkomens is vele malen groter dan de olie uit 
'conventionele' bronnen, zodat de winningskasten 
hiervan langere tijd de brandstofprijzen op de 
wereldmarkt zullen kunnen bepalen. Als wij ervan 
uitgaan dat een vat olie uit leisteen en teerzanden 
gewonnen zal kunnen worden voor ca. $ 25 per vat, 
dan betekent dat op langere termijn maximaal een 
stijging van de ruwe olieprijs met 50%, wat lang 
geen stijging van de prijs van olieprodukten met 50% 
zal inhouden. 

De conclusie is dat van de prijs van olieproduk
ten op de vrije markt (en de daaraan toch enigszins 
gekoppelde gasprijs) slechts op lange termijn en dan 
nog in beperkte mate een signaal tot efficient 
brandstofverbruik zal uitgaan. Toch is een zeer 
forse verhoging van die efficiency noodzakelijk, 
gezien de mondiale milieuproblemen. Wij menen dat 
deze op lange termijn slechts zal plaats vinden, als 
de brandstofprijzen daartoe noodzaken. Wij bepleiten 
daarom de instelling van aanzienlijke toeslagen op 
de prijs van brandstoffen. 

Om deze toeslagen werkelijk effectief te laten 
werken, stellen wij voor, de zo betaalde bedragen 
ter beschikking van de verbruikers te laten, maar 
slechts voor het doen van energiebesparende investe
ringen, waardoor de noodzakelijke fondsen voor deze 
investeringen worden gegenereerd. Op deze manier 
wordt een marktconform systeem opgebouwd, waardoor 
Nederland in een periode van hooguit 25 jaar de zeer 
grote transformatie naar een energie-efficiente 
samenleving kan voltrekken. Zoals zal worden toege
licht, worden deze instrumenten bij voorkeur in 
internationaal (Europees) kader toegepast, maar 
toepassing in Nederland alleen is niet onmogelijk of 
zinloos. 
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In het kort komen de stappen voorbij het NMP in 
deze nota dan ook neer op de volgende punten: 
1. aanzienlijke aanscherping van de doeleinden van 
het energiebeleid tot een doorgaande vermindering 
van het brandstofverbruik met tenminste 1% en zo 
mogelijk 2% per jaar, met als voorlopig einddoel een 
reductie met 50% tussen 2015 en 2020; 
2. een ruim gebruik van financiele instrumenten, met 
name toeslagen op de prijs van brandstoffen en het 
vormen van fondsen ten behoeve van energiebesparende 
investeringen uit de zo gewonnen gelden. 

Instrumenten 

De financiele prikkels kunnen worden ondersteund 
door andere instrumenten van beleid, te weten: 
* regelgeving, normstelling; 
* voorlichting; 
* onderzoek. 
Al deze instrumenten ZlJn noodzakelijk, en in deze 
nota zal worden aangegeven waar elk zal moeten wor
den toegepast. Wij leggen echter de nadruk op het 
financiele instrument, omdat in het verleden is 
gebleken dat dit zeer effectief werkt. Wij noemen: 
* de omschakeling van gelode naar ongelode benzine 
werd pas effectief toen deze werd ondersteund door 
een lagere prijs voor ongelode benzine; 
* de heffing in het kader van de Wet Verontreini
ging Oppervlaktewateren was zo effectief dat vele 
bedrijven zelf gingen investeren in afvalwaterzuive
ringsinstallaties; niet omdat die installaties waren 
voorgeschreven (regelgeving), ook niet omdat schoon 
produceren op zich een primaire doelstelling werd 
(voorlichting) , maar omdat investeren in minder 
lozen op den duur goedkoper zou zijn dan het jaar
lijks betalen van hoge heffingen. 

De toeslag op de brandstofprijs die wij voorstel
len dient een tweeledig doel. Ten eerste wordt door 
de hogere prijs de prikkel voor burgers en bedrijven 
groter om iets aan energiebesparing te (blijven) 
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doen (reguleringsinstrument); ten tweede wordt (een 
zo groot mogelijk deel van) de opbrengst gebruikt 
voor investeringen in energiebesparing door de ver
bruiker zelf (financieringsinstrument) (alleen in de 
transportsector wordt voorgesteld, de toeslag aan te 
wenden voor openbare investeringen, zie hfdst.4). 

De hoogte van de toeslag 

Wij hebben gekozen voor een toeslag op alle brand
stoffen (inclusief kolen en uraan) alsmede warmte 
van 4 fl/GJ, wat neerkomt op 12 ct/m3 aardgas en 15 
ct/liter benzine. De toeslag is voor alle brandstof
fen gelijk gesteld om verschuivingen tussen brand
stoffen, en met name uitwijken naar meer vervuilende 
brandstoffen, te vermijden. De toeslag wordt door
berekend in de elektriciteitsprijs aan de hand van 
de gemiddelde efficiency van centrales; een kWh zal 
hierdoor ca. 3,3 ct duurder worden. Wij hebben er
voor gekozen, de toeslag te leggen op calorische 
waarde en niet op C02-produktie, omdat dit systeem 
doorzichtiger is, en ook omdat C02-produktie niet 
het enige probleem van brandstofverbruik vormt. 
Indien gewenst, kan de heffing echter ook op C02-
produktie worden gelegd. 

In het licht van de schommelingen van de prijzen 
op de wereldmarkt in de laatste tien jaar is deze 
toeslag bescheiden; toch is hij hoog genoeg om ge
percipieerd te worden, zodat verbruikers zullen 
overwegen hun gedrag op de nieuwe prijsverhoudingen 
af te stemmen. Voor de zeer grote energieverbruikers 
die soms 6 fl/GJ betalen is de toeslag echter fors. 
De hoogte van het bedrag is vooral bepaald door de 
overweging dat omvangrijker fondsen dan hier voorge
steld, nauwelijks door de economie ten behoeve van 
het verhogen van de energie-efficiency zullen kunnen 
worden ingepast. 
* Hogere toeslagen zijn mogelijk, maar het meerdere 
zal slechts als verbruiksbelasting in de algemene 
middelen kunnen vloeien (waar lastenverlichtingen 
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tegenover zouden staan) . Wij hebben geen bezwaar 
tegen zo'n verbruiksbelasting, maar hebben die ge
dachte hier niet verder uitgewerkt. 
* Ook is het mogelijk, de toeslag geheel als ver
bruiksbelasting te hanteren, en daarmee onder meer 
stimuleringsregelingen voor energiebesparing te fi
nancieren; deze variant heeft niet onze voorkeur, 
omdat deze gekarakteriseerd moet worden als het 
'rondpompen van geld'. 

Aan de toeslag dienen verder de volgende voor
waarden te worden gesteld: 
* hij moet zeker zijn, dat wil zeggen: voor een 
vaste periode niet afhankelijk van politieke schom
melingen; 
* hij moet zo mogelijk een vloer in de brandstof
prijs leggen, zodat investeerders verzekerd kunnen 
zijn van een minimale brandstofprijs, noodzakelijk 
voor een verzekerde financiele besparing. Dit kan 
worden bereikt door de toeslag in die zin flexibel. 
te maken, dat bij prijsdalingen op de wereldmarkt 
beneden een zeker minimum de toeslag automatisch 
wordt bijgesteld. 

De systematiek van de toeslag 

De toeslagen kunnen worden gelegd: 
a. op de ruwe brandstoffen aan de put en bij import; 
b. op de verbruiksprodukten. 

Ad a. Deze manier van het leggen van een toeslag 
is administratief eenvoudig. Bij deze systematiek 
zal echter een verstoring van de internationale 
olie- en gasmarkt optreden, waarbij de oliemaat
schappijen zullen proberen de produktie en aanlan
ding in het gebied waarin de toeslag wordt gelegd, 
zo klein mogelijk te maken. Bovendien kunnen onvoor
spelbare effecten optreden, doordat de oliemaat
schappijen de toeslag over de verschillende eindpro
dukten verdelen, waarbij onduidelijk is of hierdoor 
in elke deelmarkt een voldoende prijsprikkel tot 
doelmatig gebruik zal ontstaan. Om deze redenen 
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heeft deze systematiek niet onze voorkeur. 
Ad b. Deze toeslag zou bij levering aan de afne

mer op de prijs worden gelegd. Ook in dit geval moet 
worden nagegaan wat de effecten op de brandstoffen
markt zijn, onder andere vanwege de prijskoppelingen 
tussen olieprodukten en aardgas. 

Uitvoerende instanties 

Wij stellen voor, de regeling te laten uitvoeren 
door de energieleveranciers: 
* voor leveringen van gas, elektriciteit en warmte 
aan huishoudens en kleinverbruikers: de distributie
bedrijven; 
* voor de grootverbruikers: de distributiebedrijven 
en/of Gasunie; 
* nader in te vullen voor leveringen van steenkool, 
LPG en huisbrandolie. 
(Nutsbedrijven gelden voor deze regeling niet als 
energieverbruikers en betalen derhalve geen toeslag 
over de door hen verbruikte brandstoffen) . Het nuts
bedrijf int de toeslagen en specificeert op de jaar
lijkse afrekening de dat jaar geinde toeslag en het 
tegoed. 

Verbruikers kunnen hun tegoed opnemen bij over
legging van een nota waaruit de energiebesparende 
investering blijkt, dan wel het nutsbedrijf recht
streeks deze nota laten betalen. 

De distributiebedrijven zijn gezamenlijk verant
woordelijk voor het opzetten van een registratie
systeem van verbruikers; zij kunnen dit bijvoorbeeld 
uitbesteden aan het Rijks Computercentrum. Bij ver
huizing neemt een verbruiker zijn (haar) tegoed mee, 
ook bij verhuizing naar het district van een ander 
distributiebedrijf. 

De gezamenlijke distributiebedrijven zullen ver
antwoordelijk zijn voor het opzetten van een klach
ten- en geschillenregeling. Voor de grootverbruikers 
is het wellicht mogelijk, hiervoor een beroep te 
doen op de Raad van State (mede in verband met de 
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uitzonderingsbepalingen in de volgende paragraaf) 

Versoepelingen en uitzonderingsbepalingen 

De voorgestelde regeling roept een aantal problemen 
op, die door versoepelingen en uitzonderingsbepalin
gen kunnen worden verholpen. Problemen zijn onder 
meer: 
* Sommige bedrijven en particulieren zullen niet in 
staat zijn, de gevormde fondsen op een aanvaardbare 
manier in energiebesparing te investeren, bijvoor
beeld omdat de terugverdientijden onaanvaardbaar 
lang zijn of zelfs doordat geen projecten meer voor
handen zijn. In de industrie is dit met name het 
geval in de sector basischemie (zie hfdst.3). Bij 
particulieren kan dit het geval zijn bij de zeer 
energiebewuste voorlopers. In de appendix zijn 
enkele voorbeelden doorgerekend, waaruit kan blijken 
in hoeverre dit probleem zich voordoet. 
* Bij huurwoningen is de verhouding tussen huurder 
en verhuurder problematisch, wanneer geld gestoken 
wordt in isolatie. De huurder die zijn tegoed be
steedt aan het huis, is na verhuizing de investering 
kwijt; het belang van de verhuurder bij isolatie is 
gering. 
* Door onbekendheid met de maatregel is het moge
lijk dat grote tegoeden ongebruikt liggen te wachten 
op een investering. 
* Het systeem is wellicht gevoelig voor fraude 
(fictieve of verschreven nota's). 

