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Beste lezers,
Menig zonnestroombezitter wachtte na de welverdiende 
vakantie een aangename verrassing. Het leek wel alsof de zon 
in juli en augustus bijna aan één stuk heeft geschenen, zo hard 
waren de tellertjes opgelopen en saldo's opgehoogd. Heeft ook 
u uw ogen moeten uitwrijven bij het aflezen van uw 
(buto)productiemeter? Terwijl u vakantie vierde draaide het 
energiewereldje gewoon door. De SDE-koek is bijvoorbeeld op 
terwijl van de toegekende subsidies voor 2008 niet eens de 
helft daadwerkelijk in solide zonnepanelen-op-daken is 
omgezet. De minister van EZ ontkent dat de SDE op een loterij 
lijkt. En de bouw van kolencentrales gaat gewoon door, alsof 
we nog in de 19e eeuw verkeren. Tegenstand genoeg. We 
hoorden zelfs ergens de kreet weapons of mass destruction 
vallen!  Maar goed, er zijn blije mensen die door het nemen van 
isolatiemaatregelen, aanschaf van zonnepanelen, zonneboiler, 
warmtepomp en niet te vergeten energiezuinig gedrag het een 
heel eind in duurzame richting schoppen. Chapeau! In deze 
Power to the People een paar hartverwarmende voorbeelden.

uw voorzitter, Floris Wouterlood
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In dit nummer

Cover
De meeste automobilis-
ten verfoeien parkeer-
meters. Gemeenten 
vinden ze noodzakelijk 
om langparkeerders te 
weren, of om pakeer-
plekken eerlijker aan te 
bieden aan het 
bezoekende publiek, Zo 
staan er in Leiden vanaf 
2000 strategisch opge-
stelde centrale 
parkeerbonautomaten. 
Ze zijn allemaal met 
zonnepanelen uitgerust. 
Die zonnepanelen zijn er 
in drie soorten: polykristallijne op zonnige plekjes, kleine amorfe 
op plekjes met zo nu en dan zon, en grote amorfe op plekken 
met bijna altijd schaduw.
Dit exemplaar vindt u op het Rapenburg in Leiden. Het aardige 
van deze is dat je er haast niet bij kan komen vanwege de 
(massa gratis) geparkeerde fietsen!



(bijdrage van de heer Z  Kriegsman)

Bestaande woning in Ootmarsum omgebouwd tot “nul-energie” 
woning

Voor zover bekend is dit de eerste bestaande woning in 
Nederland, die is omgebouwd tot “nul-energie” woning. De 
elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen, de verwarming 
gebeurt door een warmtepomp, totale kosten na aftrek van 
subsidies: € 15.000,- zo vertellen de bewoners, de familie 
Kriegsman.

Zonne-energie
De elektriciteit wordt opgewekt met (15,5 kWp) zonnepanelen 
(Kyocera) en omgezet naar 230V wisselspanning dmv 
omvormers (SMA). De helft van de panelen is op het oosten 
gericht en de andere helft op het westen. In Nederland is het 
opbrengst-verschil tussen het oosten of westen en het zuiden 
niet zo heel groot, omdat Nederland relatief veel diffuus zonlicht 
heeft. De jaaropbrengst is gemiddeld ca 10.500 kWh. s’ Zomers 
wordt het elektriciteits-overschot terug aan net geleverd en ’s 
winters wordt het tekort uit het net betrokken. Dit gaat prima 
(energiebedrijf Greenchoice) en zonder dat je er iets van merkt. 
Inmiddels is wettelijk geregeld, dat de eerste 5.000 kWh per 
jaar gesaldeerd mag worden. Dit betekent, dat bij levering aan 
het net voor de eerste 5.000 kWh hetzelfde bedrag per kWh 
ontvangen wordt, als wat er voor betaald moet worden (inclusief 
netwerkkosten, milieubelasting en btw!). Zo hebben ze in een 
jaar voldoende elektriciteit voor het normale verbruik (licht, 
wassen, TV, computer, etc.) en voor de verwarming + 
warmwater. Oh ja, en koken doen ze met een inductie- 
kookplaat. 

Geen alternatief bestaan
De bewoners leiden geen “alternatief” bestaan met allerlei 
beperkingen, maar doen alles wat de meesten van ons ook 
doen. Het normale jaarverbruik voor o.a. TV, koelkast (2x), 
diepvries, wasmachine, (warmtepomp)droger, vaatwasser, 
computer, etc, etc. is met ca. 5.500 kWh zelfs bovengemiddeld 
(in Nederland ligt het gemiddelde jaarverbruik voor een gezin 
op ca 3.600 kWh). Uiteraard hebben ze wel een beetje opgelet 
wat voor apparatuur ze kochten (energieverbruik). Zoals een 
diepvriezer met een hoog energielabel A++) etc.

Verwarming
De verwarming + het warm tapwater werken met behulp van 
een lucht/water warmtepomp (Mitsubishi Zubadan). Het 

Nul-energiewoning energieverbruik voor de warmtepomp voor verwarming en warm 
tapwater komt op ca 5.500 kWh/jaar (was ca 2.200 m3 
aardgas/jaar). Uiteraard werkt een warmtepomp alleen maar 
efficiënt, als de warmte afgegeven kan worden op een laag 
temperatuur niveau. Dat betekent dus bijv. (erg) grote radiatoren 
of vloerverwarming of wandverwarming. Gelukkig hadden ze 22 
jaar geleden bij de bouw van het huis al rekening gehouden met 
een eventuele toepassing van een warmtepomp of zonne-
energie en daarom was het huis reeds volledig voorzien van 
vloerverwarming. De water aanvoertemperatuur naar de vloer is 
bij -10°C buitentemperatuur ca 35°C. Prima voor een 
warmtepomp dus. De zonnecel-installatie is inmiddels 5 jaar oud 
en nog gekocht onder het oude subsidie-regime. De 
warmtepomp is onlangs geïnstalleerd (ook weer met € 1.000,- 
subsidie). Gekocht bij de fa. Zelziuz in Denekamp.

Ontwerp
Het ontwerp van de installaties is door de heer Kriegsman zelf 
gedaan. En de installatie ook, behalve het koeltechnische deel 
(WP), dat door een STEK-erkend bedrijf (Lasche en Keizer) 
gedaan moest worden. De heer Kriegsman is momenteel bezig 
met een Masters studie in Renewable Energy Systems 
Technology aan de Loughborough University in de UK, dus 
enige kennis van zaken mag wel verwacht worden.



