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(ingezonden brief gepubliceerd in de NRC, door Dr. M. Hisschemöller Prof.dr. F.N.

Stokman)

Wanneer zich in ons polderland een brede coalitie vormt, dan zijn
wij doorgaans erg blij: er kan eindelijk wat gebeuren. Wij zien nu
een brede coalitie voor een Nederlands klimaatbeleid, gesteund
door de politiek van links tot rechts, het bedrijfsleven, de weten-
schappelijke advieswereld en de milieubeweging. Toch behoort Ne-
derland in de wereld langzamerhand tot de achterhoede op het
gebied van duurzame energie. Moet Nederland, dat in de EU waar-
schijnlijk de grootste problemen gaat krijgen met zeespiegelstij-
ging, nu door de Europese Commissie de opdracht krijgen om in
2020 tenminste 20 procent van de energie uit duurzame bronnen
te betrekken? Bij het nieuwe kabinet ligt de opdracht om duurzame
energie voortvarend aan te pakken.

Hoe komt het dat Nederland zo achterop is geraakt? De reden is
dat de huidige grootschalige inzet van aardgas de overheid veel in-
komsten oplevert en de positie van Shell en de grote elektriciteits-
bedrijven beschermt. De milieubeweging hamert vooral op
bewustwording en lijkt bang te zijn voor negatieve milieueffecten
van energie uit biomassa. Het bedrijfsleven wacht op actief over-
heidsbeleid. Het gevolg is een welhaast volstrekte stilstand van het
Nederlandse klimaatbeleid. Deze situatie wordt nog versterkt door
de beeldvorming dat aanpak van de klimaatverandering erg duur
is.

In principe bestaat er over de oplossingen brede overeenstem-
ming. Het terugdringen van het koolstofaandeel in de energievoor-
ziening kan op drie manieren gebeuren. Ten eerste wordt CO2
vermeden door het inzetten van zon en wind. Ten tweede kunnen

fossiele brandstoffen worden vervangen door biomassa. Ten derde
kan CO2 die vrijkomt bij verbranding van fossiele bronnen, onder-
gronds worden opgeslagen. Energiebesparing, hoe belangrijk ook,
leidt op zichzelf niet tot een echte afname van CO2 door de almaar
toenemende vraag.

Het heersende beeld is dat aan elk van deze oplossingen op dit
moment nog grote bezwaren kleven. Biomassa heeft een slecht
imago door de excessen met palmolieplantages in tropische landen
en de vermeende concurrentie met de voedselproductie. Voor
CO2-opslag zouden de technieken nog niet voldoende uitontwik-
keld zijn. Dit beeld is zeer hardnekkig. Als het zou kloppen, dan valt
misschien begrip op te brengen voor het pleidooi voor nieuwe
kerncentrales in Nederland. Maar het beeld klopt niet! Er zijn nu al
diverse concrete initiatieven om de emissies terug te dringen. We
geven hier voor elke oplossing een voorbeeld dat illustreert hoe
door de overheid de boot wordt afgehouden.

Het meest in het oog springt het initiatief van de Nederlandse glas-
tuinbouw: ‘De Kas als Energiebron’. De glastuinbouw, nu nog ver-
antwoordelijk voor zo’n 10 procent van het Nederlandse
gasverbruik, kan geheel overschakelen op duurzame productie
(doelstelling LTO voor 2020). Er blijft zelfs energie over die gele-
verd kan worden aan woningen en kantoren (De Zonneterp). Tuin-
ders hebben gezien dat de techniek werkt en zijn bereid om
miljoenen te investeren. Maar de regering heeft de subsidiekraan
voor deze techniek dichtgedraaid! Merkwaardig als je bedenkt dat
alleen al met ‘De Kas als Energiebron’ in combinatie met ‘De Zon-
neterp’ in 2020 een reductie in de orde van 15 procent kan wor-
den gehaald met een bijdrage die substantieel lager is dan de
miljarden waarover nu in Den Haag wordt gesproken.
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Beste lezers,

Voor u ligt de allernieuwste versie van Power to the People, num-
mer 2007-1. Wij hebben er hard aan gewerkt om de vormgeving
sterk te verbeteren. Een sponsor heeft ons de beschikking gege-
ven over een professioneel opmaak pakket. Uitgangspunt bij de
vormgeving is de leesbaarheid op een scherm, daarom liggende
pagina’s. De gegeneerde pdf’s zijn kwalitatief hoogstaand.

Verder treft u, voorzover dit van toepassing is de naam van de re-
dacteur en duidelijke bronvermelding aan. Tevens geven we, als we
daar beschikking over hebben, een aantal interessante hyperlinks.

