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"Als onze energie zo duur blijft,kan Nederland straks 
alleen nog konkurrE>ren met tulpen,kaas en klompen." 
Deze kop sierde op 7 april een paginagrote advertentie 
in verschillende landelijke ochtendbladen. De mededeling 
was geplaatst door Dow Chemical, Terneuzen. De energie
prijzen voor de industrie zijn véél te hoog, en daar 
moeten onze volksvertegenwoordigers snel wat aan doen, 
aldus de oproep. En ook het publiek moest maar eens met 
de harde cijfers gekonfronteerd worden. Als die energie
prijzen niet omlaag gaan, zal het snel gedaan zijn met 
de Nederlandse industrie. 

Dow is lid van de SIGE (Samenwerkingsverband Industriêle 
Grootafnemers Energie). Deze vereniging voert al 
enige maanden een kampagne tegen de hoge elektriciteits
prijzep. Maar de problemen ligge~ niet voor alle bedrij
ven hetzelfde. Een aantal giganten, zoals Péchiney en 
Budelco hebben geheime kontrakten. Daarmee zijn deze ge
gar~ndeerd van zéér goedkope stroom. 
Een.ander verschil zit hem in de energiebron. Het ene be
drijf gebruikt grote hoeveelheden elektriciteit, het an
dere gas en weereen ander kolen. De prijsontwikkeling is 
voor deze energiedragers niet hetzelfde. 
Daarom kan er niet van een duidèlijke eenheid in het kamp 
van SIGE gesproken worden. Slechts over één zaak ~estaat 
overeenstemming; de tarieven moeten omlaag."Door het hui
dige energieprijzenbeleid komt onze konkurrentiepositie 
met het buitenland in gevaar", konkludeert de SIGE. 11Lan
den als Duitsland, Frankrijk, Zweden en Belgiê beschikken 
over goedkope bruinkool en waterkrachtcentr,ales, en niet 
te vergeten de goedkope elektriciteit uit kerncentrales. 
Nederland gebruikt alleen dure brandstoffen (olie en gas)." 
De advertentie van Dow was in de ogen van veel SIGE-leden 
te hard om de onvrede te uiten. 

Daarom is het temeer opvallend,dat juist Dow zich op deze 
manier voor de schijnwerpers gooit. Juist dit bedrijf in 
Terneuzen zit in een bijzondere positie in vergelijking 
met de overige grootverbruikers. Dow voert als sinds de 
zestiger jaren een beleid waarbij het Energiebeheer grote 
aandacht krijgt. Sinds 1964 verzorgen vijf gasgestookte 
warmte-krachtcentrales de eigen elektriciteitsvoorziening. 
Public-Relationman van Loon zegt nietzonder trots "nog 
maar enige weken geleden één van deze installaties gede
koreerd te hebben, vanwege de 100 •. 000 bedrijfsuren die 
ze gemaakt heeft". Deze installaties maken het mogelijk 
dat Dow ruim 3 cent onder de elektriciteitsprijs van de 
PZEM kan produceren. Bovendien is de warmte-krachtkoppe
ling zonder overheidssubsidies betaald. 
Waarom klaagt Dow dan over de energieprijzen? 
"Er zijn twee problemen, "aldus Q.e heer van Loon "Dow 
Chemical is een Amerikaans Chemies bedrijf. Ruim 90% 
van de produkten die ze maakt - dat zijn onder andere 
bulkchemikaliën en platiks - worden geexporteerd. In de 
ons omringende landen kunnen precies dezelfde produkten 
gemaakt worden. Maar daar ligt de energieprijs ruim 50% 
lager dan in Nederland. Dat maakt de produktie in het 
buitenland goeökoper, en daarmee raakt Dow Terneuzen in 



