
Samen voor mooie en  
duurzame provincies

De burgerbeweging denkt over… 

Eerlijke energie  
in een turbulente  
wereld
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Inleiding
De Natuur en Milieufederaties zetten zich, in heel  

Nederland, in voor een mooie en duurzame samenleving. 

Met duurzame energieopwekking om klimaatverandering 

tegen te gaan en het bevorderen van een rijke natuur  

en duurzame leefstijlen met circulaire economie. Samen 

met duizenden lokale natuur- en milieugroepen, energie- 

initiatieven, andere burgerinitiatieven en individueel 

betrokken burgers.

Voor dit rapport ‘Eerlijke energie in een turbulente wereld’ 

hebben we deze burgerbeweging  – per mail – gevraagd 

om met ons mee te denken over eerlijke, duurzame en 

betaalbare energie. ‘Denk je dat eerlijke, duurzame energie 

haalbaar en betaalbaar is? Hoe zie je dat voor je? En wat 

wil of kan jij zelf doen?’ In respons hierop kregen wij  

honderden reacties. 

Met deze raadpleging willen we Informatie en ideeën 

verzamelen over wat er leeft onder de 1217 lokale burge-

rinitiatieven die wij vertegenwoordigen. Vaak worden er 

juist vanuit de samenleving zelf verassende en bruikbare 

oplossingen aangedragen. 

De realiteit is dat we momenteel te maken hebben met de 

klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. 

Deze staan niet los van elkaar. De urgentie voor het uit-

voeren van klimaatmaatregelen is hoog, maar de overheid 

pakt op sommige cruciale momenten onvoldoende door, 

terwijl de betrokkenheid van de burgerbeweging groot is. 

Als de overheid op bepaalde punten te lang blijft wachten, 

kan het draagvlak onder de burgers ook verzuren.

De uitkomsten, gebundeld in dit rapport, sturen we 

aan overheden en organisaties die betrokken zijn bij de 

energietransitie met de oproep hier gehoor aan te geven. 

Daarnaast komt het rapport, voor iedereen toegankelijk, 

op onze website www.natuurenmilieufederaties.nl.
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De context

In onze mail hebben wij de achtergrond van onze vragen  

heel kort toegelicht.

 

‘De oorlog in Oekraïne en onze afhankelijkheid van Russisch  

gas, heeft ons weer eens met de neus op de feiten gedrukt:  

de energievoorziening, zoals we die nu kennen, is vaak niet  

rechtvaardig. 

Onze energieafhankelijkheid van landen als Rusland, Saoedi 

Arabië of Qatar maakt ons kwetsbaar. Het leidt er toe dat we bij 

verschrikkelijke daden en normen van totalitaire regimes worden 

betrokken. En als we daarmee willen stoppen, wordt energie 

opeens heel erg duur. Dan stuiten we op ongelijkheid, die maakt 

dat rijke mensen de snel oplopende energierekening makkelijk 

kunnen betalen, terwijl armere mensen echt klem komen zitten 

en onder energiearmoede komen te lijden. 

We weten ook dat de nadelige effecten ons gebruik van  

fossiele brandstoffen op anderen wordt afgewend. 

De problemen van klimaatverandering komen op het bord van 

onze kinderen, inwoners van arme landen en alle generaties in de 

toekomst. De gasboringen in eigen land leiden tot aardbevingen 

en angst onder de Groningers, die zich in de steek gelaten voelen.’ 

‘Er zijn natuurlijk eenvoudige maatregelen, die iedereen  

kan nemen en die vaak zelfs geld besparen,’ stelden wij.  

‘De thermostaat een graadje lager zetten. En wat vaker op  

de fiets. Maar, eerlijk is eerlijk, het is niet altijd makkelijk. 

