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KIEZEN
EN
DELEN
Nederland, 1985
Energiebesparing, en
daardoor lagere
woonlasten? Ja, daar
komen de handen wel
voor op elkaar. Steeds
zuiniger met olie en gas,
die immers maar
éénmaal te verbranden
zijn. Liefst zonder verlies
van comfort en zonder
de oude gewoontes te
hoeven veranderen.

S chone lucht. schoon
water? Alstublieft ja, en

ook nog een bodem zonder gif.
Het zou leuk zijn als onze
kleindochters straks nog weten
hoe een boom eruit ziet.
En een soepel draaiende
economie? Redelijk inkomen
voor iedereen? Toenemende
werkgelegenheid? Roept u
maar! Allemaal prachtig.

Maar nu; al deze zaken
tegelijk. Ho even, dat moet

een vergissing zijn.
Energiebesparing is goed voor
het milieu, dat gaat wel samen.
Zuinige apparaten. dubbel
glas, wamtepompen,
zonnecollectoren, moderne
stroomgeneratoren, dat zal wel
goed zijn voor de
werkgelegenheid en de
economie.
Maar dat door milieu en
grondstoffen te sparen toch de
economie kan worden
aangezwengeld klinkt
ongeloofwaardig. De oude
verhalen luiden immers dat het
bedrijfsleven geen strobreed in
de weg gelegd moet worden;
de produktie gaat voor alles.
Niet zoveel regels over wat je
bijvoorbeeld aan afval mag
lozen, dan komt het wel weer
in orde met de economie, zegt
men.

Maar is dat waar? Wordt het zo
uiteindelijk niet nog moeilijker?
Een groeiende groep mensen
denkt dat juist een inspanning
om het milieu schoon te
houden en om veel brandstof
te besparen op den duur de
beste economische
vooruitzichten biedt. Deze
gedachten leven niet alleen in
ons land. Kort geleden heeft de
gezaghebbende Organisatie
voor Economische
Samenwerking en
Ontwikkeling waarvan veel
industrielanden (waaronder
Nederlandllid zijn, iets
dergelijks gezegd.

De vraag welke toekomst
we willen is gemakkelijk te

beantwoorden. Een ideale
toekomst, natuurlijk. Met werk
voor iedereen, een schoon
milieu, een hoog inkomen,
veel natuur, veel auto's,
goedkope benzine en gratis
aardgas. Maar het leven is
hard. Wensen genoeg, maar
wat we vragen is schaars. We
moeten kiezen. En delen.

Als er één ding is dat
duidelijk laat zien dat
milieu, energie en
welvaart iets met elkaar
te maken hebben, dan is
het wel de auto.

Hoe welvarender een land,
hoe meer auto's. Of

misschien wel andersom. Een
auto voor de deur biedt
geweldige mogelijkheden,
vooral om met z'n allen naar
een familielid in een afgelegen
plaats te gaan, of met bagage
naar een recreatiegebied. Ook
dat is welvaart. Auto's
fabriceren en repareren
betekent werk. Het tweede
trouwens meer dan het eerste.
Dat auto's met energie te
maken hebben is zonneklaar.
Het maken van een auto kost al
heel wat energie, zoals stroom
voor een plaatwalserij. Maar
vooral de benzine; toch gauw
een 1000 liter per jaar voor de
gemiddelde rijder.
De effecten op natuur en
milieu zijn enorm. De
uitlaatgassen zijn een bron van
luchtverontreiniging. Wegen
nemen veel ruimte in. Met de
wrakken en de oude banden
weten we geen raad. Om nog
maar te zwijgen over het
lawaai van autowegen, of de
vervuiling door de produktie
van benzine in raffinaderijen.

Goed beschouwd zijn de
voordelen van de auto het

grootst wanneer we er weinig
gebruik van maken, en hem
lang kunnen houden. Ga maar
na: dan ontstaat de minste
luchtvervuiling en het minste

afval, en het benzineverbruik
valt dan ook mee. Bovendien
hoeven er dan niet zoveel
nieuwe auto's meer gemaakt
te worden (robotwerk), terwijl
het onderhoud belangrijker
wordt (mensenwerk).
Maar dan moet er natuurlijk
wel goed en betaalbaar
openbaar vervoer zijn om
bijvoorbeeld de dagelijkse
rillen van en naar het werk te
verzorgen. (Een leuke opgave
voor de stedebouwers
trouwens: hoe krijgen we de
kantoren en de winkels dichter
bij de mensen?) En de
mogelijkheid om ook met het
openbaar vervoer eens wat
leuke dagtripjes te maken of op
familiebezoek te gaan zonder
dat je uren onderweg bent.
Misschien betekent dat wel
meer bussen op zondag dan
doordeweeks, in plaats van
minder, zoals nu.