een slechte internationale konkurrentiepositie. Bovendien 
stelt het moederbedrijf, dat als de produktie in Hamburg 
goedkoper is dan in Terneuzen, het laatste bedrijf beter 
gesloten en de produktie in zijn geheel overgeplaatst kan 
worde.n." 
Het prijsverschil van energie met het buitenland wordt 
volgens van Loon veroorzaakt door de Nederlandse brand
stoffenpolitiek. Dow Chemical geeft in haar advertentie 
de oplossing voor een nieuw prijzenbeleid weer, dat onder 
het bedrijfslev~n v~el fanatieke support~rs vindt. Op 
korte t~rmijn moet een drastiese prijsv~rlaging van 
elektricit~it en gas voor grootverbruik~rs worden ger~
alis~erd. De SIGE hield hiervoor een pleidooi op een 
hoorzittinq van de vaste kamerkommissie van Ekonomiese 
Zak~n. D~ prijs per kWh voor alle niet-SIGEleden (met 
nam~ kl~inverbruikers} zou m~t één cent verhoogd moeten 
word~n. Daardoor kan de prijs voor SIGEleden met vi~r 
cent verlaagd worden. Een dergelijke prijswijziging 
bespaart de grootv~rbruikers 400 miljoen gulden. 

DOOR DE HOCE 
BH ERG IE KOSTE ll WOR.PT 
PB WEAKGELlGEKHEID 
BEDAEIGD!!~~~ 

l~ 

kleinverbruikers 
betalen de rekening 

In hun kampagne de energieprijzen te verlagen, voert de Werkgelegenheid 
SIGE als harde troef het werkgelegenheids-element aan. 
De heer van Loon (Dow) rekent het ons voor:"Het is de 
mensen nooit goed verteld hoe de financiële lasten van 
energie voor het bedrijfsleven in elkaar zitten. Daarover 
bestaan veel misverstanden. Cijfers kunnen de problemen 
duidelijker in beeld geven, maar wij kunnen ze niet op-
lossen. Dit moet door de politiek gebeuren. 
Omgerekend in elektriciteitstarieven, betaalt Dow 9 cent 
per kWh voor haar gas. Daar komt 3 cent vaste kosten voor 
de installaties bovenop. Vergelijk dat eens met de prijs 
van het zusterbedrijf in Hamburg. Dat betaalt B cent per 
kWh voor de kant en klare elektriciteit. Dit maakt toch 
duidelijk dat energieprijzenpolitiek een werkgelegen
heidspolitiek is. Als de overheid 0,3% van de 21 mil
jard gulden aardgasbaten aan de grootverbruikers zou 
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geven, dan is hiermee de werkgelegenheid voor 200.000 
mensen in deze sektor veilig gesteld". 
Deze redenering mag dan wel sluitend zijn voor een ener
giegigant als Dow; onduidelijk blijft wel wat er t~gen
over deze prijsverlaging van ongeveer 8 cent per m aard
gas staat. Moet de overheid daarvoor nog meer gaan be
snoeien op de kollektieve voorzieningen? Of moeten de 
kleinverbruikers meer gaan betalen? 

Het is ontoelaatbaar dat het NeQerlandse tarievenstelsel 
op gelijke leest met het buitenlandse wordt geschoeid. 
Wanneer de grootverbruikers hun zin zouden krijgen, zul
len de kleinverbuikers straks 40-60% meer voor hun ener
gie moeten betalen.Daardoor zullen nog meer huishoudens 
in de knoop komen met hun bestedingen. De jongste gas
prijsverhoging vormt nu al voor velen een onbetaalbare 
lastenverzwar.ing. 
Daar komt bij dat de kleinverbuikers een deel van de ge
stegen kosten zal kunnen verhalen op het bedrijfsleven 
via de prijskompensatie. Betekent de prijsverlaging 
voor grootverbuikers een versteviging van de interna
tionale posite; voor de arbeidsintensieve bedrijven 
houdt het een lastenverzwaring door stij·ging van loon
kosten in. Wat de gevolgen hiervan voor de werkgele
genheid zullen zijn is niet in te schatten. Voeg 
daaraaa toe .. dat de SIGE-leden tesamen 40% van het 
totale industriêle elektriciteitsverbruik opslorpen 
en slechts 2,5% van het totale aantal arbeidsplaatsen 
in de industrie aanbieden,dan kan het werkgelegenheids
argument voor energieprijsverlaging beter totaal 
achterwege gelaten worden. 

