
Samenvatting van het interview dat 
Dorpswerk Noord-Holland-adviseurs Jaap de 
Knegt op 8 november 2017 had met Erik 
Verpaalen van het Simon Stevin 
Genootschap. Inclusief links naar 7 bijlagen.   

 
  

Wat zie je als belang van duurzame 
energie-initiatieven door burgers? 

  
 Burgers schatten zelf hun belang vaak 
goed en praktisch in. Op eigen maat en 
zonder per se technicus te hoeven zijn. 
Verrassend hoeveel gewone mensen hun 
duurzame energie initiatief zelf tot een 
goed einde weten te brengen.  Zelfs de 
linkshandige burger kan het met goede 
vaklui en goed advies. Bewijs: ruim 500 
Nederlandse duurzame huizen stonden 
begin november open voor bezoekers. 
 

Waarom laten we duurzame energie 
initiatieven niet over aan bedrijven 

en aan de overheid? 
  

Bedrijven niet. Praktijk leert: eigenbelang 
kleurt de initiatieven... veel teveel. Grotere 
bedrijven en instellingen lijden aan die 
hebberigheid, en vinden burgers maar 
lastige nummers. 
Ja, de kleine installateur wil wel, maar die 
heeft maar twee armen en benen. Hij heeft 
een beperkt aanbod en kan, weet en heeft 
ook niet alles wat de klant voor 100% zou 
kunnen helpen. 
 
Overheid niet. Heeft last van tunnelvisie. 
In 2013 nog verhevigd via het Energie 
Akkoord. Wie er wel waren: bedrijfsleven, 
energiebazen en de duurzaamheids lobby. 
Grote afwezigen waren de burgers c.q. 
hun vertegenwoordigers die niet waren 
uitgenodigd...  op de ANWB na. Maar die 
haakte al snel af want de kaarten waren 

eigenlijk al geschud. Hadden Vereniging 
Eigen Huis,  Consumentenbond e.a. in dit 
besloten comité wel echt weerwoord en 
invloed gehad? We weten het niet - want 
'we' waren er eenvoudig niet bij! Een 
ondemocratische miskleun van de eerste 
orde. IJzerenheinig herhaald na de 2017 
verkiezingsuitslag: Kamp c.s. bedisselden 
alles Over Ons Zonder Ons met een select 
bedrijvengezelschap vooraf.  
 

Met welke duurzame energievorm kunnen 
burgerinitiatieven zich 't beste bezig houden? 

  
Met voorrang alles rondom Aardgas-Weg.  
Voornoemd OOZO biedt huizenbezitters 
straks slechts twee keuzes: 
1. Of een (rest)warmtenet aansluiting. 
Qua duurzaamheid is restwarmte steeds 
meer omstreden. Transportverliezen en 
vooral kosten - bestaande klanten van 
stadsverwarming weten daarover mee te 
praten zijn spelbrekers. Kort door de 
bocht: lost weinig op, maakt afhankelijk. 
Wie geen geld heeft, kan of wil lenen, heeft 
geen andere keus...  
2. Of een 'zwaardere' elektra meterkast. 
Wat moet je dáár nou mee? A. Straks de 
elektrische auto sneller aan huis opladen. 
B. 's Zomers snel én veel goedkope stroom 
binnenhalen om winterwarmte voorraad 
in eigen opslag te krijgen. Genoeg voor de 
verwarming én voor het warme water. 
Kost wel investering vooraf maar maakt je 
in vele komende jaren wél onafhankelijk. 
Advies: keuze 2 als het even kan. Energie 
opslag thuis komt er; wel even geduld svp. 
  

In ons voorgesprek zei je dat opslag van zelf 
opgewekte energie nog een probleem is. 

Graag meer daarover. 
 

- Stroom opslag thuis is nog te duur. Eén 
KWh (kilowattuur) opslaan vergt 2 kilo 
accu. Lithium-ion is niet risicoloos.  
Straks aluminium-ion accu's (1 KWh/kg) 
betrouwbaar én betaalbaar? Afwachten. 
- Elektrische auto verdubbelt huisstroom 
verbruik. Benen de huis-accu's niet bij, 
dus de zwaardere meterkast is onmisbaar. 
- Warmte opslag thuis is in ontwikkeling 
maar vooral voor nieuwbouw (TNO). Sluit 
niet genoeg aan op bestaande huizen.  Wij 
denken dat 't anders moet en veel beter 
kan. Ook flexibeler (2 buren samen) 
1. met twee elkaar aanvullende vormen 
van warmte opslag: 
- 'dagopslag': smeltzout boiler in keuken, 
- 'seizoenopslag' zoutkristallen container 
in kruipruimte óf buiten; en/of collectief. 
2. Warmtepomp als onmisbare schakel. 
3. Zelf warmte winnen met dak-combi van 
warmte- en zonnepanelen blijft mogelijk.. 
4. ...en/of collectieve stroominkoop, alleen 
supervoordelig op tijden dat zon schijnt 
(1000 uren/jaar), en/of als 't hard waait. 
Dus géén inkoop 'zonder waai of zon': met 
deze slimme praktijk dienen bewoners én 
hun eigen portemonnee én tegelijk een 
stabieler nationaal elektriciteits netwerk. 
  
Tot slot: je hebt me verteld dat je hoopt dat er 

een samenwerking ontstaat van Noord-
Hollandse duurzame burger-initiatieven. 

Wat zie je als het belang daarvan? 
 
- Duurzame belangen en kansen - niet 
alleen van en voor burgers - kennen geen 
provincie- en landsgrenzen. Maar het kan 
bij voorkeur hier opstarten: voordat gas, 
kolen en olie helemaal uit beeld zijn. 
Burgers, reageer niet achteraf, als het te 
laat is. Denk en doe vooraf en vooruit... 

Anders doen anderen weer iets vóór ons 
zonder ons daarin te kennen. Als burgers 
hebben wij een basisrecht. Als stembriefje 
niet werkt? Dan moet ons nieuwe burger 
initiatief het verschil maken. 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erik Verpaalen 