Aardig idee om minder in
de auto te rijden N

, is een
veelgehoorde reactie. "maar
hoe minder je rijdt. des te
duurder wordt het naar
verhouding". Helemaal waar.
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En zo zijn er nog wel een paar:
~Garageszijn niet te betalen~.

NEen auto is niel berekend op
meer dan vijf jaar gebruiken".
~Openbaarvervoeris duur als
je er niet elke dag gebruik van
maakt~. Zo waar als wat. Maar
toevallig wel allemaal punten
waarean regering invloed op
heeft. Het openbaar vervoer
moet dus beIer, en zeker niet
duurder.

Erzijn natuurlijk wel
maatregelen te verzinnen

waardoor reizen met de fiets
en hel openbaar vervoer
aantrekkelijker wordt ten
opzichte van de auto. Neem nu
de autokosten. Waarom is
weinig rijden naar verhouding
duur? Omdat er een heleboel
vaste kosten zijn
(wegenbelasting, verzekering)
die je ook moet maken als je
helemaal niet rijdt. Als die
kosten in de benzineprijs
worden opgenomen zodat het
voor de ~gemiddelde·

automobilist niet veel
uitmaakt. dan ligt het anders.
Dan kiest degene die meer dan
gemiddeld rijdt vaker voor de
trein (afvaar een zuiniger
auto).
Of neem de
onderhoudskosten. Als de
klant in garages geen 19

, I'

procent BTW meer hoeft te
betalen, dan zal hij de auto
vaker later onderhouden. De
levensduur van de auto zal dan
langer zijn. Die BTW wordt dan
wel ergens anders afgerekend;
bijvoorbeeld bij de benzine.
Van dit soort maatregelen
hoeft niemand armer of rijker
te worden. De automobilist
niet, de garagemonteur niet,
de regering niet. De kosten
worden gewoon anders
verdeeld. Vandaar het woord
~Iastenverschuiving".Dat kan
evengoed lastig zijn, want er
zinen nogal wat haken en ogen
aan. Het duurt misschien wel
tien jaar voordat iedereen er
aan gewend is. Dan kunnen
we, met een iets ander patroon
van reizen en vervoeren.
besparen op energie,
grondstoffen en milieugebruik.
terwijl de welvaart behouden
blijft. Dan zijn we wijs op weg. "De auto weg: Bijna 5000

gulden goedkoper uit!
VLlSSJNGEN, APRIL 1985.
De familie Van der Wiel (Koos (28), Clara (27), Joost (5) en
Anneke (2)) werd in het begin een beetje meewarig aangekeken
door de buurt toen zij de auto aan de kant deden. Armoe zeker,
schulden, hoge Jasten; die geruchten gingen door de buurt. Zo
erg was het weliswaar niet, maar het gefd was wel de
belangrijkste reden om het maar zonder auto te proberen. Dat
was wef wennen. De reizen duurden allernaaf zo lang, ze
konden minder bagage meenemen dan ze gewend waren, en
vaak bleek achterafdat ze met een ander soort trein- of
buskaartje voordeliger uit waren geweest.
Maar al doende leert men. Koos van der Wiel kocht een flinke
stapeJ bus- en spoorboekjes, en zocht haarfijn uit weJke
kaartjes nu eigenlijk voor zijn gezin het meest voordelig zouden
zijn.
Afs Clara van der Wiel haar buren vertelt hoeveeJ ze per jaar
minder voor hun vervoer zijn gaan betalen, geJoven ze hun oren
niet. Ongeveer 4800 gulden per jaar goedkoper uit? Dat is haast
niet mogelijk.
En als ze het al geloven, twijfelen de buren er aan of afschaffen
van de auto nu wel vooruitgang betekent, al Jevert het geld op.
Want valt er te leven zonder auto?
Volgens Clara valt dat na enige tijd wel mee. Je moetje wat
beter voorbereiden voordat je een reisje maakt. Goed alle
vertrektijden en aansluitingen tevoren doornemen. Een paraplu
meenemen, en een boek of tijdschrift. De reis duurt wat langer,
maar de reistijd is tenminste weJ nuttig en plezierig te
besteden. Jn een auto kun je immers niet fezen. En afs je
eenmaaJ op weg bent, is het reizen minder inspannend dan in
de auto.
Op enkele punten is weJ soepeJheid nodig. Afen toe eens een
tallti nemen kan bijvoorbeeld veeJ problemen opJossen. Ofafs
dat nodig is eens een auto hUren. Duur? Ja, dat weJ, maar als je
4800 gulden per jaar bespaart kun je je zoiets afen toe weJ
veroorloven.
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MAATREGELEN VOOR