Wat steekt dan achter de publiciteitskampaqne van 
ondernemers om de elektriciteitstarieven voor grootver
bruikers omlaag te krijgen? De grootverbruikers zouden 
het liefste geen prijs willen betalen voor de energie. 
Wie niet? Maar sinds de overheid middels een prijsbe
leid, enerzijds invloed wil uitoefenen op een doelmatig 
gebruik van de schaarse energie, en anderzijds hieruit 
inkomsten put om maatschappelijk voorzieningen te finan
cieren, trekt het bedrijfsleven aan de bel. 
Prachtig in kleur uitgevoerde folders en brochures over
spoelen de informatie en diskussie. In de tarievenstrijd 
bewerken de bedrijven de Brede Maatschappelijke Diskussie. 
'Energie voor morgen', de BMD-bijdrage van de gezamelijke 
werkgeversbonden VNO en NCW, beschrijft het als volgt: 
"Energie is het fundament van onze Nederlandse welvaart. 
Zonder voldoende en betaalbare energie vallen wij terug 
naar een welvaartspeil dat wij ons nauwelijks meer kun
nen voorstelllen. Wanneer de Nederlandse energieprijzen 
zo ongunstig blijven afsteken tegen de prijzen die in 
het buitenland gelden, kan dit ernstige gevaren meebren
gen voor onze welvaaz.t en werkgelegenheid". 
Wanneer vervolgens de verschillende energiedragers de 
revue gepasseerd zijn, kan geen andere konklussie ge
trokken worden: kolen , maar vooral ook kernenergie zijn 
de energiebronnen voor de toekomst. Nederland heeft voor 
de grootverbruikers lang genoeg geaarzeld. 

Maar niet alleen het bedrijfsleven maakt zich sterk voor 
een nieuwe - overeenkomstig internationale ontwikkelingen 
- energiepolitiek. De PN2M onderstreept volmondig dat 
een grotere inzet van kolen en kernenergie voor de stroom
produktie aan alle problemen uitkomst zal bieden. Volgens 



dir~kt~ur Van Rooy,zijn landen als Frankrijk en Belg!~ 
hard op weg hun industriêle apparaat een voorsprong te 
geven. Van Rooy noemt voor Nederland het g~bruik van 
mé~r kernenergie d~ oplossing,"al is de beslissing daar
voor uiteraard wel afhankelijk van de BMD." Daarmee is 
aangegeven dat dit een lange-termijn politiek is. 

De oplossing voor het bedrijfsleven op korte termijn is 
een onmiddellijke prijsverlaging van de energietarieven 
voor grootverbruikers. Daarmee gaat de industrie voorbij 
aan haar eigen verantwoordelijkheid voor het huidige 
enerqieprijzenbeleid. 
Met n~e in het verleden is door het bedrijfsleven zelf 
weinig of niet gereageerd op de internationale energie
problematiek (hoge prijzen+ schaarse voorraden). 
Bedrijven me~ een groot verbruik zouden - indien ze 
eerder hadden geinvesteerd in energiebesparingstechnie
ken zoals Warmte-krachtkoppeling - naar schatting vier 
tot zes cent per kWh minder hoeven te betalen voor hun 
elektriciteit. Ir. Moerdijk schrijft in Energiebespa
ring 2/82 over het energiebeheer van het bedrijfsleven: 
"Het bedrijfsleven is zich bewust van de noodzaak de 
energiekosten te verlagen. Maar een weloverwogen be
sluitvorming ter zake ontbreekt vaak. De daarvoor gel
dende procedures staan een snelle en adekwate aanpak 
veelal in de weg. Vele ondernemers redeneren 
'graag of niet', en omdat 'graag' niet blijkt, kiezen 
zij voor een ander alternatief. Met het gevolg dat 
veel initiatieven tot energiebesparing niet tot reali
sering komen. En veel energie onnodig de pijp uit gaat." 

Nu is duidelijk waar de SIGE in haar kampaqne voor ver
laging van energieprijzen op uit is • Daarmee kunnen de 
grootverbruikers zonder ook maar ~én cent te hoeven in
vesteren hun internationale pos.i tie handhaven. Risiko 
loos energi-everslinden tegen de scherpst leverbare 
energieprijzen. Als bet kan worden daar nog evenlangdu
riqe gehetme kontrakten voor afgesloten. 
Bedrijven waarvoor dit niet is weggelegd proberen hun 
energieuit het bui.tenland te betrekken. Electro-Schmeltz
werke Delfzijl heeft hiervoor het voorbeeld qegeven. 
Ondanks protesten van de SEP (Samenwerkende Elektri
citeits Producenten) heeft de minister Terlouw met dit 

energieverspilling 
kent zijn prij~ 

5 



overcapaciteit 

Budel co 

6 

internationale kontrakt al ingestemd. In het belang van 
het behoud van de werkgelegenheid •••• 
Dow Chemical heeft in Belgiê al geinformeerd naar de 
tarieven. ("Deze liggen beduidend lager dan de huidige 
kosten"). Maar officieel heet het dat Dow eerst de 
uitslag van de BMD afwacht. Nu kernenergie uit Belgi~ 
betrekken gaat voor dit bedrijf toch te ver. 