Al met al grote veranderingen. Komende tijd gaan we werken aan
deze en aan een online versie, zodat u kunt kiezen voor online
lezen of misschien zelfs een Flash animatie. Stuur uw mening over
de nieuwe PttP naar onderstaand vermeld e-mail adres.

De inhoud van de PttP valt of staat echter met redactionele bijdra-
gen. Wij zijn nog steeds zeer benieuwd naar uw eigen ervaringen
met zonne-energie of andere duurzame energievormen. Opinies
zijn ook van harte welkom. Als u als (kritisch) redacteur wilt mee-
werken aan PttP stuur dan een mail naar voorzitter@zonne-
stroomproducenten.nl.�

Veel leesplezier.

De redactie.

opinie redactioneel
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En dan zijn er natuurlijk ook andere duurzame opties. In een aantal
gevallen kunnen deze voor de consument leiden tot lagere ener-
gielasten in de orde van 10 tot 25 procent. Het probleem is wel
dat deze opties een bedreiging vormen voor de gevestigde orde in
de energiesector. Het betekent voor de overheid bovendien een
forse derving aan aardgasinkomsten.

BIOBRANDSTOFFEN
In enkele Europese landen zijn aan de pomp biobrandstoffen te
koop en er zijn ook auto’s die zowel op ethanol als op benzine
kunnen rijden. Maar Nederland loopt hierin ver achter. En het wei-
gert vooralsnog om datgene te doen waarbij de transportsector op
korte termijn gebaat zou zijn: accijnsvrijstelling voor auto’s die kli-
maatneutraal rijden, bijvoorbeeld op biodiesel, op puur plantaar-
dige olie, op ethanol 85, op methanol of – binnen afzienbare tijd –
op elektriciteit uit waterstof. Dit terughoudende beleid wordt ge-
steund door de oliemaatschappijen en door dogmatici in de milieu-
beweging, die biobrandstoffen voor transport verkeerd vinden.
Nederland zet nu uitsluitend in op bijmenging van biobrandstoffen
om te voldoen aan de Europese doelstelling dat in 2010 ruim 5
procent van het brandstofgebruik groen is. Hiermee is gekozen
voor een beperkte in plaats van een substantiële emissiereductie
voor de mobiele sector. Dit beleid beschermt de marktpositie van
de oliemaatschappijen en laat de staatsinkomsten uit de brandstof-
accijns onaangetast.

CO2 OPSLAG
Gasvelden lenen zich in beginsel goed voor de opslag van CO2 en
waarom zouden kleine gasvelden hiervoor niet in aanmerking
komen? Ons is één innovatief initiatief in die richting bekend, de
Zero Emission Power Plant (ZEPP) in Drachten. Het is evenwel niet

zeker of de overheid initiatieven in die richting zal ondersteunen.
Naar verluidt speelt hier een argument van principiële aard. Be-
leidsmakers uit de olie- en gaswereld (NAM) en de overheid zou-
den de lege gasvelden in Nederland willen reserveren voor de
grootschalige import en opslag van aardgas uit Rusland. Deze sa-
menwerking zou moeten leiden tot een buffer voor West-Europa,
wanneer Slochteren over zo’n 25 jaar uitgeput raakt (of Rusland
weer in conflict is met zijn buren). Misschien is dit argument wel
heel valide. Maar het is ons niet bekend dat er over de geopolitieke
aspecten van het energieprobleem en de voor ons land politieke
keuzes een openbaar debat heeft plaatsgevonden.

De conclusie moet luiden dat de concrete mogelijkheden om in Ne-
derland een begin te maken met een daadwerkelijke aanpak van
de broeikasgassen aanwezig zijn. De eenmalige investeringssubsi-
dies die veelal nodig zijn, zullen de staat niet al te veel kosten: mil-
joenen in plaats van miljarden. De consument hoeft niet slechter af
te zijn.