"Nu zitten we met de
gebakken peren van het
verleden"

SCHIN OP GEUL, FEBRUARI 1985
Mijnheer Van Dordrecht, 50 jaar. biologie/eraar op een
scholengemeenschap in Maastricht:
Nik zou er best wat voor over hebben om niet zo dicht bij een
gifbelt te hoeven wonen. Dat ze die rotzooi hier zomaar hebben
neergegooid, dat is toch niet te geloven. Nou ja, misschien
wisten ze allemaal nog niet zo goed wat voor spullen ze
stortten, maar nu zitten wij hier met de gebakken peren. Was
dat nu nodig geweest?
Een beetje zorgvuldiger omgaan met het milieu is toch puur
lijfsbehoud? Volgens mij hè. als u nou de gemiddelde
Nederlander zou vragen of hij wat over zou hebben om de
milieuvervuiling tegen te houden, denk ik dat het antwoord
behoorlijk meevalt. Maar ja. wat kun je nu doen als gewoon
burger. Wat ik kan doe ik, bijvoorbeeld door lessen te geven
over milieukunde; ik ben namelijk biologie/eraar. En als kiezer
kan ik een héél klein beetje beïnvloeden hoeveel geld de
overheid uittrekt voor het milieu, en voor energiebesparing.
Maar naar mijn idee ;s daar veel meer geld voor nodig. Want ga
nu eens na wat al die schade aan het milieu de mensen wel niet
kost! Volgens mij kun je heel wat geld in de zak houden als je
op milieugebruik bespaart, net zoals je geld kunt verdienen
door energiebesparing. Alleen in dat laatste geval merk je het
direct, hè. En bij milieuverontreiniging merk je pas veel later
wat de kosten zijn. "

Een schoon milieu, lager
energiegebruik, een
soepel draaiende
economie, prachtige
doelstellingen allemaal.
Maar hoe zijn ze te
bereiken7 Met welke
middelen7En zijn ze
aanvaardbaar? Om
middelen die erger zijn
dan de kwaal zitten we
niet te springen. Maar ja,
het is nu eenmaal zo dat
het Lage-Prijzencentrum
aan de rand van de stad,
waar je met de auto naar
toe gaat, goedkoper;s
dan die vriendelijke
kruidenier op de hoek.
Dus wat doe je dan 7Je
volgt de aanwijzingen op
van de
Konsumentenman en
zoekt de laagste prijzen.
Ook al veroorzaak je met
de auto meer
luchtverontreiniging, en
ook al biedt zo'n grote
supermarkt naar
verhouding aan minder
mensen werk dan de
buurtwinkels.

Met wat voor
maatregelen is
een schone
toekomst te
bereiken?

1 Schone
investeringen

De eerste groep van
maatregelen vormt een
omvangrijk programma
voor investeringen:
installaties bouwen voor
waterzuivering,
apparatuur voor
rookgasreiniging
installeren, windmolens
bouwen en plaatsen,
woningen en gebouwen
isoleren, noem maar op.
Zo'n investerings-

6 programma wordt

ondersteund door
strengere milieunormen
te stellen waar dat nodig
is. In Amerika en Japan
zijn veel normen al
scherper dan in ons land.
Schone investeringen
kunnen rekenen op extra
subsidies. Het geld dat
daarvoor nodig is kan
onder meer worden
verkregen uit heffingen
(belastingen) op
produkten die een sterke
vervuiling veroorzaken.
Zo komt er meer ruimte
voor de "recycling
industrie", het
gescheiden inzamelen
van afval en hergebruik
wordt sterk bevorderd,
en het aloude statiegeld
komt weer terug.
Heffingen op het gebruik
en de lozing van zware
metalen en pesticiden
maken hergebruik of
zelfs een sterk
verminderd gebruik
aantrekkelijk.