De omslag naar rechtvaardige, duurzame, toekomstbestendige 

energie heeft een prijs en roept daarom ook flink wat weerstand 

op. Woningisolatie kost geld en ook ‘van het gas af gaan’ vraagt 

een fikse investering. Zonneparken leggen beslag op ruimte en 

elektrische auto’s zijn nog erg duur. 

Op de langere termijn leveren veel maatregelen vaak wel bespa-

ring op, maar daar heb je op de kortere termijn toch weinig aan.’

Urgentie

Veel mensen onderschrijven en benadrukken de urgentie  

van de energietransitie.  

�   ‘In deze situatie vind ik het heel belangrijk dat we onmiddellijk 

van het Russisch gas en olie afgaan ongeacht de consequenties 

voor ons zelf.’

�   ‘In één dag in de krant: de noodoproep van het IPCC dat de 

wereld moet versnellen met verduurzamen, de oorlog in de 

Oekraïne en de torenhoge inflatie. Deze maken het bij elkaar 

essentieel om op korte termijn zelf in Europa, maar het liefst 

zo dicht mogelijk bij huis, duurzame energie op te wekken.’

�   ‘Ik hoor en lees de termen haalbaar en betaalbaar. We moeten 

anders, elk excuus is een smoesje.’

�   ‘Ik denk dat we niet anders kunnen dan zo snel mogelijk alles 

te gaan doen om onafhankelijk te worden van gas en olie.’

Kanttekening die daarbij gemaakt wordt, is dat het wel 

opmerkelijk – en zelfs wrang - is dat dit gevoel van urgentie 

nu door de situatie in Oekraïne plots breed gedeeld wordt, 

terwijl die urgentie er voor het klimaat natuurlijk al veel langer 

was en ook nog lang zal blijven.

�   ‘Nu dus met als motivatie de afhankelijkheid van Rusland, 

maar voor mensen met een hart voor het milieu tellen  

natuurlijk vooral de klimaatproblemen.’ 

�   ‘Alleen wel bijzonder jammer dat dit nu verandert als gevolg 

van stijgende energierekeningen en de oorlog in Oekraïne.  

Als je kijkt op de website www.zetookdeknopom.nl, is als 

eerste te lezen: ‘Onze energierekening stijgt, we moeten nu 

minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en we willen 

klimaatverandering tegengaan’. Klimaatverandering is dus 

het laatste argument in dit rijtje, terwijl ik vind dat dit juist het 

belangrijkste argument is. Ik durf te stellen dat deze campagne 

niet was opgezet als de oorlog in Oekraïne niet was uitgebroken.’ 

�   ‘De klimaatcrisis is even naar de achtergrond geschoven,  

maar zal hard toeslaan.’ 
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Eerlijke verdeling

Het is moeilijk groen doen als je rood staat, wordt wel eens 

gezegd. Mensen die financieel krap zitten en toch al moeite 

hebben om rond te komen, worden veel harder getroffen 

door maatregelen dan rijkere mensen en bedrijven. 

�  ‘Ik ken mensen die de verwarming uit hebben, omdat ze geen 

geld overhouden en alleen van AOW moeten rondkomen.’

�  ‘Heel graag zou ik volledig van het gas af willen en overstap-

pen naar 100% duurzame energie. Alleen... ik ben single en ik 

vind de investeringen hiervoor echt heel hoog; niet passend 

voor iemand die het alleen moet ophoesten. Subsidies zijn 

naar mijn ervaring vooral voor grotere woningen mogelijk: 

zo heb ik dubbel glas laten plaatsen plus spouwmuurisolatie, 

maar subsidies kon ik hier niet voor krijgen omdat ik een klein 

huis heb. Jammer dat (naar mijn mening) vooral gezinnen/

stellen financieel meer mogelijkheden hebben om hun huis te 

verduurzamen.’ 