De hier geschetste oplossingen vereisen wel een nieuwe koers
voor de partijen die verdienen aan de fossiele energie. Bijmenging
van brandstoffen en grootschalige opwekking van elektriciteit met
kolen, gas en biomassa handhaven de posities van oliemaatschap-
pijen en elektriciteitsbedrijven, terwijl decentrale oplossingen en ac-
cijnsvrijstellingen de markten juist opengooien. We moeten niet
vergeten dat door accijnzen, aardgasbaten en allerlei (milieu)be-
lastingen de overheid profiteert van de klimaatverandering. Provin-
cies en gemeenten hebben aanzienlijke belangen in
energiebedrijven. Het is te hopen dat de politiek, die het tot dusver
heeft laten afweten, de keuzes die nodig zijn om werk te maken
van klimaatbeleid onder ogen wil zien.�
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60 LANGDURIG WERKLOZEN OPGELEID TOT ENERGIEADVISEUR

Minima in 17 deelnemende gemeenten van de provincie Groningen
krijgen in de winter van 2007/2008 gratis een pakket met energie-
besparende producten, zoals spaarlampen en een energiebespa-
rende douchekop. Ook krijgen ze besparingsadviezen van
werkzoekenden die de komende tijd opgeleid worden tot energie-
adviseurs. Dit alles maakt deel uit van het TELI-project: 'Met ener-
gie aan het werk!', dat op 24 januari officieel van start gaat. De
komende tijd gaan provincie en de gemeenten samen met enkele
woningcorporaties, milieufederatie Groningen, GGD, Energieconve-
nant Groningen en Essent aan de slag met het samenstellen van
de 12.000 energiebesparingspakketten, het opleiden van werkzoe-
kenden tot energieadviseurs en het maken van een promotiecam-
pagne. Vanaf 1 oktober a.s. worden de minima benaderd om mee
te doen.�

Bron: Provincie Groningen, 23 januari 2007

opinie kort nieuws

vervolg van pagina 1 Energiebesparingsactie voor minima



Autofabrikanten, wakker geworden door de stijgende benzineprij-
zen en door het succes van de Prius van Toyota, zetten haastig
hybride auto’s in de markt. “Als overgang naar de waterstofauto”
is een veel gehoord argument. “Over 25 jaar rijden we allemaal in
dat soort auto’s”. “Olie op, geen probleem, er is toch waterstof!”.
O Ja? Waarom in waterstofauto’s rijden? Is dat zo vanzelfspre-
kend?

WATERSTOFECONOMIE
Een waterstofeconomie is een keten van drie zaken: productieca-
paciteit, distributie en consumptie van de energiedrager. Het is niet
niks om zo’n keten op wereldschaal uit de grond te stampen. Men
voorziet productiecapaciteit in eerste instantie door het vervaardi-
gen uit steenkool en aardgas. Dit is ongewenst want men heeft er
tóch fossiele brandstof voor nodig. Energetisch gezien is het eco-
nomischer om fossiel direct in de motor om te zetten in aandrijving,
daar heb je geen waterstof-tussenstap voor nodig. Dus moet de
waterstof worden vrijgemaakt uit water. Hiervoor is veel energie
nodig, uit (vooral veel) kerncentrales, windenergie, zonne-energie.
Distributie kan via bestaande (gas)pijpleidingen, consumptie via
brandstofcellen.
In het blad Natuur, Wetenschap en techniek (2006, nummer 2)
heeft men uitgerekend wat dat allemaal voor Nederland zou bete-
kenen: 16 grote kerncentrales, vanaf 2040 te vervangen door
kweekreactoren. Afval gaat onder de grond, eerst bij de Belgen en
later onder de Noordzee, zand erover. Kosten: 40 miljard geba-
seerd op de kosten van de Finse kerncentrale Oikiluoto-3. Nu is de
prijs van die Finse centrale kunstmatig laag gehouden, de rente
2,6% en is het contract geheim. U kunt dus kostenoverschrijding
verwachten. Twee tot drie maal is gebruikelijk bij projecten van
deze grootte. Reken dus op 100 miljard euro, op te hoesten door

de industrie of de belastingbetaler, linksom of rechtsom de consu-
ment. Plus vele generaties die zich zorgen mogen maken over ons
hoogradioactief kernafval. Brandstofcellen zijn ook niet goedkoop.
Waterstofrijden wordt dus heel erg duur, en je moet van kernener-
gie houden. Één foutje en boem! Nederland exit.

ELEKTRISCH
Kan het voordeliger en eenvoudiger, zonder de omweg van water-
stof? Hierbij wordt gedacht aan puur elektrische auto’s of aan
plug-in hybrides. De Franse Venturi rijdt al (www.venturi.fr). General
Motors studeert op de Chevrolet Volt (www.chevrolet.com/electric-
car), een concept waarbij de auto een elektrische motor heeft. Een
extra fossiele of biobrandstofmotor levert stroom om de accu’s bij
te vullen tijdens het rijden, mochten die leeg dreigen te raken. ‘s
Nachts of op de parkeerplaats gaat de auto aan het stopcontact.
Voordeel is dat de technologie, en infrastructuur, accu’s en elektro-
motoren al bestaan.