2Arbeid
goedkoper,

milieu en
energie duurder
Een tweede element van
de koerswijziging in het
draaiboek voor een
schone toekomst is wat
"Iastenverschuiving"
wordt genoemd. De
kosten worden anders
verdeeld. Arbeid moet
minder duur zijn, milieu,
energie en grondstoffen
juist duurder. Zodat het
goedkoper wordt je geld
uit te geven aan
goederen en diensten
die veel arbeid vergen en
weinig milieuvervuiling
met zich meebrengen.
De totale uitgaven
blijven dan gelijk, maar

er wordt iets anders voor
gekocht. De arbeids
intensieve sectoren
leven op, vooral de
dienstensector: cafê's,
reparatiebedrijven,
adviseurs, de winkel op
de hoek.
Deze maatregelen
ondersteunen de eerste
categorie maatregelen:
werken aan een schone
toekomst wordt
aantrekkelijker als dat

goedkoper blijkt dan de
toekomst te vervuilen.

3Werk
verdelen

Een derde groep van
maatregelen is: het
bestaande werk beter
verdelen. Kortere
werkdagen of minder
werkdagen per week. Er
zijn heel wat extra
arbeidsplaatsen nodig.
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Als bedrijven die
deeltijdarbeid aanbieden
minder sociale premie
hoeven te betalen zal
deeltijdarbeid
aantrekkelijker worden.
Wat ook aantrekkelijk
kan zijn is: werken in
twee ploegendiensten
van elk 5 uur. Dan
kunnen machines,
bureaus en installaties
dagelijks langer worden
gebruikt, waardoor de
kosten per uur lager
uitvallen.

4 Bijverschijn
selen

bestrijden
De vierde en laatste
groep van maatregelen
helpen niet direct de
milieuvriendelijke
toekomst naderbij te
krijgen. Maar de eerste
drie soorten maat·
regelen hebben een paar
"bijverschijnselen", die
niet gewenst zijn. Met
maatregelen uit de
vierde groep worden
deze bijverschijnselen
bestreden. Bijvoorbeeld
een belasting op energie,
voor zowel de gewone
huishoudens als voor de
bedrijven. Zo'n
belasting, waardoor
energie voor iedereen
duurder wordt, is niet
bedoeld om de mensen
op kosten te jagen, maar
juist om het
aantrekkelijk te maken
op energie te besparen:
bij meer besparing houd
je meer geld over.
Tegenover deze
belastingverhoging op
energie staat een
verlaging van de
inkomstenbelasting.
Consumenten en
bedrijven krijgen dan

belastingvoordeel
vanwege de hogere
energiekosten. Als ze
slim zijn gebruiken ze
dat voordeel voor
energiebesparing. Dan
zijn ze zeker zo voordelig
uit. Dat wil beslist niet
zeggen dat het allemaal
rozegeur en maneschijn
is in het draaiboek voor
een schone toekomst.
Ga maar na:
milieubehoud kost geld.
Dat gaat ten koste van
het inkomen.
Dingen die we graag
doen of willen hebben,
maar die
milieuvervuilend zijn of
energie kosten worden
hoe langer hoe duurder:
autorijden, blikjes en
potjes zonder statiegeld
kopen, veel kunstmest
strooien. Doordat de
prijzen stijgen zullen
deze dingen minder
worden gedaan. Dat is
natuurlijk beter voor het
milieu, maar daar moet
je dan ook wel een veer
voor laten. Gelukkig zijn
er alternatieven. Die
worden in dit draaiboek
hoe langer hoe
goedkoper: reparatie,
warmte·isolatie,
openbaar vervoer. En het
wil ook niet zeggen dat
we na 2000 "klaar" zijn
met het werken aan een
schone toekomst. Nee,
er blijft veel werk te
verzetten om het milieu
veilig te stellen.
Hoe de balans uitvatt
moet iedereen voor
zichzelf uitmaken. Dat is
geen eenvoudigekeuze.
Meer natuur en milieu
betekent iets minder
inkomen, oftewel een
paar videobanden of
ijsjes met slagroom
minder.

"De concurrentie is
moordend"
LEEUWARDEN, JUN( 1984.
Rinske Pfantema is 35 jaar oud en heeh een buurtwinkel in
Leeuwarden-Noord. NHet valt niet mee om het hoofd boven
water te houden. De concurrentie van de Voordeelmarkt is
moordend. Hoewel die niet eens zo dichtbij zit merk ik de
invloed er duidelijk van. Veel mensen komen alJeen nog maar
om wat spullen te halen die ze vergeten zijn uit de
Voordeelmarkt mee te nemen. Uitgebreid inkopen doen in mijn
winke/;s er eigenlijk niet meer bij. Behalve een paar mensen die
niet zo gemakkelijk een eind kunnen gaan rijden om hun
boodschappen te halen. Ik kan het de mensen niet kwalijk
nemen. Als je de goedkoopste spullen kunt kopen doe je dat
toch zeker? In mijn zaak is het nu eenmaal duurder. Kijk, zo'n
supermarkt heeh eigenlijk heel weinig mensen in dienst, gelet
op de grote omzet van zo'n zaak. Ze hoeven dus maar heel
weinig uit te geven aan arbeidskosten. Lagere prijzen betekent
dus: minder mensen, minder service, minder kwaliteit. Daar
kBn ik nooit tegenop. Ik moet het hebben van persoonlijke
contacten met de klanten, van service, zoals een doos met
boodschappen brengen naar mijnheer Tildermans, die oude
meneer in de Koningstraat. Dat brengt allemaal veel werk met
zich mee, en arbeid is nu eenmaal duur. Maar ik doe het met
veel plezier, hoor".