L---4-----
\ -

De elektriciteitsbedrijven zien hun vaste grote klanten 
niet graag vertrekken. Door de versnelde vervanging 
van oude olie/gas-gestookte centrales zitten die nu 
met een overkapaciteit die per jaar 625 miljoen gulden 
kost. Dit komt overeen met 1 cent per kWh.Door daling 
in het verbruik en verdergaande vernieuwing van in
stallaties zullen de lasten komend jaar 1,1miljard 
gaan bedragen. (Béta 82/3). Interessant is wat de 
PNEM en Budelco het komend jaar zullen afspreken. 
Dan immers loopt het geheime kontrakt van de energie 
gigant met de PNEM af. Met het huidige kontrakt krijqt 
Budelco elektriciteit teqen - ook internationaal - de 
laagst mogelijke prijzen. Budelco hoort men nu nog 
niet klagen over de stroomprijzen. Toch behoort het 
bedrijf tot de vijf grootste stroomvreters van Neder
land. Het stroomverbruik komt overeen met dat van een 
middelgrote plaats als Weert. 
Budelco is een voorbeeld bij uitstek van een bedrijf, 
zoals lr. Moerdijk aangegeven heeft. Gigantiase hoe
veelbeden energie zijn onontbeerlijk in het produktie
proces. Verschillende energievormen worden hiervoor 
gebruikt: gas, stoom en elektriciteit. Sinds twee jaar 
is een Energiekommissie doende om het energieverbruik 



terug te dringen. Daarbij wordt de eigen verantwoorde
lijkheid van het personeel voortdurend aangesproken. 
"Doe het licht achter je kont uit! Als één pomp 
voldoende is om het koelwater langs het vloeibare zink 
te leiden, moet je geen tweede laten draaien; dat spaart 
je 2 megaWatt.Als mensen op het bedrijf net zo zuinig 
met energie om zouden springen als thuis,kan dat een 
hele bespaz:.ing opleveren." De heer Neleman is vrijge
steld Enerqiekoördinator bij Budelco. De beinvloeding 
van het gedrag van het personeel vindt hij het moei
lijkst. Om de mensen meer te betrekken bij de energie
besparing op het bedrij~ heeft hij nu een prijsvraag 
uitqeschreven.Prijzen van 300, 250 en 100 gulden moeten 
de werknemers stimuleren. "Maar als je dan een goed idee 
hebt, gaan e~ waarschijnlijk nog een paar jaar voor 
realisatie hiervan overheen." 
Neleman noemt deze maatregelen klein en niet spektaku
lair. Het g~bruik van het in overvloed aanwezige 
koelwater, is een belangrijkere bijdrage aan een 
zorgvuldig energiebeheer. 
Maar een kijkje naar de feitelijke zinkproduktie 
laat zien, dat daar de besparingen vandaan moeten 
komen. Voor de produktie van één kilo zink is 
ongeveer 4 kWh nodig. Daarvan. komt 3kWh voor rekening 
van het elektrolyseprocès. 
Budelco is een moderne fabriek, waar 750 mensen 
werken. De prodUktiekapaciteit is 180.000 ton zink 
per jaar. Het elektrolyse proces is in het begin 
van de jaren zeventig in de plaats gekomen voor het 
thermiese proces. Het oude procedé w~s een zwaar 
arbeidsintensief erts-zuiveringsproces. 
Aan de heer Neleman de vraag, op welke manier Budelco 
een werkelijke energiebesparing kan realiseren. Immers 
de eerdergenoemde maatregelen leveren niet méér dan 
2,5% aan besparingen op. 
" Met infra-rood-fotografie doen wij een voortdurende 
kontrole op kortsluiting in het elektrolys.e.-proces. 
Door dit snel te signaleren en te verhelpen spaar je 
al enorme hoeveelheden. Grotere, vaak kostbare maat
regelen liggen niet boven op de stapel van mijn buro. 
Als bedrijf zeq je 'Hou ~e kerk in het midden' • Dat 
betekent dat er geen investeringen gedaan worden wan
neer deze zich niet binnen afzienbare tijd terug be
talen. Goede subsidieregelingen zouden ons ook over 
deze drempel kunnen tillen". 