Zwakste schakel is [nog steeds] de beperkte capaciteit van de ac-
cu’s. Als dat probleem is opgelost hebben we geen waterstof
nodig. We gaan dan de richting op van de all-electric maatschappij.
Zonder waterstof. En die elektriciteit kunnen we geheel duurzaam
opwekken, zonder kerncentrales. Ik teken voor elektrisch.�

(FW)
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ALGEMENE LEDENVERGADERING ZPV

Het bestuur van de ZPV stelt voor de Algemene Ledenvergadering
van de vereniging te houden op wwooeennssddaagg 3300 mmee ii  aa ..ss,,  ttuuss--
sseenn 1199::3300 eenn 2211::3300..

Als plaats is geselecteerd de locatie van de voormalige NDSM werf
in Amsterdam-Noord. De plek is uniek. Er is een gratis veerpont
vanaf  de IJ-kade bij de achteruitgang van het Centraal Station die
er 15 minuten over doet om naar de aanlegsteiger van de NDSM-
werf  te varen. (www.gvb.nl/ reizigers/soortenvervoer/ -
veerndsm.html). Een gratis rondvaart over het IJ! 

Bovendien is er op de NDSM-werfterrein de continue expositie ‘Op-
gewekt.nu’ (www.opgewekt.nu). Deze tentoonstelling op zich is al
de moeite waard om naar Amsterdam te komen. We houden u in
komende PttP’s op de hoogte. Hebt u punten voor de vergadering,
meld die aan bij voorzitter@zonnestroomproducenten.nl. �

mobiliteit vereniging

Mobiliteit in de toekomst: waterstof, hybride of elektrisch? Vooraankondiging 



In veel keukens staat tegenwoordig een close-in boiler, een kleine
elektrische boiler dat een plekje heeft in een onderkastje in het
keukenblok, liefst zo dicht mogelijk bij de warmwaterkraan. Erg
handig want je hebt meteen heet water bij de hand en geen lange
aanlooptijden en geen verliezen door afkoeling van de warmwater-
leiding na het gebruik (als het warmwaterapparaat bijvoorbeeld op
zolder staat). 

Ondanks hun goede isolatie verliezen de meeste moderne close-in
boilers toch nog warmte. Per dag mag u rekenen op ongeveer
0,27 kWh. Als de close-in boiler geheel uitgeschakeld zou zijn tus-
sen de gebruiksmomenten, dan verdient u deze 0,27 kWh. Per jaar
is dit bijna 100 kWh. Bij een stroomprijs van 20 cent hebben we
het dus over iets van 20 euro aan standby-verlies.  

Mogelijkheden om de standby-schakeling te omzeilen:

� Na gebruik stekker er uit. U moet hiervoor elke keer in het
keukenkastje duiken. Dat gaat dus heel snel vervelen.Alleen voor
de zeer gemotiveerden onder ons.
� Zet een contactdoos met verlichte schakelaar tussen het ap-
paraat en het stopcontact. Schakel 10 minuten voor gebruik in, en
na gebruik weer uit. Als u slim bent monteert u het contactdoos-
blok op een zichtbare (spatvrije) plek. 
� Zet een tijdklok tussen de wandcontactdoos en de close-in-
boiler en programmeer de schakelklok zo dat bijvoorbeeld 's
nachts de stroom van de close-inboiler af  is. Dit scheelt u minder
dan 100 kWh per jaar, maar in ieder geval 50% van de mogelijke
besparing. 

� Met een Thermo-Stop. Dit is een soort tijdschakelaar. Het appa-
raatje kost ongeveer 30 euro. Het heeft ene knop waar u op drukt.
7 minuten later is het water in de boiler compleet opgewarmd. Na
afloop van het gebruik slaat de stroom automatisch weer uit.

Thermo-Stop. Foto: website Smartpower.nl

Andere mogelijkheden om stroom te besparen op close-in boilers:
� De wateraansluiting van de zonneboiler af  laten komen. Het
water dat de close-inboiler binnenkomt is dan al voorverwarmd.
Standby-verliezen blijven, maar het totale stroomverbruik gaat
naar beneden.
� isoleer alle warmwaterleidingen in het keukenkastje tot aan
de warmwaterkraan, en pak de close-in boiler in met een extra
laag warmteisolatiemateriaal. �

(FW)
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Milieudefensie magazine van februari 2007 bericht het, ons was
het uit “de wandelgangen” ook al bekend. De enige “onafhanke-
lijke” 100% groene energie leverancier Echte Energie zal worden
opgeslokt door Eneco. Vorig jaar waren daar al de eerste tekenen
aan de wand. De vergoeding voor zonne-energie van € 0,24/kWh
werd abrupt afgeschaft. Op mailtjes wordt niet gereageerd, de
website is  nou niet bepaald meer up-to-date. De slotzin van het
artikel in het magazine van Milieudefensie komt ons dan ook niet
vreemd voor: “Echte Energie was niet bereikbaar voor commen-
taar”.