(naar een artikel van Julianne Pepitone and Emily Masamitsu in Popular Mechanics)

Het was een item in het achtuur-journaal van zaterdag 8 
augustus: er zijn mensen die gloeilampen hamsteren. Nu kan 
de redactie van de PttP zich goed voorstellen dat bij 
zonnestroomopwekkers precies het tegenovergestelde van 
hamsterwoede heerst. Menig lid heeft alleen ergens in een 
bezemkast nog een snelschakelende gloeipeer en zijn elders 
de gloeilampen al lang geleden ingewisseld tegen 
spaarlampen, ledlampen, zuinige halogeenspotjes en eco-
lampen. Nu per 1 september het gloeilamptijdperk begint te 
doven even een geheugenopfrissertje met betrekking tot 
spaarlampen. Er is nogal wat oppositie in de media, dus hier 
volgen wat harde feiten in plaats van inhoudsloze kreten.

Waarom zit er kwik in spaarlampen?
Spaarlampen zijn mini-gasontladingsbuizen die in een leuke 
krul zijn gedraaid. Tussen de elektroden aan het begin en eind 
van de buis staat een spanning waardoor elektronen zich door 
het gas in de buis gaat bewegen. Dat gas is kwikgas. Zodra 
elektronen  tegen de kwikgasatomen botsen geeft het kwik 
ultraviolet licht af. Een fosforcoating aan de binnenzijde van de 
buis zet het ultraviolette licht om in licht dat voor mensen 
aangenamer is.  

Hoeveel kwik zit er in een spaarlamp?
In een moderne spaarlamp zit ongeveer 3 milligram kwik.  

Is dat kwik gevaarlijk?
Kwik is ontegenzeglijk gezondheidsschadelijk. Een afgedankte 
spaarlamp hoort bij het chemisch afval. Aan de andere kant is 3 
milligram zo weinig dat u als een lamp breekt gewoon de boel 
bij elkaar kunt vegen zonder dat u een maanmannetjespak met 
zuurstofmasker hoeft aan te trekken. Gewoon uw gezond 
verstand gebruiken.

Wat te doen als een spaarlamp breekt?
Zet een raam open, ventileer een kwartiertje goed terwijl uzelf 
niet in de kamer verblijft, ruim daarna de scherven op (draag 
wegwerphandschoenen) met een stukje plat karton en een 
vochtig papieren zakdoekje. Haal daarna de stofzuiger er 
overheen. 

Wat te doen als een spaarlamp stuk gaat?
Draai een nieuwe spaarlamp in de fitting en doe de oude bij het 
klein chemisch afval.

Hoeveel elektriciteit verbruikt een spaarlamp?
Een spaarlamp kan dezelfde hoeveelheid licht en lichtstroom 

Kwik in spaarlampen produceren als een gloeilamp met maar 20% van het 
elektriciteitsverbruik van die gloeilamp. Dat de warmte van de 
gloeilamp in de winter meehelpt verwarmen kunt u wegstrepen 
tegen de grotere behoefte tot koelen in de zomer. Bovendien is 
puur elektrisch verwarmen erg duur.

Hoeveel kwik stoten kolengestookte elektriciteitscentrales uit? 
Een kolengestookte centrale stoot behoorlijke hoeveelheden 
kwik uit. Reken op 25 ton kwik per miljard kilowatturen. Hoepla, 
de lucht in. Met 3 mg kwik per lamp heeft een lampenfabriek 
aan 25 ton kwik genoeg om meer dan 8 miljard spaarlampen te 
maken. 
Stel dat een 20W spaarlamp 7.500 branduren meegaat. Er is 
dan 3,51 mg kwikemissie geproduceerd (plus de recyclebare 3 
mg kwik in de lamp). Voor een serie vergelijkbare 100W 
gloeilampen (een gloeilamp gaat maar 1.000 branduren mee 
dus u bent al an de achtste bezig)  is 13.16 mg kwik de lucht in 
gegaan. 

Waarom zijn gloeilampen minder efficient dan spaarlampen?
Het geheim zit in het proces van het maken van licht. Voor de 
spaarlamp is dat al verteld. In de gloeilamp zit een wolfram 
gloeidraad. Pas als die draad een temperatuur heeft van 2.300 
graden komt er geelwit licht uit. Het meeeste stroomverbruik 
gaat zitten in het verhitten van de draad. Goed beschouwd is 
licht eigenlijk bijzaak in een gloeilamp! De werktemperatuur van 
een spaarlamp is stukken lager en dat scheelt een heleboel 
stroom.



In deze rubriek maakt u kennis met leden van de vereniging en 
hun ervaringen met zonnestroom. Hebt u zelf een leuk verhaal 
over uw kennismaking met duurzaam opgewekte energie, stuur 
het de redactie (redactie@zonnestroomproducenten.nl). Hier is 
het verhaal van Geer Hoebink uit Eindhoven

Een opmerkelijk en prijzenswaardig initiatief, dat voorstel om je 
als (mede-)lid voor te stellen in een nieuwe rubriek van PttP.
Hoewel mij in het grijze verleden en ook recent nog wel eens is 
gezegd dat ik schrijversttalenten bezit en die moet benutten heb 
ik tot nu toe niet de energie, moed, motivatie of discipline 
kunnen vinden om dat talent uit te buiten. Welnu, hier dan mijn 
eerste pogingen – een primeur dus in PttP. Of dit ooit leidt tot 
een groot schrijversbestaan???

Mijn naam is Geer Hoebink, ik ben gehuwd met een arts-
homeopaat en heb zelf jarenlang als therapeut (voor 
ingewijden: als SPV) gewerkt bij een RIAGG, later omgedoopt 
tot GGZ-instelling. Ook hier was schaalvergroting, maar 
daarmee ook afstandelijkheid, meer burocratie kennelijk 
noodzakelijk. Maar dat is een geheel ander gezichtspunt dat 
nogal ver af staat van de uitgangspunten en doelstellingen van 
onze vereniging.

Mijn kennis en kunde m.b.t. zonnecellen, PV-systemen gaat 
niet veel verder dan een oprechte belangstelling voor de 
mogelijkheden om zonne-energie te gebruiken en is enigszins 
gebaseerd op een ongetwijfeld achterhaalde basiskennis van 
de electronica. Deze basiskennis deed ik in het grijze verleden 
op als medewerker in een radio-TV-witgoed-zaak. Mijn 
interesse voor elektronica was al ingegeven bij mijn geboorte 
en heb ik dan wel niet via de moedermelk of andere 
babyvoeding, maar dan toch door zelfstudie enigszins proberen 
te verdiepen. Verder dan de wet van Ohm en het verschil 
tussen gelijk- en wisselstroom ben ik eigenlijk niet gekomen. 
Met die beperkte kennis was het mij toch gelukt mij in te werken 
in de technische dienst van die radio-winkel en mocht ik 
scheerapparaten en mixers repareren. Oh ja, en stekkers aan 
snoeren zetten.