Deze problemen willen wij met een aantal maat
regelen ondervangen: 
* Ten eerste wijzen wij erop dat het potentieel aan 
energiebesparende investeringen zeer groot is. De 
SVEN heeft onlangs berekend dat bijna 12% van het 
energieverbruik als "verspilling" is aan te merken, 
wat wil zeggen dat het door eenvoudige maatrgelen 
voorkomen kan worden. Jaarlijks zou daarmee ruim 4 
miljard gulden aan uitgaven kunnen worden voorkomen. 
De werking van onze regeling is bovendien zeer ruim. 
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voor particulieren valt bijvoorbeeld ook de aanschaf 
van een nieuwe CV-ketel, wasmachine, koelkast of TV 
als zo'n investering aan te merken, mits het nieuwe 
apparaat duidelijk zuiniger is dan het oude. Ook 
vallen daaronder het vervangen van een elektrisch 
verwarmingsapparaat (boiler of fornuis) door een op 
gas gestookt apparaat, of het vervangen van een 
apparaat met een waakvlam door een met elektrische 
ontsteking. Voor het bedrijfsleven geldt mutatis 
mutandis hetzelfde. Door deze ruime werking van de 
maatregel zijn er buiten de zogenaamde giganten de 
eerste tien jaar slechts weinig particulieren en 
bedrijven te verwachten die geen zinvolle energie
besparende investeringen kunnen doen. 
* Zij die menen, desondanks het geld niet te kunnen 
investeren, kunnen een gemotiveerd verzoek indienen 
bij het distributiebedrijf (voor grootverbruikers: 
bij het Ministerie van Economische zaken) , en wan
neer de motivering akkoord wordt bevonden, wordt het 
tegoed geheel of gedeeltelijk teruggestort. 
* Wij stellen voor dat wie een tegoed wil investe
ren (burger of bedrijf) , eenzelfde bedrag renteloos 
kan lenen bij de tegoedhouder; daar staat tegenover 
dat over het tegoed geen rente wordt vergoed. Nader 
moet worden berekend of de nutsbedrijven hierdoor 
voldoende armslag houden, en uit de rentewinst ook 
nog de benodigde administratie en voorlichting kun
nen betalen (mede in verband met de nog te noemen 
maatregelen ten behoeve van de minima). Een vereve
ningstands voor het opvangen van grote schokken 
lijkt zinvol. 
* Wij stellen voor, de tegoeden verhandelbaar te 
maken tegen marktprijzen; ook de rechten op rente
loze leningen worden daarbij overgedragen. Hiermee 
wordt het oppotten van tegoeden tegengegaan. Omdat 
deze regeling wellicht onoverzienbare gevolgen heeft 
(bedrijven die hierin een goedkope financieringsbron 
zien voor zeer grote investeringen) , stellen wij 
voor deze regeling in eerste instantie alleen te 
laten gelden voor huurders en verhuurders in hun 
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onderlinge relatie; deze kunnen zo beide een belang 
krijgen bij gebruik van het tegoed. 
* Het oppotten van tegoeden kan ook worden tegen
gegaan door de saldi openbaar toegankelijk te maken. 
Wij hebben op zich geen bezwaar tegen die openbaar
heid, maar voorzien dat de kans op uitvoering van de 
voorstellen daardoor kleiner zal worden. Nutsbedrij
ven zullen zich dan bij geheimhouding van de saldi 
wel sterk moeten inspannen om de regeling en de 
betekenis van de saldi aan de verbruikers duidelijk 
te maken. 

Internationaal kader 

Van belang is, of de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven door deze regeling ernstig 
zal worden ondergraven. Wij menen dat de effecten 
beperkt zijn: 
* voor de giganten, bij wie energie een overheer
sende kostenpost vormt, bestaan voldoende uitzonde
ringsbepalingen; wel is de regeling voldoende strin
gent om energiebesparende investeringen tot strate
gische investeringen te maken; 
* voor de rest van het bedrijfsleven, waar het 
aandeel van energie in de kosten gemiddeld ca. 5% 
is, komt de regeling niet zozeer neer op lasten
verhoging als wel op gedwongen (meer of minder ren
dabele) investeringen. 

Uiteraard treden grenseffecten op, vooral bij het 
transport, maar ook in andere sectoren. Daarom is 
het van belang of en in hoeverre de voorgestelde 
regeling in Europees kader kan worden getroffen. 
Vele van de voorgestelde maatregelen zullen in Euro
pees kader minder nadelige effecten met zich mee
brengen dan in nationaal kader, maar zij kunnen ons 
inziens ook in nationaal verband worden toegepast. 

Bij transport is het meedoen van tenminste West
Duitsland, Belgie en Frankrijk beslissend voor de 
vraag of een toeslag van 15 ct/liter benzine kan 
worden doorgevoerd. Doen zij niet mee, dan is van-
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wege grenseffecten een toeslag van 5 ct/liter het 
hoogst haalbare. Wanneer de harmonisatie van de 
accijnzen in EG-verband wordt doorgevoerd, ligt het 
voor de hand dat de toeslag op de accijns wordt 
gebruikt voor de doeleinden zoals in deze nota om
schreven (zie verder hfdst.4). 

Het internationale kader is ook van belang door
dat in Nederland weliswaar per hoofd vrij veel, maar 
als geheel toch weinig brandstof wordt verbruikt. 
Nederland is verantwoordelijk voor 0,7% van de 
uitworp van C02 ter wereld. Daaruit blijkt al dat 
een primair doel van de voorgestelde regeling is, 
deze in ruimer (EG-)verband, en zo mogelijk mon
diaal, doorgevoerd te krijgen. In mondiaal kader 
zijn ook andere maatregelen nodig, met name bos
aanplant om C02 te binden. 

Inkomenseffecten 

Wij menen dat de voorgestelde maatregel buiten de 
prijscompensatie gehouden moet worden, om afwente
ling te voorkomen. Daarbij moet worden bedacht dat 
op den duur vrijwel ieder financieel zal profiteren 
van de maatregel, door daling van het energiever
bruik (zie de rekenvoorbeelden in de appendix). 

Zoals in hfdst.6 berekend zal worden, zullen de 
voorgestelde maatregelen op korte termijn betekenen 
dat het gemiddelde huishouden per jaar een saldo van 
fl. 375 opbouwt bij het nutsbedrijf; autobezitters 
zullen gemiddeld voor fl. 240 resp. fl. 80 bijdragen 
aan investeringen voor openbaar veroer. Deze bedra
gen moeten worden beschouwd als (rendabele) investe
ringen in een toekomst waarin Nederland bewoonbaar 
en leefbaar blijft. 

Toch zullen met name bij de minima problemen met 
deze aanslag op de koopkracht kunnen ontstaan. Dit 
wordt nog eens versterkt doordat de oudste huizen, 
waarin naar verhouding veel mensen met lage inkomens 
wonen, vaak het minst geisoleerd zijn. 

De minima zijn niet gebaat bij het niet-isoleren 
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van hun woning of bij het achterwege blijven van 
andere energiebesparende investeringen. Zoals uit de 
rekenvoorbeelden blijkt, worden deze investeringen 
doorgaans terugverdiend, en wel des te sneller naar
mate de uitgangssituatie vanuit energie-oogpunt 
slechter is. Dit leidt ons tot de conclusie dat voor 
mensen met een minimum-inkomen de betreffende inves
teringen ook voorgeschoten kunnen worden door het 
nutsbedrijf. Daarmee wordt de oude 'isotheek' in ere 
hersteld, echter met dit verschil dat het nuts
bedrijf het geld niet leent bij de bank, maar voor
schiet uit de geinde toeslagen. Door nadere bereke
ning moet worden bezien in hoeverre dan nog voldoen
de rentewinsten resulteren voor het voorschieten van 
investeringen aan de overige verbruikers. 

De regeling zou bijvoorbeeld als volgt nadere 
vorm kunnen krijgen. Mensen met een minimum-inkomen 
kunnen aan het nutsbedrijf vragen om het voorschie
ten van energiebesparende investeringen. Zij dienen 
daartoe aan te tonen dat zij RWW, bijstand of (voor 
de eenvoud van de regeling) AOW genieten, danwel zij 
dienen een verklaring van de belastingdienst over te 
leggen waaruit blijkt dat zij leven van een minimum
inkomen. Het verzoek wordt automatisch ingewilligd. 
Het verplicht tot het doen van energiebesparende 
investeringen op aanwijzing van het nutsbedrijf, dat 
daartoe poolshoogte komt nemen en de betreffende 
werkzaamheden laat uitvoeren. De energierekening 
wordt bevroren tot het tijdstip waarop het nuts
bedrijf de investering heeft terugverdiend. Daarna 
vallen mensen met een minimum-inkomen onder de 
'normale' regeling, mits zij daarmee een lagere 
energierekening krijgen. 

Energiebesparings-potentieel en duurzame bronnen 

Het is onduidelijk hoe groot het potentieel aan 
energiebesparing in onze samenleving is. Bij een 
jaa~lijkse besparing van 1% hopen wij met onze maat
regelen op een energievraag in 2015 van 70% van de 
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huidige, in een economie die 150% van de huidige 
produceert; wij denken derhalve een besparing van 
55% te kunnen realiseren. 

Dit percentage is realistisch, maar niet geheel 
met de huidige technologie te verwerkelijken. Onze 
voorstellen zullen echter een inspanning uitlokken 
voor de ontwikkeling van energiesparende apparatuur; 
deze ontwikkeling kan door de overheid worden gesti
muleerd door verlegging van geldstromen voor onder
zoek en ontwikkeling. 

De resterende reductie van het brandstofverbruik 
in 2015 zal tot stand kunnen komen door toepassing 
van duurzame energiebronnen. Ook aan de versnelling 
van de ontwikkeling daarvan (bijvoorbeeld van zonne
cellen) kan de overheid door vrij kleine financiele 
injecties een belangrijke bijdrage leveren. 