Afwachten of  eieren voor uw geld kiezen? Duidelijk is dat energie-
bedrijven die PV-eigenaren welwillend tegemoet treden zeer
schaars aan het worden zijn of  deel (gaan) uitmaken van een me-
gabedrijf die een regelmatig terugkerende gasten zijn in program-
ma’s als Tros Radar en Vara’s Kassa. Problemen met facturatie,
slechte helpdesks etc zijn meer regelmaat dan uitzondering. Voor
de gemiddelde zonnestroomproducent zal het voorlopig lastig blij-
ven om, in het geval er geen salderende meter is, recht te halen.
En dan hebben we het alleen nog maar over het leveringsge-
deelte... �

(PDK)

besparing kort nieuws

Close-in boiler zuiniger maken Echte-Energie opgeslokt door Eneco?



bron: www.energieverbraucher.de

De Vlaamse Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van
Weert wil energieproducenten de mogelijkheid geven om zonnepa-
nelen om de daken van overheidsgebouwen te installeren. Ze heeft
hiervoor een studie laten uitvoeren en wil nu overleggen met mi-
nister Reynders die bevoegd is voor overheidsbedrijven. De ener-
gieproducenten zouden de opbrengsten van zonne-energie
ontvangen, de overheid krijgt een huurvergoeding in de plaats.

Volgens Van Weert investeert de overheid te weinig in hernieuw-
bare energiebronnen. “Ons land loopt ver achter op de buurlanden
en we missen kansen op het vlak van zonne-energie”, aldus Van
Weert. Ze liet daarom onderzoeken op welke wijze er zonnepanelen
kunnen worden geplaatst op daken van overheidsgebouwen.

SIGNAAL
Staatssecretaris Van Weert: Met het openstellen van daken van
overheidsgebouwen wil ik een duidelijk signaal geven. Duurzame
energie biedt niet alleen ecologische maar ook financiële opbreng-
sten. De overheid kan immers een vergoeding krijgen voor het ge-
bruik van haar gebouwen. Ons land kan echt nog veel beter op het
vlak van duurzame energie. We stonden vorig jaar pas op de veer-
tiende plaats inzake fotovoltaïsch vermogen in de EU. We laten
enkel de voormalige Oostbloklanden achter ons. Er moet dus drin-
gend een inhaalbeweging komen."

GSM MAST
Volgens een studie van staatssecretaris voor Duurzame Ontwikke-
ling is het op korte termijn voor energieproducenten mogelijk om
fotovoltaïsche zonnecellen te plaatsen en netconnectie te installe-

ren. De producent neemt daarvoor de kosten voor de investerin-
gen op zich, de energieopbrengsten die de installatie oplevert mag
hij op zijn rekening schrijven. Voor het gebruik van het dak krijgt de
overheid een vergoeding (analoog aan de plaatsing van GSM-mas-
ten).

Van Weert hoopt om samen met minister Reynders en de Regie der
Gebouwen zo snel mogelijk een lijst van gebouwen samen te stellen
die in aanmerking komen voor de plaatsing van zonnepanelen.
Daarna wil de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling een
overheidsopdracht uitschrijven en publiceren. �
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Vanuit verschillende hoeken wordt gemeld dat er een soort prijzen-
slag gaande is tussen elektriciteitsleveranciers. Dat wisten we als
duurzame opwekkers al lang, maar het schijnt erger te worden. Het
prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste pakketten gas en
stroom is opgelopen tot enkele honderden euro's op jaarbasis. De
prijsverschillen zijn nog nooit zo groot geweest, aldus Ben Wol-
dring, de oprichter van prijsvergelijker www.gaslicht.com.  Op de
energiemarkt is een concurrentiestrijd losgebarsten vergelijkbaar
met die op de breedbandmarkt. 