Naast dit alles ontwikkelde ik ook een besef van beperktheid 
van ’s-werelds energievoorraden en daarmee van de noodzaak 
mettertijd toch ook eens uit te kijken naar andere vormen van 
energie-winning.
En toen was daar ineens die prachtige SDE-subsidie!
Ik schreef in 2008 in op basis van een toen nog puur 
theoretisch PV-systeem, kreeg mijn subsidie toegewezen 

Medeleden, medeleven
Het gaat heel snel met elektrische auto's in het autowereldje. 
De firma Tesla maakt winst op zijn elektrische Roadster. De 
eerste 100 exemplaren zijn afgeleverd. General Motors is 
begonnen met de pre-productie van de Volt. Door de 
Amerikaanse overheid is intussen het brandstofverbruik van de 
Volt gewaardeerd op 230 mijl per gallon (ruwweg 1 op 100). Dat 
is erg zuinig, want een Toyota Prius haalt 46 mijlen uit een 
gallon (1 op 20), en een  slokop als de Hummer H2 rijdt 19 mijl 
op een gallon (iets van 1 op 6). 1 mijl per gallon is gelijk aan 
0,4251 kilometer op een liter. 
Aan de andere kant van de Stille Oceaan is Mitsubishi 
begonnen met de serieproductie van zijn puur elektrische i-
MIEV. Voorlopig is de  compacte vijfdeurs, vierzits hatchback 
alleen in Japan leverbaar en komt hij volgend jaar naar 
Nederland.  

De productie is nog klein. Mitsubitsi wil tot het einde van het 
fiscale jaar 2009 rond de 1.400 exemplaren van de i-MIEV 
afleveren. In Japan kost de auto omgerekend 34.000 euro. 
Sinds april ontvangt Mitsubishi bestellingen. 
De 3,40 meter lange wagen beschikt over 88 kW elektrisch 
vermogen met een koppel van 180 Nm levert. Oplaadtijd van de 
accu's is 7 uur met standaard 230V stroom, met krachtstroom 
kost het opladen een half uur. De elektrische motor bevindt zich 
achterin, net voor de achteras waar in de benzineversie de 660 
cc benzinemotor is gemonteerd. Het accupakket is in de 
wagenvloer ondergebracht. Met volle batterijen kan de 1.100 kg 
zware i-MiEV 160 kilometer weg komen. Topsnelheid is 130 
km/h.  

Productie gestart

de i-MIEV van Mitsubishi. Foto: Reuters



en….deed vervolgens niets. Ik was lam geslagen door alle 
informatie, door alle acties die ik moest gaan ondernemen, door 
allerlei regeltjes. Ik heb eerst maar even mijn OBU afgewacht. 
Opnieuw voor de ingewijden: In de gezondheidszorg heet de 
VUT OBU. Ik mocht op mijn 60e jaar stoppen met werken en 
heb dat dus ook met veel plezier gedaan. Daarna had ik mijn 
handen vrij om mij te verdiepen in PV- systemen, in 
mogelijkheden en beperkingen, in aanvullende subsidie- en 
stimuleringsregelingen, in gemeentelijke voorschriften en in 
allerlei andere informatie. 
Uiteindelijk resulteerde dit alles in de keuze van een systeem, 
van een leverancier en zowaar (!) van de plaatsing en in bedrijf 
stelling van mijn eigen stroomfabriekje. De firma Solar-id van 
Bart Walraven heeft op 28 mei j.l. op ons dak 9 Suntech STP 
210-18 panelen geplaatst met een vermogen van 1.890 Wp, dat 
allemaal verbonden aan een Sunny Boy inverter, type SB 1700. 
De brutoproductiemeter moet nog worden geplaatst maar dat 
zal een dezer dagen ook gebeuren.
Het is nu al prachtig om op de display van de Sunny Boy mijn 
productie af te kunnen lezen.

Voor de bekostiging van een en ander heb ik naast de SDE-
subsidie gebruik gemaakt van een provinciale subsidie van € 
500 uit een stimuleringsfonds van de provincie Noord Brabant 
en kan ik (vermoedelijk) gebruik maken van een goedkope 
lening van de gemeente Eindhoven die speciaal voor 
energiebesparende activiteiten in het leven is geroepen.

Hoewel het een hele worsteling was om me door alle 
papierromslomp te werken, ben ik blij doorgezet te hebben. Het 
besef, voor een beperkt deel onafhankelijk te zijn van de grote 
stroomproducenten en mijn eigen stukje milieu-besparing toe te 
voegen aan die gelukkig gestaag groeiende hoeveelheid geeft 
een goed gevoel.
Nu nog een wat gunstiger salderingsbeleid en ik ben ganz 
zufrieden.

Gegroet,
Geer Hoebink

Een goedlopende vereniging heeft een goed bestuur nodig. 
Hoewel we gezegend zijn met een uitstekend bestuur dreigt er 
volgend jaar een probleem te ontstaan omdat het huidige 
bestuur na vijf jaar zitting om statutaire redenen verplicht af 
moet treden. De ZPV heeft daarom de volgende vacatures 
open staan:

Voorzitter Per april 2010
Secretaris Per direct
Penningmeester Per april 2010
Bestuurslid 3x, per april 2010
Redactielid Per direct

Het is echt heel erg belangrijk dat deze functies goed ingevuld 
worden. We zoeken mensen die bovenstaande functies willen 
vervullen binnen de ZPV, een groeiende, levendige en 
maatschappelijk belangrijke vereniging. Doordat de ZPV 
voornamelijk communiceert via internet is uw lokatie binnen 
Nederland van minder belang.

Vacatures

Drijvende windturbines

Mijn plaatje op de cover !

Offshore wind (wind op zee) heeft een grote toekomst. Op dit 
moment staan er voor de Nederlandse kust al twee offshore 
windparken: Egmond Near Shore (108 MW) en Prinses Amalia 
(120 MW). België heeft Thornton bank-1 (30 MW). 

De redactie van de PttP is immer naarstig op zoek naar een 
pakkend plaatje voor de cover. Vindt u het leuk om een van 
uw eigen plaatjes rond het thema 'zonne-energie' op de 
cover van de  nieuwsbrief te zien, stuur hem op met 
begeleidende gegevens (plaats, tijd, seizoen onderwerp, 
begeleidende tekst] naar de redactie. Als u gelukt hebt, 
plaatsen we hem.
redactie@zonnestroomproducenten.nl 



Er zitten in de landen rondom de Noordzee een aantal grote 
projecten in de pijplijn. Deze geprojecteerde turbines komen 
alsmaar verder van de kust te staan. Wanneer is de grens 
bereikt, vraag je je af. Dat kan nog wel eens een tijdje gaan 
duren. In Noorwegen is namelijk in het weekend van 13-14 juni 
van dit jaar op een positie 10 km voor de kust in de buurt van 
Stavanger de eerste drijvende windturbine voor anker gegaan. 
Ter plekke is de zee 300 meter diep. Het ding zelf steekt 100 
meter diep en is vanaf  het diepste punt met drie ankers aan de 
zeebodem verankerd. Hij blijft voorlopig twee jaar op deze 
[test]plaats verankerd. De kabel die de opgewekte elektriciteit 
vervoert daalt van de windturbine af naar de zeebodem en loopt 
dan naar de kust.