Horizon 

Het is niet bij voorbaat duidelijk, hoe lang de 
inspanning zoals in deze nota beschreven, voorgezet 
zal kunnen worden. Ook als er nieuwe besparingsmoge
lijkheden worden ontwikkeld, zullen op eeen bepaald 
moment alle huizen geisoleerd zijn, en alleen nog 
maar elektromotoren van het zuinigste type worden 
toegepast. Tegen die tijd moet de hier voorgestelde 
regeling worden beeindigd. Daarom stellen wij voor, 
de regeling voorlopig in het leven te roepen voor 
een periode van tien jaar; na zeven jaar kan worden 
bezien of voortzetting voor een periode van telkens 
vijf jaar zinvol is. Aan het eind van de regeling 
blijven de gereserveerde bedragen beschikbaar voor 
investeringen. 
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2. Huishoudens, kantoren en andere 
kleinverbruikers 

Introduktie 

De totale energievraag van deze sector was voor 1987 
ongeveer 780 PJ, wat overeenkomt met 36% van de 
totale energievraag binnen Nederland. De verdeling 
over deelsectoren en energievormen (in PJ) is aldus 

deelsector kracht/licht warmte totaal 
(elektriciteit) (vnl. gas) 

huishoudens 60 408 469 
overige 
kleinverbr 60 250 310 

Ontwikkelingen 

Indien het huidige beleid met betrekking tot 
energiebesparing in de woningbouw wordt voortgezet 
zal de totale warmtevraag van deze sector in 2010 met 
ongeveer 20% zijn gestegen ten opzichte van 1989. Dit 
is een resultante van twee ontwikkelingen. Enerzijds 
neemt het gemiddelde gasverbruik per woning voor 
ruimteverwarming af van 1800 tot 1640 m3 per jaar, 
doordat grotere, slecht geisoleerde woningen worden 
gesloopt en vervangen door kleinere, beter geisoleer
de woningen, en in het renovatieprogramma 70% van de 
gerenoveerde woningen van een vorm van na-isolatie 
wordt voorzien. Anderzijds groeit het totale aantal 
huishoudens van 5,5 miljoen nu tot 7,2 miljoen in 
2010 ten gevolge van demografische ontwikkelingen, 
individualisering, etc. 

Deze laatste ontwikkeling is vrij autonoom. Het 
aangrijpingspunt voor het beleid zal dus moeten 
liggen in het terugdringen van het gemiddelde 
gasverbruik per woning. 

Voor het totale gasverbruik per woning moet ook 
het gebruik voor koken en warm water in de 
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beschouwing worden betrokken; dit ligt momenteel op 
rond 500m3 per jaar. 

Mogelijkheden tot energiebesparing 

Door intensivering van het huidige besparingsbeleid 
in de bestaande woningvoorraad en in de 
nieuwbouwsector is een daling van het gemiddelde 
gasverbruik per woning met 35% mogelijk. Gezien de 
toename van het aantal woningen resteert dan een 
energiebesparing van 15% in 2010 ten opzichte van nu. 
(CE, emissiebeleid in de woningbouw, 1989). De 
volgende maatregelen zijn hiervoor noodzakelijk: 
1. bestaande woningvoorraad 
- 90% i.p.v. 70% van de woningen in het 
renovatieprogramma zal van isolatie moeten worden 
voorzien. Het niveau van isolatie moet daarbij 
zodanig verbeterd worden dat het energieverbruik na 
isolatie daalt tot 50% i.p.v. 80% van het 
uitgangsniveau nu (meer-investering f 2500 per 
woning) . 
- daarnaast is het nodig jaarlijks nog 100.000 
woningen extra van na-isolatie te voorzien, waarbij 
het verbruik moet dalen tot 70% van het 
uitgangsniveau (meer-investering f 1500 per woning). 
2. nieuwbouw 
- middels aangescherpte regelgeving (Bouwbesluit) is 
te realiseren dat het energieverbruik voor 
ruimteverwarming in nieuwbouwwoningen daalt van 1400 
m3 nu tot 600 m3 aardgas in 2010. 

Het totale gemiddelde gasverbruik daalt dan tot 
1180 m3 per jaar. De investeringen die hiervoor nodig 
zijn lopen op tot 660 miljoen gulden jaarlijks. In 
2010 is de cumulatieve investering van 8.6 miljard 
weer terugverdiend door de uitgespaarde brandstof
kosten. Door het toenemend aantal woningen is dit 
resultaat, hoewel aanzienlijk, voor het bereiken van 
de doelstelling van 50% reductie nog onvoldoende. Er 
is derhalve nog extra beleid nodig. Mogelijkheden 
daartoe zijn: 
- afstandsverwarming (zie hoofdstuk 5); 
- sloop en vervangende nieuwbouw i.p.v. isolatie. 
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Sloop en vervangende nieuwbouw 

In veel plaatsen vinden heftige discussies plaats 
tussen de gemeente en bewoners van stadsvernieuwings
gebieden over de keuze tussen sloop en nieuwbouw of 
renovatie. Bij de bewoners is vaak een sterke 
voorkeur voor renovatie, omdat dit met minder 
huurverhoging gepaard gaat en het karakter van de 
buurt minder wordt aangetast. Hoewel deze wens zeker 
legitiem is, is het de vraag of zij op lange termijn 
verstandig is. Uit het oogpunt van energiebesparing 
zeker niet. 

Wij stellen daarom voor om nader te onderzoeken op 
welke rnanier energiebesparing een rol kan spelen in 
de beslissing tot sloop/nieuwbouw versus renovatie, 
en hoe bewoners in stadsvernieuwingsgebieden kunnen 
worden gestimuleerd om eerder voor nieuwbouw te 
kiezen. Hierbij zal ook gekeken moeten worden naar de 
effecten van de vergroting van de stroom bouw- en 
sloopafval, en vooral naar mogelijkheden tot 
hergebruik van deze materialen. 

voorstellen 

a. financieel 

1. Invoering van een toeslag op de brandstofprijs 
zoals voorgesteld in hfdst.l. Dit geld blijft 
beschikbaar voor diegene (huishouden, klein bedrijf, 
instelling, etc.) die de heffing betaalt, op een 
hiervoor te ereeren spaarrekening bij het 
distributiebedrijf. Het komt beschikbaar voor de 
eigenaar van de rekening op het moment dat deze 
energiebesparende investeringen doet. 

Deze investeringen kunnen zeer ruim worden 
geinterpreteerd. Behalve aan voor de hand liggende 
zaken als isolatie en zuiniger CV-ketels voor 
huishoudens, en kleine warmte-kracht-eenheden voor 
kantoren of andere kleine bedrijven, denken we ook 
aan de aanschaf van energiezuiniger huishoudelijke 
apparatuur, zonneserres, (mede-) investeringen in 
eigen of cooperatieve windmolens, etc. Dit schept ook 

24 



mogelijkheden voor huurders om investeringen te doen 
die hemzelf, en niet de huiseigenaar ten goede komt. 

De tegoedsaldi bij de distributiebedrijven zijn 
renteloos. Ter compensatie daarvan, en om sneller een 
bedrag op te bouwen waarmee iets kan worden gedaan, 
kan bij het doen van een energiebesparende investe
ring ook renteloos een bedrag worden geleend bij het 
distributiebedrijf ter grootte van het opgespaarde 
budget. Deze lening kan worden afgelost door betalin
gen in de volgende jaren. Voor woningbouwverenigingen 
zien we een stimulerende en coordinerende taak om 
samen met de huurders de budgetten van de huurders zo 
doelmatig mogelijk te besteden. Huiseigenaars, zoals 
de woningbouwverenigingen zijn gerechtigd het tegoed 
van de huurders te kopen tegen marktprijzen. Zodoende 
kunnen zij een grotere rentevrije lening bij het 
distributiebedrijf afsluiten om besparingsinves
teringen te doen. 

De distributiebedrijven dekken de uitvoerings
kosten met de rentewinst. Onderdeel van die 
uitvoeringskosten is het geven van voorlichting aan 
burgers en bedrijven over de regeling en de 
mogelijkheden tot besparingen. 
2. (conform NMP). Uitbreiding van het isolatie
programma voor bestaande woningen via een afgebakend 
budget voor energiebesparing in de Regeling 
Geldelijke Steun Voorzieningen Huurwoningen (RGSVH) 
en via de aangekondigde Lokale Isolatie Programma's. 

b. regelgeving 

1. In de RGSVH opnemen van een taakstelling voor 
isolatie-werkzaamheden ter grootte van minimaal 50% 
reductie van het energieverbruik voor ruimteverwar
ming. 
2. Voor nieuwbouw overgaan naar eenR-waarde van 2,5 
en op termijn 3 (conform NMP). Op de nog iets langere 
termijn dit voorschrift vervangen door een wijder 
doelvoorschrift in de vorm van prestatienormen (in m3 
gasverbruik per jaar) . 
3. Het energieverbruik van een woning verwerken in 
het puntentellingsysteem voor huurwoningen in de 
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Woningwet. 
4. In de Distributiewet een duidelijke taakstelling 
op het gebied van energiebesparing voor distributie
bedrijven opnemen. 
5. Voor nieuwbouwprojecten vastleggen dat nadrukke
lijk moet worden gekeken naar mogelijkheden om 
passieve zonne-energie zoveel mogelijk te benutten 
(winst: 10-30% besparing, vrijwel zonder kosten). 

c. voorlichting 

1. Acties energieteams en andere besparingsgerichte 
activiteiten van de distributiebedrijven, zoals 
spaarlampacties, verbruiksmonitoren e.d. Dit is met 
name belangrijk als door het gepresenteerde voorstel 
iedereen zelf met energiebesparing aan de gang kan. 
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3. Industrie 

Introduktie 

De finale energievraag van deze sector (incl. land
bouw) in 1987 was 1021 PJ (CBS), wat overeenkomt met 
49% van de finale energievraag in Nederland. De 
verdeling over deelsectoren en energievormen (in PJ) 
was naar schatting als volgt: 

deelsector kracht/licht warmte feedstock totaal 

landbouw 
voedings/ 
genotmiddelen 
chem.industrie 
staal 
aluminium 
overige ind. 
bouw 

(elektri
citeit) 

11 

11 
30 
26 
14 
24 

1 

* voornamelijk steenkool 

(vnl. 
gas) 

91 

62 
279 

96 
4 

90 
3 

* 

tractie 

5 

267 

6 

107 

74 
576 
122 

18 
114 

10 

Uit de cijfers blijkt het enorme aandeel van de 
chemische industrie, en in mindere mate de basis
metaal, in het industrieel energieverbruik. Deze 
energie-intensieve industrie is voor een belangrijk 
deel in de jaren '60 naar Nederland gehaald, na de 
ontdekking van de aardgasbel bij Slochteren. Enkele 
van de meest energie-intensieve fabrieken werken 
voornamelijk voor de export. Dit flatteert het beeld 
van de Nederlandse energiehuishouding niet vanuit 
het oogpunt van energie-efficiency. In onze ogen is 
het echter geen goed beleid, deze industrieen door 
een draconisch besparingsbeleid over de grens te 
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jagen, met het gevolg dat zij daar een (eventueel) 
energievespillende produktiewijze zouden kunnen 
voortzetten. Dat zou een te eng-nationaal standpunt 
inhouden. Onze beleidskeuzen zijn erop gericht, ook 
de energie-intensieve industrie voor Nederland te 
behouden, echter met meer energie-efficiente produk
tieprocessen, indien beschikbaar, en haalbaar in 
verband met de marktsituatie. Dat neemt niet weg dat 
verbreding van de industriele basis van ons land in 
de richting van eindprodukten gunstig zou zijn, in 
principe zowel voor de werkgelegenheid als voor het 
milieu. Dit laatste gezichtspunt is intussen zozeer 
gemeengoed, dat het niet meer toegelicht hoeft te 
worden. 

