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Een aanzet tot discussie

DE PLAATSELIJKE
ENERGIERAAD

Toon da Laaf

een vijftal jaren terug. In het
renovatieplan heeft indertijd
isolatie en de bouwfysische kwa
liteit van de woningen weinig
aandacht gekregen. Klachten naar
aanleiding van de renovatie zijn
over het algemeen niet structu
reel verholpen.
Dit schoolvoorbeeld van de wo
ningconditie zal ongetwijfeld
in meer steden voorkomen.

stadsverwarming

In Tilburg bestaat er sinds enige tijd een ambtelijke overleg
groep voor energiebesparing. Tot nu toe houdt deze zich echter
slechts bezig met besparingsmogelijkheden in overheidsgebouwen,
zoals openbare scholen, het stadhuis en dergelijke.
Een sobere aanzet tot een beter gemeentelijk energiebeleid.
Sober, want de belangrijkste groep gebouwen in Tilburg wordt ver
geten: de woningen. Hoe belangrijk het is deze ook bij de bespa
ringen te betrekken blijkt uit een onlangs verschenen rapport
met de resultaten van een onderzoek gehouden 1n de Textielbuurt.
Niettemin kan deze mini-energieraad wellicht de springplank zijn
naar een e ne rg l e r aad die het energieprobleem in zijn vele aspec
ten op plaatselijk nivo aan kan pakken.

textia/buurt

Uit dat één dezer dagen van de
persen gekomen rapport van de
Woonwinkel en energieburo de
Knijpkat uit Tilburg, is geble
ken dat de nood erg hoog is.
Er werd onderzoek gedaan met de
bewoners van de Textielbuurt
over 128 woningen. Van de bewo
ners leeft ongeveer driekwart
van een bij stands- of RWW-uitke
ring. De vijf konklusies van het
rapport zijn de volgende:
1. De bewoners van de 128 onder
zochte woningen in de Textiel
buurt behoren over het algemeen
tot de laagste inkomensgroep van
de stad. 2. De energiekosten in
deze woningen zijn zeer hoog.
Zo hoog zelfs dat de bewoners

maandelijks meer kwijt zijn aan
voorschot aan het Gemeentelijk
Energie Bedrijf (GEB) dan aan
huur. De energiekosten zijn hoog
in relatie tot het inkomen, en
met name het gasverbruik is hoog
ten opzichte van het landelijke
gemiddelde en de geringe grootte
van de woningen. 3. De oorzaak
van het hoge gasverbruik is
tweeledig. Vele technische ge
breken aan de woningen belnvloe
den in ongunstige zin het gas
verbruik zowel direkt, als via
komfortbeleving en het daaruit
voortvloeiende stookgedrag.
Daamaast wordt in zijn alge
meenheid weinig kostbewust door
de bewoners met energie omgegaan.
5. Vele van de geconstateerde
technische gebreken vinden hun
oorsprong 1n de renovatie van

Voorts bestaan er ook problemen
op het gebied van e ne rg iewi nning
voor eigen gebruik met windmo
lens. Daarnaast zijn er gewel
dige problemen ontstaan met de
uitvoering van de stadsverwar
ming. De gemeente heeft zich in
een contract met de PNEM ver
plicht een va s t e hoeveelheid
warmte af te nemen . Zi j deed dit
met in het achterhoofd de plan
nen voor een ni euw te bouwen
wGonwijk welke op dit systeem
aangesloten zou worden. Voorts
werd in het contract vastgelegd
dat er geen kookgasnet aangelegd
zou worden, een gegarandeerde
hoge elektriciteltsverkoop voor
de PNEM. De vas t e hoeveelheid
warmte die de gemeente moet af
nemen staat voor geld . Ind ien de
hoeveelheid niet wordt gehaald ,
moet de gemeente het bedrag zelf
aanvullen. Di t contract kan de
gemeente een groot financieel
probleem opleveren. Er wordt
geen winst gemaakt over niet-ver
kochte warmte en dit bedrag moet
ook aangezuiverd worden . Dubbel
op dus: Het noodlot slaat toe:
de woningbouw stort in met als
gevolg dat er een zo groot ge
deelte van de geplande nieuw
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meer-werk

