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De verkiezingen staan voor de deur en dat vond de redactie 
aanleiding om eens door een energiebril naar de bonte 
rij partijprogramma’s te kijken en om gewapend met een 
camera, een opschrijfboekje en een ijverig pennetje een 
bezoek te brengen aan het debat tussen de aanstaande 
Tweede Kamerleden in Utrecht op 28 augustus. Het resultaat 
ziet u in de rapportage verderop in dit nummer van de Power 
to the People.

Het was een rare zomer, met eerst een natte en teleurstellende 
juni- en julimaand en daarna een stralende en warme 
augustus. Wie had dat gedacht! De kilowattuurtjes vlogen er 
in ieder geval af in de tweede helft van augustus. De mensen 
die afgelopen zomer zonnepanelen hebben gekocht met de 
nieuwe subsidieregeling zullen er dubbel en dik plezier aan 
hebben gehad. Trouwens, heel wat leden van de ZPV meldden 
trots dat ze er een paar paneeltjes bij hadden besteld omdat 
die subsidie nou net dat steuntje in de rug gaf dat ze nodig 
hadden. Gefeliciteerd!

We zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe het zal gaan na de 
verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s zijn heel behoudend 
op het gebied van duurzame energieopwekking. Het is de 
politiek vooral een probleem waar het extra geld vandaan 
moet komen. Houd u er rekening mee dat gas en elektriciteit 
voor de kleine consument een stuk duurder gaat worden. 
Dat begint al in oktober met BTW-verhoging op stroom, 
heffingen, vastrecht en wat dies meer zij. Dan komen er nog 
tariefsverhogingen per 1 januari bovenop. Zonnestroom 
wordt dus volgend jaar weer meer rendabeler dan ze al was. 
Dat geeft in ieder geval hoop. Verder is per 1 september de 
gloeilamp officieel verleden tijd. Ook dat is weer een klein 
stapje vooruit..

De redactie wenst u veel leesplezier toe in dit nummer van de 
Power to the People.
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Woningeigenaren, maar ook flatbewoners 
en huurders in Amsterdam, opgelet!
De gemeente Amsterdam maakte op 18 juli 
j.l. bekend dat men leningen gaat verstrekken 
tegen lage rente (2,61%) aan woningeigenaren, 
“kleine verhuurders” (van maximaal acht 
woningen) en verenigingen van eigenaren 
(VVE’s) die dat geld willen inzetten om huizen 
“energiezuiniger” te maken, bijvoorbeeld door 
isolatie of de plaatsing van zonnepanelen. De 
leningen worden vertrekt tot een maximaal 
bedrag van EUR 15.000 per woning en hebben 
een looptijd van tien jaar. “De maatregel past 
in het Amsterdamse beleid om woningen 
energiezuiniger te maken”, aldus het bestuur 
van de hoofdstad dat bestaat uit VVD, PVDA en 
Groenlinks. De Amsterdamse CDA-fractie is het 
oneens met de leenfaciliteit.
Amsterdam noemt de regeling de 
‘energielening’. “Voor eigenaren is het 
vaak lastig om financiering te krijgen voor 
energiebesparende ingrepen aan een woning. 
De gemeente lost dit financieringsgat nu op, zo 
worden eigenaren van woningen in staat gesteld 
om de energiezuinigheid van hun woning(en) 
te verbeteren”, aldus het stadscollege, dat de 
beoogde energiebesparing koppelt aan de eigen 
CO2-doelstelling van de stad. Die doelstelling 
is 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 
1990.
Voor bewoners leidt energiebesparing volgens 
Amsterdam tot meer “wooncomfort” en 
natuurlijk een lagere energierekening.

De lening kan worden ingezet voor vloerisolatie, 
zonnepanelen, gevelisolatie, zonneboilers, 
spouwmuurisolatie, HR-ketels, dakisolatie, 
grijswatersystemen, isolatie van leidingen, 
groene daken en isolerende beglazing. 
Overwegend ingrepen die vol inzetten op 
beperking van energieverbruik dus, maar met 
zonnepanelen in de lijst is ook eigen productie in 
de regeling betrokken.
Amsterdam trekt de komende jaren maximaal 
EUR 10 mln uit voor de leningenpot. Op is 
dus op, en dat betekent er snel bij zijn. Het 
aardige is dat ook VVE’s en huisjesmelkers 
nu bij de gemeente geld kunnen lenen om 
energiedoelstellingen te realiseren. Er is nogal 
wat kritiek vanuit de gemeentepolitiek op 
de regeling want de gemeente “speelt voor 
bankje” en dat is volgens sommige lieden niet 
de primaire rol van een gemeente. Overigens 
noemde het kabinet het beschikbaar stellen van 
financieringsmiddelen voor energiebesparende 
maatregelen door overheden een belangrijke 
beleidspijler om huizen energiezuinig te krijgen, 
naast het belasten van energieverbruik en 
het informeren over energiezuinigheid. Die 
belastingen hebben we al meer dan voldoende, 
dus een beetje financiering lijkt ons een druppel 
op de gloeiende plaat.