NIEUWKOMERS
Nieuwkomers als groenleverancier Greenchoice en Energiedirect
staan in het rijtje van Gaslicht.com met stip bovenaan als de goed-
koopste leveranciers. Opvallend genoeg staat Oxxio, dat er prat op
gaat de prijzen binnen de perken te kunnen houden door lage
overheadkosten en voordelig inkopen, ergens halverwege. Essent
is goedkoper. Van de drie grootste aanbieders komen Eneco en
Nuon vergeleken met begin vorig jaar als de grootste procentuele
stijgers uit de bus. Ook uit onderzoek van de Consumentenbond
blijkt dat Greenchoice, Energiedirect en daarnaast Elektran de
goedkoopste aanbieders zijn van combinatiepakketten gas en
stroom. "Het loont zeker om tarieven te vergelijken", meent een
woordvoerder. "De drie grootste leveranciers worden duurder dan
op basis van de olieprijs verwacht mag worden. Wij vermoeden dat
ze dit doen omdat ze verwachten dat de klant toch wel blijft." Ener-
gietoezichthouder DTe bevestigt dat er prijsverschillen zijn. "Het
betekent dat je als consument kunt kiezen en dus besparen", aldus
een woordvoerster. De energieprijzen zijn dit jaar volgens Gas-
licht.com voor een gemiddeld huishouden ruim €105 hoger dan in
de eerste helft van vorig jaar het geval was. Men stunt met de kale
energieprijs, niet met belasting, transportkosten en vastrecht. �

buitenland kort nieuws

Belgische overheidsgebouwen openstellen voor zonnepanelen Prijsverschillen elektriciteit



Dat kabinet dat er straks komt heeft een heleboel te doen. Niet in
het minst moet het iets doen aan de deplorabele staat waarin de
ontwikkeling van duurzame energie zich in ons land bevindt. Die
staat namelijk dankzij het vorige kabinet helemaal stil. Kenmerkend
voor dat demissionaire kabinet en trouwens ook voor die club
voordat het demissionair werd, is de ronduit treurige aanpak van
klimaatproblemen. Eerst ontkennen, dan bagatelliseren, en dan ne-
geren. Krachtige maatregelen, ho maar! Tegen de mensen zeggen
dat ze niet allemaal tegelijk het licht 5 minuutjes moeten uitdoen
omdat anders het elektriciteitsnet misschien een opduvel krijgt.
Tjonge, wat een fantastisch beleid, applaus! Dom, dom, dom. Van
enig initiatief  was in het vorige kabinet geen sprake, van afbraak
wel. Ik heb geen zin om alle ellende op te sommen, dat is vaak ge-
noeg gedaan. De politici op Economische Zaken en VROM hebben
er écht een puinhoop van gemaakt, en de Tweede Kamer lummelde
zachtjes mee. Geldbejag en hebzucht triomfeerden. Consumenten
betalen meer dan ooit voor hun vuile stroom, en de bonussen van
de heren directeuren van energiebedrijven zijn hoger dan ooit. Het
stinkt naar palmolie.

EUROPESE OPDRACHT
Het is hoog tijd voor een verse aanpak met oog voor het milieu. De
Europese opdracht is groot: een heleboel bezuinigen op energie-
verspilling en 20% duurzame energie in 2020. Van mij mag het
minstens 25% zijn. Echte duurzame energie welteverstaan, geen
vettige palmoliestokerij. Van het nieuwe kabinet wordt dus veel ge-
vraagd. Allereerst: een minister van Milieu en Energie. Als zo’n mi-
nister er niet komt heeft naar mijn smaak het komende kabinet niet
genoeg ambitie en is het bij voorbaat tandeloos en krachteloos.
Ten tweede: onmiddellijke stimulering van windenergie op zee. 

Nummer 3: alle nieuwbouwwoningen per decreet op te leveren met
een zonneboiler. Nummer 4: Verhoog de energieprestatie voor
nieuwbouwwoningen systematisch naar 0,0 over 10 jaar. Het is
toch idioot dat een woning energie verbruikt. Zo’n ding moet zich-
zelf warm in de winter en koel in de zomer houden. En beweer niet
dat dat niet kan, het kan wel en het is bewezen ook. Die woningen
zijn er al. Volgende punt: roep een terugleverregeling in het leven
van 60 eurocent per kilowattuur voor eigen opgewekte, duurzame
elektriciteit. Tot slot: geef  subsidie op volledig elektrische, plug-in
auto’s. En als klap op de vuurpijl: verbied de verkoop van gloeilam-
pen.  

“Wij zijn duurzaam” moet met koeienletters boven dit kabinet han-
gen. 

REGEERAKKOORD
‘‘Koeienletters was geschreven voordat het regeerakkoord bekend
was. De uitkomst van de onderhandelingen van de heren Balke-
nende, Bos en Rouvoet onder bezielende leiding van informateur
Wijffels is voor ons verrassender dan we hadden verwacht. 