Velen benadrukken daarom met klem dat de energietransitie 

alleen kans van slagen heeft, als deze rechtvaardig is. De 

grootste energieverbruikers moeten de meeste maatregelen 

‘In het algemeen steekt het mij dat het 
probleem steeds bij de huishoudens wordt 
neergelegd en veel minder bij bedrijven’.

nemen. En de sterkste schouders moeten de zwaarste  

lasten dragen.

�  ‘In het algemeen steekt het mij dat het probleem steeds bij de 

huishoudens wordt neergelegd en veel minder bij bedrijven. 

Bedrijven hebben in het algemeen meer toegang tot expertise, 

kapitaal en schaalvergrotingsvoordeel. Meer dakoppervlak ook. 

Toch betalen zij geen energiebelasting. Begin daar eens mee.’ 

�  ‘Wat ik merk is dat veel verhalen die rondgaan over deze  

materie veelal gericht zijn op de burger. Het bedrijfsleven  

blijft buiten schot terwijl het verbruik van energie (en de  

bijbehorende emissies) in de overige sectoren van de  

maatschappij toch een veel groter aandeel heeft.’

�  ‘Nu de energieprijzen stijgen en het in de portemonnee  

voelbaar is, gaan mensen met een kleine beurs wel energie 

besparen, maar de rijkeren, die over het algemeen ook de 

grootste gebruikers zijn (o.a. in lease-auto’s scheuren,  

jacuzzi’s in de tuin hebben e.d.), zal het een zorg zijn.  

Vooral de nieuwe rijken, die met geld strooien en pronken 

zullen we van de noodzaak moeten overtuigen.’
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‘Maak als overheid bij de betaalbaarheid 
van energie nu eens onderscheid in de  
basisbehoeften versus luxe producten’. 
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�   ‘We moeten  de pijn op een redelijke wijze verdelen: grootste 

lasten op breedste schouders.’

�  ‘We moeten het met minder doen, allemaal de broekriem 

aantrekken, vooral wie een dikke buik hebben: het grote geld. 

Dus ook ander belastingstelsel. Niet alleen winsten belasten, 

ook vermogen.’ 

Prijsbeleid heeft sowieso het meest effect op mensen die 

weinig geld hebben en op de kleintjes moeten passen. De 

‘energiearmoede’ die hierbij kan ontstaan moet (volgens 

sommigen) overigens niet primair worden aangepakt via 

energiebeleid, door armere mensen vrij te stellen van  

maatregelen, maar door armoedebeleid en vermindering  

van ongelijkheid.

�  ‘Inkomensongelijkheid is een overkoepelend probleem  

dat door falend overheidsbeleid nu zelfs heeft geleid tot de 

benoeming van een minister die zich specifiek met armoede-

bestrijding mag bezighouden. Een belangrijke ontwikkeling 

die hopelijk armoede terugdringt. Het is echter fundamenteel 

onjuist deze groepen “uit de wind” te houden omdat dit  

generieke maatregelen frustreert die juist keihard nodig zijn.’

�  ‘Om gelijkheid te bevorderen zou de overheid micro-kredieten 

kunnen verstrekken in energieprojecten waarbij mensen niet 

afhankelijk zijn van de plek waar ze wonen, deze zouden 

regressief kunnen zijn in relatie tot inkomen en vermogen.’

Een belangrijke oplossingsrichting, die door diverse mensen 

aangedragen wordt, betreft een onderscheid (in prijsbeleid) 

tussen basisbehoeften aan energie en luxe-verbruik. 

�  ‘De rekening voor energie als gas en elektra moet anders 

worden opgesteld. Per huis moet je voor de eerste 800m3 gas 

en eerste 1500 kw een normale prijs betalen maar daarna 

gaat de prijs progressief omhoog: de volgende 500 m3 en 500 

kw betaal al een extra belasting van 40% de volgende 500 m3 

en 500kw betaal je 100% belasting. De gas en elektra prijzen 

gaan dan steeds meer omhoog, zodat veel verbruikers vanuit 

besparing hun verbruik gaan verminderen.’ 