Problemen te over dus. Als aan
vulling hierop, Tilburg kampt
met een werkloosheidspercentage
dat boven het landelijk gémid
delde uitstijgt. Het Provinciaal
Opbouworgaan Noord-Brabant (PON)
heeft in samenwerking met het
Centrum voor Energiebesparing
in december 1982 een rapport
uitgebracht voor werkgelegen
heidsstimulering en energiebe
sparing in de regio Tilburg. In
dit rapport doen zij een aantal
aanbevelingen : het aantal man
jaren dat uitvoering van een
breed scala van besparingsiniti
atieven aan werk kan opleveren
is aanzienlijk. De optimistische
schatting zou bewaarheid kunnen
worden indien in het beleid ma
ximale nadruk zou worden gelegd
op energiebesparing. Dit beleid
zou vorm moeten krijgen op ter
reinen als voorlichting, tarief
stelling, financierings- en sub
sidiebeleid, gemeentlijke regel
geving, onderzoek, energiedienst
verlening en het beheer van dis
tributienetten. In het verleng
de daarvan ligt een groot aantal
projektvoorstellen: aanvullende
na-isolatie, energiewinkel, be
waakte fietsenstalling, c.v.
installatiebedrijf, warmtekracht
installaties, isolatie van ter
reinleidingen, invoering van
paardetractie op beperkte schaal
tussentijds opnemen van meter
standen, alternatieve energie
bronnen en enkele onderzoekspro
jekten. Enkele van deze voorstel
len komen in aanmerking voor
uitvoering op korte termijn.
Met name wil ik dan wijzen op in
troduktie van ketels met een
hoger rendement en economizers.
Afgezien van de direkte werkge
legenheid die geschapen wordt,
is er een te verwachten verster
king van de werkgelegenheid in
de toeleveringsbedrijven.

"autonoom"

De complexiteit van het boven
genoemde vraagt een aparte be
handeling, ervan uitgaande dat
men de problemen êcht wil oplos
sen. Hiertoe zou een energieraad
van deskundigen in het leven moe
ten worden geroepen.
Men zou dat op drie verschillen
de manieren kunnen proberen:
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model A: de autonome raad
model B: de compromis-raad
model C: de klassiek formele

raad.
In geval van model A kan men
zelf op zoek gaan naar groepe
ringen en instellingen die deel
uit kunnen maken van de raad. De
gedachte gaat hierbij uit naar
personenkomitees als de gasprij
zenkomitees, stookkostengroepen,
buurtkomitees, het plaatselijk
opbouwwerk enz. Het ambtelijk
apparaat wordt benaderd om zo
goed mogelijk tot overleg te ko
men en problemen in de toekomst
tussen overheid en bevolking te
vermijden. Een probleem voor dit
model is dat de raad dan een ad
hoc karakter krijgt zodat

ervaring weinig opgeld kan doen
bij aanpak van volgende projek
ten. De raadsleden benaderen de
problemen vanuit hun achtergrond
hun direkte belangen, maar zul
len zich weinig of niets aan
trekken van "overhead"-proble
men, daar deze bij strijdigheid
terzijde geschoven worden.
Voorts dient aangevoerd dat het
vaak de zogenaamde (vergeef me
de bewoording) "duizendpoten"
betreft die vaak toch al tot
over hun oren in het werk zitten.
Daardoor is de beschikbare tijd
zeer beperkt omdat allerlei
werkzaamheden mogelijk door el
kaar gaan lopen en het moeilijk
wordt vergaderingen te beleggen.
Voorts bestaat er de kans van



