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Têgen kernenergie en v66r een milieu-vriendelijk energiebeleid 

BEZOEK PEB enlof 
FR I GAS 

Nu het storten van 2,7% van de ener
gierekening op een geblokkeerde reke
ning alweer enige tijd tot het verleden 
behoort maar de noodzaak van aktie voe
ren tegen kernenergie/kernwapens (de si
ames~ tweeling) alleen maar toeneemt, 
blijft het zinvol de energienota daar 
zoveel mogelijk voor te benutten. Het 
spreekt vanzelf dat alle lezers van de 
Nieuwsbrief in ieder geval steeds zo 
moeilijk mogelijk betalen en zo niet, 
dat nu weer gaan doen. Er zijn nogal 
wat methoden. 

Vanuit de KWA is het idee gerezen om 
het moe U ijk betalen een keertje extra 
handen en voeten te geven door een rede
lijk aantal mensen te zoeken die bereid 
zijn een deel van hun nota aan het kan
toor van het PEB en/of FRIGAS te gaan 
betalen. Op zich is dit geen nieuw idee 
maar het is mogelijk om er iets meer 
van te maken dan alleen maar het beta
len. Over het tijdstip van een dergelij
ke aktie zijn nog geen afspraken ge
maakt en bovendien zou het niet verstan
dig zijn dit via deze weg nu al openbaar 
te maken. Ook willen we graag dat een 
ieders inbreng bij het geheel zo volle
dig mogelijk is. Doel van deze oproep is 
om een redelijk aantal mensen bijéén te 
krijgen die zin, tijd en motivatie heb
ben om op een nader vast te stellen mo
ment op een werkdag in Leeuwarden te zi~ 
om daar in ieder geval e~n deel van hun 
nota aan het kantoor van het PEB of FRI
GAS te betalen. Concrete invulling van 
het plan gebeurt in overleg tussen die
genen die zich opgeven. 

Opgave mogelijk bij: 
* Hartje Schuring 
* Geertrui Potveer 
* Piet Zegers 
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EE·N EIGEN MOLEN? 
Het schiet niet zo hard op met wind

energie. Omstreeks het jaar 2000 zouden 
er in Nederland zo'n 6500 tot 8000 gro
te molens moeten staan, om gezamenlijk 
zo'n 2000 tot 2500 megaWatt (MW) aan 
stroom te kunnen leveren. Maar als het 
blijft gaan zoals het nu gaat, wordt 
dat niet gehaald. Gezien vanuit de ge
bruiker is windenergie voordelig. Gezien 
vanuit het elektriciteitsbedrijf is wind
energie nadelig. Voor de overheid is het 
nog een afweging met vraagtekens. Daarbij 
gaat het dan om zaken zoals werkgelegen
heid, energiebesparing, belasti ngop
brengst, handelsbalans, milieubeleid enz. 

Best ingewikkeld en verre van onbe
langrijk, maar als we wachten totdat al
les du1delijk ts, wordt er in de tussen
tijd wel geinvesteerd in kernenergie en 
andere grootschalige elektricitettspro
ductie . Dan gaat het zoals de meërder
heid van Neerlands bevolking het niet 
wil. --

Het Centrum voor Energiebesparing (CEl 
in Delft heeft nu een vorm bedacht die 
het mogelijk maakt dat particulieren ge
zamenlijk kunnen investeren in de aan
schaf en exploitatie van windmolens. ln 
verschillende plaatsen van het land, b.v. 
in Amsterdam, Haarlem en Rien, wordt ge
tracht het CE-plan in de praktijk te 
brengen. 

Goedkoper voor de kleingebruiker van 
st.room? Waarschijnlijk wel I Maar hoe be
langrijk dat ook is, het ia niet het 
hoofddoel . Het PEB en het FRIGAS zouden 
zelf een actief windmolenbeleid moeten 
voeren! 

REACTIES GEVRAAGD ! 

We kregen van de Duurzame Energie 
Werkgroep Amsterdam (DEWA) een brief i·n 
handen die we op de volgende pagina on
verkort weergeven .. O.P. het .J?.~an dat de 
DEWA in de brief ui~"Vlll~-:-·ll 
commentaar te lever ' '~l,t~~ ' f} e '::.:__j 
dragen die worden g . è)-meet'-dM- 1 
maakt de brief ni.et rr inder ... h.d o&r ~l"j~k. 
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Uit Energie Spectrum 

Het zou enorm goed zijn als in verschil
lende Friese regio's ook zoiets zou gaan 
gebeuren. Graag ontvangen we dan ook re
acties van enthousiaste mensen die in 
Friesland ook zoiets op poten willen 
gaan zetten, of er over willen praten. 
Dan kan de KWA deze mensen bij elkaar 
brengen. Graag een berichtje naar Ed Tu
len, Ald Mar 3, 8751 TA Zurich. Tel. 
05177-608 

Nu eerst de Amsterdamse brief. 