�  ‘Maak als overheid bij de betaalbaarheid van energie nu eens 

onderscheid in de basisbehoeften (verwarming, koken e.d.) 

versus luxe producten (zoals verwarmde kassenteelt voor 

aardbeien en bloemen). Bouw subsidies op de niet-basisbe-

hoeften af en gebruik die om duurzaamheidsmaatregelen te 

realiseren (wat voor vervangende werkgelegenheid zorgt).’  

�  ‘Tweede (en volgende) huizen zeer zwaar belasten.’
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Energiebesparing 

Ook los van prijsbeleid en het vraagstuk van verdeling, is  

duidelijk dat we minder kwistig moeten omgaan met de  

energie. Besparing is, voor veel mensen, belangrijk.  

Daarmee is immers veel te winnen. 

�  ‘Bezuinigen op energie levert het meeste op. Daar op inzetten 

en mensen aansporen dat te doen.’ 

�  ‘In beginsel dienen we in te zetten op besparing. Dit kan  

door uitgebreide woning- en kantoorisolatie. Verhuurders 

zullen gedwongen moeten worden en ondersteund waar  

het voor hen niet rendabel is.’

�  ‘Isolatie kost bij aanschaf geld maar levert veel meer op,  

het heeft een enorme levensduur vooral als je het nu in  

één keer goed doet.’

�  ‘De buitenmuren van huizen/ flats/fabrieken laten begroeien 

met de wintergroene klimop geeft goedkope extra isolatie  

en is goed voor de biodiversiteit.’

Die besparing gaat veel verder dan woning-isolatie of het 

lager zetten van de knop op de verwarming. Wij zullen  

onze hele leefstijl moeten aanpassen. 

�  ‘Iedereen wil steeds groter, steeds meer winst,  maar die  

manier van denken zullen we moeten loslaten.’ 

�  ‘Er is maar 1 oplossing voor duurzaamheid. Minder energie 

gebruiken en producten laten repareren. Hergebruik kan als  

je het product kan hergebruiken.’

�  ‘Het verduurzamen van onze economie kan niet zonder  

het reduceren van onze hebzucht. (…) Hoog tijd dus voor  

herdefiniëren van “Een goed leven” en welke materiële  

welvaart daarvoor nodig is. Een soort “Eerlijk Deel”,  

gebaseerd op het klimaat waarin je woont.’ 

�  ‘Ik denk vooral dat iedereen een tandje minder moet.  

Uiteindelijk is de vraag van de consument de drijvende veer 

voor de uitstoot. Wij moeten daar allemaal aan bij dragen.’

Dit vertaalt zich in heel concrete voorbeelden:

�  ‘Minder kopen. Minder pakjes laten bezorgen.’ / ‘Stoppen  

met groenten uit verwarmde kassen zou enorm veel energie 

schelen!’ / ‘Minder invoer van buitenlandse producten en  

voedsel.’ / ‘Eet geen vlees.’ / ‘Koop alleen nieuwe kleren als je 

oude kleren kapot zijn en/of niet te repareren.’ / …

‘De buitenmuren van  
huizen/ flats/fabrieken  
laten begroeien met de 
wintergroene klimop 
geeft goedkope extra  
isolatie en is goed voor  
de biodiversiteit.’
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Duurzame  
energieopwekking

“De beste energie is bespaarde energie,” stellen de regerings-

partijen in het coalitieakkoord, en de inzet op besparing 

verdient alle steun. Toch beseft iedereen maar al te goed  

dat we altijd energie zullen gebruiken. 

Daarom komt een breed scala van mogelijkheden tot  

duurzame energieopwekking aan de orde.

�  ‘Verbied of ontmoedig investeringen in fossiele energie.’ 

�  ‘Het is gezien deze crisis noodzakelijk om onze energie op 

eigen bodem de organiseren. Wij moeten zoeken naar  

alternatieve en duurzame energie.’ 