Bericht aangepast/afkomstig van Energeia,  
http://www.energeia.nl/preview/1667-Adam-leent-
geld-uit-voor-energiebesparing-CDA-vindt-constructie-
niet-slim.html

A’dam leent geld uit voor energiebesparing
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China zet in op 21 GWp zonnestroom in 2015

China zet in op 21GWp zonnestroom 
in 2015
In China realiseert men zich al wat langer dat 
milieuvervuiling en met name de luchtvervuiling 
waarmee de exorbitante economische 
groei gepaard gaat niet meer acceptabel 
is. Bovendien vreten de industrie en de 
kolencentrales zo veel steenkool dat de groei 
in eigen productie en import niet lang verder 
ongebreideld kan doorgaan, eenvoudigweg 
omdat er geen nieuwe leveranciers meer zijn en 
de transportcapaciteit het niet kan bijhouden. 
Dus bouwt men kerncentrales (18 in aanbouw 
en 50 stuks in de planning), grote windparken, 
en doet men ook een beetje aan zonnestroom. 
Dat ‘beetje’ was oorspronkelijk 5 GWp in 2015, 
later bijgesteld tot 15 GWp en sinds juli van dit 
jaar naar 21 GWp in 2015. In dat jaar moet er 
ook 100 GW aan windenergie draaien en moet 
er 290 GW door waterkracht  worden opgewekt. 
De doelstellingen zullen worden gehaald door 
grote industriële afnemers te verplichten een 
deel van de verbruikte energie aan te kopen bij 
‘groene’ producenten.
De doelstelling voor zonnestroom, hoe 
gigantisch het lijkt voor ons, knusse 
polderbewoners, is in dit perspectief eigenlijk 
heel beperkt. En bovendien zijn het niet de 

Chinese consumenten die de zonnepaneeltjes 
op hun huisjes schroeven, maar worden er 
gigantische centrale zonnestroomparken 
gebouwd. Vooral niet de consument erbij 
betrekken lijkt het motto. Dat is niet zo 
raar in dit autoritair geregeerde land, want 
bestaat er iets democratischer dan decentrale 
energieopwekking voor je eigen gebruik? 
In China moeten consumenten consumeren en 
verder niks. Kritiek wordt niet op prijs gesteld.
Dezelfde gigantische doelstellingen leiden 
ertoe dat in 2015 meer dan 9,5% van de 
nationale energieconsumptie (equivalent van 
de energie in 478 miljoen ton steenkool) 
duurzaam zal worden opgewekt (men rekent 
vrolijk waterkracht als ‘duurzaam’). Dat betekent 
dat in dat jaar nog steeds 90% van de energie 
uit steenkool, bruinkool en aardolie wordt  
gehaald, ofwel een equivalent van  4.302 
miljoen ton steenkool). Het wordt er voorlopig 
maar mondjesmaat schoner op, daar in China. 
Verbetering van efficiency zou een stuk helpen.