ZOMAAR VIJF
UTRECHT, 23 ME/2001.
Het is een stralende
lentedag. Van heinde en
verre komen mensen
een dagje naar
recreatiepark De Woeste
Hoogte, vlak bij Utrecht.
Een goede gelegenheid
een aantal ,.gemiddelde
Nederlanders" te vragen
wat zij vinden van het
draaiboek voor een
schone toekomst.

"Het schept veel
werk"
Gerda van Staveren. 33 jaar.
chef werkplaats van het
huishoudelijk reparatiebedrijf
Jansen b.v. in Amsterdam:
~Toen ik hier kwam werken,
zo'n vijftien jaar geleden, zag
iedereen wel dat het op die
manier niet verder kon. Het
aantal werklozen was enorm
gestegen, de milieuvervuiling
groot. de zure regen vernielde
hoe langer hoe meer bomen,
enfin. het was wel duidelijk dat
een ander beleid nodig was. Er
zijn loen heel wat maatregelen
genomen.
Een van de maatregelen die
voor ons bedrijf duidelijk
gevolgen had was de
afschaffing van 19 procent
BTW voor diensten waar veel
personeel voor nodig is, zoals
reparatiewerk. Die diensten
werden daardoor goedkoper,
terwijl energie en grondstoffen
juist meer gingen kosten. Oe
BTW daarop werd verhoogd
van 19 tot 25 procent. Op
energie werd trouwens nog
een extra heffing gelegd.
Wie een klus wilde laten
verrichten, bij een loodgieter,
of bij ons reparatiebedrijf.
betaalde vroeger altijd 19
procent BTW, die bij de
rekening werd opgeteld. Dat
maakte arbeid natuurlijk
behoorlijk duur. Tenzij het
zwart werd gedaan, natuurlijk.
Voor deze werkzaamheden
hoeft nu geen BTW me"!r te
worden betaald. En ook onze
sociale lasten (premies voor
werkloosheidsuitkeringen en
zal zijn sterk gedaald.
Nu is de BTW voor materialen,

B elektriciteit. gas en dergelijke

natuurlijk erg fors geworden:
wel 25%. Tja, het geld moet
toch ergens vandaan komen.
Maar ik heb liever dat arbeid
goedkoop is dan materialen en
energie.
Oe mensen zijn nu eerder
geneigd hun spullen te laten
repareren dan weg te gooien
en nieuwe te kopen. Dat is
goed voor het milieu, want het
spaart grondstoffen en
energie. en het schept veel
werk.
Kun je het je nu nog
voorstellen? De mensen
gooiden gemakkelijker hun
stoelen weg dan ze opnieuw Ie
laten bekleden. Een nieuwe
stoel kopen was te betalen.
laten bekleden niet. Het gaat
nu heel goed in de
reparatiesector. Het aantal
opdrachten groeit nog door, en
zeker niet alleen van
particulieren. Nee, hoe langer
hoe meer kantoren en
bedrijven gaan er toe over hun
stoelen bij ons te lalen
opknappen. Trouwens, de
construclies van stoelen zijn
tegenwoordig ook zo, dat ze
gemakkelijker op te knappen
zijn. Tien jaargeleden hadden
we zes mensen in dienst. Nu
werken we hier met z'n
twintigen. Komende maand
openen we een nieuwe
vestiging in Purmerend. Maar
ja, je weet natuurlijk nooit
zeker hoe het zonder deze
maatregel (en andere) gelopen
zouzijn~.