Met als grote favoriet, op nummer één, de opwekking  

van zonne-energie:

�  ‘Om te beginnen is de eenvoudigste stap zonnepanelen  

installeren. Dat is redelijk betaalbaar en snel terug verdiend.’ 

�  ‘Hoewel ons dak niet ideaal ligt, hebben we er 15 zonnepanelen 

op laten leggen. Het maximum dat op één kant kan en het 

maximum voor de installatie die we hebben. We leveren  

hiermee meer stroom aan het net dan we verbruiken.’

�  ‘Prioriteit moet liggen op zonnecollectoren op huizen en verduur-

zaming van huizen.’ (…) ‘Er zijn nog veel daken, vooral bij be-

drijven waarop geen zonnepanelen staan. Daaraan iets doen.’

�  ‘Kijk bij de bouw van nieuwe woningen naar een gunstige positi-

onering op de zon, waardoor in de winter, voor- en naseizoen 

gebruik kan worden gemaakt van ‘passieve’ zonne-energie.’

En dan liefst in combinatie met windenergie:

�  ‘Grootschalige duurzame opwek met zon en wind zo veel 

mogelijk door en voor burgers  en bedrijven.’

�  ‘Graag kleine windmolentjes ontwikkelen, die ook op een  

dak gezet kunnen worden.’

�  ‘Windmolens zijn niet mijn favoriete horizon-object en zonne-

weiden zijn ontsierend, maar ze zijn gewoon broodnodig’.

Naast zonne- en windenergie zijn er tal van andere technieken 

waar aandacht voor gevraagd wordt: 

�  ‘Ook van aardwarmte en andere energiebronnen kan meer 

gebruik gemaakt worden.’

 

�  ‘Geothermie/aardwarmte wordt veel te weinig benut als  

manier om stedelijk gebied van warm water te voorzien.’ 

�  ‘Wij adviseren getijdenenergie in zee waarbij er energie  

geproduceerd kan worden zonder grote uitbreidingen van  

het bestaande elektriciteitsnet.’

�  ‘Maak een forse stap in het stimuleren van koemestvergisting.’

�  ‘Ook verwacht ik veel van waterstof.’

Opvallend is dat veel van de mensen die met tips voor energie-

besparing komen, meteen ook suggesties hebben voor diverse 

vormen van duurzame energieopwekking. Het één maakt het 

ander niet overbodig. Het is niet ‘of - of’, maar ‘en - en’.

‘Windmolens zijn  
niet mijn favoriete  
horizon-object en  
zonneweiden zijn  
ontsierend, maar  
ze zijn gewoon  
broodnodig’.



Zelf doen

‘De beste stuurlui staan aan wal,’ zegt men, maar dat gaat in  

dit geval niet op. De burgerbeweging in Nederland voegt  

zelf daad bij het woord. De daadkracht die ze daarbij toont  

is indrukwekkend: bijna iedereen zegt zelf iets te doen en  

de voorbeelden die daarbij worden gegeven laten niets te 

raden over. 

‘Wanneer burgers en overheid gezamenlijk optrekken in de tran-

sitie is het voor de overheid belangrijk om te beseffen dat burgers 

niet alleen volgers van beleid zijn. In de samenleving ontstaan  

ook initiatieven ter verduurzaming, die soms ver vooruit lopen  

op het overheidshandelen,’ stelde het Planbureau voor de  

Leefomgeving hierover terecht vast in haar ‘Signalenrapport 

De energieke samenleving’.

Mensen steken op velerlei manieren de handen uit de  

mouwen, en inspireren daarbij niet alleen elkaar, maar  

ook overheden en bedrijven. 

�  ‘Thuis heb ik de afgelopen 20 jaar 75-80% van de oorspronkelij-

ke energiebehoefte kunnen besparen door diverse maatregelen.’ 