http://www.rechargenews.com/business_area/
politics/article319481.ece
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Het is algemeen bekend dat in Duitsland 
ongelooflijk veel zonnepanelen zijn en steeds 
worden geïnstalleerd. Om jaloers op te zijn. In 
2011 bijvoorbeeld werd liefst 7.400 MWp in de 
Bondsrepubliek bijgeplaatst. Een superprestatie, 
olympisch goud. Per inwoner (81 miljoen) 
installeerde men in Duitsland in dat jaar 92,5 
MWp.
In hetzelfde jaar werd in Australië 837 MWp 
zonnestroom gerealiseerd. Op het eerste gezicht 
een stuk minder dan bij onze Oosterburen. De 
inwoners van down under zijn desalniettemin 
heel erg trots op hun prestatie. Ter vergelijking: 
Australië heeft 20 miljoen inwoners, Nederland 
15 miljoen. In Australië werd in het jaar 2011 
een hoeveelheid van 41,8 Wp per inwoner aan 
zonnepanelen bijgeplaatst. In ons land was 
dat een schamele 25 MWp, ofwel 1,5 Wp per 
inwoner. Gerekend naar de bevolking werd in 
Duitsland dus twee keer zo veel geïnstalleerd als 
in Australië. Over Nederland praten we verder 
niet, het schaamrood zou op onze kaken moeten 
staan.  
Van de hoeveelheid zonnepanelen in Australië 
bestond 815 MWp de totale installaties in 
de categorie kleiner dan 10 kWp, ofwel dit 
waren installaties die passen op de daken van 
kantoren, scholen en huizen. Een kleine correctie 
moet worden toegepast van 58 MWp voor 
autonome installaties in de outback (Australië 
is gezegend met ongelooflijk uitgestrekte 
gebieden waar verschrikkelijk weinig mensen 
wonen, en deze geïsoleerde communities krijgen 
tegenwoordig stroom via hybride diesel/zonne-
installaties – omdat dit eilandbedrijf is valt het in 
de categorie ‘autonoom’).   
Waarom is men in Australië dan zo apetrots?  
Dat zit hem in het type installatie. In Australië is 
de supergrote megazonnefarm een onbekend 
verschijnsel. De elektriciteitsboeren zijn daar 
net zo oerconservatief als in Nederland en 
stoken dus kolen. Punt. Steenkool genoeg. 
Verreweg de meeste zonnestroominstallaties zijn 

in Australië particulier initiatief: huiseigenaren 
en kleine zakenlieden die hun optrekjes en 
bedrijfspanden opleuken met zonnepanelen. Ze 
moeten wel, want de belasting die de staat heft 
op kolenstoken wordt brutaal en meedogenloos 
doorberekend aan de consument. Stroom was 
vroeger voor de consument spotgoedkoop, 
tegenwoordig net zo duur als in Europa. En 
inderdaad, een reiziger die door het verre 
Australië trekt zag zo’n 5 jaar geleden nog 
veel daken van huizen met daarop een soort 
sardineblikjes met opgerold deksel (zonneboilers 
met reservoir), maar tegenwoordig blikkert het 
blauw van de zonnepanelen de toerist al van 
verre tegemoet. Het is zeer respectabel wat 
huiseigenaren daar op zonnestroomgebied 
hebben gepresteerd. [foto]
96 procent van de gerealiseerde PV in Australië 
in 2011 bevond zich in de categorie 10 kWp 
en minder. In Duitsland werd in deze categorie 
“slechts” 759 MWp neergezet. Een gouden 
medaille voor Australië in het bantamgewicht, en 
een zilveren voor Duitsland. 
Het gemiddelde vermogen dat tegenwoordig 
op de daken van Australische woningen wordt 
geplaatst is 2,5 kWp. Per jaar levert zo’n systeem 
met de fantastische zonneschijn in dat land 
twee keer zo veel op als in Nederland, dus iets 
in de grootte van orde van 4.500 kWh. Een 
leuke hoeveelheid stroom waarvan meteen een 
heleboel verbruikt wordt door de airco waarmee 
vrijwel ieder Australisch huis is uitgerust. Zuinig 
zijn ze niet, daar down under.

Wereldkampioen bantam-PV installaties: 
Duitsland of Australië ?
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Duitsland: in eerste helft van 2012 4.300 
MWp zonnestroom bijgeplaatst
In Duitsland is in de eerste helft van 2012 
volgens het Bundesnetzagentur iets in de orde 
van grootte van 4.300 MWp aan nieuwe 
zonnepanelen geïnstalleerd. Volgens het 
Agentur (opnieuw) een record. Hiermee komt 
het totale geïnstalleerde zonnestroomvermogen 
in Duitsland uit op 28 GWp. Ook dat is een 
record. Duitsland wekt op dit moment 5,3% 
van alle benodigde stroom duurzaam op met 
zonnepanelen. Ook dat doet geen land ter 
wereld de Bondsrepubliek na. Verder draagt 
windstroom bij aan 9,2 %, biomassa 5,7 % en 
overige bronnen (waterkracht?) 4,8%, in totaal is 
25% van de elektriciteitsvoorziening duurzaam. 
Overigens werd bij Keulen in augustus 2012 
een enorme nieuwe kolencentrale (2.200 MW) 
officieel in bedrijf genomen. De eigenaren 
verkondigden trots dat de units in deze centrale 
in een uur kunnen worden af- of bijgeschakeld, 
en dat deze centrale verouderde kolencentrales 
vervangt die nog veel smeriger zijn dan de 
nieuwe.