"Mijn bedrijf
heeft
uitstekende
kansen
gekregen"
Jan Wouter de Wilde, 55 jaar,
vier kinderen, is directeur van
een bedrijf in Gouda dat
technische apparaten bouwt.
Hij zegt over het draaiboek
voor een schone toekomst:
.Nee, ik heb niks Ie klagen.
Integendeel. Mijn bedrijf heeft
uitstekende kansen gekregen.
We bouwen allerlei soorten
apparaten die voor de
energievoorziening belangrijk
zijn. Tja, en dat loopt altemaal
stukken beter dan vroeger.
Niet alleen voor de

binnenlandse verkoop,
trouwens. Doordat ik in
Nederland wat meer ervaring
heb kunnen opbouwen zijn de
buitenlandse klanten ook meer
geïnteresseerd geraakt. Ze
krijgen venrouwen als ze zien
dat mijn afzet in ons land
groeit. Nu komt een kwart van
mijn winst al uit de export.
Natuurlijk, ondernemen blijft
lastig. tegenslagen hou je
altijd. Dat is ook het spannende
ervan Maar u begrijpt, voor
mijn bedrijf zijn de
maatregelen voor
energiebesparing en zo een
zegen geweest-.

"Toch maar
liever de oude
situatie"
Hans Werkema, boer in
Ruinen, Orente, 45 jaar. ~Tja,
dat plan voor een
milieuvriendelijker toekomst.
wal zal ik er eens over zeggen?
Voor mij hoeft het niet, laat ik
maar eerlijk zijn. Het is
duidelijk merkbaar dat de
kunstmest duurder is
geworden. Dat voel ik wel in
mijn portemannaie. Goed. je
probeert daar natuurlijk zoveel
mogelijk op te besparen. En
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"Ach, ik pas me
wel aan'
Mevrouw Bowing, 70 jaar,
gepensioneerd onderwijzeres.
"Kijk, ik reis nogal graag. en ik
moet zeggen: het is allemaal
wel duurder geworden. Ik vind
dat wel jammer, maar ach, ik
pas me wel aan. Als je er graag
eens uitvliegt moet je andere
mogelijkheden zoeken. Die zijn
er wel, hoor. Met een niet al te
dikke portemannaie, zoals de
mijne, ben je eerder door de
mogelijkheden heen.
Busreizen en treinreizen, daar
kom ik nu gauw in terecht.
Vroeger had ik in zo'n geval het
vliegtuig genomen. Dit jaar ga
ik weer naar Oostenrijk. Wat
een prachtig land is dat toch".

voor alles en nog wal gebruikt.
De aard van het werk is er sterk
door veranderd. Twee dagen
per week werk ik nu thuis, in
Apeldoorn, waar ik een
computer heb staan die, als dat
nodig is, kan worden
verbonden met het kantoor in
Utrecht. De overige twee
dagen ben ik op kantoor te
vinden.
In het begin was het wel even
wennen. Je liep elkaar steeds
mis. Dan weer was die een dag
thuis. dan weer die. Maar
daarover zijn natuurlijk ook
afspraken te maken. Het loopt
nu op rolletjes. We treffen
elkaarwanneer dat nodig is,
Meestal op kantoor, maar
soms ook wel bij iemand thuis.
Per slot van rekening is een
van de leuke dingen van
werken dat je veel met mensen
omgaat. Ik was in het begin
bang dat dat minder zou
worden. Maar nu zou ik niets
anders meer willen".

"Een kantoor
thuis: ik zou
niets anders
meer willen"
5hulamit Agacik (43 jaar) werkt
bij een
verzekeringsmaatschappij in
Utrecht. Ze is hoofd van de
boekhouding. ~Boekhoudingis
een raar woord, eigenlijk".
vindt Shulamit. .. Er komt
immers geen boek meer aan te
pas. Alles gaat via computers.
Dat stond er allang aan te
komen, maar nu worden ze

bestrijdingsmiddelen. Nou, en
dat is goed voor', milieu. Da's
ook wat waard, zeker. De
aardappelen en de melk zijn er
wel wat duurder door
geworden. Het inkomen van
de boeren is er zeker niet hoger
op geworden. En gemakkelijk
hadden we het al niet hoor.
met al die maatregelen als
superheffingen en zo. Eigenlijk
is het dus zo. dat de boeren
voor het milieu betalen. En dat
kan niet; dat kunnen we niet
opbrengen".

door die zogenaamde premie
vrije voet hoef ik over het
eerste deel van mijn inkomen
geen premies en belastingen
te betalen. Maar daarmee
houd ik mijn inkomen toch niet
goed op peil. Daar staat dan
misschien wel tegenover dat je
wat goedkoper een knecht kunt
nemen als je iemand nodig
hebt, of een gespecialiseerd
bedrijfje in kunt huren als dal
moel. Maar uiteindelijk zeg ik:
nee, toch maar liever de oude
situatie. Aan de andere kant is
het wel zo dat de boeren
minder kunstmest lijn gaan
gebruiken. en veel minder