AMSTERDAMMERS KUNNEN NU ZELF 
INVESTEREN IN WINÖENERGIE ! 

Geachte lezer, 
Windenergie is één van de duurzame 

energiebronnen waarvan een grote bijdra
ge verwacht mag worden in een betere Ne
derlandse epergievoorziening. Moderne 
windturbines kunnen binnen afzienbare 
tijd minstens 30'%. van onze behoefte aan 
elektriciteit dekken. In allerlei offi
ciële rapporten wordt gestreefd naar 
een windvermogen van 2000 MW in het 
jaar 2000 en in de maatschappelijke dis
cussie over energie is gebleken dat de 
overgrote meerderheid van de Nederlan
ders dat streven van harte ondersteunt. 
Om die 2000 MW (dat zijn b.v. 6500 mo
lens met een diameter van 30 meter) te 
halen moet er echter nog veel gebeuren. 
Om allerlei redenen gaat de introductie 
van windenergie nog veel te langzaam. 
Eén van die redenen is dat fabrikanten 
onvoldoende verkopen om tot een effici
entere serieproductie over te gaan, 
waardoor de molens nog vrij duur zijn. 
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Voor veel bedrijven zijn daardoor de af
schrijftijden nu nog te lang. 

Door het Centrum voor Energiebespa
ring is nu een constructie uitgewerkt 
die het mogelijk maakt dat ook partieu
lieren zelf kunnen investeren in de aan
schaf en exploitatie van een windmolen. 
Heel in het kort komt die constructie op 
het volgende neer: 

HET CE-PLAN 
Een honderdtal personen, huishoudens 

of bedrijven richten samen een VCBW op, 
een Vereniging tot Collectief Bezit van 
een Windmolen. Ieder lid investeert ge
middeld f 1000,- in de aanschaf en ex
ploitatie van een windmolen die netge
koppeld alle stroom levert aan het plaat
selijk elektriciteitsbedrijf. De inkom
sten van de vereniging beataan uit de 
vergoeding van het elektriciteitsbedrijf 
voor de geleverde kiloWatturen (kWh). 
Een molen van f 100.000,- levert in Am
sterdam circa 120.000 kWh per jaar op. 
Door het Centrum voor Energiebesparing 
is uitgerekend dat iedere investeerder 
over zijn f 1000,- jaarlijks f 110,- à 
f 175,- terugontvangt aan rente, aflos
sing en opbrengsten van de kiloWatturen, 
over een looptijd van 15 jaar. Geen lief
dadigheid dus maar een rendabele beleg
ging in een goede zaak, zeker in Amster
dam, waar het genoeg waait voor een hoge 
opbrengst. 

Voor de deelnemers in de vereniging 
verandert er niets aan hun relatie met 
het elektriciteitsbedrijf. Zij blijven 
gewoon hun nota's voor elektriciteit be
talen. 

In Denemarken is dit collectieve ei
gendom heel algemeen. Op deze wijze wer
den daar al enige honderden molens ge
plaatst. 

Ook in Nederland is dit nu dus moge
lijk. In een aantal plaatsen wordt al 
gewerkt aan de oprichting van VCBW 1 s. 
Het is een unieke mogelijkheid om zelf 
invloed uit te oefenen op de versnelde 
introductie van windenergie en te laten 
zien dat we windenergie serieus nemen. 

In Amsterdam zijn een aantal zeer 
windrijke lokaties te vinden (o.a. in 
het westelijk havengebied en in lande
lijk Noord) waar plaats is voor min
stens enige tientallen, rendabel te ex
ploiteren windturbines. 



EEN AMSTERDAMSE YCBW 
De Duurzame Energie Werkgroep Amster

dam wil in de komende maanden in Amster
dam zo'n VCBW van de grond zien te krij
gen, in samenwerking met en ondersteunt 
door het Centrum voor Energiebesparing 
en de Organisatie voor Duurzame Energie 
(ODE), een landelijke vereniging in U
trecht, waar de DEWA een regionale werk
groep van is. 

Als eerste is daarvoor nodig dat we 
in eontact komen met mensen die willen 
toezeggen dat zij tezijnertijd (over en
kele maanden) circa f 1000,- willen in
vesteren in de aankoop van een windmo
len. Is dat bij u hèt geval en woont u 
binnen het verzorgingagebied van het Ge
meentelijk Elektriciteitsbedrijf Amster
dam dan kunt u dat kenbaar maken door 
f 5,- over te maken op onze girorekening 
nununer 48 25 016 t.n.v. J. Langenbach, 
Kinkerstraat 19-111 in Amsterdam. Dat 
bedrag is nodig voor de administratie 
en publiciteit en is tevens onderdeel 
van uw uiteindelijke investering. Wilt 
u op de overschrijving vermelden welk 
bedrag u tezijnertijd beschikbaar wilt 
stellen, met een min!mum van f 800,- en 
een maximum van f 2000,- ? 

Zodra er zicht op is dat er voldoende 
geld beschikbaar gesteld zal worden 
wordt u uitgenodigd voor een ledenverga
dering, wordt er een bestuur gekozen, 
richten we een vereniging op en zoeken 
we contact met het elektriciteitsbedr~f 
voor overleg over onze plannen. 

Tenslotte nog dit: Als u wilt helpen 
bij de organisatie van het één en ander 
of tezijnertijd het bestuur van de vere
niging wilt versterken, neem dan even 
eontact met ons op. Voor al uw verdere 
vragen kunt u uiteraard ook bij ons te
recht. 

Tot zover de brief uit Amsterdam, ge
richt aan geÏnteresseerde Amsterdammers. 

Nogmaals: Reacties gevraagd I Wie wil
len er in Friesland op soortgelijke wij
ze gaan pionieren? 

ENERGIE ANDERS 
In opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken heeft het Onderzoeka
buro Energie Anders een studie gemaakt 
betreffende de ontwikkelingskansen voor 
een gezonde windturbine-industrie in Ne
derland. In het pro-kernenergie maand
blad Energie Spectrum van december 1984 
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GEEN VREDE MET 

KERNENERGiE 

lezen we het volgende. 
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De belangrijkste resultaten van het 
onderzoek zijn: 
* De vraagzijde van de markt is bereid 

investeringen te doen in windenergie 
als de kiloWattuur-prijs van de wind
molen niet hoger is dan de uitgespaar
de brandstofkosten. Op basis van con
servatieve ramingen ten aanzien van 
de toekomstige brandstofprijzen en de 
inzet van goedkopere brandstoffen mag 
een kiloWattuur windelektriciteit niet 
meer kosten dan 9,2 cent. 

* Na confrontatie van de wensen van de 
vraagzijde en de prijzen die windmo
lenfabrikanten berekenen, komt het On
derzoeksburo Energie Anders tot de con
clusie dat het mogelijk zal zijn in de 
meest windrijke zones van ons land op 
renderende wijze windenergie op te 
wekken. In eerste instantie zal dit ge
bied zich waarschijnlijk beperken tot 
lokaties vlak langs de kust en de oe
vers van open water, zoals de Zeeuwse 
en Zuidhollandse stromen en het IJssel
meer. 

* In het windrijke gebied zou 400 HW 
windvermogen gepland moeten worden. Dit 
is de minimale omvang waarbij het voor 
zowel industrie als elektriciteita
wereld interessant is om investeringen 
te doen. Hierdoor zal de prijs van 
windmolens aanzienlijk dalen. Daarna 
is het mogelijk om met grote windmolens 
(1 tot 3 HW) ook verder landinwaarts 
een renderende exploitatie te verkrij
gen. Het rapport stelt voor om eind ja
ren tachtig, wanneer grote windmolens 
zijn ontwikkeld, te beginnen met een 
demonstratieproject van 50 MW. 

* In totaal zal tot het jaar 2000 min
stens een windvermogen van 900 MW ge
bouwd moeten worden om de Nederlandse 
windmolenindustrie een reële ontwikke
lingakans te bieden. 

KVA-COMMENTAAR 
Uit het bovenstaande trekken we de 

conclusie dat w~ van de Nederlandse elek
triciteitsbedrijven, zoals het PEB en 



het FRIGAS, niet eerder wat mogen ver
wachten dan nadat er al flink wat wind
molens staan. Pas dan komt de industrie 
goed op dreef. En pas dan fa de elektri
citeitswereld geinteresseerd. Hoe door
breken we dat? Door zelf aan de gang te 
gaan met Friese VCBW'sl Ook Friesland 
behoort tot de windrijke zones van ons 
land. 

EXCUSES 
Deze Nieuwsbrief is nogal 

technisch en zal voor velen 
moeilijk leesbaar zijn. Onze 
excuses l Maar als we ech~ 
achtergrond informatie willen 
geven, kunnen we da•r soms niet omheen. 
En dat is nu het geval met het elektri
citeitsplan van de Bezinningsgroep. Een 
enorm belangrijk plan, of scenario zo
als ook vaak gezegd wordt, in de strijd 
tégen kernenergie en vóór een milieu
vriendelijk energiebeleid. 

Om u toch iets tegemoet te komen, in 
deze Nieuwsbrief komt vaak de afkor
ting HW voor. Die afkorting staat voor 
megaWatt. Mega betekent 1 miljoen. HW 
betekent dus 1 miljoen Watt = 1.000.000 
w. Een Watt is een hoeveelheid energie 
per seconde. In uw huiskamer hebt u lam
pen, van b.v. 60 Watt. Soms zelfs van 
100, Watt. Met 1 megaWatt = 1 MW kunnen 
10.000 lampen van 100 W dus 1 seconde 
bx:anden. 

BEZINNINGSGROEP 
Binnen de Bezinningsgroep Energieb~

leid komen maandelijks mensen bijeen uit 
het energie-onderzoek, de industrie, het 
overheidsbeleid, de milieu-organisaties, 
de adviesorganen op energiegebied, de 
vakbeweging enz. Een nogal illustere 
club van critische mensen. Dat is dan 
ook te zien aan wat in de loop der jaren 
werd gepubliceerd. 
* Bezinningsnota Kernenergie, 1974; 
* Tweede Bezinningsnota Kernenergie, 1975; 
* Nota Ultracentrifugeproject, 1976; 
* Een andere strategie voor de elektri

citeitsproductie, 1980; 
* Splijtstof: controverses over kern

energie, 1983; 
* Een visie op de structuur van de elek

triciteitsvoorziening, 1983; 
* Kosten van elektriciteit opgewekt met 

kernenergie, 1984; 
* Elektriciteit: een bezinning op 2000, 

1984. 
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De laatste publicatie, die in de wan
deling het Bezinningsgroep-scenario 
wordt genoemd, of nog korter het BG-sce
nario, kwam tot stand in opdracht van de 
Stichting Energie en Samenleving. Er 

werd aan meegewerkt door de Rijksuni
versiteiten van Utrecht en Groningen, 
de Stichting Natuur en Milieu, TNO, 
het Centrum voor Energiebesparing, 
de Stichting Energie Anders, ex-leden 
van de Stuurgroep Brede Maatschappe
lijke Discussie en anderen. Waarmee 
maar gezegd wil zijn dat het DG-sce
nario niet het werk is van een paar 
fantasten. In het jaar 2000 zien zij 
dan ook geen rol weggelegd voor kern-
energie. 

Hier volgt nu een samenvatting van het 
EG-scenario, grotendeels zoals deze stond 
afgedrukt in Energie Spectrum, november 
1984. 

ELEKTRICITEIT: EEN BEZINNING OP 2000 
Aangenomen wordt dat bij een economi

sche groei van 1 tot 3% per jaar vanaf nu 
tot het jaar 2000 het elektriciteitsge
bruik in de industrie zal stijgen met 10 
tot S~k. Het elektriciteitsgebruik in de 
sector huishoudingen zal bij een dergelij
ke economische groei daarentegen dalen 
met 10 tot 307o en dat in de dienstensec
tor met 0 tot 1~. Aan deze schattingen 
liggen een stringent besparingsbeleid en 
een selectieve economische ontwikkeling 
ten grondslag. Opgeteld zal het elektrici
teitsgebruik bij een economische groei van 
1 à li% per jaar dan op het huidige niveau 
blijven. Zou de economie met 2 à 3% per 
jaar groeien, dan neemt het totale gebruik 
jaarlijks met 1% toe. 

benodigd nieuw vermogen 
Uitgaande van het nu reeds aanwezige 

en geplande nieuwe vermogen (Elektrici
teitsplan 1987/1988) zal er een tekort 
aan elektriciteitscentrales ontstaan rond 
1993, indien het elektriciteitsgebruik 
jaarlijks 1% groeit. Als dit verbruik op 
het huidige niveau blijft zal het tekort 
rond 1996 ontstaan. Bij ~ groei moet er 
in het jaar 2000 ten minste 2700 MW nieuw 
te plannen vermogen in bedrijf zijn; bij 
1% groei ten minste 5100 MW. 

In het gat van 2700 MW kan volgens het 
BG-scenario in principe volledig worden 
voorzien door de bouw van decentraal 
elektriciteits-opwekkend vermogen (stads
verwarming + warmte/kracht koppeling + 



gasmotoren + windvermogen + waterkracht 
+ zonnecellen). 

Het gat van 5100 HW kan voor onge
veer 3100 MW met decentraal elektrici
teit-opwekkend vermogen worden opgevuld. 
In de resterende 2000 HW kan worden 
voorzien met efficiënt werkende en snel 
regelbare STEG-centrales (= combinatie 
van stoom- en gasturbine, voor de aan
drijving van de stroomgenerator), even
tueel ook met één of twee schone kolen
centrales. Gekozen is voor gasgestookte 
STEG-centrales. Regelproblemen die kun
nen ontstaan bij pieken in het gebruik 
van elektriciteit worden opgevangen door 
zogenaamde pieklasteenheden te installe
ren. In dit geval gasturbines. 

Uit een studie die met behulp van een 
computer-simulatiemodel is uitgevoerd, 
blijkt dat in het DG-scenario in het 
jaar 2000 niet 5100 HW, maar 6300 MW 
nieuw te plannen vermogen in bedrijf 
moet zijn. Anders wordt de elektrici
teitsvoorziening door regelproblemen on
voldoende betrouwbaar. In het scenario 
is deze 6300 MW als volgt samengesteld: 
- 1800 HW industriële warmte/kracht kop-

peling; 
- 2240 MW STEG-centrales, om optredende 

tekorten op te kunnen vangen; 
370 HW stadsverwarming, uitgevoerd 

als warmte/kracht koppeling; 
270 HW total energy (biogas-installa

ties en dergelijke); 
- 2500 HW windkracht, wegens optredende 

verschillen in wind meegeteld 
voor 375 HW; 

80 HW waterkracht, wegens optreden
de verschillen meegeteld voor 55 
MW; 

1200 HW aasturbines, snel regelbaar om 
pieken in het stroomverbruik op 
te kunnen vangen; 

0 HW kernenergie. 
Met zonne-energie wordt nog geen reke
ning gehouden. 

de prijs per kiloWattuur 
De kostprijs van elektriciteit, bere

kend op basis van vervangingswaarde, 
daalt in het BG-scenario tussen 1983 en 
2000 met 20% van 14,1 cent per kWh naar 
11,3 cent. Hierbij zijn de volgende 
brandstofprijzen aangehouden: 
- olie, f 510,- per ton, prijspeil 1983; 
- gas, 39,2 cent per kubieke meter; 
- kolen, f 218,- per ton. 
Zouden de brandstofprijzen met 20% toe
of afnemen, dan wordt de kostprijs van 
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een kWh 13% hoger of lager. 
Een belangrijk deel (ongeveer 30%) 

van de benodigde elektriciteit wordt in 
het DG-scenario in 2000 met behulp van 
warmte/kracht koppeling bij de industrie 
geproduceerd. Gebeurt dit vol-continue, 
dan wordt de kostprijs 9 à 9,5 cent pèr 
kWh. 

In het jaar 2000 moeten de duurzame 
energiebronnen windenergie, waterkracht 
en biogas goed zijn voor ongeveer 10% 
van de behoefte aan elektriciteit. 

brandstofdiversificatie 
De brandstofbehoefte wordt voor 59% 

gedekt met aardgas, 3% hoogovengas, 1% 
biogas, 8% olie en 29% kolen. Voor ura
nium is in het DG-scenario geen plaats 
ingeruimd. 

luchtvervuiling 
De uitstoot van zwaveldioxyde Cso2) 

door elektriciteitscentrales neemt in 
het scenario af met 80 à 85%, van 96.000 
ton in 1983 tot 14.000 à 20.000 ton in 
2000. De uitstoot van stikstofoxyde (NO ) 
vermindert met 55% van 86.000 ton in 19Ö3 
tot 37.000 ton in 2000. Om dit te berei
ken moet voor ongeveer 2 miljard gulden 
in extra bestrijdings- en reinigingatech
nieken worden gernvesteerd. De verminder
de uitstoot van deze verzuurders wordt 
voor een belangrijk deel reeds in 1990 
bereikt. 

kosten en werkgelegenheid 
Het totale ehktriciteitsplan vergt 20 

mUjard gulden aan investeringen in de 
(om)bouw van centrales. Dit levert naar 
schatting 200.000 mensjaren aan directe 
werkgelegenheid op. Het overgrote deel 
van deze werkgelegenheid komt in Neder
land terecht. Een percentage van 90% 
moet haalbaar zijn, afhankelijk van de 
vraag hoe de gasturbine- en windturbine-



industrie zich in Nederland ontwikkelen. 

vergeliJking grootschalig/kleinschalig 
Uit de berekeningen van dè Bezin

zingagroep volgt onder meer dat bij ge
lijkblijvende brandstofprijzen de kost
prijs van elektriciteit in het jaar 
2000 lager is dan in 1983. Met het com
puter~simulatiemodel hebben de samen
stellers van het scenario nog geen bere
keningen uitgevoerd over de vraag hoe 
deze uitkomst zich verhoudt tot die van 
een scenario waarin vooral grootschalig 
vermogen wordt gebouwd, waaronder kern
centrales tot 3000 à 4000 MW. Wel is 
een verkennende studie uitgevoerd. Daar
uit wordt geconcludeerd dat een kern
energie-scenario duurder uitkomt dan 
het DG-scenario, als voor kernenergie 
de schattingen van de Bezinningsgroep 
worden aangehouden, namelijk 12,4 tot 
13,7 cent per kWh. Wordt echter de kost
prijsschatting van het ministerie van 
Economische Zaken gevolgd, 8,7 tot 10,8 
cent per kWh, dan ia een kernenergie
scenario goedkoper. Bij een kostprijs
stijging van ongeveer 10% voor kernener
gie zou dit voordeel weer verdwijnen. 

Van AanleDne mag· bUjven 

beleid van overheid en nutsbedrijven 
De in het DG-scenario veronderstelde 

ontwikkeling van elektriciteitsbespa
ring en van decentraal vermogen vergt 
een st~ulerend en deelnemend beleid 
van de overheid en van de nutsbedrijven. 
Hoewel besparingen zonder zo'n beleid 
ook van de grond zullen komen, zal het 
tempo van introductie dan veel lager 
liggen. Bij de benutting van de mogelijk
heden aan decentraal vermogen zu~len 
vooral organisatorische problemen een 
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belemmerende rol spelen. 

De elektriciteitsbesparing in de sec
tor huishoudingen en diensten zal tot 
stand moeten komen door: 
a. een normstellend beleid voor het elek

triciteitsverbruik van apparaten; 
b. het geven van voorlichting en van fi

nanciële stimulansen aan aanschaffers 
en gebruikers van energ.iezuinige appa
raten; 

c. een actief besparingsbeleid door nuts
bedrijven, zoals het vers~rekken van 
adviezen en voorschotten voor energie
besparende maatregelen of het zelf gaan 
inveèteren in dit soort maatregelen bij 
de afnemer. 

Sttmulering van de introductie van de
centraal vermogen kan geschieden door 
maatregelen in de tarievensfeer en door 
het aanmoedigen van nutsbedrijven om die 
ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Zo 
zou, wat de gasprijs betreft, voor alle 
ten behoeve van de openbare voorziening 
geleverde elektriciteit uit warmte/kracht, 
hetzelfde aardgastarief moeten gelden als 
voor de elektriciteits-productiebedrijven. 
Ook zouden particuliere exploitanten van 
decentraal vermogen een vergoeding voor 
hun teruggeleverde elektriciteit moeten 
krijgen die gebaseerd is op de lokale 
waarde van de elektriciteit en op de mate 
waarin deze leveringen toekomstige inves
teringen in groot vermogen overbodig maken 
of vervangen. Zulke gasprijzen en vergoe
dingen zouden b.v. de toepassing van warm
te/kracht koppeling bij grote flatgebouwen 
rendabel maken, voor zover ze dat nu al 
niet zijn. 

Verder worden de volgende maatregelen 
voorgesteld: 
- Vrije ontwikkeling door de distributie

bedrijven van decentraal vermogen tot 
een totaal van 200MW. 

- Uitbreiding van de bestaande subsidie
en premieregelingen, zodat ook nutsbe
drijven hier aanspraak op kunnen maken. 

- Handhaving en versterking van bestaande 
subsidieregelingen voor elektriciteita
besparende maatr.egelen. 
Omvorming van distributiebedrijven tot 
energiebeherende bedrijven die een ac
tieve beparingspolitiek volgen. 

Veel wijsheid, moed en kracht toegewenst 
in het nieuwe jaar 1.9851 We lUllen er 
heel wat van nodig hebben. 
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