A. C. L. A d b e r g , Gen. Foulkesweg 97,6703 DB Wageningen
onderzoeker wcrkzaam bij dc vakgrvpp HUlsMoudliamk van de
L ~ d aZu~dberg1s als hn~shoudkund~g
Landbouwhogeschool. Op het moment v e r r ~ hzy
t ondermek in opdracht vande Sttehttng Weie
Onderzoek Konsumentcnaangelegenheden (SWOKA) over het rerzor@ngsnivovan bw~shoudens,humhadkund~geaspekten van energ~ebesparmg~n de hu~shoudmg,en ovw tnnovatte voor zeifstandtp w o a e d ~
bejaarden.

Boekbespreking
Nota Energiebeleid. Dee1 1. Algemeen. '~Gravenhage,197
Emd 1979verscheenhet eerste, algemenedeel van de nota fiergreklerd In dernle~d~ng
wordt het u~tbrengen
van denota door de Mm~stervan Econom~schezakenals volgt gemotrlreerd 'In mptember 1974(hetjaar van
de oheknsls, MvdV) hood mljn ambtsvoorganger de Energ~enotaaan het parlement aan Smds d ~ te~ j d1s
steeds duldehjker geworden dat WIJ ons moeten ~nstellenop een mtuatle, wiaann energe blgvend schaaycr 1s
dan voorheen Om aan deze sltuatle het hoofd te kunnen bleden, zullen spoed~gbesllss~ngengcnomen
moeten worden, ondanks de vele onzekerheden omtrent de verdere ontw~kkehngen'
Het voorgestelde energ~ebele~d
gaat u ~van
t twee hoofdl~jnen een besparrngsprogramma (zodat men met
m~nderenergie toe kan) en drverslfikaiae (de verspradmg van het energ~everbruzkover versch~llendebronnen) De energ~estruktuurvan Nederland 1s ~~amelljk
te veel afgestemd op de hoogwaard~geeneraedragers
olle en gas Van het eerste kan de aanvoer onzeker worden en/of de prljzen kunnen sterk stljgen, de
Nederlandqe gasvoorraden -voor een deel reeds verkocht -z~jnop de langere duur met voldoende Daarom
d~enenook de mogelgkheden van d e toepasslng van andere energ~edragerszoals kolen, kernenergle en
alternat~eveenerg~ebronnen(wmd, zon, aardwarmte, enz ) te worden onderzocht en overwogen Het bele~d
ten aanzlen van dwermfikat~ewordt In de eerste plaats ger~chtop de brandstofinzet ~nde elektrmte~tssektor
De mogehjkheden van kolen en kernenergle m deze sektor worden behandeld III resp de kolennota (deel2,
reeds verschenen) en een kernenergrenola (deel3, nog met verschenen) Het ultvoeren van het voorgestelde
belad zal ook gevolgen hebben voor de hu~shoudens,d ~ 22%
e
van het totale energ~everbru~k
1x1 Nederland
voor hun rekenmg nemen, te spl~tsenIn 15% voor verwarmlng en 7% voor het oveng hn~shoudel~jk
gebm~k
betreft
Voor de hu~shoudensIS slechts de 'besparmgslyn' van het bele~dvan belang Wat de d~vers~fikat~e
men verwacht met en streeft er met naar dat de mnd~wduelehu~shoudenszullen terugkeren tot de kolenkachel
Het gebru~kvan kolen kan slechts op grote schaal efficient en met zo mm mogehjk ml~enoverlastgebeuren
Met andere woorden m de hu~shoudelljkesektor d~entbespaard te worden op het gebru~kvan gas en
elektr~citeit
rmingsgebruik, overig huishoudelijk gebruik, utilitejts- en bedrijfsge:
or en industrieel energieverbruik. Door het treffen van maatregelen
betering van de efficiency te komen en zodoende in 2000 tot een
e gebruikssektoren samen ten opzichte van 1977. Daarbij gaat men
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m i a a r *eebrn~ktD d wekt verwarnng. Effiwzncv heeft ~mmersbetrekk~ne,
- op- relat~efverbm~k,verbru~kper
had Dat is blj hesparlag met noodzakelqk het geval )
&eronder in hot tort de voar de hu~shoudelykesektor voorgestelde maatregelen
&w&l@k versuwmz~zgsgebrurk
~ w s c h e m m ~e s o L a t ~ v o o m c hen
s ~~wleren
f
bestaande wonmgen, verhogmg rendernentse~senvoor c v -