tussentijds aftreden door het
laten prevaleren van andere werk
zaamheden. De achtergr6ndinfor
matie za.l ook problemen ople
veren omdat de instanties die
gegevens moeten aanleveren ove;r
het algemeen zeer terughoudend
reageren naar dit soort raden.
Bet democratisch gehalte van de
raad zal zeer groot zijn. De
meer demokratische groeperingen
zoals aktiegroepeJ);, en aanverwante
belangengroepen zullen weinig
problemen opleveren daar de
'zitters' gecontroleerd worden
door hun achterban, welke vaak
zeer allert is. Over het alge
meen zijn zij alleen gevoelig
voor seinen vanuit de basis. De
acceptatie van de gegeven advie
zen aan de gemeente is niet veel
groter dat "afwachten en is er
plaats op de begroting of zijn
ze politiek erg gevaarlijk?"

TWee belangrijke problemen die
zich voor kunnen doen zijn:

A. financiering en
B. continuiteit van de raad.

VOor wat de financiering betreft
als er al een subsidie gevonden
wordt, iedereen weet dat in deze
tijden van bezuinigingen dat
grote moeilijkheden zal opleve
ren. De continuiteit van de raad
loopt groot gevaar bij het mis
lukken van een projekt. Het is
uit het verleden gebleken dat
inzakken van de organisatie niet
ondenkbaar is. De enige beroeps
mogelijkheid die openstaat voor
de energieraad volgens model A
is het starten van 'een AROB-pro
cedure bij de Raad van State.
Kortom, model A is bij uitstek
geschikt om als oppositionele
belangenorganisatie te dienen.
Het voorgaande gedrag is wellicht
vergelijkbaar met het verderop

beschreven rolgedrag van ambte
naren.

"klassiek formeel"

Alvorens op de "compromis"-raad
terug te komen, wordt het "klas
siek formele" model uit de doe
ken gedaan. Men stelt aan de ge
meenteraad voor een energieraad
In te stellen voor de verdere
verdieping van het energiebeleid
van de gemeente, en ter voorko
ming van te voorziene tegenval
lers zoals de stadsverwarming
in Breda en Tilburg. Als sugges
tie voor de deelnemers in de
raad gelden de energiebeweging,
de gemeentelijke energiebedrij
ven en de belangengroeperingen
welke door de gemeenteraad wor
den ~itgenodigd. Deze laatste
groep behelst vaak financiele
specialisten en managers van wo
ningbouwverenigingen, werkgevers
met andere woorden zakelijke be
langhebbenden. OOk zullen vak
bonden vertegenwoordigd worden,
zij het vaak in een minderheids
positie. De adviezen die deze
raad aan de gemeente geeft zijn
net als in model A geënt op de
belangen zoals de meerderheid
van de raad die ziet. Het econo
mische aspekt zal een niet onbe
langrijke factor zijn bij de
probleemhenadering. Het economi
sche aspect mag uiteraard niet
vergeten worden, maar ik denk
dat er een grote kans bestaat
dat een bepaalde energiemaatre
gel en daardoor het woonkomfort
'als sluitpost gebruikt gaat wor
den. Ik verwijs naar het vOor
beeld van de Textielbuurt.
De openheid zal minder groot
zijn of helemaal niet bestaan
waar het precaire zaken betreft.
Als oorzaak noem ik hier dat zij
waarschijnlijk alleen verant
woording schuldig zijn aan de
gemeenteraad of B&W. Deze moge
lijke geslotenheid kan problemen
opleveren bij de controle van
de uitslag na gedaan onderzoek.
Hetgeen weer frustraties kan op
leveren bij de bevolking. Bij
een energieraad welke is samen
gesteld volgens modele is de
kans zeer klein dat de conclu
sies algemeen aanvaard wo~den

gezien het verloop van de dis
cussies in het verleden en de
(gezonde) houding van de plaat
selijke bevolking. De continui
teit van de "klassiek formele"
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raad is waarschijnlijk groot
daar deze mensen vaak beroeps
halve lid van de raad zijn ge
worden. Ook nu zal de beroeps
mogelijkheid zich beperken tot
de gemeenteraad of administra
tieve rechter via een AROB-pro
cedure. De financiële armslag
zal groter zijn dan de raad vol
gens model A, hun achterban zal
waarschijnlijk de raad met mid
delen ondersteunen daar zij be
lang hebben in een goed rapport
met zo min mogelijk risico's.
Voorts beschikken zij over be
taalde deskundigen en over reken
en verwerkingsmogelijkheden.

"compromis"
Om

het demokratische gehalte van de
energieraad zo groot mogelijk te
houden en om ook tot een goed
werkbare methode te komen, wil
ik niet voor de beschreven mo
dellen A en C pleiten. Een moge
lijkheid om dit laatste mogelijk
te maken ligt voor de hand:
Model B, "de compromis-raad" in
welke beide vormen zijn versmol
ten. In dit model maakt de ener
giebeweging een inventarisatie
van de problemen. Het is nood
zakelijk dat er in de raad een
evenredige vertegenwoordiging
is van overheid, belangengroe
peringen uit de bevolking en an
dere instellingen, zoals woning
bouwverenigingen.
De leden moeten deskundig zijn
op het gebied van de energie en
al haar randgebieden. Hetzelfde
geldt voor werkgelegenheid, eco
nomie, financiën en rechten. Ze
moeten voor alle partijen in de
energieraad acceptabel zijn om
tot een goede en vruchtbare sa
menwerking te kunnen komen. De
openheid is versterkt door de
aanwezigheid van belangengroepen
vanuit de bevolking. De achter
grondinformatie welke voor een
onderzoek moet worden geleverd,
is makkelijk te krijgen doordat
vertegenwoordigers van instellin
gen zoals het energiebedrijf en
dergelijke vertegenwoordigd zijn
De leden kunnen elkaars gegevens
controleren. Wanneer we naar het
functioneren van de diverse le
den kijken kunnen we op enkele
problemen stuiten. Wie vertegen
woordigt wie, niet vergetend dat
ieder lid direkte belangen van
zijn achterban (dienst, vereni
ging of groep van de bevolking)
vertegenwoordigt. Naast het rol-

gedrag wat in model A is beschre
ven zal ik ingaan op het rolge
drag van "betaalde beroeps-ver
gaderaars". De ambtenaar is er
zich van bewust dat hij een bij
zondere kennis heeft van wat vol
gens de bestaande wetten, veror
deningen en gebruiken en ook
krachtens de heersende traditie
bestuurlijk als behoorlijk geldt.
Deze kennis en ervaring plaatst
hem bij uitstek in dè rol van
bewaker van de continuiteit in
het openbaar bestuur en van de
rechtszekerheid van de burger.
Uit dien hoofde heeft hij een
voorsprong op een ieder die
slechts tijdelijk in de keuken
van dit openbaar bestuur een
kijkje komt nemen, zoals de
bestuurder of burger. Deze bewa
kingsrol van continuiteit en
rechtszekerheid doet de ambte
naar streven naar een hoge mate
van perfectie in de taakuitvoe
ring. Hij is gevoelig voor juri
dische of techtnische beleidson
derbouwing van zijn handelen en
ondergaat in dit opzicht de so
ciale controle van zijn collegas
Problemen kunnen onstaan, omdat
de ambtenaar sterk taak- of
dienstvakgebonden is. Zo behoort
hij altijd vooreerst tot een be-

paald onderdeel van de ambtelijke
organisatie en daarna pas tot
het geheel. Hij heeft daarbij de
neiging tot perfectionering en
maximalisatie van dit onderdeel
zowel in organisatorisch opzicht
als wat de
benadering betreft van het as
pekt van het beleid dat door
zijn onderdeel wordt behar
tigd. Dit houdt het gevaar in
dat hij de aspekten van breder
belang onderschat. Het gevaar
van de sociale controle, of
erger, van collega's of chefs,
dient goed onder ogen te wor
den gezien. Indien een ambte
naar zijn dienstbelang (gemeen
te, bedrijf etc.) wil laten
prevaleren, moet dit tijdig
gesignaleerd worden. Men kan
zich het voorbeeld van de fi
nancieel deskundige voorstel
len die met de beste bedoelin
gen, bewust of onbewust, plan
nen torpedeert door te probe
ren een projekt met minimale
kosten rond te krijgen. De
ambtenaar dient een duidelijke
positie te krijgen voor zijn
onafhankelijkheid. Het een en
ander zal blijken uit zijn
handelen. Deze positie zal op
papier moeten worden vastge-



legd in de statuten van de op
te richten energieraad.
Doordat gemeente, woningbouw
vereniging etc. participeren
in deze vorm van gemengd be
stuur, zullen er, voor wat de
financiën betreft, minder pro
blemen ontstaan. Zij kunnen de
raad met middelen ondersteunen
en garanderen.
Voor wat een beroepsmogelijk
heid betreft, ook hier kan te
gen besluiten een AROB-proce
dure worden aangespannen bij
de Raad van State of via een
andere wet zoals de Wet op de
ruimtelijke ordening of de Wo
ningwet. Ik ben voor een direk
tere beroepsmogelijkheid via de
gemeenteraad of de raad van ar
biters. Ook deze beroepsmoge
lijkheid moet via het statuut
geregeld worden.

gemengd bestuur

Men moet zich realiseren dat
men bij de zojuist behandelde
vorm van gemengd bestuur kan
zeggen dat overheidslichamen en
particuliere instellingen gaan
samenwerken in een nieuwe be
stuursvorm. Bij de mogelijkhe
den die de Gemeentewet biedt
tot zogenaamde binnengemeente
lijke decentralisatie, ligt dat
anders. De behartiging van enig
gemeentelijk belang wordt daar-

door niet uit de gemeentelijke
sfeer getild door de creatie
van een samenwerkingsverband,
integendeel, het belang blijft
behartigd binnen het verband
der gemeente, maar voor die be
hartiging kunnen particuliere
personen of hun vertegenwoordi
gers worden ingeschakeld, ook
als zij de hoedanigheid van ge
meenteraadslid missen. Krach
tens de artikelen 61 e.v. der
Gemeentewet kan de raad commis
sies instellen, functioneel ter
behartiging van bepaalde belan
gen voor de gemeente. Aan derge
lijke commissies kunnen be
voegdheden worden toegekend van
de gemeenteraad en van burge
meester en wethouders. Heeft
zo'n toekenning plaats gehad,
dan kunnen bestuursdaden uit
gaan van een groep personen,
die daarvoor geen mandaat van
de ingezetenen der gemeente be
zitten. De klassieke represen
tatiegedachte is daarmee door
broken. Weliswaar legt de wet
tussen tussen de commissie en
de door de ingezetenen gekozen
gemeenteraad een verbinding
door te eisen dat de laatste
bij de instelling der commissie
de "verantwoording" van de com
missie aan de raad regelt, maar
het handelen der commissie
blijft toch een vorm van ge
mengd bestuur.

inspraak
Inspraak kan een bijdrage leve
ren aan de kwaliteitsverbete
ring van de te nemen bestuurs
beslissingen. Door middel van
inspraak komen wensen, opvat
tingen en denkbeelden bij het
gemeentebestuur op de tafel,
die de beleidsvorming beter
doen aansluiten op datgene wat
onder de bevolking leeft. Bo
vendien kan de participatie van
de bevolking een stimulerend
effect.
hebben op de ontplooiing en rea
lisering van denkbeelden en be
hoeften.

tot slot
Dit abstracte verhaal moet die
nen als aanzet tot het meer naar
de bevolking trekken van het
plaatselijk energieprobleem. Ik
hoop dat de uitnodiging tot dis
cussie over dit onderwerp in
ALLICHT door U opgenomen wordt.
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