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Elektriciteit is een fantastische energiedrager. Met elektriciteit kunnen precisieinstrumenten, computers en zware machines worden aangedreven. Met
elektriciteit kan zelfs groen gas worden gemaakt. Elektriciteit hoort ook een
grote rol te spelen in de warmtevoorziening, bij voorkeur met energiezuinige
warmtepompen, maar desnoods met verwarmingsspiralen, bekend van de
straal- en ventilatorkacheltjes. Helaas stuit elektriciteit voor warmte, op een
groot probleem: elektriciteit is voor huishoudens namelijk schrikbarend duur.
Elektriciteit wordt vaak beschouwd als een kostbaar en schaars product, waar
zuinig mee moet worden omgegaan. De extreem hoge energiebelasting op
elektriciteit voor kleinverbruikers is een uitvloeisel van die zienswijze. Voor
huishoudens is elektriciteit duur gemaakt, zodat ze investeren in steeds
zuinigere apparatuur als LED lampen en “A met veel plussen” koelkasten en
wasmachines. Dat bespaart energie maar vooral energiebelasting.
Anderzijds is er groeiende aandacht voor mogelijke overschotten en negatieve
prijzen voor elektriciteit. Dat zijn belangrijke signalen dat elektriciteit op
gezette tijden eigenlijk afval is, een lastig bijproduct van het hoofdproces,
zijnde, de verduurzaming van de energievoorziening.
Er wordt druk gezocht naar manieren om afval-elektriciteit weg te werken.
Waterstofproductie, al dan niet gevolgd door omzetting in methaan of
ammoniak, gooit daarbij hoge ogen. Berichten over Power to gas en Nuon’s
voornemen om de Magnum centrale als accu te gebruiken, scoren veel
publiciteit. Zulke omzettingsprocessen kosten echter niet alleen veel geld,
maar ook veel energie. Dat laatste lijkt er niet toe te doen. De benodigde
elektriciteit wordt immers bestempeld als overschot.
Dankzij omzetting in bewaarbare producten, kan afval-elektriciteit toch nog
deels nuttig kan worden gebruikt. Maar als elektriciteit bij tijd en wijle slechts
afval is, waarom gebruiken we het dan niet rechtstreeks voor stoom,
ruimteverwarming en warmwatervoorziening? Zelfs midden in de zomer is het
gasverbruik met zo’n 19 GW nog steeds hoger dan de hele Nederlandse
elektriciteitsproductie! Directe verdringing van gas door elektriciteit biedt dus

enorm veel ruimte om overschotten elektriciteit te absorberen en veel CO2
uitstoot te vermijden
Bij de behandeling van het belastingplan 2016, zei Staatssecretaris Wiebes eind
vorig jaar vrij plots, dat er bij de energiebelasting op gas wel twee cent bij kon
en bij elektriciteit, twee cent er af. Daarmee werd een flinke stap gezet richting
rechttrekken van de alles verstorende, extreem hoge energiebelasting, op de
eerste 10 MWh elektriciteit per jaar per aansluiting. Die verhouding was tot
eind vorig jaar 6 op 1 maar is na aanpassing nog steeds 4 op 1.
Dat wil zeggen, per afgenomen eenheid energie betalen huishoudens vier keer
zo veel belasting op elektriciteit als op aardgas. Niet alleen relatief, maar ook
absoluut is de energiebelasting op elektriciteit extreem. Bij een leveringstarief
van 5 cent per kWh betekent een belasting van 13 cent, dat de belastingdruk
ruim 250 % bedraagt. Bij gas daarentegen bedraagt de belastingdruk sinds 1
januari slechts zo’n 100%. (een en ander afhankelijk van leverancier, soort
contract en moment van afsluiten).
Met warmtepompen wordt warmte onttrokken aan lucht of water. Dat kost
elektriciteit maar levert twee tot vijf keer zo veel energie op als er aan
elektriciteit in wordt gestoken. Helaas wordt dat energetische succesverhaal
dus behoorlijk tegengewerkt door de energiebelasting. Door de energetische
multiplier van de warmtepomp zijn de markt gerelateerde verbruikskosten van
warmtepompen lager dan van gasgestookte CV-ketels die niet verder komen
dan 60 tot 95% rendement (op bovenwaarde). Maar inclusief belasting, blijft er
van het succesverhaal weinig over. Dat moet snel veranderen. In het
belastingplan 2017 moet de verhouding tussen belasting op gas en belasting op
elektriciteit, verder worden rechtgetrokken zodat elektriciteit een eerlijke kans
krijgt bij de verduurzaming van de warmtevoorziening.
Ik dank u voor uw aandacht