Een paar gegevens:
Opdrachtgever: StatoilHydro
Fabrikant: Siemens
Turbinevermogen: 2.3 MW 
Turbinegewicht: 138 tons 
Ashoogte boven de zeespiegel: 65 m 
Rotordiameter: 82.4 m 
Diepgang: 100 m 
Waterverplaatsing: 5300 m3 
Diameter op de waterlijn: 6m 
Diameter van het onderwatergedeelte: 8.3 m 
Waterdiepte op locatie: 120-700 m 
Verankering: 3-punts
website: 

http://www.statoilhydro.com/en/NewsAndMedia/News/2008/Pages/hywind_fullscale.aspx

Consument weet niet wat elektriciteit kost
30 juli 2009 - Prijs is voor consumenten een belangrijk aspect 
bij de keuze van hun elektriciteitsleverancier. Tegelijkertijd 
weten consumenten veelal niet wat ze nu voor elektriciteit 
betalen en hoeveel elektriciteit ze jaarlijks gebruiken. Dat blijkt 
uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) naar 
het energiegedrag van 751 Nederlandse huishoudens. 
Consumenten willen best energie besparen maar houden niet 
van koude voeten: ze kiezen er eerder voor om kouder te 
wassen dan de thermostaat lager te zetten. Opmerkelijk is 
verder dat een ruime meerderheid voorstander is van een 
energiemarkt die centraal geregeld wordt door de overheid 
zonder concurrentie op prijs.
Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat consumenten bereid zijn 
om 3% extra te betalen voor 100% duurzame energie. Wind- en 
zonne-energie zijn de populairste bronnen. Wat ze nu betalen 
voor elektriciteit weten ze veelal niet. Op de vraag ‘wat is de 
prijs van 1 kWh elektriciteit’ moet 62% van de ondervraagde 
consumenten het antwoord schuldig blijven. Vooral jongeren 
weten de prijs van elektriciteit niet. Daarnaast weet een relatief 
grote groep van 42% niet hoeveel elektriciteit ze verbruiken per 
jaar. Vooral vrouwen weten niet hoeveel elektriciteit ze 
verbruiken. Toch noemt 64% zichzelf (zeer) energiebewust. 
Bijna de helft (48%) van de ondervraagden neemt groene 
stroom van zijn energieleverancier af. Vooral consumenten 
ouder dan 50 jaar kiezen voor groene stroom. In totaal heeft 
een merendeel (62%) in de afgelopen vijf jaar 
energiebesparende maatregelen genomen.
“Huishoudens geven duidelijk aan bereid te zijn 3% extra te 
betalen voor 100% duurzame energie. Dat deze bereidheid er 
nu is, is zeker een stap in de goede richting. Maar de kosten 
van 100% duurzame energie zijn vele malen hoger. De klant is 
inderdaad energiebewust, maar nog niet overtuigd van de echte 
kosten die met deze keuze gepaard gaan”, stelt Aad 
Groenenboom, partner en verantwoordelijk voor de 
energiesector bij PricewaterhouseCoopers.
Consumenten zijn ontevreden over de rol van de overheid op 
de energiemarkt. Bijna driekwart (73%) meent dat de overheid 
een belangrijkere rol op de energiemarkt moet spelen. Vooral 
ouderen vinden dit. Meer dan de helft (52%) vindt de 
liberalisering van de energiemarkt dan ook niet effectief. Meer 
dan driekwart (76%) geeft zelfs de voorkeur aan een 
energiemarkt waar de overheid de enige speler vormt. Zij zijn 
dus geen voorstander van private concurrerende spelers met 
winstmotief. Groenenboom: “Dit is opmerkelijk en bovendien in 

Weet consument veel!



een elektriciteitsleverancier. Dat huishoudens een grotere 
overheidsbemoeienis willen bij de transitie naar duurzame 
energie sluit aan bij de roep uit de markt voor een actievere 
overheidsaanpak om de Europese doelstellingen te halen.”
Dilemma’s: consument bereid moeilijke keuzes te maken 
Het PwC-onderzoek heeft de respondenten een aantal 
dilemma’s voorgelegd, waaruit blijkt dat:
een meerderheid van 61% goedkope stroom uit kerncentrales 
zonder CO2-uitstoot verkiest boven goedkope stroom uit 
kolencentrales met CO2-opslag onder de grond of; 
een meerderheid van 84% liever een windmolen binnen 1 
kilometer van hun huis wil die weinig CO2 uitstoot dan een 
energiecentrale in de Noordzee die veel CO2-uitstoot. Over 
CO2-uitstoot en CO2-opslag wordt dus negatief gedacht; 
een meerderheid van 79% de geluidsoverlast van windmolens 
verkiest boven de luchtvervuiling van kolencentrales; 
een meerderheid van 56% liever de wasmachine op 30 graden 
zet dan dat ze in een kouder huis zitten, waarbij het opvallend 
is dat vooral ouderen de temperatuur lager zetten en dat 
vrouwen vaker de wasmachine kouder laten wassen; 
een meerderheid van 69% liever hun huidige auto vaker laat 
staan dan dat ze een nieuwe (duurdere) energiezuinige auto 
koopt. 
“De uitkomsten van de dilemma’s geven duidelijk aan dat 
klanten bereid zijn moeilijke keuzes te maken en zich realiseren 
dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor de transitie naar 
duurzame energie”, stelt Aad Groenenboom. “Opvallend is dat 
huishoudens minder problemen hebben met de milieubelasting 
van duurzame energie in de achtertuin dan met een 
verafgelegen kolencentrale.”
Marktsimulatie: keuze voor service leidt tot inelastisch prijseffect
Een aantal door PwC uitgevoerde marktsimulaties toont verder 
aan dat: a) de voorkeur van consumenten uitgaat naar CO2-
vrije stroom en uitgebreide service;  b) over de ideale 
energiemix de meningen sterk verdeeld zijn. In de 
uitgangssituatie is de markt netjes verdeeld tussen de drie 
varianten; de bestaande energiemix, CO2-vrije elektriciteit met 
kernenergie en CO2-vrije elektriciteit zonder kernenergie; c) 
uitgaande van de bestaande energiemix mensen bereid zijn 
zo'n 3,3% meer te betalen voor CO2-vrije stroom zonder 
kernenergie terwijl de elektriciteitsleverancier een korting van 
6,5% moet geven willen mensen een CO2-vrije mix inclusief 
kernenergie nemen in plaats van de bestaande energiemix. 
Ouderen en hoger opgeleiden met minder korting bereid zijn 
over te stappen naar CO2-vrije stroom inclusief kernenergie;  
wanneer mensen de keuze hebben tussen uitgebreide service 
en beperkte service een meerderheid (64%) kiest voor 
uitgebreide service, en hier een inelastisch effect op de prijs 
vanuit gaat: als de prijs voor uitgebreide service met 10% stijgt, 
daalt de vraag maar met 4%. 