vrn

ovcrtg Inu?sbudelyk gebru~k
Invoermg merg~e-et~kettermg,
bevordermg elektr~scheontstekmgsapparaten (I p v waakvlammen) en mltlatleven m EC-verband voor normstelhng apparaten Afgez~envan de op de versch~llendesektoren ger~chte
maatregelen gelden voor alle sektoren nog maatregelen door m~ddelvan prljsbekld, eventueelversterkt door
heffingen, door m~ddelvan een nog u ~tet vaard~genenerg~ebespar~ngswet
en door voorhchtmg
'Het overheidsheleid ten aanzien van ener@ehesparmgrlcht z~chvoor een belangr~jkdeel op een zo
effment mogehjk gebru~kvan energle, dat w11zeggen op beperkmg van het energ~everbrutkper emdaktmt', aldus de nota Ultvoering van de voorgesteldemaatregelen verandert m prmape dus nlets aan aantal en
rd van de emdakt~vtte~ten
Voor de hu~shoudensbetekent dal, dat men In de toekomst net zo vaak de was
n doen als nu, nog steeds recht heeR op een goed verwarmd hu~s,met verstoken zal zljn van telev~s~e,
en dat
opstellers van de nota met verwachten dat de gez~nsledenmmdcr vaak onder de douche gaan, enz
rtom het verzorgmgsnlveauwordt niet aangetast Alleen kan men d ~nlveau
t
bere~kenmet mmder gas en
trlcltelt
De effic~ency-verbetermgvraagt echter we1 mzet van de leden van hmshoudens, motwatle Een hu~shouen dat gaat wonen In een meuw hu~s,gebouwd volgens strenge ~solat~enormen,
profiteert van een lage
energ~erekenmg Een hu~shoudendat m een oud en slecht ge~soleerdh u ~ woont
s
moet bewust voor isnlahe
k~ezenen daarm mvesteren Bg de aanschaf van apparatuur kan het energ~everbru~k
een rol spelen, daarvoor
1s mformat~enod~gBg de steeds hoger wordende energlepryzen IS het van belang voorult te zlen wat nu
goedkoop Igkt, hhjkt later m~ssch~en
duurkoop Zo kunnen mensen d ~ slecht
e
ge~nformeerdzljn op den duur
achterop komen Ook het efficient gebru~kvan apparatuur stelt elsen aan de gebru~kers
Maar er 1snog meer, onder de paragraaf Hoofdelementen voor het nat~onaleenergiebele~dwordt gesteld:
We bespar~ngenzullen mede gezocht moeten worden In de sfeer van een verander~ngvan levensstljl waarblj
het hestedmgspatroon In een energlevrlendehjker ~ c h t ~ nwordt
g
omgebogen Via een gemtensweerde voorhchtmg en het prgzenlnstrument zal getracht worden bet select~efconsumeren van energ~e-mtens~eve
om hleraan mhoud te geven, zal
produkten te bevorderen By de keuze van het overhe~ds~nstrumentar~um
een zorgvuld~geafwegmg plaats mneten vmden tussen enerzljds de 'consumphevnjhe~den de bevred~gmg
van consumpheve hehoeften en anderztjds de met bepaalde bestedmgen gepaard gaande nadehge effekten op
het energ~everbru~kBg een beleid ger~chtop het bevorderen van een selekt~evecnnsumptle c q van een u ~ t
energet~schongpunt maatschappeh~kwensehjk gedrag zal ma voorhchhng de consument bewust d~enente
worden semaakt van het effekt OD bet energleverbnnk van bepaalde produkten en aktwlte~ten' Ovengens

ontploold is duidehjk Vooral de SVEN, de VEEN en het VEGIN komen regelmahg met akties en pubhkatles Soms betrekt men h~erhuook de scholen Een voorbeeld hwrvan is een meter-opneemakt~eop de lagere

derwijs biedt hier een goede ingang, omdat daar verschillende aspekten van het konsumenten-geG
onderdeel van huishoudelijk gedrag) aan de orde komen.
Een doordringen van het energiebewustzijn in huishoudens zal er zeker toe bijdra
algemeen meer energie-bewust wordt - een van de in de nota genoemde randvoo
maatregelen te doen slagen.
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