De record-installatie van zonnepanelen in 
Duitsland houdt waarschijnlijk verband met 
een verlaging van het teruglevertarief voor 
zonnestroom per 1 juli 2012. Bedrijven en 
particulieren wilden nog snel profiteren van de 
oude terugleverregeling en haastten zich naar 
de installateurs. Het werkt precies hetzelfde als 
met allerlei goederen waarvan men weet dat die 
sterk in prijs worden verhoogd: een run op de 
winkel, gevolgd door een wat rustiger vaarwater. 
Wat er dus in Duitsland in het tweede halfjaar 
wordt bijgeplaatst is dus voorlopig onduidelijk. 
De cijfers komen in 2013 boven water.
Aardig is dat in Duitsland op een zonnige 
dag rond het middaguur 18 tot 20 GW 
aan vermogen op het nationale net wordt 
bijgedragen door zonnestroom. Dit is gelijk 
aan de output van 20 stevige kerncentrales 
(of 40 centrales van het type Borssele die 500 
MW vermogen levert). De conclusie van de 
redactie van de PttP is dat men in Duitsland geen 
kernenergie meer nodig heeft.

http://www.reuters.com/article/2012/08/02/
germany-solar-idUSL6E8J2LNQ20120802

4300 MWp Duitsland eerste helft 2012
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PV in India, een geval apart
Op 1 augustus j.l. maakte het Indiase 
ministerie voor Nieuwe en Duurzame Energie 
bekend dat er in het land op dat moment 
1.030 megawattpiek aan zonnestroom was 
gerealiseerd en dat India dus is toegetreden 
tot de exclusieve eredivisie van meer-dan-
1-gigawatt-landen. Die eredivisie begint al 
aardig groot te worden, want andere leden zijn 
Duitsland, Italië, Spanje, China, USA, Tsjechie, 
Frankrijk, Australië, Japan, en België (wikipedia, 
begin 2011). De aankondiging kwam op een 
merkwaardig moment, vrijwel gelijktijdig met 
een gigantische nationale stroomstoring die twee 
dagen heeft geduurd en waarbij honderden 
miljoenen Indiers waren betrokken. 
Wat is er in India aan de hand? In de eerste 
plaats is er de onstuimige economische groei. 
Besteedbare inkomens nemen toe, en meer en 
meer mensen kunnen zich allerlei elektrische 
apparaten veroorloven. En dat doen ze ook. 
Stroom is spotgoedkoop, zelfs gratis voor 
boeren. De elektriciteitsleveranciers moeten 
tegen vaste (lage) tarieven leveren en hebben 
het geld niet om te investeren in infrastructuur. 
De electrikiteitsproducenten moeten leveren 
tegen vaste (lage, gesubsidieerde) tarieven en  
investeren dus ook nauwelijks in infrastructuur. 
Als klap op de vuurpijl is de nationale 
brandstofleverancier, Coal India, een logge 
monopolistische en corrupte organisatie met veel 
te veel werknemers en slechte service. Gevolg: 
chronische tekorten aan stroom, brownouts en 
nu dus uiteindelijk, catastrofe. In het midden 
van deze zakelijke, administratieve en politieke 
puinhoop probeert een zonnestroomprogramma 
wat verlichting te geven van de ellende, 
genaamd de “Jawaharlal Nehru National 
Solar Mission”, dat tot doel heeft om in 2020 
liefst 20 GWp aan zonnestroomcapaciteit te 
hebben gerealiseerd. In 2013 moet er 1 à 
2 GWp zijn geplaatst, 4 tot 10 GWp tussen 
2013 en 2017, en dan uiteindelijk die 20 
GWp in 2020. Die 20 GWp zal niet allemaal 
uit fotovoltaïsche projecten bestaan, maar 
ook voor een deel zonthermische centrales 
omvatten. Het gaat heel aardig totnogtoe 
want de eerste gigawattpiek is dus al ver voor 

de deadline bereikt. De projecten liegen er 
niet om, bijvoorbeeld Gujarat (2012; 400 
MWp). Dit zijn allemaal grootschalige, centraal 
bedachte en uitgevoerde zonnestroomparken. 
Experts beweren dat in 2016 netpariteit voor 
zonnestroom kan worden bereikt. Naast al deze 
heisa wordt op het platteland stilletjes gewerkt 
aan lokale, decentrale elektriciteitsvoorziening in 
dorpen waarbij kerosine voor verlichting wordt 
vervangen door zonne-elektriciteit. 
Het enige dat de Indiers ernstig kan belemmeren 
op weg naar duurzame elektriciteitsopwekking is 
gebrek aan geschoold personeel. Veel projecten 
zijn mede daardoor nogal slordig uitgevoerd. 
Installateurs, heeft u zin in avontuur ?

