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De aanpassing van het gebruik aan het aanbod door middel van een speciaal tarief, wordt
vrijwillige
belastingsregeling
genoemd
(voluntary load control, Isaksen C.S. 1981).
In dit geval was het aanbod van het lage tarief
afhankelijk van het windaanbod, dat vanuit
huishoudelijk oogpunt bezien een tamelijk willekeurig patroon heeft. Er zijn in Nederland op
vele plaatsen belastingsregelingen die een
veel minder grillig karakter hebben, omdat er
op vaste tijden een laag tarief wordt aangeboden. Dit wordt dan ook meestal het nachttarief
genoemd, hoewel het ook vaak in het weekeinde geldt en soms tussen de middag. Maar
door de regelmaat van het aangeboden lage
tarief, wijken deze regelingen essentieel af van
de tariefsturing in Camperduin

Maar voor de bewoners waren de volgende
zaken belanqriik. Ten eerste vond men dat h&
vaak wel e r i lang hard moest waaien, VOO
het lage tarief intrad. Ook schakelde het
teem vaak pas terug, lang nadat de wind
afgenomen. Dit werd veroorzaakt door de v
tragingstijd, die bedoeld was om te veel schakelingen te voorkomen. Maar een probleem
voor de gebruikers was, dat ondanks de vertraging, het toch te vaakvoorkwam, dat het lage tarief binnen korte tijd weer wegviel. In vele
gevallen waren belangrijke huishoudelijke
werkzaamheden, met name het wassen, niet

Het lage tarief

van de stroomuitwisseling met het net, maar
bij terugschakeling naar hoog tarief, werd ook
rekening gehouden met het gebruik. Elke laagtariefperiode duurde gegarandeerd minimaal
een uur, zodat gebruikers die bij het ingaan
van het lage tarief de wasmachine hadden gestart, niet binnen het uur verrast konden worden door een hoog tarief. Deze regeling werd
aanmerkelijk positiever beoordeeld door de
gebruikers.

Om te beginnen het systeem van de tariefschakeling. In eerste instantie werd het tarief
geregeld op basis van het windaanbod. Bij
een produktie van meer dan 10 kW moest het
lage tarief gaan gelden. Dat lijkt simpel, maar
dat is het niet. De wind fluctueert aanzienlijk
op de korte termijn. Als maat om te bepalen of
het lage tarief in werking kon treden, werd
daarom geregeld, dat de drempelwaarde voor
het windaanbod gedurende tien minuten
overschreden moest zijn (vertragingstijd).
Voor de terugschakeling naar het hoge tarief
gold eenzelfde regeling.
In de praktijk voldeed deze regelstrategie niet.
De tariefschakeling reageerde alleen op het
aangeboden vermogen. Als gevolg daarvan
werd het lage tarief soms berekend op momenten dat het verbruik van de wijk hoger
was dart de produktie van de turbines en er
dus electriciteit van het net werd afgenomenz.
Daarom werd er een experiment uitgevoerd
met een aantal lagere drempelwaarden en
kortere vertragingstiden (Boone e.a., 1986).
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Het aanbodpatroon van het lage tarief is te
vinden in de figuren 1A en IB. De eerste is
samengesteld ;olgens
de oude regeling,
waarbij het tarief afhankelijk was van het
windaanbod. Hieruit is te zien dat gedurende
de middag en vroege avond vaker een laag tarief gold, dan's nachts. In de tweede figuur is
het beeld anders, omdat deze is berekend over
de laatste maanden met de nieuwe regeling.
Dit patroon is dus ook beïnvloed door de gebruikers zelf.
Het zal duidelijk zijn, dat de benuttigingsmogelijkheid van het lage tarief afhankelijk was
van het tijdstip waarop dat tarief gold. Door
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iwen van labg.tarief per uur van de dag, regeling op basis windaanbod (A) en regeling' op
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zien e i d a t nergens een elebrische boiler aanwezig was. De landelijks cijfers voor d~ezespparaten waren respectievelijk 50% en 24 K
Wat betreft de wasmachiness droogtaornrnelrs,
vaatwassers en dergelijke, w a r m er geen duidelijke afwijkingten.
De samenstelling van de wijk in Camperduin
was vooral afwijkend, wat betreft sociaal-economische status. Alle huishoudens hadiden
een bovenmodaal inkomen en alle bewoners
waren huiseigenaar. Ook het opleidingsniveaw
lag ver boven het landelijk gemiddelde.
Het electriciteitsverbruik was voor de start van
het project lager dan het verbruik i n het verzorgingsgebied van het locale electriciteitsbedrijf: 2273 kWh in Camperduin tegen 2624
kWh (1981). Dit verschil is overigens terug te
voeren op de afwijkingen die hiervoor genoemd zijn, de leeftijd, gezinsgrootte en apparatuur. Terwijl het huishoudelijk stroomverbruik in het land gemiddeld daalde, liep het in
Camperduin met gemiddeld bijna 200 kWh
per jaar op, door grotere huishoudens en
meer apparatuur.
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Apparatuur en woning
Voor de mate van benutting was hat belangrijk welke electrische apparatuur men in huis
had. Er is een onderscheid gemaakt tussen apparatuur die wel een aanpasbaar gebruik toelaat en apparatuur waarbij dat niet mogelijk is.

