COLUMN 30 april 2022 - Energiearmoede

Energiearmoede, kent U dat woord nog? Ergens in 2020 presenteerde de SP een
actieplan energiearmoede om huishoudens te helpen die door de Coronacrisis hun
woonlasten niet meer konden betalen. Het wekt geen verbazing dat van dit actieplan het
meeste is weggewuifd door het college met goeddeels management-argumenten. Het
college doet immers al veel, het college maakt afspraken met de corporaties,
pandjesbazen kunnen we nergens toe verplichten blablabla. Het tekent de opstelling van
liberalen in tijden van goedkope energie: zolang de wereld niet vergaat kunnen we het
aan de vrije markt overlaten om er wat mee te verdienen. Die energie-academie was een
goed idee: maak banen om die verduurzaming in de stad uit te voeren. Maar de
grijpgrage vingers van ambtenaren en managers vraten de tent leeg. En net als met de
klimaatcrisis is het nu te laat.
Een lokale oorlog vlakbij zich heeft ontwikkeld tot een mondiaal conflict met oliestaat
Rusland. En nu staan de liberalen met een mond vol tanden. De Europese markten zijn
verstoord door het verstoren van de industriële productie en landbouwproductie in de
Oekraïne. De Verenigde Naties en de Europese Unie hebben het economisch
sanctiemiddel ontdekt als oorlogswapen. Net als een boycot van bont of plofkip worden
inwoners van Rusland teruggeworpen op Borsjt en Ladaas is het idee. En dat zou de
Russische tsaar tot vrede kunnen bewegen.
Voor iedereen is duidelijk dat in ons land noch de Ruttes III en IV, noch de van Zanens I
en II de tijd hebben gebruikt om voorbereidingen te treffen voor welk scenario dan ook.
De landsregering heeft kolen- en biomassacentrales gesubsidieerd en wil die nu met
subsidie sluiten. De landsregering heeft Gronings aardgas voor een prikkie verkocht en
afgelopen 50 jaar potverteert: zie Noorwegen waar de energiebaten allemaal in een
staatsreserve zijn ondergebracht. De landsregering heeft ingezet op een Groningse
gasrotonde om als distributiecentrum van Russisch gas te werken. Ondertussen is er een
identieke volksvertegenwoordiging op het schild gehesen die doorgaat waar ze gebleven
was ondanks de affaires met toeslagen, mondkapjes, aardgas, vastgoed, spaartaks,
immigratie, woningtekort, uitstoot van stikstof en broeikasgassen, schandalen rond PFAS
en Hoogovens en de gesloten bestuurscultuur.
Het ziet er naar uit dat ook in onze stad het bestuur gewoon blijft zitten ondanks affaires
rond KJ-plein, Malieveld, Legoland, Amare, Laakhaven, Munie, Aardwarmtecentrale,
woningtekort, Zeewatercentrale en de verrotte bestuurscultuur van Remkes. Vier jaar
wethouder Liesbeth van Tongeren heeft de gemeente evenmin veel gebracht.
Burgerinitiatieven zijn het enige lichtpuntje in deze stad, incidenteel gesteund door
gemeenteraad of college.

Komende tijd zal Europa/Nederland/Den Haag intensief door elkaar geschud worden
omdat energie- en klimaatcrisis de spelregels hebben veranderd. We hebben blijkbaar
een regering en stadsbestuur gekozen die liever op haar handen zit dan dat ze
verstandige stappen neemt waarbij veel scenario’s openblijven.
Die regering en dat stadsbestuur zal zich alleen voor de bühne inspannen voor de minima
en niks klaarmaken. Omdat hun vrinden bij de corporaties niet bewegen. Omdat hun
vrinden in de landsregering niet bewegen. Ik voorzie helaas een escalatie met veel
slachtoffers.