Doorgewinterde ZPV-ers weten intussen dat de redactie van de 
PttP niet bijster enhousiast is over de HRe ketel en alle rimram 
eromheen. We zijn niet de enigen, getuige het volgende stukje 
dat we in juli oppikten:

Op 13 juli j.l. vuurde de heer Paulus Jansen (SP) de volgende 
vragen af op de ministers van VROM en van  Economische 
Zaken over de effecten van de energiebelasting op het gebruik 
van HRe-ketels. 

vraag 1. Is het waar 1) dat - bij de huidige tariefstelling van de 
energiebelasting - het voor de eigenaar van een HRe-ketel 
financieel aantrekkelijk is om elektriciteit op te wekken óók in 
situaties waarin hij de opgewekte warmte niet nuttig kan 
inzetten? Zo nee, kunt u deze conclusie onderbouwen met een 
rekenvoorbeeld dat gebaseerd is op een gemiddeld huishouden 
(gebruik 1650 m3 gas en 3.350 kWh per jaar)? Zo ja, 
onderschrijft u dat dit effect haaks staat op de doelstelling van 
het programma Schoon & Zuinig?

vraag 2. Bent u bereid de energiebelasting zodanig aan te 
passen dat bovenomschreven perverse prikkel tot 
energieverspilling wordt weggenomen? Zo ja, bent u bereid 
hierbij het voorstel 2) te betrekken om - budgettair neutraal - 
een extra schijf van de energiebelasting in te voeren, waarmee 
zuinig gebruik van energie een extra stimulans krijgt?

Paulus of een van zijn partijleden had namelijk ontdekt dat je 
met een HRe ketel geld zou kunnen verdienen door hem 
continu te laten draaien, de elektriciteit terug te leveren en de 
warmte weg te ventileren. Dat is toch pervers omgaan met 
fossiele hulpbronnen, vindt Paulus. Maar goed, waarom ook 
niet? Niks pervers aan. Een elektriciteitscentrale werkt namelijk 
ook zo: volop draaien om stroom te produceren, de stroom 
verkopen en de warmte en de opgewekte CO2 aan het milieu 
prijsgeven. De HRe ketel idoet precies hetzelfde. Het is 
namelijk een mini-elektriciteitscentrale. Nu vindt de redactie van 
de PttP de oplossing van Paulus niet geweldig. Wij zien liever 
een verbod op salderen van stroom die aan het net wordt 
teruggeleverd door een HRe letel. Dat een huiseigenaar zijn 
eigen fossiele stroom opwekt is tot daar aan toe. Hij zou dat 
ook kunnen doen met een dieselaggregaat op afgwerkte slaolie 
of desnoods met een brandstofcel. Terugleveren moet echter 
voorbehouden blijven aan duurzaam opgewekte stroom. Als dat 
principe wordt platgetreden moeten we niet gek opkijken als we 
straks energiezuinige huizen met HRe-ketels gemakkelijk 
kunnen herkennen doordat er cv-radiatoren aan de buitenkant 
zijn gemonteerd. 

Kamervragen HRe ketel



Verreweg de meeste leden van de ZPV zijn ‘possies’ ofwel 
huishoudens die in de zomer meer stroom aan het net 
terugleveren dan ze verbruiken en die hiermee een stukje van 
hun winterverbruik compenseren. Op jaarbasis verbruiken ze 
nog altijd meer stroom dan dat ze terugleveren. Voor 
netbeheerders zijn dit netto verbruikers. 
Naar aanleiding van de laatste Algemene Ledenvergadering 
hebben we ons bij de ZPV de afgelopen tijd het hoofd gebroken 
over de effecten van terugleveren aan het net van heel veel 
stroom van zonnepaneelsystemen  met verder een normaal 
stroomverbruik of het opwekken van stroom met een 
bescheiden aantal zonnepanelen maar gekoppeld aan een 
extreem laag verbruik, wat qua situatie eenzelfde plaatje op 
jaarbasis oplevert. Met de komst van de grotere systemen 
wordt de combinatie relatief veel terugleveren - relatief laag 
verbruik urgent. De ZPV verwacht namelijk dat meer en meer 
zonnepaneelbezitters veranderen van ‘possies’ in ‘nullies’ (op 
jaarbasis nulverbuikers) of wellicht in ‘neggies’ (negatieve 
verbruikers op jaarbasis). Wat dacht u van bezitters van 
zonnepanelen die straks een HRe-ketel aanschaffen die óók 
stroom opwekt? 
Voor de komst van netgekoppelde zonnepaneelsystemen 
waren ‘nullies’ en ‘neggies’ zeldzaam. Dit betrof mensen met 
uitzonderlijk gevoel voor het milieu. Met de komst van 
netgekoppelde PV werd dat anders. Laag verbruik werd voor 
PV bezitters normaal en geaccepteerd. Voor netbeheerders lag 
dat anders. Die zagen hun inkomsten met lede ogen 
verminderen terwijl die vermaledijde zuinige terugleveraars ook 
nog eens gratis gebruik van hun dure newterk maakten. In de 
ogen van een netbeheerder is negatief nettoverbruik helemaal 
verdacht. Gevolg: de meteropnemer komt ogenwrijvend 
opnieuw en opnieuw langs en menigeen krijgt uiteindelijk de 
boodschap dat de meter niet deugt en moet worden vervangen. 
Ook nu het bezit van zonnestroomsystemen meer en meer 
voorkomt doen netbeheerders in sommige regio’s nog steeds 
even arrogant en onbeschoft tegenover PV-bezitters als in de 
beginjaren. Met name de factureerafdeling van Eneco, jawel, 
van uitgerekend het zich zo ‘groen’ presenterende Eneco, spant 
via haar netbeheerder  de kroon met ronduit intimidatie zoals 
“we laten uw meter vervangen, houd rekening met artikel 6 van 
de Gebruikersovereenkomst” (regel die de netbeheerder 
machtigt om maatregelen te nemen om woningen te betreden 
om de meter te vervangen dan wel om de boel af te sluiten). U 
zult zal als brave PV bezitter maar een dreigement van dit 
kaliber op uw dak krijgen. Het klinkt alsof u wanbetaler bent of 
verdacht wordt van frauduleus manipuleren met de 
elektriciteitsmeter. Praten met die mensen helpt ook niet, de 
hakken gaan meteen in het zand. Service? “We zijn mono-