Tweehu~houdboekjes

Een huishouden in 1985 en een huishouden in 2000. Wat
verandert er alfemaal? En wat bfijft hetzelfde? Dat is natuurlijk
niet tot op de cent nauwkeurig voor elk huishouden uit te
rekenen. Een indruk;s er wel van te geven, a/ moet iedereen er
wel even bij stilstaan dat het ook niet veel meër;s dan een
indruk. Deze cijfers geven een voorbeeldje van hoe het zou
kunnen zijn.
Om te beginnen de inkomsten-kant:
De effecten van de verdeling van werk zijn in dit huishouden in
elk geval merkbaar. In 1985 werkt af/een Jas, 40 uur per week.
In 2000 werken zowel Jas als Wil, samen trouwens nog maar 35
uur,
"Klus Lowie" staat wel genoteerd in 1985, maar niet in 2000:
zwart werken biedt minder voordeel naarmate de belasting op
arbeid geringer wordt. In 2000 is de premieheffing op arbeid

lager (en op kapitaal hoger); vandaar de I 150 premie
teruggave.
Ook in de uitgaven verandert er wel het een en ander. Energie
(voorschot GEB) en benzine worden duurder. Maar er is ook
minder van nodig!
En de huur? Tja ....
De fietsenmaker wordt goedkoper. Hij brengt geen BTW meer
in rekening. Dat scheelt 19 procent. Ook de reinigingsheffing is
lager. In 2000 begint het milieubeleid af vruchten afte werpen.
Ook de inkomstenbelasting is wat lager: dit huishouden krijgt
een belastingvoordeel, als compensatie voorde prijsstijging
van energie.
De optelsom: inderdaad wat lager geworden. Maar inkomsten
en uitgaven zijn nog steeds met elkaar in evenwicht. In geld
uitgedrukt neemt de welvaart iets af; daartegenover staat een
toeneming van waarden die niet in het huishoudboekje
terechtkomen, zoals de kwaliteit van de lucht die Jos en Wil
inademen.
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WORDT DAT NU NOG
WAT MET

DIE TOEKOMSTMUZIEK!
Er gaat geen dag voorbij
of er staat wel een
bericht in de krant dat te
maken heeft met de
aantasting van het
milieu, met het
energiegebruik, en met
de economie. Geen
wonder. Tal van mensen
vragen zich af hoe
Nederland er in de
toekomst uit moet gaan
zien. De berichten
spreken elkaar vaak
tegen. Ook dat is geen
wonder. Als we het
a//emaal met elkaar eens
waren, dan zouden a/le
maatregelen al lang
genomen zijn.

S ommige voorstellen gaan
lijnrecht in tegen de

plannen voor een toekomst
zoals die În het draaiboek zijn
geschelst. De plannen van de
overheid bijvoorbeeld om een
aantal kerncentrales te
bouwen. Terwijl er nog zoveel
energie te besparen valt, en er
zoveel moet gebeuren op het
gebied van windenergie en,
zoals dat heet,
elekuÎCiteitsopwekking door
warmtekrachtkoppeling.
Vooral in de industrie zijn
daarvoor veel mogelijkheden.
De energienormen voor de
nieuwbouw kunnen en moeten
scherper. maar ook in veel
bestaande woningen kan na-

isolatie voor extra comfort en
extra energiebesparing
zorgen.
Nieuwe grote snelwegen,
duurdere strippenkaarten voor
de bus, ook die plannen
stroken niet met het draaiboek
voor een schone toekomst.

Maarerzijnook
hoopgevende

ontwikkelingen. Zo heeft de
president van de Nederlandse
Bank, dr. Duisenberg. enige
tijd geleden voorgesteld geen
belasting op menselijke arbeid,
maar op machines te heffen.
Of neem een recent rapport
van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid
over aanpassing van de
landbouw. De discussie
daarover is in volle gang. In tal
van steden worden
verkeersci rcul atieplannen
ingevoerd, met zönes waarin
30 km/uur de
maximumsnelheid is, Dat is
veiliger. en beter voor het
milieu ook. De Nederlandse
Spoorwegen hebben de
tarieven voor de trein kort
geleden verlaagd.