bron:  http://www.steelguru.com/indian_news/
India_hits_solar_power_milestone_in_midst_of_worst_
blackout_this_decade/276282.html

India treedt toe tot club gigawatters
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Nog maar een paar jaar geleden was het 
allemaal nog netjes verdeeld in de wereld. 
Elektriciteit decentraal opwekken dat deden 
alleen burgers en kleine bedrijven via 
zonnepanelen op het dak. Grootschalig 
elektriciteit produceren uit zonneschijn was 
weggelegd voor enorme zonthermische 
centrales in woestijnen. PV was veel te duur 
voor industriële stroomopwekking. Echter, in het 
kielzog van de indrukwekkende prijsdalingen 
van zonnepanelen in de afgelopen jaren 
zijn heel wat zonthermische plannen stilletjes 
verdwenen of omgezet in grote PV parken. 
PV-“centrales” van 400 MWp zijn geen 
toekomstmuziek meer, ze bestaan al. Toch zijn 
een paar in het oog springende zonthermische 
projecten nog steeds op spoor. Een ervan is 
het Ivanpah-project. In 2010 sloeg de firma 
BrightSource de eerste paal in de Mojavewoestijn 
van Californië van een enorm zonthermisch 
project. De locatie ligt op ongeveer 75 km 
ten noorden van het stadje Needles, tegen de 
grens met de staat Nevada. De centrale krijgt 
een vermogen van maximaal 392 MW en 
zal elektriciteit leveren gelijk aan de jaarlijkse 
stroombehoefte van 140.000 Californische 
huishoudens. De centrale wordt gebouwd naar 
Spaans voorbeeld (Centrosolar, bij Sevilla), in 
drie units. In het centrum van elke eenheid staat 
een grote toren. Op de toren staat een groot vat 
met vloeistof dat wordt verwarmd door in totaal 
50.000 spiegels die rondom de torens staan 

opgesteld en die zonlicht weerkaatsen richting 
toren. De verhitte vloeistof wekt stoom op die 
turbines aandrijft. De afgewerkte stoom wordt 
opgevangen om te worden hergebruikt, want 
water is een kostbaar goedje in een woestijn. 
Een kerncentrale van vergelijkbare omvang 
verbruikt 10 keer zoveel water als de geplande 
installatie. 
Op 16 augustus j.l. verkondigde BrightSource 
via een persbericht trots dat men nu halverwege 
realisatie was gekomen. Er zijn 2.100 arbeiders 
aan het werk, de eerste toren staat en spiegels 
worden gemonteerd in een tempo van een paar 
honderd per dag. In 2013 moet de centrale 
gaan draaien. De foto’s zijn satellietopnamen 
waarin u kunt zien dat unit nummer 1 ver op 
weg is naar voltooiing.

Heeft u interesse, surf naar 
www.ivanpahsolar.com

Thermische zonne-energie: 
het Ivanpah project
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Energiedebat “Burger en Energie” 
Op 28 augustus vond in Utrecht een debat 
plaats tussen zittende en aankomende Tweede 
Kamerleden met ‘energie’ in hun portefeuille. 
De ambiance was een met veel glimmend 
roodbruin tropisch hardhout aangeklede 
grote zaal in Societeit “De Vereniging” waar 
men zich 100 jaar terug in de tijd zou kunnen 
dromen. Het podium was bevolkt met politici, 
de debatleider energieke Wouter de Jong, 
voorzitter van ODE en de zaal zat propvol met 
hoopvolle toehoorders. Onder het publiek 
een bovenmodaal aantal eigenaren van 
zonnepanelen, want het publiek telde naast 
gewone Utrechters en ODE-leden ook een 
aantal ZPVers.

Eigenlijk hadden de dames en heren politici 
niet zoveel te zeggen. De uitstraling van het 
zaaltje paste precies bij de ambities van de 
dames en heren politici. De officiële partijlijnen 
werden gevolgd en men waakte er zorgvuldig 
voor om niet zó enthousiast te worden dat 
men onbesuisde beloften deed. Wat willen 
de politieke partijen? Volgens de mening van 
uw redactie niet zo veel. Er is de Europese 
doelstelling van minimaal 14% duurzaam 
opgewekte energie in 2020. Als een boer 
met kiespijn werkt men naar dat doel toe. 
IJselijk traag en met lange, lange tanden. Er 
moet dus wat meer windenergie komen en 
wat meer  zonne-energie, en vooruit, wat 
energiebesparing, maar hoe, en welke termijn, 
en wie wat betaalt, daar had maar een enkeling 
een duidelijke mening over, bijvoorbeeld 
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), namelijk 
kolenverstokers. Dat lijkt op een zwarte Piet 
uitdelen aan de elektriciteitsbedrijven, maar er 
is altijd ook zoiets als wegverkeer (mag alweer 
130 scheuren en energie verslinden, geen 
woord over gerept), het vliegverkeer (kwam 
niet aan de orde) en grote energieverslindende 
procesindustrie (mocht even wat sympathie 
genieten van de VVD-man maar dan vanwege 
behoud van werkgelegenheid). Marieke van 
der Werf (CDA) maakte het bont. Ze kwam 
met een waslijst van partijwensen, de een nog 
mooier dan de andere, maar ja, ze opereert 

