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        Geachte lezers, 

Er zwerft een bericht op facebook dat Nederland er alles aan 

doet om van het aardgas af te komen en zo CO2 daling te 

realiseren en in Duitsland krijg je zelfs een bonus van € 750,00 

als je aardgas laat aansluiten op je huis. 

 

Ik heb daar mij eigen gedachten over waarom het een bizar 

verhaal, dat is niet moeilijk te begrijpen is en we moeten het 

niet moeilijker maken dan het is… denk ik. 

 
Europa heeft het voornemen dat ieder lidstaat iets doet aan het 
terugdringen van CO2 uitstoot en dat moet voor 2050 zijn gerealiseerd.  
Ook Nederland met Duitsland en België als buurlanden, hebben zich dat 
verplicht gesteld. Hoe ze dat willen doen is verre van interessant maar 
raakt wel de portemonnee bij 90% van de bewoners in Nederland en dan 
met name de eigenhuisbezitters. Want het kost nogal wat om het 
aardgas de deur uit te doen. Stel dat we aan Europa kunnen aantonen 
dat we Nederland geen aardgas meer gebruikt en dat heet netjes “Nul 
Op de Meter” of NOM dan is de reductie van CO2 enorm en haalt 
Nederland de Europese doelstelling. 
 
Tot zover lijkt het mij duidelijk… toch? 
Ik hoor iedereen al hardop denken “het huis moet toch verwarmt 
worden en we moeten koken”! Inderdaad en dat zullen we dan moeten 
doen met elektriciteit. En nog steeds hardop denkend “maar dan gaat de 
CO2 uitstoot weer omhoog”? Ja, inderdaad beste lezer, de CO2 uitstoot 
gaat weer omhoog maar we hebben bereikt wat we bereiken willen en 
dat is door van het gas af te gaan de CO2 uitstoot van gas op NUL is gezet.  
 

Europa wil zien dat er een CO2 reductie is en is niet in geïnteresseerd 
waar het weer omhoog gaat of waardoor. 

 
Dan even ons buurland Duitsland. Ik heb daar wat jaartjes gewoond en 
daar wordt gekookt op elektriciteit en zeer minimaal op gas. Duitsland 
heeft hetzelfde dilemma als alle andere landen in Europa namelijk om 
de uitstoot van CO2 reduceren en dat doen ze door iedereen van het 
elektriciteit af te halen voor wat betreft het koken. Verwarming gaat 
over het grootste gedeelte over stadsverwarming en dat wordt gewoon 
door aardgas verwarmt net zoals de stadsverwarming in Nederland. De 
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Duitsers lossen hetzelfde probleem -andersom- op als in Nederland en 
komen zo tot de gewenste Europese CO2 reductie en gaan dan vrolijk 
over op het gas en dat komt weer hoofdzakelijk uit Groningen want we 
blijven natuurlijk wel Europese vriendjes en er moet wel een Nationaal 
inkomen zijn en blijven in Nederland. Als tegenprestatie halen wij weer 
elektriciteit uit Duitsland en wellicht uit het wat duurdere Scandinavië. 
En daarom doen de Duitsers het zo en wij net andersom. Die € 750,00 is 
nodig om een gasfornuis met oven te kopen want de prijzen zullen daar 
best stijgen.  
 

En zo denk ik er over. 
 
Peter van Duijl, 
Hoofdredacteur 

 

 


