Houdt Gazprom wel van een Elfstedentocht?
In het grootste deel van Europa is het serieus winter. Vooral in Oost-Europa worden extreme
temperaturen bereikt, maar ook West-Europa heeft het koud. Gasunie registreerde deze winter zelfs
al een recordafname sinds de laatste elfstedentocht. Er is zelfs voor het eerst sinds lange tijd weer
zicht op een elfstedentocht. Voor gasleveranciers zijn dit gouden tijden, zou je denken. Column op
www.energieexpert.nl.
Niet genoeg gas voor EU
Je ziet minister De Jager ook al glunderen bij de stroom geld die extra naar de staatskas gaat. Maar
het Russische Gazprom heeft op last van Poetin de export moeten beperken. De Russen hebben zelf
zoveel gas nodig bij het barre winterweer dat er niet genoeg productie is voor de EU. De stroom van
euro’s naar de Russische gasbeer wordt eventjes afgeremd.

Investeren in energiebesparing in plaats van Gazprom
Nu hoeven we met Gazprom geen medelijden te hebben. In het laatste kwartaal van 2011 was
Gazprom qua absolute winst en ook qua winstmarge een van de wereldtoppers naast een paar
Amerikaanse oliereuzen en Apple. Europa voert de Russische beer werkelijk voortreffelijk. Zou het
niet tijd worden voor Europa om wat minder afhankelijk te worden van aardgas? Zonder aardgas
kunnen we voorlopig niet, maar het zou niet verkeerd zijn om wat meer euro’s in besparing te steken
in plaats van in Gazprom.

Geen warmte weggooien
In Denemarken heeft men dat na de eerste oliecrisis al gedaan. Per wet werd het aan
afvalverbranders, centrales en industrie verboden om warmte weg te gooien. Dat heeft perfect
gewerkt. Na de eerste oliecrisis was Denemarken voor energie voor 99 procent afhankelijk van
import. Tegenwoordig is Denemarken als enige lidstaat van de EU netto exporteur van energie. Dat
dankt men aan windenergie en warmtenetten en een klein beetje aan de winning van Noordzeegas.

Restwarmte hergebruiken, duurzame warmte produceren
Nederland heeft, ondanks haar enorme gasexport, de prestatie van de Denen niet kunnen evenaren.
Onze afhankelijkheid van de import van energie neemt alleen maar toe als we ons beleid niet
veranderen. Het moet toch mogelijk zijn om door hergebruik van restwarmte en door productie van
duurzame warmte ons aardgasverbruik te temperen. Daarvoor moeten we investeren. Maar die
investeringen verdienen zich terug en er ontstaat extra werkgelegenheid door. Import van energie
betekent het wegstromen van geld uit onze economie. Het lijkt me simpel. De organisatie van een
elfstedentocht lijkt me een veel grotere uitdaging, maar laat dat maar aan de Friezen over!
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