Bij de analyse van de oorzaken van de benutting van de windstroom, moet ook gekeken
worden naar de houdingen. Ook hiervoor
geldt in de eerste plaats dat vastgesteld moet
worden in hoeverre de houding van de bewoners ten opzichte van het gebruik van windenergie representatief was. Een te welwillende
houding zou voor het project zelf positief zijn
geweest, maar het zou de generalisatie van de
resultaten belemmerd hebben. Vastgesteld
kon worden, dat er in Camperduin nauwelijks
afwijkend gedacht werd over energieproblemen, zowel voor de start van het project als
aan het einde (Boone e.a. 1986). De attitude
wasevenals elders voornamelijk positief.
Figuur 3. Belangrijkste delen van het verklarend model van de benutting van het windtarief. (* significante

walgen GoGr deinbenutten.
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Tabel 1. Redenen om wastijden niet aan
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belemmeringenaanpassing

geen wasmachine
niemandthuis om w w t e doen
te veel was om te wachten
te druk met andere zake6
wil niet aanpassen
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% dat reden noemt
landelijke steekproi

Ikomen in de war stuurde. Zeer begrijpelijk
Was er niemand, die voor ongeveer tien cent
per Kilowattuur, de huishouding volledig wilde reorganiseren. Althans, voorzover er iets
viel te reorganiseren, want het aanbod van het
lage tarief was wel zeer onregelmatig.
De nadelen - gedragskosten - die werden genoemd, waren:
e te veel was zou te lang blijven liggen;
e de volgende handelingen met de was ídrogen en strijken) zouden niet meer dezelfde dag
verricht kunnen worden;
e veel
werkzaamheden zouden in de
avonduren terecht komen, hetgeen men om
diverse redenen niet wilde (te veel lawaai voor
de kinderen, geen vrije tijd meer);
e andere huishoudelijke werkzaamheden, die
vaak ook aan een bepaalde tijd gebonden zijn,
zouden in het gedrang komen (koken, kinderen opvangen, boodschappen doen).
Door drukke werkzaamheden in huis, bleek
men dus vaak geen rekening te kunnen houden met het onregelmatige windtarief. Maar
niet alleen drukke werkzaamheden in huis waren van belang. De aanwezigheid in huis, die
werd afgeleid uit de werkzaamheden buitenshuis van de volwassenen in de huishoudens,
had een grote invloed op de benutting. Natuurlijk was niemand van plan om dergelijke
werkzaamheden te laten vallen, om thuis van
een iets lager stroomtarief te kunnen profiteren. Ook in dit geval zouden de "gedragskosten" te hoog zijn geweest.
Daarbij valt het overigens op, dat de mate van
aanwezigheid vooralCamenhing met de hoeveelh,eid jonge kinderen. Als er kinderen waiken, was, men vaker thuis en had zodoende
meërrmogelijkheden om windenergie te beznatteh.-i~&rente~en had men dai ook een
bt&cen drukker, huishouden, hetgeen juist
&&'i8?n;irhering%voorrseen goede benutting
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Het intensieve gebruik van de woning, dat
enigszins afhankelijk was van de aanwezigheid, had geen invloed op de benutting van de
windstroom. Het ging hierbij om de tijden van
naar bed gaan en opstaan, en het gebruik van
keuken en andere kamers dan de woonkamer.

Nogmaals representativiteit
Omdat het in Camperduin om zo'n kleine en
op sommige punten specifiek samengestelde
wijk ging, is nagegaan in hoeverre de ervaringen in Camperduin opgedaan, algemeen geldend zijn. Daarvoor zijn in het kader van een
onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van windenergie enkele vragen over dit
onderwerp gesteld aan een veel groter aantal
personen5. In totaal werden 621 personen
ondervraagd, die werden verdeeld in twee
groepen: een landelijk representatieve steekproef en een steekproef uit een zestal gebieden die voor windturbines in aanmerking komen. Aan de respondenten werden vijf omstandigheden
voorgelegd,
die
zouden
verhinderen dat men de tijden waaarop men
wast, zou aanpassen aan geleverde windenergie.
D e G j f aan de respondenten voorgelegde redenen staan in tabel l , waarin tevens de percentages staan vermeld van hen, die geen reden zien waarom men de was niet op andere
tijden zou kunnen doen.
Er blijkt slechts een minderheid te zijn, die
voor aan~assinavan het electriciteitsverbruik
geen problemen ziet. Opvallend is, dat men in
de gebieden die in aanmerking komen voor
windenergie, optimistischer is dan elders. Dat
lijkt overigens wel in overeenstemming met
de meningen die men in Camperduin vooraf
had. Daar was men ook optimistisch, maar
voor de meeste huishoudens bleken de mLoge-