in de machtige schaduw van de minister van 
Economische Zaken die ook bekend staat als 
“Prins Kernafval” en dan weet u hoe de wind 
waait in de CDA achterkamertjes in Den Haag. 
Uit de mond van de CDA dame kwamen 
zoetgevooisde woorden, maar bewijsbare 
daden van het afgelopen kabinet, helaas, eh... 
nee. Erg geloofwaardig vond de zaal het niet. 
Ook moeten vooral de belastinginkomsten die 
gewone huishoudens ophoesten in stand worden 
gehouden. Energie dient dus de komende tijd 
om gaten in de begroting te stoppen. Groen 
Links lost alle problemen luchtigjes op met 
belastingverhogingen, daar zitten huishoudens 
niet op te wachten. De PvdA wilde voornamelijk 
fiscale instrumenten inzetten, zoals OZB 
verlaging voor zonnepaneelhuishoudens. We 
zien de complexe regelingen alweer verschijnen, 
met een dito toename van ambtenaren 
en burocratie, uitzonderingsregeltjes en 
fraudegevoeligheid. Rene Leegte (VVD) vond 
dat de markt alles vanzelf oplost en noteerde 
dat vooral het bedrijfsleven niet moet worden 
opgezadeld met hogere energiebelastingen 
(gaat ten koste van werkgelegenheid, de 
hoogovens kunnen dan wel sluiten). Alsof het 
grote bedrijven zo ongelooflijk veel belasting op 
hun energieverbruik zouden betalen. Volgens 
de VVD-man helpt energiebesparing niet echt. 
Als apparaten zuiniger worden kopen mensen 
er eenvoudigweg meer van en gaat het totale 
energieverbruik omhoog. Bovendien moeten de 
consumenten van de VVD zelf mogen beslissen 
hoeveel energie ze verbruiken. Een interessante 
opinie. Totaal verbijsterd was uw waarnemer 
toen Stientje van Veldhoven (D66) weigerde om 
kernenergie een taboe op te leggen. Ze wil “alle 
opties open houden”. Zulke taal zijn we niet 
gewend uit de centrum-liberale hoek.

Nee, hoewel het leuk is om politici met elkaar 
te horen debatteren, venijnige stootjes en 
kwinkslagen te zien uitdelen, en om na afloop 
bij de tap een biertje te drinken, ging uw 
reporter toch een beetje teneergeslagen naar 
huis. Van urgentie heeft men nog nooit gehoord, 
visie is ver te zoeken, 
de ambities zijn om te huilen, de fossiele 

Energiedebat Utrecht
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belangen in ons landje zijn mega, de neuzen 
wijzen alle kanten op, en de wil om energie 
duurzaam op te wekken is zo laag dat het er 
somber uitziet. Alles kan als het de schatkist 
maar niks kost. Het is echt crisis, mensen.

Hoofdlijnen van de politieke partijen 
m.b.t duurzame energie (voor een deel 
bij het Centraal Planbureau gevonden, en de 
kernenergiestandpunten overgenomen van www.
energie-matters.nl).

• CDA: Er zijn heldere doelstellingen nodig 
om uitdagingen te kunnen aangaan. 
Kernenergie is op de lange termijn niet 
meer nodig. Elektriciteitscentrales moeten 
verplicht biomassa bijstoken. In 2020 moeten 
nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn. 

• CU: Geen nieuwe kolencentrales. 17% 
hernieuwbare energie in 2020. Belasting 
op energie gaat omhoog, er komt een 
kilometerheffing voor auto’s, en belasting 
op productie van grijze stroom. Belasting 
op vliegreizen. Verruiming van de 
salderingsregeling. Energiebesparingsaftrek 
voor particulieren. Verplichting voor bedrijven 
om energiebesparingsmaatregelen te treffen 
die zich in 7 jaar of korter terugverdienen. 

