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Eris veel aandacht voor
energie besparen, maar het
lijkt nog niet echt te lukken.

In 1979 kregen we al het advies om
de verwarming lager te zetten en de
gordijnen ’s avonds te sluiten. In de
jaren negentig werden er serieuze
afspraken met bedrijven gemaakt
om de besparing voortvarend aan te
pakken. Maar het energieverbruik
van 2015 was vrijwel gelijk aan dat
van 1995. Twintig jaar lang aan-
dacht voor besparen heeft dus wei-
nig opgeleverd.

Je kunt dat ook anders beoorde-
len. Als we de economie van 1995
een index geven van 100, dan zitten
we nu rond de 150. Ondanks die

forse economische groei is het ener-
giegebruik gelijk gebleven, een
prestatie van jewelste!

Maar we hebben afspraken ge-
maakt dat het energieverbruik moet
verminderen. De overheid ziet nu
wel in dat afspraken niet vanzelf
leiden tot realisatie. Daarom wordt
de druk langzaam opgevoerd. De
mogelijkheden die de Wet milieube-
heer biedt om besparingen af te
dwingen zijn beperkt, maar nu
beginnen de gemeenten deze maat-
regel toch te handhaven. De overhe-
den kunnen hiervoor nieuwe men-
sen aanstellen en er wordt druk
getraind op dit onderwerp.

De voorgeschreven maatregelen

voor de bedrijven zijn vaak nogal
flauw: het licht uitdoen als er nie-
mand in de ruimte is, geen ouder-
wetse tl-buizen gebruiken, lekke
ventilatiekanalen repareren, muren
isoleren. Daar hoeven de bedrijven
niet wakker van te liggen.

Een belangrijk kenmerk van de
besparing is dat ze verplicht is, als
de kosten in vijf jaar kunnen wor-
den terugverdiend. Maar de grotere
gebruikers betalen weinig energie-
belasting, hun energie is daarom
goedkoop. Een besparende maatre-
gel die bij u thuis of bij een klein
bedrijf makkelijk uit kan, rendeert
daarom bij zo’n bedrijf niet. Een
klein bedrijf kan dus gedwongen
worden om het gebouw beter te
isoleren, bij het grote bedrijf kan
het niet afgedwongen worden.

De grootste bedrijven doen mee
aan de regeling van de Meerjarenaf-

zijn grens
spraken, waarin wordt geregeld dat
de bedrijven vrijwillig gaan bespa-
ren. Omdat dat te langzaam gaat
hebben de bedrijven de toorn van
minister Henk Kamp over zich
afgeroepen, hij dreigt met maatre-
gelen als ze hun doelen niet halen.
De minister weet natuurlijk dat bij
de grote bedrijven de meeste winst
te halen valt. De honderd grootste
bedrijven in Nederland verbruiken
25 procent van al onze energie.

Een huishouden verbruikt niet
veel energie, maar de ruim zeven
miljoen huishoudens zijn samen
toch goed voor 20 procent van het
Nederlandse verbruik. Omdat de
energieprijzen stijgen, loont het
steeds meer om te besparen. De
stroomprijs ging dit jaar iets om-
hoog, vooral vanwege de belasting
en de opslag voor duurzame ener-
gie, en de stroomnetwerkkosten

ook, samen ongeveer dertig euro.
Om deze verhoging te neutralise-

ren moet u 150 kilowattuur op
stroom besparen. Dat komt overeen
met één uur per week minder stof-
zuigen én twee lampen van dertig
watt drie uur per dag minder laten
branden. U kunt ook de koelkast
drie tot vier maanden per jaar uit-
zetten, dat levert ook 150 kilowatt-
uur op.

Volgend jaar gaan de prijzen
weer omhoog, om dan weer de
kosten gelijk te houden moet u
weer vergelijkbare maatregelen
nemen. Als u al een tijdje bezig bent
met besparen weet u wel hoe moei-
lijk het is om nog nieuwe bespa-
ringsopties te bedenken; stroomver-
bruik onder de 2000 kilowattuur
per jaar is bijna niet mogelijk. Dan
maar de extra kosten accepteren, er
zit niks anders op.
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