Ontwikkelingen en mogelijkheden tot energiebesparing 

In het onderstaande zijn voor de meest energie
intensieve sectoren van de industrie (incl. land
bouw) enkele te verwachten ontwikkelingen en moge
lijkheden tot energiebesparing geschetst. 

* Raffinaderijen (6% van het finale verbruik) 

Er is een ontwikkeling naar steeds meer lichte pro
dukten, wat op zich energie-intensief is. Hoewel de 
installaties in Nederland relatief modern zijn, is 
er toch een groot potentieel aan doelmatiger ener
gieverbruik en milieuvriendelijker produktie. Op 
korte termijn is met name de S02-uitworp een groot 
probleem, dat alleen goed ondervangen kan worden 
door geheel nieuwe installaties. 

* Kunstmest (4%) 

Een belangrijk deel hiervan wordt uitgevoerd. Door 
technologische vernieuwingen zal bij de bouw van 
nieuwe installaties binnen enkele jaren een aanzien
lijke verhoging van de energie-efficiency bereikt 
kunnen worden (ca. 25%). 
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* Overige chemie (18%) 

Verreweg de meeste energie wordt gebruikt bij de 
produktie van de 'grondstoffen' voor plastics en 
kunststoffen (etheen, propeen, butadieen, benzeen, 
chloor). De installaties zijn doorgaans zeer ener
gie-efficient, alleen bij de chloorproduktie en de 
omzetting van chloor in VCM (basis voor PVC), is 
door technologische vernieuwing nog een aanzienlijke 
verhoging van de efficiency mogelijk. Vermindering 
van het brandstofverbruik is verder alleen wezenlijk 
mogelijk door vermindering van het gebruik van plas
tics en kunststoffen. Vermindering van PVC-gebruik 
is om milieuredenen urgent. 

* Staal (6%) 

Door voortdurende investeringen is Hoogovens een 
modern en energie-efficient bedrijf geworden. Tech
nologische ontwikkelingen vinden echter nog steeds 
plaats. 

* Aluminium (1%) 

Bij de bouw van geheel nieuwe installaties Z~Jn op 
korte en middellange termijn besparingen van 20-50% 
mogelijk. Of de huidige producenten in Nederland 
zullen blijven, is onzeker. De huidige produktie 
wordt grotendeels uitgevoerd. 

* Glastuinbouw (4%) 

In deze sector is in de afgelopen jaren erg veel aan 
energiebesparing gedaan: door verbeterde isolatie, 
andere gewaskeuze en toepassing van warmte/kracht
koppeling. De aardgasprijs is daarbij een belangrij
ke impuls geweest. Mede door de dalende prijzen zal 
in de komende jaren een deel van de verhoging van de 
energie-efficiency weer ongedaan kunnen worden ge
maakt. 
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* Voedings- en genotmiddelenindustrie (3%) 

Er zit weinig groei in deze sector. De aandacht voor 
energiebesparing is gering. Beperking van met name 
de warmtevraag door nieuwe technieken en warmte
terugwinning is zeer goed mogelijk. 

* Papier- en kartonproduktie (1%) 

De vraag naar papier en karton stijgt voortdurend. 
Nieuwe energiebesparende technologieen zijn niet 
meer in ontwikkeling, maar theoretisch is er nog een 
groot potentieel. Vermindering van het brandstof
verbruik zal op korte en middellange termijn alleen 
mogelijk zijn door verhoging van het toch al hoge 
aandeel hergebruik van oud papier. 

In het algemeen is er nog een aanzienlijk potentieel 
voor verhoging van de energie-efficiency in de in
dstrie, zij het juist minder in de sterk energie
intensieve sectoren, tenzij daar door procesvernieu
wing geheel nieuwe procedes kunnen worden toegepast 
bij vernieuwing van de installaties (o.a. raffinade
rijen, aluminiumproduktiel. In de minder energie
intensieve sectoren is de aandacht voor energie naar 
verhouding steeds laag geweest, zodat daar nog het 
nodige aan efficiencyverbetering gedaan kan worden. 
In vele bedrijfstakken, bijvoorbeeld de voedings- en 
genotmiddelenindustrie, is er daarnaast nog een 
aanzienlijk potentieel voor warmte/kracht-koppeling; 
dit komt ter sprake in hoofdstuk 5. 

Het bedrijfsleven reageert uiteraard sterk op de 
hoogte van de energieprijzen (brandstof en elektri
citeit); in sectoren waarin het energieverbruik 
slechts enkele procenten van de bedrijfskosten vormt 
is deze relatie echter minder sterk, en is voor een 
adequate inspanning de ondersteuning door een net
werk van consulenten, zoals dat de afgelopen jaren 
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via de SVEN is opgebouwd, noodzakelijk. 
Wij verwachten dat van onze voorstellen een zeer 

krachtige impuls op energiesparende investeringen 
zal uitgaan. Bij een brandstofheffing van 
fl. 4,-/GJ wordt jaarlijks in de industrie een 
bedrag van fl. 4,1 mrd gegenereerd, waarvan wellicht 
fl. 3,5 miljard in energiebesparing wordt geinves
teerd. De effecten kunnen als volgt heel ruw worden 
geschat. Voor het terugdringen van een warmtevraag 
met 1 GJ/jaar in de industrie is in de jaren '90 een 
investering van ca. fl. 100,- nodig; bij dit bedrag 
is ermee rekening gehouden, dat de specifieke inves
tering, nodig voor het uitsparen van 1 GJ/jaar, 
stijgt naarmate het besparingsprogramma intensiever 
is (de meest gemakkelijke besparingen komen het 
eerst en raken uitgeput) ; wel gaat het nog steeds om 
investeringen die ook bij de huidige brandstofprij
zen (net) rendabel zijn. voor het terugdringen van 
een elektriciteitsvraag met 1 MWh/jaar kunnen we een 
gemiddelde van fl. 700,- schatten, overeenkomend met 
fl. 200,- per GJ/jaar. Wanneer jaarlijks fl. 3,5 mld 
geinvesteerd wordt, dan resulteert dat in een jaar
lijkse reductie van de energievraag met ca. 25 a 30 
PJ, ofwel 2,5 a 3% van de industriele energievraag. 

Deze reductie van de energievraag wordt deels 
teniet gedaan door een produktiegroei van ca. 2% per 
jaar. Weliswaar komt deze produktiegroei niet voor 
100% tot uitdrukking in een stijgende energievraag 
(doordat geleidelijk een verschuiving naar minder 
energie-intensieve bedrijvigheid plaats vindt), maar 
hieruit komt toch een gestage opwaartse druk op de 
energievraag voort. Wij verwachten dat per saldo een 
jaarlijkse reductie met 10 PJ ofwel 1% van de indus
triele energievraag zal plaats vinden. 
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4.Transportsector 

Introduktie 

De energievraag van de totale transportsector in het 
jaar 1987 was ongeveer 340 PJ, wat overeenkomt met 
16% van de totale energievraag binnen Nederland. 
Tweederde van deze vraag is afkomstig van het 
personenvervoer, terwijl eenderde wordt veroorzaakt 
door het goederenvervoer. Bij het personenvervoer is 
de auto de grote energieslurper, met 85-90% van het 
energieverbruik in deze deelsector, wat overeenkomt 
met 12% van het totale energieverbruik. 

Ontwikkelingen 

Het huidige beleid (Notitie Verkeer en Milieu) gaat 
uit van een verwachte groei van het wegverkeer van· 2% 
per jaar (NEI, OPB middenscenario). Bij gelijkblij
vend brandstofverbruik betekent dit dus ook een 
jaarlijks groei van 2% in het energieverbruik van 
deze sector. Deze groei kan enigszins worden afgeremd 
door het op de weg komen van zuiniger voertuigen. 
Gezien de ontwikkelingen in het brandstofverbruik per 
gereden kilometer in de afgelopen tien jaar is voor 
personenauto's een autonome besparing van 1% per jaar 
op dit verbruik optimistisch, maar mogelijk. Bij de 
bedrijfsvoertuigen gaan de ontwikkelingen op dit punt 
langzamer. In onderstaande berekeningen is deze 
laatste besparing verwaarloosd. De energievraag van 
het autoverkeer stijgt dan zoals aangegeven in 
onderstaande tabel. 
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Energievraag autoverkeer bij ongewijzigd beleid (in 
PJ) 
jaar personenauto's bedrijfsauto's totaal 

1990 230 110 340 
2000 250 130 380 
2015 300 180 480 

De hier geschetste doorgaande groei van het auto
verkeer wordt door vrijwel iedereen als ongewenst 
ervaren, hetzij vanwege de fileproblematiek, hetzij 
vanwege de bijdrage van het autoverkeer aan de 
verzuring. Het huidige beleid gaat vooral uit van 
effectgerichte maatregelen, zoals de katalysator en 
het opheffen van knelpunten middels nieuwe wegen en 
tunnels. Beide beleidssporen hebben geen invloed op 
het energieverbruik van het verkeer en de daarmee 
samenhangende C02-ernissies. 

Een meer brongerichte aanpak is dus noodzakelijk. 
Hierbij zijn twee sporen te onderscheiden, welke 
beide nodig zijn om het gewenste resultaat te 
bereiken: 
1. Verschuiving van de mobiliteit naar energie
extensievere vervoersnormen. 
2. Vermindering van de totale mobiliteitsbehoefte. 