Eerst de nadruk op milieu: 2% energiebesparing per jaar, 30%
minder CO2 uitstoot in 2020 vergeleken met 1990, en 20% duur-
zaam opgewekte energie in 2020. Dat is heel ambitieus. De koude
douche komt meteen daarna: men wil met minder dan een dubbel-
tje op de eerste rang zitten door 800 miljoen euro uit te trekken.
Dat is 200 miljoen euro per jaar over een vierjarige kabinetsperi-
ode. Peanuts vergeleken met de ambities, minder dan een fooi.
Daar moet écht heel veel geld bij. 
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Deze week (5-2007) is een voorstel ingediend voor het (wettelijk)
beëindigen van de verkoop van gloeilampen in de Amerikaanse
staat Californië. Het verbod op de verkoop van deze lampen moet
ingaan in het jaar 2012. Volgens de afgevaardigde Levine is de
gloeilamp, die 125 jaar geleden werd ontwikkeld, hopeloos verou-
derd. Gedurende deze tijd zijn er geen significante wijzigingen en
ontwikkelingen meer geweest. “Ze blijven onnoemelijk inefficiënt en
zetten slechts vijf  procent van de gebruikte energie om in licht. Er
moet een stap voorwaarts gezet worden, spaarlampen zijn net zo
eenvoudig in gebruik als gloeilampen, verbruiken minder energie
voor dezelfde hoeveelheid licht, reduceren daardoor CO2-emissies
en leveren de consument geld op”, aldus Levine.
Onderzoek van het Rocky Mountain Institute (RMI) heeft uitgewe-
zen dat vervangen van een gloeilamp van 75 Watt door een spaar-
lamp van 20 Watt (zelfde lichtopbrengst) gedurende de levensduur
een reductie van circa 590 kg CO2 bewerkstelligt, waarnaast een
financiële besparing van $55 (€ 42,-) wordt bereikt.

“Elektriciteit besparende maatregelen mogen dan wel niet zo
“sexy” zijn, vergeleken met een prachtige nieuwe energiecentrale.
Feit is dat als de honderden besparende maatregelen die nu op de
markt zijn, in de V.S. volledig benut zouden worden, het gebruik
van elektriciteit aanzienlijk verminderd zou worden”, volgens Le-
vine. “daarom is de tijd rijp voor wetgeving, en wat dergelijke maat-
regelen betreft is Californië de staat die telkens het voortouw
neemt”. �
(PDK)

bron: http://news.mongabay.com/2007/0131-ca.html
www.1miljoenspaarlampen.nl
www.olino.org/articles/category/spaarlampen
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Koeienletters Verbod op spaarlampen in Californië



Maar: de allergrootste verrassing zit besloten in de opmerking in
het regeerakkoord dat Energie in de portefeuille van de nieuwe mi-
nister voor Milieu komt. Dát is echte vooruitgang. Onder de vorige
kabinetten zat het dossier Energie onder Economische Zaken, en
daar zitten alleen grijpgrage financiële bollebozen die niets van het
milieu willen weten. De consument bestond voor die mensen niet
eens. Met name de top van het Directoraat-generaal Energie van
EZ scheen louter en alleen te bestaan uit kernenergiefreaks annex
zonne-energie- en windenergiehaters. Daar kan de nieuwe milieu-
minister dus een heel eind mee uit de voeten: ontsla die oude amb-
tenaren (doelstelling!) en stel een aantal jonge innovatieve honden
aan in hun plaats. Gratis tip van de ZPV voor de nieuwe minister
voor Milieu en Energie. Let op hoe het mannetje op dat stukje re-
geringspluche het aanpakt.�

(FW)
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De penningmeester verzoekt iedereen die zijn/haar contributie
voor 2007 nog niet heeft betaald dit alsnog te doen. Maak hier-
voor 10 euro over op girorekening Postbank nr. 9695222 t.n.v. Pe-
ningmeester ZPV, p/a Thorbeckestraat 33, 2313 HD Leiden. 

Uw contributie wordt gebruikt om allerlei nuttige dingen te doen: 5
PttP’s vorig jaar, de website, onze aanwezigheid op de Leidse Mi-
lieu- en Bijenmarkt, de vervangende OK4E’s voor onze leden, lob-
byen in Den Haag, een heuse brief  naar Hare Majesteit, steun aan
leden die naar de rechter lopen, hulp door de Technische Commis-
sie (veel dank overigens aan Frans Pouderoyen die de technische
kar trekt), overleg met de DTe en met Nuon in verband met onze
protesten over saldering en teruglever-transporttarieven. Enfin,
het hele verhaal hoort u op de ALV, 30 mei a.s. in Amsterdam. �

Tweedehands OK4E omvormers
In een van de vorige nieuwsbrieven (PttP 2006-3) berichtten we
over de overbodig geworden DENlab omvormers waar de ZPV de
hand op had weten te leggen. Wat is er met die OK4E-tjes ge-
beurd? We hadden 57 goed werkende omvormers in huis. Van die
omvormers waren er op 1 januari j.l. 36 aan leden verstrekt. We
hebben hierbij de jongste omvormers het eerst naar aanvragende
leden verstuurd (hoogste productienummers, door de bank geno-
men de minste kWh’s op de teller).  Er lagen op 1 januari nog 21
OK4E’s op de plank. 