polisten, meneertje!” De ZPV heeft dus niet zo lang geleden op 
de website een artikel gepubliceerd “Door de nul en je bent de 
lul”. Wat Eneco betreft is dat niet veranderd. Netbeheerders 
zoals Delta en Liander zijn meteen een stuk aardiger als u zegt 
dat u zonnepanelen bezit. Eneco niet.
Grote vraag voor ‘nullies’ en ‘neggies’ is: moet de ferrarismeter 
worden ingewisseld voor een mooie digitale tweerichtingmeter 
met twee telwerken: eentje voor de import en eentje voor de 
export? Is een PV bezitter beter of slechter af met een 
tweerichtingmeter of met een ferrarismeter? We hebben er hard 
aan zitten rekenen en onze spreadsheet met berekeningen 
laten controleren door een bevriend energiebedrijf. Onze 
bevinding is dat een ferrarismeter het prima doet en dat hij niet 
hoeft worden vervangen zo lang u een ‘possie’ bent of een 
‘nullie’. Waar de kneep zit is dat energiebedrijven geen 
negatieve standen op jaarbasis van ferrarismeters willen 
omzetten in een vergoeding: ze zetten de afrekening gewoon 
op nul. Hun facturerings-software kan niet overweg met 
negatieve meterstanden. Die software veranderen willen ze 
niet. Hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat niet 
verder dan het instandhouden van het netwerk. Punt. Om als 
‘neggie’ een vergoeding te krijgen voor de netto teruggeleverde 
stroom eisen de energiebedrijven een tweerichtingenmeter. Zo 
lang als die gratis wordt geplaatst, het vastrecht gelijk blijft én er 
maar éénmaal meettarief  wordt berekend vindt de ZPV dat 
acceptabel. Voor de ‘neggie’ klant is dit voordeliger dan het 
behouden van z’n ferrarismeter omdat hij nu wél vergoeding 
krijgt over de netto teruggeleverde stroom. Een en ander gaat 
goed tot een omvang van een PV-systeem van rond 6.000 Wp 
bij een eigen jaarconsumptie van stroom van circa 2.000 kWh.
U moet er rekening mee houden dat energiebedrijven aan 
‘neggies’ alleen de kale stroomprijs van de netto teruggeleverde 
duurzame stroom betalen. Dat kan oplopen tot 9 cent bij 
Greenchoice. Waarom niet de volle mep van pakweg 25 cent 
per kilowattuur die wij als consument  betalen?  Oorzaak is dat 
de 16 cent verschil bestaat uit belasting en heffingen, en dat 
zou niet het energiebedrijf maar de minister van Financiën 
moeten terugbetalen. Dat doet de minister niet, wat eens te 
meer aangeeft hoe weinig duurzaam de regering van dit land is. 
Wél belasting heffen op stroom maar geen belasting 
teruggeven als u aantoonbaar duurzaam bezig bent en uitstoot 
van veel CO2 bespaart.
Met andere woorden: gaat u door de nul op jaarbasis, dan bent 
u administratief beter af met een tweerichtingenmeter. U krijgt 
voor het overschot iets van 9 cent per kilowattuur.  Met een 
ferrarismeter krijgt u voor het overschot niks. U kunt dan beter 
een snoertje over de schutting gooien en het overschot stroom 
aan uw buurman verkopen. Of een elektrische scooter kopen

Possies, nullies, neggies



en die zelf opladen. Een teruglevermeter is alleen leuk als de 
netbeheerder hem gratis plaatst en niet stiekem allerlei 
geniepige tariefsverhogingen invoert. Dat laatste heeft Nuon 
ooit geprobeerd met een ‘teruglevertransport-tarief’, maar ze 
werd teruggefloten door de NMa. De ZPV zal er op letten dat 
men niet opnieuw dit soort streken probeert uit te halen. 

U kunt de spreadsheet met berekeningen downloaden vanaf de 
website van de ZPV, pagina ‘Salderen’. In deze spreadsheet 
kunt u uw stroomconsumptie invullen en de grootte van uw PV-
systeem, en er komt automatisch het verschil uitrollen tussen 
wat een ferrarismeter aangeeft en wat een tweerichtingenmeter 
registreert. We nemen voor het gemak aan dat van alle 
opgewekte zonnestroom er 40% wordt ge-exporteerd en 60% in 
het eigen huishouden verbruikt. 

Spreadsheet te downloaden vanaf de website van de ZPV (vanaf 1 
september 2009)

Nu al geschiedenis
Kennismaking en ervaringen met zonnestroom  - door 
Martin Hijink

In de periode ’93-’94 was ik via m'n werkkring lid van de 
werkgroep Microverbindingen. Bij een van de bijeenkomsten 
waren we te gast bij een workshop op het ECN in Petten. Men 
lichtte ons daar in over de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van van pv-panelen. In deze panelen zitten allerlei 
microverbindingen: gepuntlast, bonded en gesoldeerd, alles op 
microniveau d.w.z. kleiner dan 0,1 mm. Via deze 
microverbindingen wordt de opgewekte gelijkstroom naar de 
centrale elektrodes geleid en uiteindelijk naar de junction box. Op 
het dak van een van de gebouwen van het ECN was een 
proefopstelling geplaatst die we van dichtbij konden bewonderen, 
om en nabij 70 stuks. De installatie werd minutieus gemonitord 
met allerlei geavanceerde meet- en afleesapparatuur. Mijn 
persoonlijke aandacht ging uiteraard in de eerste plaats uit naar 
de microverbindingen, doch deze manier van opwekken van 
stroom bracht mij op het idee om zelf op termijn hier iets mee te 
proberen.

Ik meen me te herinneren dat een groot gedeelte van de 
ontwikkelingskosten bij het ECN door Shell werd gefinancieerd. 
Nadat de ontwikkelingen bij ECN waren afgesloten werd door 
Shell in ’96-’97 in Helmond een productielijn opgestart (onlangs 
gaf de vertrekkende Shell CEO Jeroen van der Veer aan dat Shell 
verder afziet van zonne-energie, en dat ondanks het gegeven dat 
door zijn firma in 1990–2000 heel veel geld hierin is geïnvesteerd; 
zal wel voortschijdend inzicht zijn)

In voorjaar ’99 hield Greenpeace een promotiecampagne 
(Solaris). Ik aarzelde niet en gaf me meteen op voor zes 
panelen. Panelen kostten destijds per stuk ca. 1.900 gulden. 
Subsidies (o.a. door Nuon) bracht deze prijs terug tot 950 
gulden per paneel. 