• D66: Alle opties open houden. Ook 
kernenergie. 16% hernieuwbare 
energie in 2020. Stroom wordt duurder. 
Salderingsregeling wordt verruimd. 
Heffingskorting op energiebelasting voor 
huishoudens wordt verminderd.

• GroenLinks: De vervuiler betaalt. Belasting 
heffen op alles wat fossiel is. CO2 
belasting op kolencentrales. Dus: stroom 
en gas worden een stuk duurder. Veel 
windmolens bouwen. Die subsidie op 
zonnepanelen hebben we toch maar leuk 
voor elkaar gekregen. Die blijft. SDE+ 
daarentegen wordt afgeschaft. Invoering 
van een leveranciersverplichting aandeel 
duurzaam opgewekte elektriciteit. Scholen, 
ziekenhuizen e.d. moeten meer energie 
besparen. Particulieren kunnen investeringen 
voor isolatie e.d. aftrekken van de 
inkomstenbelasting. Bedrijven krijgen hogere 
investeringsaftrek voor verduurzaming. Laag 
BTW tarief voor duurzaam opgewekte energie 
en isolatiemaatregelen. Salderingsgrens 
van 5000 kWh/jaar wordt opgeheven: men 
mag zoveel duurzaam opgewekte stroom 
terugleveren als men wil. Verlaagd tarief 

energiebelasting voor glastuinbouw wordt 
opgeheven.

• PvdA. Windmolens op zee bouwen, niet in 
de achtertuin van het zomerhuisje van de 
partijkandidaat. Leveranciersverplichting 
aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit 
om 18% duurzaam in 2020 te kunnen halen. 
Inzetten op energiebesparing.

• Partij voor de Dieren: Afval van kernenergie is 
gevaarlijk.

• PVV: Kernenergie is veilig en goedkoop en 
stoot geen CO2 uit. Windmolens draaien op 
subsidie, kerncentrales niet. Kolencentrales 
krijgen belastingvrijstelling. Aardgas voor 
kleinverbruikers wordt goedkoper. Subsidies 
voor duurzame energie worden afgeschaft.

• SGP: SDE+ wordt afgeschaft, en ook de 
SDE+ heffing. Er komt een fonds waaruit 
goedkope leningen worden verschaft voor 
verduurzaming. Verhoging energiebelasting, 
invoeren vliegbelasting. Elektriciteitscentrales 
moeten verplicht biomassa bijstoken. Doel 
is 14% hernieuwbare energie in 2020. 
Bij renovatie van woningen moet het 
energielabel minstens twee stappen beter. 
In de utiliteitsbouw worden alle maatregelen 
die energiebesparing opleveren met een 
terugverdientijd van 5 jaar of minder 
verplicht.

• SP: Er komen geen nieuwe kolen- en 
kerncentrales. 14% hernieuwbare energie in 
2020, vooral door wind op zee. Investeren in 
isolatie van huurwoningen. Overheid moet 
het goede voorbeeld geven.

• VVD: Kerncentrales bouwen mag, maar 
verwacht geen overheidssteun. Minder 
milieubelastingen voor huishoudens. 
Leveranciersverplichting aandeel duurzaam 
opgewekte elektriciteit om 14% duurzaam in 
2020 te kunnen halen. Ieder voor zich. 
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Remco de Graaff
Mijn naam is Remco de Graaff, ik woon in 
Enschede. In 2009 ben ik begonnen met een 
zonneboiler met een 10m2 collector. Die vulde 
een groot gedeelte van het dak van m’n huis. 
Dit jaar moeten er 3 zonnepanelen bij komen, 
en dat kan dan een gedeelte van mijn lage 
elektriciteitsverbruik afdekken. Nadat er bij de 

3 jaarvergaderingen van de ZPV die ik heb 
bezocht er 2x dringend werdt gevraagd om 
nieuwe bestuursleden, heb ik me aangemeld 
als bestuurslid. Aangezien ik verwacht dat er de 
komende jaren veel mensen zonnepanelen gaan 
kopen, denk ik dat de ZPV hard nodig is om 
leden te helpen met uitleg over de salderen, al 
dan niet met domme en slimme digitale meters.