Hebt u belangstelling, neem dan contact op met de Technische
Commissie (e-mail: info@zonnestroomproducenten.nl). Leden van
de ZPV betalen € 25 voor een OK4E, niet-leden betalen € 40. Dat
is inclusief  versturen. U krijgt een werkende OK4E met certifcaat.
Garantie krijgt u niet, dat moet duidelijk zijn. Op = op.�
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SHARP BREIDT PRODUCTIE VAN ZONNEPANELEN UIT TOT 220 MW

De Japanse fabrikant Sharp gaat de productiecapaciteit voor zon-
nepanelen in Europa uitbreiden tot 220MW. Bij haar fabriek in de
Britse plaats Wrexham, in Noord Wales, wordt de huidige capaci-
teit van 110 MW uitgebouwd tot 220 MW aan zonnepanelen per
jaar. Dit vergt een investering van 15 miljoen euro.

Naast de productieplant in Wales heeft Sharp ook een productielo-
catie voor zonnepanelen in de Verenigde Staten, buiten de fabrie-
ken in Japan. In de zomer van 2004 begon de Britse fabriek met
een productiecapaciteit van 20MW. Sindsdien is de capaciteit ge-
stegen naar 50MW in mei 2005, 110MW in februari 2006 en nu
dus 220 MW in februari 2007. �



Iedereen die tussen 2000-2005 een zonnestroomsysteem met
OK4E omvormers heeft gekocht bij Beldezon krijgt binnenkort een
brief  met een voorstel om de OK4E-omvormers om te ruilen voor
een of  meerdere Stecagrid omvormers. Dit maakt de redactie van
de Power to the People op uit de mond van een medewerker van
de firma Ecostream die we belden naar aanleiding van geruchten
over deze vervanging. Inmiddels circuleert een brief  van Beldezon
omtrent de vervanging van de omvormers op het internet. 

VERANTWOORDELIJKHEID
Met deze vervangingsactie geeft Ecostream blijk van haar verant-
woordelijkheid ten aanzien van een door hen geleverd product dat
niet voldoet aan de gewekte verwachtingen. De vervangende Ste-
cagrid omvormer is van oorsprong een Philips-ontwerp (de EVO
serie) die een paar jaar geleden door Philips is verkocht aan het
Duitse Steca. Volgens kenners een prima omvormer. Deze omvor-
mer wordt binnenshuis gemonteerd waardoor menigeen kabels
moet trekken, vanaf  de zonnepanelen door het dak naar de Steca-
grid. Er wordt een duidelijke montagehandleiding meegeleverd, zo
verzekerde men ons.

Hebt u ooit bij Beldezon zonnepanelen gekocht maar nooit een
brief  gehad van Ecostream over vervanging, meld het de redactie
van de nieuwsbrief. Wij houden de voortgang van de omruilactie in
het vizier. �

(FW)
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Power to the People is een uitgave van de ZPV

Ledental per 1 januari 2007: 500

Opgesteld vermogen: 1.582.116 Wp

VVoooorrzz ii tt tt eerr ::  Floris Wouterlood
PPeennnniinnggmmeeeesstteerr: Hans Gaarman

p/a Thorbeckestraat 33, 
2313 HD Leiden

SSeeccrreettaarr iiss :: Vacant
WWeebbmmaasstteerr :: Sebe Kruijer
HHoooo ffddrreeddaacc tteeuurr :: Floris Wouterlood
OOppmmaaaakk :: Tamara Janssen

Redactieteam
Floris Wouterlood (FW)
Patrick de Klerk (PDK)

Oplage dec. 2006: 750

omvormers colofon

Beldezon ruilt OK4E omvormers om

Wat dacht u hiervan? Volledig
ronddraaiend op zonne-energie.
Het kan in Dubai en het 80.000
ton wegende gevaarte draait in 7
dagen tijd volledig om haar as.
Prijskaartje: zo’n 80 miljoen euro.
Voor de prijzen van appartemen-
ten en nog meer van dit leuks:
www.highrise-re.com �


