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Energietransitie
In 1972 kwam “de club van Rome met het rapport “Grenzen aan de groei” een waarschuwing
aan de wereld dat we niet ongelimiteerd konden doorgaan met economische groei en de daarbij
behorende vervuiling door gebruik van fossiele brandstoffen. De klok stond op 2 voor 12.
Nu 46 jaar later is dit bewustzijn doorgedrongen tot de overheid. We moeten last minute
verduurzamen, van het gas af en alternatieve energiebronnen aanboren. En dat mag wat
kosten. Den Haag heeft de ambitie neergelegd om in 2030 klimaatneutraal te zijn en gaat tot
2020 hier 32 miljoen in investeren. Waar al die miljoenen heen gaan is nog niet duidelijk, dat
moet nog bedacht worden. Wat het de burger allemaal gaat kosten weten we ook nog niet. Wat
wel duidelijk is, is dat we allemaal elektrisch gaan koken, rijden en stoken. En die 3 dingen
kosten de burger geld, veel geld.
Honderdduizenden gezinnen in een sociale huurwoning hebben nu al, nog voor de grote energieinvesteringen en bijbehorende belastingverhogingen, moeite om de energierekening te betalen.
Een groot deel van hen trekt bij kou een trui aan om de stroom- en gasnota binnen de perken te
houden.
In totaal zijn er 360.000 huishoudens in Nederland die kwetsbaar zijn voor energiearmoede. Een
nog grotere groep, namelijk drie op de vier sociale huurders, kunnen geen extra
lastenverzwaring dragen. En dan hebben we het nog niet eens over de kleine huiseigenaar die
met hard werken een relatief goedkope woning gekocht heeft en nu tot grote investeringen
gedwongen wordt.
Waar gaat het geld vandaan komen om deze huishoudens mee te nemen in de energietransitie?
Er zijn mooie modellen, investeer via een lening in verduurzaming en betaal die lening met de
besparing op energie. Klinkt mooi maar wie heeft daadwerkelijk voordeel gehad van
energiebesparende maatregelen tot nu toe? De energierekening steeg de laatste 10 jaar sneller
dan het bedrag dat de energiebesparende maatregelen opleverde. Daarnaast, de
investeringslening is bedoeld voor woningverduurzaming. Hoe ga je de rest van de
noodzakelijke investeringen betalen? Om elektrisch te rijden heb je een nieuwe auto nodig, om
elektrisch te koken heb je niet alleen een nieuw kooktoestel nodig maar ook een complete set
nieuwe pannen. Probeer maar eens van 50 euro leefgeld per week een nieuwe pannenset bij
elkaar te sparen, dat is een meerjarenplan. O ja en Stedin gaat dit jaar 1000 huishoudens een
aantrekkelijk aanbod doen om over te stappen op inductiekoken. Maar een aanbod, hoe
aantrekkelijk vaag ook, kost geld en nieuwe pannen.
Moeten we dan maar niet of langzamer verduurzamen? Daar is het te laat voor. Na 46 jaar
wegkijken en ontkenning moeten we nu in rap tempo het roer omgooien. De gevolgen en de
kosten hiervan voor de burger blijven onduidelijk, de ambities liggen er, de plannen zijn nog
niet goed doordacht. Wel gaan we de komende jaren geconfronteerd worden met onvoorziene
kosten die heel goed tot nieuwe armoede kunnen leiden, energiearmoede noemen we dat.
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