Mogelijkheden tot energiebesparing 

A. Personenvervoer 

Onlangs is een scenario ontwikkeld door de Initia
tiefgroep Wijs op Weg en de Vereniging Milieudefensie 
waaruit blijkt dat het mogelijk is een verkeers
systeem op te zetten dat leidt tot een vermindering 
van het energieverbruik met 70% in 2010 ten opzichte 
van heden, bij gelijkblijvende mobiliteit. In dit 
scenario wordt toegewerkt naar een verviervoudiging 
van het gebruik van openbaar vervoer (van 12 naar 
48%), een verdubbeling van de vervoersbijdrage van 
het langzaam verkeer (vooral fiets, van 12 naar 24%), 
en als resultante een vermindering van het 
autoverkeer van 75% nu tot 27%. Er blijkt dus veel 
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mogelijk te zijn, zij het dat uit een met de 
scenario-ontwikkeling samenhangend onderzoek is 
gebleken dat de maatschappelijke acceptatiegraad laag 
is in verband met de zeer forse voorgestelde 
benzineprijsverhogingen van 1 tot 2 gulden per liter. 
Juridische instrumenten, zoals het afsluiten van 
binnensteden en natuurgebieden voor autoverkeer, 
worden eerder aanvaard, al ziet men tegelijkertijd in 
dat de effectiviteit minder is. 

B. Vrachtverkeer 

Op dit moment wordt ruim 80% van de tonnage in het 
vrachtverkeervervoerd middels het wegvervoer. Zonder 
effectieve beleidsmaatregelen zal dit percentage nog 
toenemen onder invloed van het toenemend aandeel 
hoogwaardige eindprodukten in het goederenvervoer, 
het streven naar kleinere voorraden bij industrie en 
handel, en de kostenverhoudingen tussen de vervoers
takken. De eerste twee factoren kunnen we niet 
beinvloeden, de derde wel, en dit zal dan ook nood
zakelijk zijn. Hoeveel energiebesparing op termijn in 
deze sector mogelijk is, is nog onduidelijk. 

voorstellen 

1. Verschuiving van de mobiliteit naar energie
extensievere vervoersvormen 

a. financieel 

1. De grondslag van het beleid zal ons insziens ook 
in de transportsector meer moeten liggen op het 
uitgangspunt "de vervuiler betaalt". Dit betekent een 
hogere brandstofprijs. Dit hoeft voor de autobezitter 
niet gecompenseerd te worden middels lagere vaste 
kosten. Uit recent onderzoek naar de maatschappelijke 
kosten van het autoverkeer is namelijk gebleken dat 
deze kosten in de orde van 5 miljard gulden jaarlijks 
liggen (Instituut voor Onderzoek van Overheids
uitgaven, 1989, Centrum voor Energiebesparing en 
schone technologie, 1988). Bij een verbruik van 
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ongeveer 8 miljard liter brandstof (benzine, diesel. 
LPG) per jaar betekent dit dat een prijsverhoging van 
60 ct. per liter gewenst zou zijn. Voor benzine leidt 
een toeslag van fl. 4,-/GJ tot een prijsstijging van 
15 cent per liter. Realisering hiervan op korte 
termijn is in Nederland alleen helaas niet mogelijk. 
Afstemming met West-Duitsland, Belgie en Frankrijk, 
mede in het kader van de harmonisatie van brandstof
prijzen in de EG, is noodzakelijk. Wel achten wij een 
eerste stap mogelijk en noodzakelijk. Derhalve 
stellen wij voorlopig een extra heffing van 5 cent 
per liter benzine, diesel en LPG in 1990 voor. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen in West-Duitsland 
en Belgie zal jaarlijks moeten worden bekeken of een 
volgende stap van 5 cent extra mogelijk is. Te grote 
grensverschillen zullen leiden tot massaal omrijden 
en met grote jerrycans de grens oversteken, wat een 
niet-beoogd negatief effect geeft. 

Het directe effect van deze prijsverhoging is 
gering. In de Notitie Verkeer en Milieu wordt op 
basis van een prijselasticiteit van -0.3 bij een 
prijsverhoging met 25 ct. een reductie van 5% 
berekend. Een verhoging met 60 ct. betekent dan een 
reductie van het autoverkeer met ruim 10%. 

2. Invoering van accijns op LPG. Het harmonisatie
voorstel in deze van de Europese Commissie omvat een 
accijns van 19.9 ct. per liter. Dit voorstel nemen 
wij over. Het break-even point voor LPG-rijden ten 
opzichte van benzine moet weer omhoog naar boven de 
10.000 kilometer jaarlijks. LPG-gebruik moet beperkt 
blijven tot lange-afstandsritten waarvoor geen 
tankstations binnen de bebouwde kom noodzakelijk 
zijn. 

Voorstel 1 en 2 leveren vanaf 1990 jaarlijks 
tesamen tenminste 700 miljoen gulden op. Wij stellen 
voor dit bedrag 
- voor tweederde te besteden aan extra investeringen 
in de kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar 
vervoer, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk, 
- voor eenderde te besteden aan gerichte maatregelen 
ter bevordering van goederenvervoer per trein en 
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binnenvaartschip, o.a. door het inrichten van een 
groter aantal overlaadstations ter stimulering van 
gecombineerd weg-railvervoer, en het verbeteren van 
de waterwegen. Door het extra vrijkomend geld op deze 
wijze gericht te besteden zal het uiteindelijke 
effect op de automobiliteit veel groter zijn dan de 
reductie op basis van het prijseffect alleen. 

3. Herschikking van de geplande uitgaven in het kader 
van het Mobiliteitsscenario, en wel zodanig dat zowel 
landelijk als in de budgetten voor de provincies en 
grote steden minimaal 75% besteed wordt aan 
infrastructurele maatregelen voor het openbaar 
vervoer. 

4. De ontwikkeling van een systeem voor de Bijzondere 
Verbruiksbelasting voor nieuwe auto's waarin het 
brandstofverbruik een significante rol speelt. Indien 
dit voor de overheid budgettair neutraal wordt 
uitgevoerd moet dit in EG-verband mogelijk zijn 
(vergl. katalysator). 

5. Opschonen van het belastingstelsel, door het 
verwijderen van die elementen die het autoverkeer 
financieel aantrekkelijk maken en daarmee bevorderen. 
Dit impliceert: 
- afschaffing van het reiskostenforfait, plus het 
belasten van thans belastingvrije 
reiskostenvergoedingen (conform NMP) - het woon
werkverkeer met zakenauto's niet langer rekenen tot 
het zakelijk gebruik van zakenauto's 
- beperking van de kilometervergoeding voor zakelijk 
gebruik tot een standaardvergoeding ter hoogte van de 
werkelijke variabele kosten. Geschat is dat het 
mobiliteitseffect van deze maatregelen ongeveer 600 
miljoen autokilometers is, wat overeenkomt met een 
reductie van 1% van het energieverbruik door het 
personenverkeer. (VROM Publikatiereeks Lucht nr.73: 
Reiskostenvergoedingen en fiscale vrijstellingen in 
verkeer en vervoer) . 
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b. regelgeving 

1. Het herstellen van de maximum snelheid van 100 
km/uur. Zonder aanzienlijke vergroting van de 
handhavingsinspanning zal de gemiddelde snelheid, en 
daarmee het energieverbruik, op de autosnelwegen 
weinig dalen. De maatregel heeft vooral een 
signalerende functie. 

2. In de sfeer van produktnormering instellen van 
maximale verbruikscijfers voor nieuwe auto's, met een 
voor de autoindustrie duidelijk tijdpad voor 10 jaar, 
bijv. van maximaal 1 op 10 in 1990 naar 1 op 20 in 
2010. Samen met maatregel a.4 kan deze maatregel 
ertoe bijdragen dat de benodigde energie per afgeleg
de kilometer in het jaar 2015 gehalveerd is ten 
opzichte van nu. 

c. voorlichting 

Het doel is pas bereikt als bij televisiequizzen de 
hoofdprijs van een auto vervangen is door een gratis 
vijfjaarsabonnement voor het openbaar vervoer, en de 
winnaars en de quizmaster dan even enthousiast zijn 
als nu. Misschien is de invoering van een OV
geschenkenbon een aardige stap in de goede richting. 
De NS-geschenkenbon blijkt al te bestaan. 

2. Vermindering van de totale mobiliteitsbehoefte 

a. financieel 

1. De fiscale instrumenten zoals genoemd onder 1.a.5 
leiden er op de langere termijn toe dat mensen bij de 
keuze van een woon- of werkplaats de te maken 
reiskosten zwaarder laten tellen dan nu. Het is 
daarom te verwachten dat er op termijn een verlaging 
van de gemiddelde woon-werkafstand optreedt, waardoor 
ook de energievraag van het woon-werkverkeer afneemt. 
Dit proces is te versterken door de vrijkomende 
gelden te benutten door betere verhuiskostenregelin
gen wel fiscaal te stimuleren en de overdrachts-
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belasting af te schaffen. 

b. regelgeving 

Instrumenten van ruimtelijke ordening om woon- en 
werklocaties beter op elkaar af te stemmen. 
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5. Elektriciteit 

Introduktie 

Elektriciteit wordt in elk van de besproken sectoren 
gebruikt. Wij hebben er echter voor gekozen, dit 
onderwerp apart te behandelen omdat veel beleids
maatregelen specifiek op de elektriciteitssector 
gericht zijn, en bovendien om de noodzaak en moge
lijkheden van het mede door D66 aangekaarte program
ma elektriciteitsbesparing nog eens toe te lichten. 

In 1987 werd 233 PJ aan elektriciteit verbruikt 
(CBS), waarvan 216 PJ via het openbare net. Voor de 
opwekking van deze 216 PJ was 530 PJ aan brandstof
fen nodig, ofwel 20% van het totale brandstof
verbruik. Hieruit blijkt dat 1 PJ uitgespaarde elek
triciteit in totaal ca. 2,5 PJ aan brandstoffen 
uitspaart. 

Bovendien is de elektriciteitssector belangrijk 
in het energiebeleid, doordat deze centraal staat in 
de structuurveranderingen die een efficienter ener
giesysteem met zich mee zal brengen; vooral wanneer 
warmte/kracht-koppeling de marginale functie zal 
verliezen die deze op het moment nog heeft. 