Na zelfmontage met hulp van een vriend (dakmontage, helling 
35o – 10o oost  ten zuiden) produceerden mijn panelen op 11 
november 1999 voor het eerst stroom. Elk paneel had zijn 
eigen OK4E omvormer. Ik was apetrots.
Na wat aanloopproblemen en het vervangen van enkele 
omvormers omdat ze storing veroorzaakten op de radio-
ontvangst werkte een en ander perfect. Ik had ook bij aflevering 
een interface op de com-poort van de pc gekregen zodat de 
“productie” goed te volgen was. 
Nadat ik een nieuwe pc had aangeschaft heb ik gedurende ca. 
2 jaar niet meer gemonitord in de veronderstelling dat alles 
goed functioneerde. Maar op een dag met felle zon viel het me 
op dat de ferrarismeter in de meterkast niet meer terugdraaide! 
Toen ik de invertersoftware weer op de pc had geїnstalleerd 
bleek dat drie van de zes omvormers niet meer werkten! Via de 
ZPV verkreeg ik gelukkig een paar 'veteranen' die in de herfst 
van 2008 onder het dakbeschot werden gemonteerd. Alles 
werkt sindsdien weer naar behoren zij het dat een van de 
oorspronkelijke omvormers soms een temperatuur van 62 oC 
aangeeft (zie screenshot - hier 40.3 oC bij 85 Watt opbrengst). 
Dit lijkt me een inferieure meting daar het paneel een vermogen 
heeft van 93 Wp.

Al met al ben ik nog steeds “begeistert” over m’n eigen elektrici-
teitsopwekking; zo’n 8% van het verbruik in mijn huishouden.
 
Ik woon vlakbij de Duitse grens (loopt door het dorp) en als je ziet 
hoeveel tienduizenden vierkante meters zonnepaneel aan de 
overkant onder het EEG-systeem van Hermann Scheer zijn 
gelegd, dan word je daar opgewonden van.



Geheel iets anders: zag een dezer dagen op de site van ENF 
dat men in China € 1,34/Wp vermeldt. Een jaar geleden was dit 
nog € 2,80/Wp. Dit op voorwaarde dat men voor 50 kWp ineens 
afneemt aan 175 Wp-panelen, gecertificeerd en wel. 
Omgerekend zijn dit 286 stuks panelen. Stel dat je met een 
aantal gelijkgestemden 286 panelen koopt en CIF-Rotterdam 
laat aanlanden kom je nog ruim onder € 2.-/Wp uit! (zie 
hieronder).

Chinesische Hersteller bieten eine große Auswahl von Modulen 
zu konkurrenzfähigen Preisen und Bedingungen der 
Versorgung. 

Aktuelle Preise beginnen mit:(Nur ein Indikator / bei großen 
Mengen)
>>>- TÜV/IEC61215/UL/IEC61730 zertifizierte kristalline 
Module: $1.9/Wp (€1.34/Wp)<<<  
   (In aug. ’08 was dit €2.80/Wp!!)
   (Deze prijs geldt bij afname van 286 st. = 50kW)

- kristalline Module ohne Zertifizierung: $1.76/Wp (€1.24/Wp) 
- Ohne Zertifizierung/ IEC61646 zertifizierte amorphes Silizium 
Module:   
  $1.45/Wp(€1.02/Wp)
Zie ook: http://trade.enf.cn/de/?gclid=COz2gprkr5kCFYU-
3godP2NqJg

Geheel buiten de SDE-ellende om en laat de meter lekker 
terugdraaien! Wie kan hierin meegaan?

Ik vernam onlangs het gerucht dat met niet zonder toestemming 
van Nuon (Liander) mag invoeren. Mijn huidige panelen werden 
destijds (’99) door Nuon gesubsidieerd en dus zou “uitbreiding” 
met (gecertificeerde) panelen moeten kunnen. Wie weet hier 
het juiste van? Let wel: geheel buiten SDE-regeling om! Ik heb 
i.v.m. de SDE regeling vorig jaar onderstaande mail naar Senter 
Novem gestuurd; waarvan acte.
Uiteraard beh ik niets meer van mijn brief vernomen. Via-via 
vernam ik van een medewerker van SenterNovem dat hij en z’n 
collega’s momenteel geheel en al vanuit het ministerie worden 
aangestuurd en dat alles erg traag en stroperig verloopt; dit tot 
grote ergernis van hem en z’n collega’s. 
Als je het mij vraagt overheersen de grote energieboeren de 
politiek volgens de stelling:

 “WIJ WILLEN GEEN CONCURRENTIE”

Eind juli maakte SenterNovem bekend dat er voor 2009 SDE-
subsidie was verleend voor 2.446 projecten tussen 601 Wp en 
15 kWp. Men komt daarmee op een totaal van 18 MWp 
toegekende SDE-subsidie in de sector 'particulieren-klein'. Het 
is nu maar afwachten of al die projecten ook werkelijkheid 
worden. Dat hoeft niet het geval te zijn. Van de 8.000 
goedgekeurde aanvragen uit 2008 was eind juni 2009 nog maar 
pas 20,3% gerealiseerd, zoals het PV-systeem van mevrouw 
Hoebink in Eindhoven dat eind mei 2009 de eerste supergroene 
elektriciteit begon te produceren (zie elders in dit nummer). 
Eigenlijk moeten we de minister maar voorstellen om in ieder 
geval de letter 'S' van 'Stimulering' van de regeling af te plukken 
en ervoor in de plaats een 'L' van 'Loterij' te zetten, want dit lijkt 
nergens op, in ieder geval niet op een ruime, sympathieke, 
vooruitstrevende en snel te realiseren regeling. Bovendien 
hebben de mensen die nu PV panelen op het dak hebben nog 
lang niet allemaal een bruto-productiemeter. Zouden we onder 
druk van de trage netbeheerders de 'L' vervolgens weer van de 
regeling af moeten halen en er een 'E' (ellende) voor in de 
plaats moeten hangen? Bij de ZPV zijn namelijk nogal wat 
incidenten tussen PV-klanten en netbeheerders gemeld, zo veel 
dat we het raadzaam hebben gevonden eens met een Liander-
netwerkmedewerker te overleggen hoe het bij de netbeheerder 
efficienter, sneller en met betere communicatie tegenover de 
klant kan. Dat van 'ellende' is wellicht een beetje teveel, want 
geloof het of niet: er schijnen mensen te zijn die én panelen 
hebben, én subsidie toegezegd én een bruto productiemeter 
geplaatst hebben gekregen én geen gesodemieter [meer] 
hebben met de leverancier én geld op hun bankrekening 
gestort door SenterNovem. Bijkans een mirakel! Die mensen 
zijn gelukkig en die hoor je niet meer.  

SDE - loterij of erger?

Het Duitse Waddeneiland Norderney wil eind 2009 
gloeilampenvrij zijn. Het is vrijwillig, er komen geen verboden of 
voorschriften. Het eilandbestuur doet een beroep op de ‘trots’ 
van de bewoners. "Wij willen het eerste eiland in Duitsland zijn, 
en mogelijk zelfs in Europa, dat de gloeilamp afzweert", aldus 
burgemeester Ludwig Salverius van Norderney.
Philips Duitsland ondersteunt het project. Het bedrijf zal elektro-
installateurs bijscholen welk energie-efficiënt type lamp onder 
welke omstandigheden het beste alternatief vormt. 
Elektrogroothandelaar Sonepar Duitsland geeft een 
‘schrootpremie’ voor de eerste zesduizend ingeleverde 
gloeilampen.