Ook op energîegebied
bestaan al vele

voorbeelden van hoe het
anders kan: windmolens bij
een woonwijk in Huizen
(Noord-Holland). of
energiebedrijven die stroom
willen opwekken met warmte·
krachtkoppeling. zoals in
Naaldwijk. In Schiedam
verrijzen super-zuinige
woningen. Die gebruiken per
jaar maar een paar honderd
kubieke meter aardgas!
Overal in het land maken
groepen mensen zich sterk
voor de toepassing van
windenergie in hun gemeente.
Ze wiJlen met een groep
geïnteresseerden samen een
molen kopen en exploiteren.
Zo'n regeling bestaat in
Denemarken al langer.
Wetenschappers en bedrijven

slaan de handen ineen om te
proberen nog efficiëntere
machines te bouwen,

E n op milieugebied? Van
alle landen gebruikt

Nederland het hoogste
percentage kringlooppapier.
We hebben een naam te
verliezen op het gebied van de
technologie voor
waterzuivering. Nieuwe
uitvindingen halen regelmatig
het nieuws, Er komen meer en
meer winkels voor verse
biologische produkten.
Ahernaliefzijn die zaken al
lang niet meer; het zijn
gewone, prettige zaken, die het
oude beeld van stoffige zaakjes
voor de enkeling ver achter
zich hebben gelaten, De eerste
"schone" auto·s. die van
loodvrije benzine gebruik
maken. rijden inmiddels in
Nederland rond.
In een aantal gemeenten wordt
een begin gemaakt met
gescheiden inzamelen van
afval. Vaak zijn het
particulieren die het initiatief
nemen schillen of glas op te
halen, De gemeenten zelf
overwegen
scheidingsinstallaties voor
huisvuil te bouwen, in plaats
van het afval Ie verbranden of
Ie storten.

De wereld staat niet slil.
Wordt het nog wat met

dal milieudraaiboek of niet? Er
is al veel bereikt. Maar er is ook

nog heel veel te doen. Winnen
de ideeën voor een
milieuvriendelijke toekomst
terrein of niet? Meer en meer
mensen steunen ze, Maar of de
maatregelen die erin staan ook
worden uitgevoerd? De
toekomst zal leren of ze
toekomstmuziek blijven of
werkelijkheid worden.
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.Eenschone toekomst· werd
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Nederland anno 2000. De eerste bladzijden van het
draaiboek voor een schone toekomst zijn omgeslagen. Zo'n
draaiboek of ..scenario" is opgesteld door het Centrum voor
Energiebesparing in Delft. Het heeft een rol gespeeld in de
maatschappelijke discussie over het energiebeleid. Er wordt
in berekend wat er zal veranderen als bepaalde maatregelen
worden doorgevoerd. Maatregelen die niet gericht zijn op
meer produktie, maar op werkgelegenheid,
energiebesparing en milieubehoud. Omdat doorgaan op de ..
oude voet de toekomst in gevaar brengt. Het moet anders.
Dit draaiboek laat zien dat het ook anders kán.
Deze maatregelen en hun gevolgen zijn vergeleken met
andere scenario's. Ze zijn ook besproken met
vertegenwoordigers van allerlei organisaties. Er is lof,
kritiek, en er zijn veel vragen. Gelukkig is er een groot aantal -'- -\
positieve reacties, vooral van vakbeweging, kerkelijke
organisaties en consumentenorganisaties. En van groepen
en instellingen die zich inzetten voor milieubehoud
natuurlijk. Die hebben altijd sterk aangedrongen op een
milieuvriendelijk scenario. De leukste opsteker is wel dat de
uitkomsten van de maatschappelijke discussie over
energiebeleid zonder meer op de lijn van dit scenario zitten:

het grootste deel van de bevolking vindt kernenergie niet
nodig;
de elektriciteit moet worden gemaakt met windturnbines
en zogeheten warmte-krachtinstallaties; die verspillen
minder energie dan de grote centrales.

Inmiddels heeft de overheid plannen gemaakt om minstens
twee kerncentrales te bouwen. De duidelijke uitslag van de
energiediscussie wordt terzijde gelegd. Maar voordat die
kerncentrales er eenmaal staan zal er nog heel wat vies
water door de Rijn stromen.

een schonetoekomst. maar hoe dan?

• Het CE·scenario, een realistisch alternatief. uitg. Centrum voor
Energiebesparing, Delft. Een bewerking verscheen als pocketboekje onder de titel
.Groene economie·. Bestellingen: tel. 015-131260.

Het scenario zelf is een
lijvig wetenschappelijk
rapport, met maar liefst
18 bijlagen. Geen lectuur
voor 's avonds in bed.
Daarom in deze vorm
een eenvoudige versie
van .... een draaiboek
voor een schone
toekomst.
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