Nieuw bestuurslid

Welkom Remco!
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Sinds 1 juli jongstleden is er weer een 
subsidieregeling voor zonnepanelen. Hoera! In 
het Haagse achterkamertje waarin het Kunduz-
akkoord in elkaar werd gedraaid kreeg een 
politicus een leuk idee: verlaag de BTW op 
zonnepanelen. Dat ging naar goed Haags 
gebruik een dagje later niet door want het bleek 
te duur en te open-eindachtig. Er werd dus 
inderhaast een regeling in elkaar gestampt dat 
kopers van zonnepanelen 15% subsidie krijgen 
met een kap van 600 euro per aanvrager. De 
regeling werd voorzien van een bescheiden 
potje, namelijk 21,5 miljoen euro voor 2012 
en ietsje meer voor 2013. Daarna is het weer 
zoals vanouds: wéér een nieuwe regeling. Op 
23 augustus verklaarde Agentschap.nl dat er al 
11 miljoen was uitgegeven en dat er dus nog 10 
miljoen te vergeven was. Tot zover de geweldige 
stimulans. De Kunduz-jongens en meisjes 
juichen en pronken trots als pauwen met hun 
blauwe PV-veren.

We hebben zo’n verschrikkelijk déjà-vu gevoel. 
Er is niets maar dan ook niets nieuws onder de 
zon. Aanschafsubsidies hadden we al 10 jaar 
geleden. Hebben die geleid tot een enorme 
vlucht van zonnepanelen? Welnee. Mensen 
kochten zonnepanelen en namen die mee 
naar Frankrijk of Curaçao voor op hun tweede 
huis. Er ligt nu wel 100 megawattpiek op 
Nederlandse daken. Dat is 10 keer zoveel als 
10 jaar geleden. Vergeleken met landen om ons 
heen is Nederland alleen maar gezakt op het 
lijstje van vooraanstaande landen. Men rekent al 
enige jaren niet meer in megawattpieken maar 
in gigawattpieken. Als we de lijn doortrekken 
duurt dat nog wel 10 jaar.

Wat men vergeet is dat het weer een 
subsidieverhaaltje is geworden. Nederland is 
subsidieverslaafd en tegelijk subsidiemurw. 
Elke keer een andere regeling, elk jaar een 
andere regeling of de bestaande regeling 
met één pennenstreek op non-actief stellen 
of  beëindigen, dat is de praktijk. Het is 
net als met de woningmarkt. Als je geen 
langetermijnperspectief biedt, dan komt 
de zaak piepend tot stilstand en dan helpt 
een hondenfooi niet en ook geen mooie 
beloften. Straks is de pot leeg of wordt hij 
door het komende kabinet leegeroofd en 
zakt de Nederlander weer terug in zijn suffige 
houding. Hij heeft straks zorgen genoeg aan 
zijn kop om het hoofd boven water te houden. 
Duurzaamheid en in het verlengde daarvan, 
zonnepanelen komen op een steeds grotere 
afstand. En vergeet niet dat Haagse politici 
voortdurend worden ingefluisterd door de 
fossiele gas- en olielobby. 

Hoe stimuleer je dan echt? Vrij eenvoudig: kijk 
naar Duitsland en voer dat systeem in: geen 
opwekking achter de meter maar vóór de 
meter. Geef een vast bedrag per teruggeleverde 
kilowattuur en doe dat 20 jaar lang. Heel 
eenvoudig...

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=82026

Stimuleer nou eens echt



Jaargang 9 • nummer 3 • september 2012

14

ROTTERDAM - Ferrymaatschappij Stena Line 
heeft als eerste rederij in Nederland haar 

schepen op de terminal in Hoek 
van Holland aangesloten op 
walstroom. Minister Melanie 
Schultz van Haegen heeft 
vandaag de eerste officiële 
walstroomaansluiting verricht. 

De schepen van de rederij betrekken nu dus 
elektriciteit van de wal en hoeven derhalve niet 
langer de motoren te laten draaien voor het 
opwekken van stroom. Hiermee zal de uitstoot 
van schadelijke stoffen behoorlijk afnemen 
waardoor de luchtkwaliteit in de directe 
omgeving van de terminal zal verbeteren.
Directeur Pim de Lange van Stena Line 
onderstreepte het belang van het gebruik van 
walstroom: “Walstroom past bij Stena Line. Het 
is vooruitstrevend, duurzaam en een manier om 
de zeevaart schoner te krijgen en daar werken 
wij graag aan mee.”

De aanleg van de walstroom kostte enige 
miljoenen waarbij Stena Line op eigen kosten 
haar zeeschepen heeft aangepast. De installatie 
aan de wal is mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het Havenbedrijf, cofinanciering 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
de gemeente Rotterdam in het kader van RAP-
RAL (Regionaal Actie Programma en Rotterdams 
Actie Programma Lucht).

©Foto’s: Fotografie van Leeuwen
©Transport Online

http://www.transport-online.nl/site/nieuws-
spoorluchtzee/index.php?news=2694#.T9kA15gXFT0

Eerste walstoom voor zeevaart in Nederland