Zoals aangegeven in hfdst.1 stellen wij voor, de 
toeslag op brandstoffen door te berekenen aan de 
verbruikers alsof de brandstoffen werkelijk duurder 
zouden zijn geworden. Wij schatten dat een kWh daar
door ca. 3,3 ct duurder zal worden. Dit blijkt uit 
de volgende ruwe berekening. Ca. 500 PJ wordt ge
bruikt voor de openbare opwekking van elektriciteit. 
Ca. 60 miljard kWh wordt verkocht. De fictieve toe
slag op de brandstof bedraagt 500 mln x 4 = fl. 2 
mld. Verdeeld over 60 mld kWh betekent dit een 
stijging van de kWh-prijs met fl. 2/60 = 3,3 ct. 
Deze 3,3 ct wordt door de distributiebedrijven toe
gevoegd aan het saldo van de verbruiker. 
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Ontwikkelingen 

Door de SEP wordt in het Elektriciteitsplan 1989-
1998 de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag 
(omgerekend naar PJ) als volgt voorspeld: 

1985 1998 

- voedingsmiddelenindustrie 12 17 
- papier- en grafische industrie 7 10 
- chemische industrie 41 61 
- basismetaalindustrie * * 
- overige metaalindustrie 10 15 
- raffinade.rijen 6 6 
- overige industrie * * 
- huishoudens 54 57 
- diensten en overheid 57 70 
- tractie 4 5 

tot a a 1 ca. 234 303 * 
* De getallen voor basismetaalindustrie en overige 
industrie zijn niet uit het plan af te leiden, en 
het is onduidelijk of het totaal ook netverliezen 
omvat. 

Het Elektriciteitsplan voorspelt een groei van de 
totale vraag met 1,9% per jaar. Inspanningen voor 
elektriciteitsbesparing zijn hier al in opgenomen, 
met name in de sector huishoudens. 

De SEP baseert zich bij zijn weergave van de 
mogelijke hoeveelheid elektriciteitsbesparing voor 
een belangrijk deel op onderzoek dat TNO heéft uit
gevoerd in opdracht van EZ. TNO heeft daarbij de 
z.g. Delphi-methode gebruikt, een mooi woord voor 
het vragen aan deskundigen hoe zij erover denken. 
Een belangrijk deel van die deskundigen is verbonden 
aan de SEP en andere elektriciteitsbedrijven. De 
resultaten die op deze manier worden behaald, leunen 
sterk op wat 'realistisch' wordt gevonden, niet in 
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de eerste plaats op onafhankelijk onderzoek. Rond
zing-effecten worden niet vermeden. 

De uitvoering van de plannen voor elektriciteits
besparing komen langzaam op gang. Een uitvoerings
plan van de nota 'Elektriciteitsbesparing in Neder
land' van de minister heeft een jaar op zich laten 
wachten. Er is nog geen onderzoeks- en demonstratie
programma Elektriciteitsbesparing. De SEP heeft 
tenslotte maar het initiatief genomen en gaat een 
databank elektriciteitsbesparing opzetten. De TNO
studie liet intussen zien, dat er een grote kloof 
gaapt tussen de (geringe) besparingen die 'auto
noom', zonder beleidsinspanningen, van de grond 
zullen komen, en de vrij forse efficiencyverbetering 
die met beleidsinspanningen te behalen valt. Wij 
hebben de stellige indruk, dat momenteel alleen de 
autonome besparingen aan de orde zijn, en wij menen 
dat daarin verandering dient te komen. 

Aan de kant van de opwekking heeft zich een 
conflict ontwikkeld over de leverantie van gas door 
Statoil aan de SEP, waarmee twee nieuwe gascentrales 
aan de Eemshaven worden ondervuurd. Tot uitbreiding 
is verder besloten op de Maasvlakte (nieuwe kolen
eenheid, 600 MW). Hoewel de SEP duidelijk sceptisch 
is over de mogelijkheden van industrieel warmtel
kracht vermogen in verband met de lage energieprij
zen, is voor de periode tot 1995 gerekend met een 
toename van 1000 MW. Dit is in overeenstemming met 
het NMP. 

Mogelijkheden tot elektriciteitsbesparing 

Nodig en mogelijk is een essentiele beleidswijzi
ging, waarbij de markt achter de meter wordt ontdekt 
door EZ. Uitgangspunt hierbij is, dat de afnemer 
niet is geinteresseerd in kilowatturen, maar in 
toepassingen daarvan, vooral in licht en kracht. 
Terwijl het beleid nog steeds gericht is op het 
bereiken van de laagste kWh-prijs, is de klant gein
teresseerd in de laagste elektriciteitsrekening (CE, 
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De markt achter de meter, juli 1988). De distribu
tiebedrijven spelen hier al op in, onder meer door 
spaarlampacties. 

Distributiebedrijven hebben belang bij doelmatig 
gebruik van elektriciteit bij de klant, voorzover de 
besparing valt op het moment van piekbelasting. Op 
basis hiervan hebben enkele distributiebedrijven bij 
grote klanten w/k-eenheden gezet, of kopers van 
zuinige lampen subsidie gegeven. Het gaat echter om 
vrij incidentele acties. Elektriciteitsbesparing 
wordt tegengewerkt door lage elektriciteitsprijzen 
(bijvoorbeeld door het 'zakelijk beleid' ten opzich
te van grootverbruikers), het afschaffen van inves
teringsprikkels (WIR-energietoeslag) , onvoldoende 
informatie aan verbruikers, gebrek aan belangstel
ling bij fabrikanten van apparatuur door gebrek aan 
normstelling, en zachte tegenwerking door elektrici
teitsbedrijven die niet geinteresseerd zijn in 'ne
gatieve verkoop'. Daarnaast bestaat er voor een 
doeltreffend beleid onvoldoende inzicht in de doel
einden waarvoor elektriciteit worden gebruikt en op 
welk moment, en de tariefstructuren die doelmatig 
gebruik van elektriciteit kunnen bevorderen. Naar 
wij aannemen zal na het NMP het knelpunt van de 
normstelling echter snel worden opgelost. 

Met de voorstellen die elders in deze nota zijn 
gedaan, menen wij dat ook aan elektriciteitsbespa
ring een krachtige impuls wordt gegeven. Daarnaast 
stellen wij voor: 
* een onderzoeks- en demonstratieprogramma wordt 
spoedig opgezet; 
* omdat de technologie veelal beschikbaar is, wordt 
een belangrijk deel van de onderzoeksinspanning 
gericht op het ontwikkelen van een stimuleringspro
gramma; vraagstukken als wijzigingen in de tarief
structuur ter stimulering van elektriciteitsbespa
ring worden hierin betrokken; 
* binnen een jaar wordt besloten over opzet en aard 
van normstelling voor elektrische apparaten en over 
een uitvoeringsprogramma. 
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Wij verwachten hiervan de volgende resultaten: 
* een licht dalende elektriciteitsvraag (0-0,5% per 
jaar) (daling met 1% per jaar in de huishoudelijke 
sector en een globaal gelijkblijvende industriele 
elektriciteitsvraag) ; 
* hierdoor zijn in het jaar 2000 twee grote cen
trales niet nodig (1200-1500 MW), besparing fl. 2-3 
mld. 

Warmte/kracht-koppeling 

Bij warmte/kracht-koppeling wordt de warmte die 
ontstaat bij elektriciteitsopwekking (en de exergie 
die ontstaat bij warmte-opwekking) benut. De bespa
ring op brandstoffen ligt, afhankelijk van de ge
bruikte technologie en de warmteverliezen bij trans
port, rond 20-30%, vergeleken met een situatie van 
gescheiden elektriciteits- en warmteproduktie. 

De situatie rond warmte/kracht-koppeling is para
doxaal. Enerzijds spreekt de Kamer keer op keer uit 
dat deze vorm van energievoorziening gestimuleerd 
moet worden. En oppervlakkig gezien heeft het beleid 
ook succes met een bouwprogramma van ca. 180 MW 
jaarlijks. 

Anderzijds vinden de uitbreidingen voornamelijk 
plaats in een sector (tuinbouw), terwijl in de in
dustriele sector de prijzen momenteel zo liggen dat 
vrijwel geen rendabele projecten meer voorhanden 
zijn (Werkgroep Industriebeleid Warmtekrachtkoppe
ling, Warmtekrachtkoppeling en aardgastariefstruc
tuur, nov. 1988). Knelpunten bij industriele 
warmte/kracht-koppeling zijn de gasprijs en de z.g. 
teruglevertarieven voor leveringen aan de nuts
bedrijven. Bij stadsverwarming is de situatie in 
zoverre gunstiger dat SV-installaties een speciaal 
gastarief hebben, en dat van teruglevering aan het 
nutsbedrijf hier geen sprake is. Bij de tuinbouw 
doet zich voorts het probleem voor dat sommige in
stallaties grotendeels stilstaan en alleen in de 
piek worden ingezet, iets waartoe de exploitanten 
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worden gestimuleerd door de opbouw van de tarieven; 
maar zo wordt uiteraard geen brandstof uitgespaard. 

Wij beoordelen de huidige situatie zo, dat in 
strijd met de gestelde doeleinden van beleid, 
warmte/kracht-koppeling wordt tegengewerkt door 
prijsverhoudingen die grotendeels beleidsbepaald 
zijn. Afrekening van de gasleveringen aan wik
installaties tegen e-tarief (voorzover gas in elek
triciteit wordt omgezet) , eventueel verhoogd met de 
(geringe) extra distributiekosten van gas, is een 
geheel marktconform standpunt, en elk ander stand
punt kunnen wij alleen zien als uiting van een 
beleid tot minimalisering van de rol van w/k. 

Reeds bij de huidige energieprijzen zou deze 
prijsfilosofie tot consequentie hebben, dat de nieuw 
te bouwen eenheden Eems 3 en 4 en Maasvlakte 3 
goedkoper vervangen zouden kunnen worden door een 
even grote hoeveelheid w/k-vermogen (CE, Warmte/
kracht-koppeling, vergeten in de hoofdlijnen van het 
energiebeleid, april 1989); de besparing zou voornà
melijk liggen in het vermijden van steenkoolimporten 
ter waarde van ca. fl. 100 miljoen/jaar. 

Wij stellen de volgende maatregelen voor: 
* gas voor wik-installaties wordt afgerekend tegen 
e-tarief voorzover dat ingezet wordt voor elektrici
teitsopwekking; 
* de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit 
vindt plaats op basis van 100% van de door het 
nutsbedrijf vermeden kosten; 
* investeringssteun voor warmte/kracht-vermogen 
wordt voorlopig gehandhaafd. 

Af standsverwarming 

Het potentieel aan afstandsverwarming (dat wil zeg
gen collectieve ruimteverwarming op basis van wik
koppeling) in Nederland wordt zeer verschillend 
ingeschat. Na een hausse van grootschalige stads
verwarming in de jaren '70, sterk gestimuleerd door 
EZ, is de belangstelling sterk afgenomen, vooral 
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door de tegenvallende resultaten van SV-bedrijven. 
Uit het oogpunt van doelmatig energieverbruik blijft 
afstandsverwarming een aantrekkelijke optie; onze 
voorkeur gaat uit naar klein- en middelschalige 
projecten, die lage aanlooprisico's hebben en minder 
energieverlies in leidingen. De concurrentiepositie 
hiervan wordt door beleidsregels echter ondergraven. 
Onder meer kunnen wij noemen: 
* de regels en voorschriften alsmede de opbouw van 
huurcomponenten van de sociale woningbouw zijn toe
gesneden op gasverwarming en bevatten elementen die 
afstandsverwarming onnodig duur maken; 
* verliezen op onrendabele aansluitingen bij gas
bedrijven worden door de margeregeling afgedekt 
(door de distributiebedrijven afgewenteld op Gasunie 
en uiteindelijk op de staat); bij afstandsverwarming 
bestaat niet een soortgelijke regeling. 

Toch kan het potentieel aan warmte/kracht-instal
laties alleen al bij flats, bij de huidige prijs
verhoudingen, worden geschat op ca. 600 MW 
(M. Oltheten, Centrum voor Energiebesparing en 
Schone Technologie, mondelinge mededeling). Daar
naast ligt er nog een omvangrijk potentieel in zie
kenhuizen, verzorgingstehuizen, winkelcentra, kanto
ren e.d. Wij zien in de bouw van deze kleinschalige 
wik-installaties een belangrijke taak voor distribu
tiebedrijven, al dan niet in de vorm van een joint
venture met de verbruikers. 

Bij afstandsverwarming wordt de door ons voorge
stelde maatregel zo uitgevoerd, dat de verbruikers 
krachtens het 'niet-meer-dan-anders-beginsel' (hier 
tevens een 'niet-minder-dan-anders-beginsel') een 
toeslag van fl. 4/GJ op de warmtelevering betalen, 
welk bedrag voor hen op de gebruikelijke wijze wordt 
gereserveerd. 

De volgende maatregelen zijn in onze ogen noodza
kelijk ter stimulering van afstandsverwarming: 
* verwijderen van onnodige belemmerende bepalingen 
voor afstandverwarming in de regels en huurvaststel
ling van de sociale woningbouw; 
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* door de distributiebedrijven uittrekken van een 
bedrag van fl. 200 mln per jaar voor kleinschalige 
wik-installaties (waarvan ca. fl. 60 mln wordt ge
dekt door subsidies), waardoor ca. 100 MW per jaar 
aan kleinschalig warmte/kracht vermogen kan worden 
gebouwd (nader moet worden bezien of de bestaande 
stimuleringsregelingen voor warmte/kracht-vermogen 
moeten worden gehandhaafd wanneer onze overige voor
stellen worden gerealiseerd). 

Wij verwachten als resultaat van de maatregelen voor 
w/k-koppeling en afstandsverwarming de bouw van 150 
MW grootschalig en 100 MW kleinschalig warmte/
kracht-vermogen, wat rond 2000 zal leiden tot 1000 
MW meer w/k vermogen dan het Elektriciteitsplan 
1989-1998 aangeeft. Daardoor is nieuw grootschalig 
vermogen voorlopig niet nodig, terwijl ook de kolen
centrale Maasvlakte 3, waartoe al besloten is, in de 
overcapaciteit terecht komt. Wij stellen daarom voor 
dat bij de SEP wordt aangedrongen op heroverweging 
van Maasvlakte 3. 

Structuurwijzigingen 

Een elektriciteitsvoorziening met een zeer aanzien
lijk deel w/k brengt wellicht grote structuurveran
deringen met zich mee; wij schrikken daar niet voor 
terug. In principe kan de gehele Nederlandse elek
triciteitsvraag door w/k-vermogen worden gedekt. Dat 
zou vanuit het oogpunt van doelmatig brandstof
gebruik alleen maar toe te juichen zijn. Wanneer 
prijzen niet politiek bepaald zouden worden, zou ons 
systeem van energievoorziening bovendien vanzelf in 
die richting tenderen. Door de toeslagen op de 
brandstofprijzen, zoals in deze nota voorgesteld, 
worden deze tendenzen nog eens versterkt. Wij menen 
dat deze ontwikkeling niet langer tegengehouden moet 
worden. Zo'n systeem zou de functie van landelijke 
elektriciteitsbedrijven belangrijk veranderen. Zij 
zouden veel minder dan nu de basislast dienen te 
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verzorgen, maar meer beheerders worden van de infra
structuur, waarbij zij de onderlinge afstemming van 
de gebruikers en opwekkers tot stand brengen. Over 
dergelijke taak- en structuurveranderingen zou een 
discussie van de grond moeten komen tussen zelf
opwekkers, elektriciteitsbedrijven en andere betrok
kenen. 
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6. Voorstellen en consequenties 

Introduktie 

In de voorgaande hoofdstukken is een pakket finan
ciele en andere maatregelen geschetst dat volgens 
ons noodzakelijk is om een aanzienlijke reductie in 
het verbruik van fossiele brandstoffen te bewerk
stelligen. De voorstellen hebben met elkaar gemeen 
dat ze alle werken in de richting van een minder 
energie-intensieve samenleving. 

Het is echter onmogelijk, het precieze effect van 
de maatregelen uit te rekenen. Ten eerste bestaan er 
grote onzekerheden over de mate waarin de verschil
lende maatschappelijke sectoren zullen reageren op 
een verhoogde energieprijs en een gedwongen investe
ring in energiebesparing, en ten tweede zijn er vele 
andere factoren, zowel nationaal als internationaal, 
die de energieprijs en het -verbruik mede bepalen. 

In dit hoofdstuk presenteren wij een eerste, 
voorlopige, schatting van de besparingseffecten van 
de voorgestelde maatregelen. Naarmate het voorge
stelde beleid wordt uitgevoerd zal deze schatting 
van jaar tot jaar moeten worden bijgesteld. Derhalve 
pleiten wij voor een (twee-)jaarlijks Energieplan, 
uit te brengen door het kabinet. Dit Energieplan zal 
tenminste een evaluatie vaa het gevoerde beleid 
omvatten, verder een toetsing van de resultaten aan 
een streefcijfer van een 2% reductie in het gebruik 
van fossiele brandstoffen per jaar, en voorstellen 
voor beleidsintensivering bij onvoldoende voortgang. 
Het huidige tweejaarlijkse E(lektriciteits)-plan van 
de SEP moet in onze ogen worden opgenomen in een 
W(armte)-plan, op te stellen door SEP en distribu
tiebedrijven tesamen. Dit W-plan zal worden getoetst 
aan het nieuwe Energieplan. 
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Financiele voorstellen en verwachte effecten 

De voorstellen in deze nota houden in dat een toe
slag wordt gelegd op energiedragers. Voor huishou
dens en bedrijven blijft dit geld beschikbaar voor 
de energieverbruiker voor energie- of milieusparende 
investeringen. In de transportsector wordt het geld 
echter geinvesteerd in de infrastructuur van open
baar vervoer en van goederentransport per rail en 
over het water. 

Wij gaan in het navolgende uit van een een toe
slag van 4 fl/GJ op brandstof en warmte voor gebruik 
in huishoudens en bedrijven, overeenkomend met ca. 
12 ct/m3 aardgas. Voor de transportsector hebben we 
twee modellen, een in Europees kader waarbij de 
prijs van benzine wordt verhoogd met eveneens 4 
fl/GJ (ca. 15 ct/liter benzine), en een nationale 
variant met een toeslag van 1,30 fl/GJ (ca. 5 
ct/liter). De eerste toeslag zal doorwerken in de 
prijs van elektriciteit, wat erop neerkomt dat een 
kWh 3,3 ct duurder zal worden. Voor Nederland als 
geheel betekent dit in het begin van de jaren '90 
het beschikbaar komen van een bedrag van ca. fl. 8, 
resp. 7 mld per jaar, waarvan naar schatting fl. 2 a 
3 mld ook nu al wordt geinvesteerd. Het niveau aan 
energie- en milieusparende investeringen kan hoger 
zijn dan dit bedrag, namelijk voorzover door sti
muleringsregelingen extra investeringsgelden worden 
aangetrokken, mede geholpen door de hogere brand
stofprijzen. 

* Huishoudens, kantoren en andere kleinverbruikers 

Beschikbaar bedrag (begin jaren '90): fl. 2,6 
mld/jaar. 
Daarnaast worden de volgende gelden ingezet: 
- 200 mln voor kleinschalige w/k en afstandverwar
ming (rendabele investeringen door distributie
bedrijven, gedeeltelijk gesubsidieerd conform hui
dige regelingen) ; 
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- uitbreiding geldelijke steun aan isolatieprogram
ma's conform NMP. 

Verwachte effecten: 
- daling gemiddeld gasverbruik per woning van 1800 
m3/jaar (1990) tot 1500 m3/jaar (2000) en 1180 
m3/jaar (2010); 
- evenredige daling gasverbruik bij kantoren en 
andere kleinverbruikers; 
- bouw van 100 MW/jaar kleinschalig warmte/kracht 
vermogen en afstandsverwarming; 
- daling van de elektriciteitsvraag met 1% per 
jaar. 

* Industrie 

Beschikbaar bedrag (begin jaren '90): 4,1 mld/jaar. 

verwachte effecten: 
- daling brandstofverbruik (excl. extra gasverbruik 
t.b.v. w/k) met 1% ofwel 10 PJ/jaar; 
- gelijkblijvende elektriciteitsvraag; 
- bouw van 150 MW/jaar grootschalig warmte/kracht-
vermogen. 

* Verkeer en vervoer 

variant 1. Toeslag van fl 4/GJ (15 ct/liter benzine) 
(in Europees kader) 
Variant 2. Toeslag van fl 1,30 /GJ (5 ct/liter 
benzine) (alleen Nederland) 
In beide varianten: invoering LPG-accijns, gesteld 
op 19,9 ct/liter (met ongedaan maken recente 
verhoging van de wegenbelasting voor auto's rijdend 
op LPG). 
Beschikbaar bedrag (begin jaren '90); · 

1,5 mld per jaar (variant 1) 
- 0,7 mld per jaar (variant 2) 
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Besteding: 
In beide varianten: 2/3 aan versterking infrastruc
tuur openbaar personenvervoer, 1/3 aan versterking 
infrastructuur goederenvervoer per trein en binnen
vaartschip. 
Voorts budgettair neutraal de volgende maatregelen: 
- herschikking uitgaven in kader Mobiliteitsscena-

rio; 
- opnemen brandstofverbuik in schaal Bijzondere 

Verbruiksbelasting; 
- opschonen van belastingstelsel door verwijdering 

mobiliteits-bevorderende elementen. 

Verwachte effecten: 
- toename openbaar vervoer; 
- toename vervoersbijdrage langzaam verkeer (vooral 

fiets) ; 
- vermindering autoverkeer. 

* Elektriciteitssector 

Extra maatregelen: 
- Aardgas wordt aan exploitanten van warmte/kracht
installaties beschikbaar gesteld tegen e-tarief. 
- Vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit vindt 
plaats op basis van 100% van de door het nutsbedrijf 
vermeden kosten. 
- Nader wordt bezien in hoeverre steunmaatregelen 
ten behoeve van warmte/kracht hiernaast gehandhaafd 
moeten worden. 

Verwachte effecten: 
- elektriciteitsvraag daalt met 0-0,5%/jaar (verge
lijk stijging met 1,9%/jaar in het Elektriciteits
plan 1989-1998); 
- alleen al hierdoor is de bouw van 1200-1500 MW 
grootschalige eenheden (twee centrales) in 2000 
overbodig; 
- bouw van 2500 MW warmte/kracht-vermogen tot 2000, 
d.i. ruim 1000 MW meer dan nu opgenomen in Elektri-
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citeitsplan; 
- tot 2000 is geen nieuw grootschalig vermogen 
vereist boven de eenheden waartoe nu reeds besloten 
is; 
- om overcapaciteit te voorkomen is het verstandig, 
de bouw van de kolencentrale Maasvlakte 3 te her
overwegen; 
- na 2000 kan deze tendens zich voortzetten. 

Regelgeving, normstelling en voorlichting 

Hier worden slechts die maatregelen genoemd die nog 
niet in het NMP vervat waren. 

* Algemeen 

- In de Distributiewet een duidelijke taakstelling 
op het gebied van energiebesparing opnemen. 

Oprichten van energieteams bij distributiebedrij
ven en starten van acties voor spaarlampen, ver
bruiksmonitoring e.d .. 
- Geleidelijk verlaten van de margeregeling voor 
gasdistributie. 

* Woningbouw 

- In de RGSVH opnemen van een taakstelling voor 
isolatiewerkzaamheden ter grootte van minimaal 50% 
reductie van het energieverbruik voor ruimteverwar
ming. 
- Voor nieuwbouwprojecten vastleggen dat moet worden 
gekeken naar de mogelijkheden van passieve zonne
energie. 
- Het energieverbruik van een woning verwerken in 
het puntentellingssysteen voor huurwoningen. 
- Verwijderen van onnodige belemmerende bepalingen 
voor afstandverwarming uit de regels en huurvast
stelling in de sociale woningbouw. 
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* Verkeer en vervoer 

- Herstellen van de maximumsnelheid van 100 km/uur. 
Invoeren van minimale rendementen voor nieuwe 

auto's, mogelijk met behulp van de Wet Energiebespa
ring Toestellen. 

* Elektriciteit 

- Spoedig opzetten van een onderzoeks- en demonstra
tieprogramma elektriciteltsbesparing; hierin een 
belangrijk aandeel inruimen voor organisatie- en 
tariefvraagstukken. 
- Binnen een jaar besluiten over opzet en aard van 
normstelling voor elektrische apparaten en over een 
uitvoeringsprogramma. 

Besparingseffecten 

Met inachtneming van de in de introduktie aangegeven 
onzekerheden lijkt een besparing op het gebruik van 
fossiele brandstoffen van 50% in 2015 ten opzichte 
van 1990 alleen met besparingsmaatregelen niet haal
baar. Door tegelijkertijd veel energie te steken in 
de verdere ontwikkeling van de duurzame energiebron
nen zon, wind en biomassa komt realisatie van deze 
doelstelling echter wel in zicht. Per sector zien 
wij de volgende mogelijkheden: 
1. Huishoudens en andere kleinverbruikers 
Het in hfdst.2 geschetste intensieve beleid leidt 
tot een reductie van 20% op de warmtevraag. Door 
intensivering met behulp van versnelde nieuwbouw is 
nog eens 10% reductie haalbaar. voor de elektrici
teitsvraag is een reductie van gemiddeld 1% per jaar 
ingeschat. 
2. Industrie en landbouw 
In de industriele sector lijken vergelijkbare 
mogelijkheden te liggen. Voor de warmtevraag is 
uitgegaan van een reductie van 30% (incl.efficiency
verhoging door versterkte invoering van warmte-
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kracht). De elektriciteitsvraag is stabiel ingezet. 
Verder is een 10% reductie van het verbruik van 
energie in de vorm van grondstoffen aangenomen. 
3. Transport 
In de transportsector is het mogelijk, de voorspelde 
groei door de voorgestelde maatregelen om te buigen 
in een kleine afname (20%) van het autoverkeer. 
Daarnaast zal het verkeer per gereden kilometer veel 
zuiniger worden, resulterend in een totale mogelijke 
reductie van 50%. 

De finale energievraag in 2015 (in PJ) is dan als 
volgt: 

Sector 2015 1987 Besparing 

Huishoudens e.d. 550 780 30% 
Industrie/landbouw 800 1020 22% 
Transport 170 340 50% 

Totaal 1520 2140 29% 

4. In de elektriciteitsproduktie is het mogelijk om 
in 2015 een zeer substantieel deel van de vraag te 
dekken met warmte-krachtvermogen. Door de hogere 
rendementen ten opzichte van traditionele basislast
centrales levert 5000 MW wkk een extra besparing van 
4% op het totale energieverbruik. 

Een versnelde ontwikkeling van duurzame energie
bronnen zou in 2015 maximaal 20% van de dan bestaan
de energievraag kunnen afdekken. Dan resteert een 
door fossiele brandstoffen te dekken finale vraag 
van 1170 PJ, wat ten opzichte van 1987 overeen komt 
met een reductie van 46%. 

Kosten voor de burger 

De toeslag op brandstoffen kost de burger in eerste 
instantie geld. Voor de - overigens niet bestaande -
gemiddelde verbruiker zal dit betekenen: 
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voor de woning: 
2300 m3 afl. 0,12 
3000 kWh a fl. 0,033 

Totaal 

f l. 276 
fl. 99 
fl. 375 

- voor de auto: 1600 liter a 5, resp. 15 ct = 

fl. 80, resp. fl. 240 per jaar. 
Hierbij tekenen wij aan dat het bedrag in de 

woningsector beschikbaar blijft voor de burgers 
zelf, en dat het bedrag in de transportsector op zal 
lopen naarmate internationale ontwikkelingen dit 
mogelijk maken. 

De baat volgt echter op de kost. Op termijn zal 
ook het besparingseffect van de geschetste maatregel 
de kostenstijging compenseren. De toeslag op de 
gasprijs leidt voor een gemiddelde verbruiker tot 
een kostenverhoging met ongeveer 25%. Het gemiddelde 
verbruik zal echter teruglopen met eenzelfde of iets 
hoger percentage. Uiteindelijk is in 2015 de gemid
delde gasrekening even hoog als nu. De winst bestaat 
uit lagere emissies van kooldioxide en stikstof
oxiden, en een minder snelle uitputting van de 
Slochterse gasbel. In andere sectoren treden verge
lijkbare effecten op. 
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Appendix 

Enkele berekeningen van gevolgen voor huishoudens 

Wij gaan uit van de volgende constante kleinverbrui
kersprijzen: 
- aardgas: 45 ct/m3 
- elektriciteit: 22 ct/kWh 

Wij bekijken nu de volgende gevallen: 

A. Gemiddelde verbruiker in een flat 

Gasverbruik: 2000 m3/j 
Elektriciteitsverbruik: 2500 kWh/j 
Energierekening jaar 0: 900 + 550 fl. 1450 
Toeslag: 240 + 83 = fl. 323 
Saldo na 6 jaar: fl. 1938, totaal te besteden bedrag 
fl. 3676. 
Dan investeert de woningbouwvereniging fl. 2000 in 
isolatie en verbeterde ketel. 
Terugverdientijd: 9 jaar, jaarlijks bespaard bedrag 
fl. 222. 
Reductie gasverbruik: 500 m3/j, resteert: 1500 m3/j 
Ook worden de volgende investeringen gedaan: 
- nieuwe koelkast (fl. 600) (reductie elektrici

teitsverbruik 300 kWh/j) 
- nieuwe wasmachine (fl. 800) (reductie elektrici

teitsverbruik 250 kWh/j) 
- deel naar nieuwe TV (fl. 276) (evenredig deel 

reductie elelektriciteitsverbruik 20 kWh/j) 
Resteert elelektriciteitsverbruik: 1930 kWh/j 

Energierekening jr. 7: 1500 x 0,45 + 1930 x 0,22 
fl. 675 + 425 = fl. 1100 
Toeslag in jr 7: 180 + 64 = fl. 244 
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Totale rekening in jr 7: 1100 + 244 = fl. 1344 

Het geleende bedrag ad fl. 1938 wordt in 1938/244 
8 jaar afgelost. 
De toeslag uit de jaren 1 t/m 6 wordt door de ver
bruiker terugverdiend in een periode van 
1938/(1450-1344)= 18 jaar. 

B. Huishouden met minimuminkomen en hoog gasverbruik 
wegens slechte isolatie 

Gasverbruik: 3500 m3/j 
Elektriciteitsverbruik: 3000 kWh/j 
Energierekening jaar 0: 1575 + 660 fl. 2235 
Toeslag: 420 + 100 = fl. 520 (fl. 43 p.m.) 

Bij het ingaan van de regeling komt het E-team langs 
voor advies. Besloten wordt tot een investering van 
fl. 4700, waarvan fl. 3000 in isolatie, tochtwering 
en verbeterde ketel, en fl. 1700 in elektrische 
apparatuur. 
Terugverdientijd isolatie, tochtwering en ketel: 6 
jaar, jaarlijks bespaard bedrag fl. 500. 
Reductie gasverbruik: 1110 m3/j, resteert: 2390 m3/j 
In elektrische apparatuur worden de volgende inves
teringen gedaan: 
- nieuwe verlichting (fl. 300) (reductie elelektri

citeitsverbruik 300 kWh/j) 
- nieuwe koelkast (fl. 600) (reductie elelektrici

teitsverbruik 300 kWh/j) 
- nieuwe wasmachine (fl. 800) (reductie elelektrici

teitsverbruik 250 kWh/j) 
Resteert elelektriciteitsverbruik: 2150 kWh/j 

Nieuwe energierekening zonder toeslag: 2390 x 0,45 + 
2150 x 0,22 = 1078 + 473 = fl. 1551. 
Toeslag: 2390 x 0,12 + 2150 x 0,033 = 287 + 71 = 
fl. 358. 
Krachtens de regeling voor minima blijft de energie-
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