Norderney Gloeilampvrij



Op 13 juni van dit jaar verscheen op de opiniepagina van het 
Financieele Dagblad het volgende ingezonden stuk van een wel 
heel vreemd koppel: Ruud Lubbers en Mirjam de Rijk. De heer 
Lubbers staat bij ons bekend als een verklaard voorstander van 
kernenergie. Misschien weet u dat Lubbers lang geleden als 
voorganger van mevrouw van der Hoeven (minister EZ) zijn 
uiterste best deed ons de kweekreactor van Kalkar door de 
strot te rammen. Mevrouw de Rijk is het doortastende, groene 
directiemeisje van de stichting Natuur en Milieu dat om het zo 
te zeggen niet echt verlangt naar de wondere klimaatbeloften 
van kernenergie. Wat moeten die twee dan met elkaar? Welke 
heldere vonk is overgesprongen? En het antwoord is pikzwart: 
kolen! Beiden zijn lid van de Taskforce Carbon Capture and 
Storage, een publiekprivaat samenwerkingsverband dat de 
toepassing van CO2-opslag in Nederland wil versnellen. Onder 
de titel ’Verplicht aan onze kinderen. Tweede Kamer moet 
ondergrondse CO2-opslag in lege gasvelden verplicht stellen’ 
schreven de dame en heer een pleidooi op de opiniepagina van 
het Financieele Dagblad. We plukten het stuk van de website 
van het blad. Hier is de tekst.
De bouw van vier nieuwe kolencentrales door E.ON, Electrabel, 
RWE en Nuon mag alleen doorgaan indien CO2-afvang en -
opslag daadwerkelijk toegepast wordt. De Tweede Kamer kan 
dat eisen in het debat over het klimaatbeleid.
Wij zijn het er over eens dat we op lange termijn de 
klimaatsdoelstellingen moeten bereiken met energiebesparing 
en duurzame energie. Maar dit is helaas niet voldoende om de 
klimaatdoelstelling te bereiken.
Ruud Lubbers voelt zich als medeoprichter van het Earth 
Charter verantwoordelijk. Het klimaatprobleem is naast een 
ecologische ramp ook een ethische uitdaging voor de 
wereldgemeenschap.
Hoe langer we onverminderd kooldioxide uitstoten, des te 
groter zijn de consequenties voor het ecosysteem en de 
komende generaties. Daarom moeten wij oplossingen vinden 
voor de periode dat er nog niet voldoende duurzame energie is 
en nog fossiele brandstoffen, zoals kolen, worden verbruikt. Dat 
is een dure plicht tegenover onze kinderen en hun kinderen. De 
miljoenen tonnen reductie die we in 2020 nog niet halen met 
energiebesparing en duurzame energie, moet dus op een 
andere manier gerealiseerd worden.
De oplossing daarvoor hebben we: CO2 voor altijd ondergronds 
opslaan in onze lege gasvelden. We kunnen kooldioxide 
namelijk bij de schoorstenen van elektriciteitscentrales en 
fabrieken afvangen, het dan via pijpleidingen vervoeren naar de 
lege gasvelden en het daar in de diepe ondergrond opslaan. 
CCS heet die techniek; naar het Engelse ’Carbon Capture and 
Storage’.

Vreemde bedgenoten Het is daarom niet langer verantwoord om nieuwe kolencentrales te 
bouwen die onbeperkt kooldioxide uitstoten. Veel landen vinden dat 
ook. Denemarken en Nieuw-Zeeland hebben een moratorium 
ingesteld op kolencentrales zonder CCS. Andere landen zoals 
Canada en Noorwegen verplichten CCS of stellen zoals in 
Californië een CO2-norm in voor nieuwe centrales.
Ook de Britse regering heeft onlangs aangekondigd alleen nieuwe 
kolencentrales toe te staan met CCS. Zelfs het bedrijfsleven en de 
conservatieve oppositie in Engeland steunen dit plan.
Ook in Duitsland keert het tij voor kolen. De sociaaldemocratische 
milieuminister Sigmar Gabriel heeft afgelopen week voor het eerst 
gepleit tegen kolencentrales zonder CCS. Hij wil dat zijn politieke 
partij (SPD) in de aankomende Duitse parlementsverkiezingen in 
september hier een speerpunt van maakt in de strijd tegen 
klimaatverandering.
En Nederland? Het kabinet gelooft nog steeds dat CO2 door het 
ETS (Europese Emissiehandelssysteem) een prijs krijgt waardoor 
elektriciteitbedrijven vanzelf CO2-uitstoot gaan afvangen en 
opslaan.
Maar alles wijst erop dat de CO2-prijs tot na 2020 zo laag blijft dat 
het goedkoper is om CO2 uit te stoten dan op te slaan. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit een recent onderzoek van McKinsey. De Britse 
regering heeft daarom officieel verklaard dat het ETS alleen niet 
voldoende is en dat aanvullend beleid nodig is.
Het klimaatbeleid van het kabinet wint aan geloofwaardigheid als er 
ook in Nederland (emissie)eisen worden gesteld aan nieuwe 
centrales waardoor kolencentrales niet anders kunnen dan de CO2 
af te vangen en op te slaan. Ook na de CCS-demonstratieprojecten 
die nu in de race zijn voor subsidie.
De elektriciteitsindustrie is bang dat hun concurrentiepositie 
verslechtert wanneer extra eisen, zoals CCS, worden gesteld. Maar 
wanneer we in Noordwest-Europa samen optrekken met Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk is van ongelijke concurrentie geen 
sprake.
CCS mag natuurlijk niet dienen als excuus om minder te doen aan 
energiebesparing en duurzame energie. Allereerst moet Nederland 
een stevig energiebesparingsbeleid voeren. Daarnaast moeten we 
een doeltreffend ’feed-in tarief’-systeem zoals in Duitsland of 
Spanje ontwikkelen om voldoende geld beschikbaar te stellen voor 
investeringen in duurzame energie. Zo voorkomen we dat CCS de 
duurzame energietransitie vertraagt.
Nederland staat dit jaar op een kruispunt. Neemt de overheid de 
verantwoordelijkheid door technologie-eisen te stellen in het belang 
van onze toekomst? Neemt het bedrijfsleven de 
verantwoordelijkheid voor de CO2 die zij uitstoten? Wij hopen dat 
het kabinet klimaatleiderschap zal tonen en dat het bedrijfsleven 
bijdraagt door CO2 af te vangen en te betalen voor transport en 
opslag. Als we kolencentrales bouwen zonder CCS is de schade 
voor het klimaat én voor de economie onverantwoord groot.
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