�  ‘Bij ons zijn zonnepanelen geïnstalleerd ik loop en fiets veel 

meer en ben echt kieskeurig wanneer de auto gebruikt gaat 

worden. Mijn maandelijkse energierekening heb ik met €25 

naar beneden bij kunnen stellen.’

�  Ik heb voor zover mogelijk zelf al (jarenlang) diverse maatre-

gelen genomen: spouwmuurisolatie en dubbel glas, maximaal 

19 graden (thermostaat), dubbele plafonds, een zonneboiler, 

zonnepanelen, groene energie, geen regenwater van huis en 

tuin naar riool, veel fietsgebruik, geen vliegtuiggebruik, overal 

zuinige lampen, al 35 jaar vegetariër, zuinig met kleding, geen 

voedselverspilling, houden aan km-beperking, zoveel mogelijk 

biologisch en van dichtbij, …’

Deze eigen inzet van burgers reikt veel verder dan alleen  

het eigen ‘erf’. 

�  ‘Als dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap heb 

ik in 2015 het initiatief genomen om het waterschap in 2025 

energieneutraal te laten zijn en geen CO2 uitstoot te hebben. 

Het toenmalige gebruik was 15 miljoen M3 gas en 95 miljoen 

kWh per jaar. Inmiddels staan er ruim 100.000 zonnepanelen  

op de RWZI’s en zijn er tal van besparingsmaatregelen 

genomen. De resterende elektriciteit komt nu uit duurzame 

bronnen (wind). Het benodigde gas voor de droging van de 

ongeveer 100.000 ton rioolslib wordt uiterlijk 2025 vervangen 

door restwarmte.’ 

Samenwerking

Als Natuur en Milieufederaties, met maar liefst 1.217 aange-

sloten lokale groepen, weten we natuurlijk als geen ander hoe 

belangrijk samenwerking is. Mensen helpen en motiveren  

elkaar. Ze wisselen relevante kennis en ervaring uit. Gemeenten 

en bedrijven kunnen daar, in het gezamenlijke streven naar 

duurzame ontwikkeling, hun voordeel mee doen.

�  ‘Ik denk dat op wijkniveau of buurtniveau veel meer mogelijk is. 

Gemeenten zouden buurtbewoners meer kunnen steunen bij 

een gezamenlijke aanpak.’

De reacties geven een beeld van de saamhorigheid en de  

bereidheid om van de energietransitie samen een succes 

te maken. Dat biedt, naast alle zorgen om de klimaat-

verandering en de geopolitieke spanningen, ook hoop en  

zelfs vertrouwen dat de weg naar duurzame en eerlijke  

energie is ingeslagen. En dat er substantiële stappen worden 

en kunnen worden gezet. 
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Stichting De Natuur en Milieufederaties  

Arthur van Schendelstraat 600  

3511 MJ Utrecht  

www.natuurenmilieufederaties.nl

Conclusie

In dit rapport ‘Eerlijke energie in een turbulente wereld’ zijn  

reacties verzameld van betrokken burgers van lokale  

natuur- en milieu groepen, energie-initiatieven of andere  

burgerinitiatieven, die aangesloten zijn bij de 12 provinciale  

Natuur- en Milieufederaties. 

De reacties laten zien dat de urgentie gevoeld wordt, dat er 

genoeg draagvlak is om Nederland versneld te verduurzamen, 

maar dat de sterkste schouders wel de zwaarste lasten zullen 

moeten dragen. 

Vooral in onderlinge samenwerking valt veel te bereiken, met 

een stevige, actieve opstelling van de overheid en voldoende 

ruimte voor burgerinitiatieven om te kunnen floreren. 

De kansen om versneld te verduurzamen zijn binnen handbereik. 

Nu is het vooral belangrijk door te zetten en het uit te gaan voeren. 

Alle mooie woorden over de energietransitie hebben straks geen 

waarde als belangrijke stappen nu niet snel worden gezet.

www.natuurenmilieufederaties.nl
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