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SYP WYNIA

H
et jaar 2019 is nog niet aangebroken of het besef dringt al door dat

gas nog niet zo slecht is, schrijft Syp WyniaSyp Wynia. Hoe het

gloeilampverbod van tien jaar geleden het gasverbod van 2019 dreigt

te worden.
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e1522231818100.jpg)Lees ook de zes clichés over gas

(https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/09/zes-cliches-

over-gas-641926/) volgens Syp Wynia
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Tien jaar geleden was de Amerikaanse politicus Al Gore de held van de dag. Philips en

Greenpeace speelden handig in op de opwinding die Gore over het klimaat verspreidde.

Binnen de kortste keren was er een Europees gloeilampenverbod. De Duitse

bondskanselier Angela Merkel deed er hard aan mee en ook aan het Binnenhof was de

hype bijna compleet.

Gloeilampverbod zou de zeespiegelstijging stoppen

De gloeilamp, die had het gedaan en als we die nou eens verboden en allemaal naar

spaarlamp en ledlamp werden gedreven, konden talloze elektriciteitscentrales worden

gesloten en zou het allemaal goed komen met het weer, de zeespiegel en de ijsbeer.

Maar toen het gloeilampverbod inging, sloeg de twijfel toe in de Tweede Kamer.

Parlementariërs die nog in blinde kippendrift in de optocht tegen de gloeilamp hadden

meegelopen, dachten nog eens na en kregen spijt.

Maar ja, toen was het al gebeurd. Inmiddels is ook de halogeenlamp verboden. Er is door al

die verboden hooguit een paar promille minder stroom verbruikt, er is geen centrale

gesloten. Het klimaat en de zeespiegel gaan gewoon door met waar ze mee bezig waren.

En de kosten van het verbod kwamen voor rekening van de burgers. Dan konden die ook

eens in hun portemonnee voelen wat ze het klimaat hadden aangedaan. En Philips? Dat

verkocht de lichtdivisie nadat die een hippe, groene ledlampendivisie was geworden.

Gasverbod wordt volledig afgewenteld op de burger

Het gasverbod is het gloeilampverbod van 2019. Met dit verschil dat het gasverbod nu eens

geen Europees verbod betreft – of iets van de Verenigde Naties. Nee, het gasverbod is een

zuiver Nederlandse uitvinding, die ook alleen in Nederland wordt toegepast (en nergens ter

wereld wordt begrepen). Een overeenkomst tussen het gloeilampverbod en het gasverbod

is dan weer dat de kosten worden afgewenteld op de burger – waarbij aangetekend dat het

gasverbod aanzienlijk prijziger is.

Het tweede kabinet-Rutte (van VVD en PvdA) had al iets tegen aardgas. Ook toen waren

Kamerleden en ministers niet in staat om een onderscheid te maken tussen aardbevingen

door aardgaswinning in Groningen en aardgas als energiedrager en grondstof. En dus

kreeg, net als eerder de gloeilamp, het gas de schuld van alles. Aardgas was fout: want

aardbevingen, want Poetin, want klimaat. Het gas moest weg, weg! Als het gas eenmaal



weg was, kon Nederland de wereld de weg wijzen naar Parijs, naar de klimaatdoelen.

Één aardbeving bracht de hele dwaze optocht op gang

Er was een jaar geleden maar één aardbeving – in Zeerijp – nodig om de hele dwaze

optocht op gang te brengen. Binnen een paar weken werd op papier de aansluitplicht voor

gas bij nieuwbouwwoningen opgeheven, wat stiekem een aansluitverbod inhoudt (al werd

dat lang verzwegen en zelfs ontkend).
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Meer lezen over dit onderwerp? Bekijk dan het dossier Van het gas
af (https://www.elsevierweekblad.nl/dossier/van-het-gas-af/)

Ambtelijke molens mogen normaliter traag malen, maar D66-minister Kajsa Ollongren wist

het gasverbod voor nieuwbouw er binnen enkele maanden doorheen te jassen. Gemeenten

krijgen geld als ze bestaande huizen van het gas halen. De gasprijs gaat omhoog en die

van stroom naar beneden, want gas is fout en stroom is goed. Dat de verhoogde

stroomvraag alleen uit gascentrales kan komen (want kernenergie mag ook niet en kolen

moet ophouden) was even over het hoofd gezien.

En daar is de eerste spijt

En zo wordt het 2019. En daar is de spijt al. Gaandeweg dringt door dat gas zo slecht nog

niet is (want schoner en klimaatvriendelijker dan alle andere brandstoffen), dat aardgas

overal te koop is en niet alleen uit Groningen komt, dat je Nederland wel aan de bedelstaf

kunt dwingen met dure alternatieven, maar dat je dan werkelijk alle verkiezingen gaat

verliezen. En dat Nederland ook nog eens de beste gasinfrastructuur ter wereld heeft en

dat je dat leidingenstelsel ook nog kunt gebruiken voor andere gassen (biogas, waterstof).

Zo besloten om te beginnen de samenwerkende provincies dat ze het aardgasnet van

Nederland maar eens niet gaan afbreken, zoals eigenlijk wel de bedoeling was. Sterker

nog: de provincies dringen er met zijn allen bij VVD-minister Eric Wiebes op aan om enkele

wetten (zoals de Gaswet) zodanig te veranderen dat de gaspijpleidingen intact blijven en

juist niet worden afgebroken.

Minder dan een jaar na het besluit over het gasverbod zijn daar al de twijfels.

En de eerste spijt.
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