Kernenergie, 
Lage energietarieven, 
Goede subsidieregelingen, 

Het partikuliere initiatief: bedrijfsleven, laat veel 
aan de overheid over om goed te kunnen konkurreren met 
het buitenland. Terlouw is al bijna voor het bedrijfs
leven gewonnen. Tijdens een redevoering op 24 april 
in Leiden bood hij extra goedkope aardgas voor de 
elektriciteitsproduktie aan. Daarnaast zei hij te 
werken aan een andere tarievenstruktuur welke in het 
voordeel van de industrie moet werken. 
Maar wie zal dat betalen? 

Joost van der Aalst 
Peter Wagemakers. 

besparing 
in de marge 

Infra-rood foto van een 
elektrolysebak bij Budel
co (witte stippen = kort
sluiting). 

eerste winst binnen? 
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Zeeuwse kleinverbruikers betalen 
voor de industrie 
Grootverbruikers met speciale kontrakten hebben in '80 
4333 miljoen kWh elektriciteit afgenomen binnen het ver
zorgingagebied van de N.V. PZEM (Provinciale Zeeuwse 
Energie Maatschappij). 
De Zeeuwse kleinverbruikers hebben in dat jaar 478 milj. 
kWh verbruikt. De elektriciteitsprijs voor de industriêle 
grootverbruikers is veel te hoog# zeggen de werknemers 
en direktie van Dow Chemica! in Terneuzen. Dat stond te 
lezen in hun pagina-grootte advertentie in de PZC van 
7 april jl. Let wel: de werknemrs v66rop! 

Wat willen de werknemers en direktie van Dow? 
Volgens hun advertentie: zonder jarenlange diskussies nu 
meteen een verlaging van de elektriciteits- en gasprijs 
voor de industriêle grootverbruikers. 
Maar dan zal toch die verlaging van de energieprijs door 
de andere afnemers opgebracht moeten worden, nietwaar Dow? 
Dat de direktie daar geen enkele moeite mee zal hebben 
wanneer voor de kleinverbruikers vêêl duurder zal worden, 
daarover hoeft niemand zich te verbazen. 
Van werknemers mag je iets anders verwachten, namelijk dat 
·ze in dit opzicht toch wat verder kijken dan hun neus lang 
is en meer solidariteit betonen met de laagstbetaalden in 
onze samenleving. Want op hen zal een nieuwe financiêle 
last worden afgewenteld. De kleinverbruikers zullen zonder 
twijfel moaten bijdragen, wanneer de grootverbruikers goed
kopere elektriciteit krijgen. 

Stel je eens even voor, geachte werknemers van Dow, dat de 
stroomprijs voor de industriêle grootverbruikers in Neder
land en Duitsland gelijk getrokken worden. 
De huidige 7 cent per kWh verschil laten we gewoon opbreng
en door de Zee~wse kleinverbruikers en klaar is Dow (en ~e 
overigen). Maar wat betekent dat voor die kleinverbruikers, 
die jaarlijkst iets meer dan het tiende part van de elek
triciteit voor grootverbruikers opmaken? Dat betekent vol
gens een eenvoudige rekensom dat elke kWh van de Zeeuwse 
kleinverbruiker zo'n 63 cent duurder moet worden! De ba
sisprijs voor een kWh stijgt daarmee van 16,Sct naar 79,Sct. 

Naast de miljoenen bijdrage, die ieder jaar opnieuw door 
de Zeeuwse kleinverbruikers wordt geleverd in de te goed
koop doorberekende atoomstroom aan Pêchiney, staat ze nog 
een enorme stijging in de elektriciteitsprijs te wachten 
als de regering, dames en heren volksvertegenwoordigers, 
aan de verlangens van Dow voldQen. 
Minister Terlouw van Ekonomiese Zaken is van mening dat de 
hoge gasprijs slechts voor 'sommigen' (niet minder dan 
40.000 mensen) in ons land een ernstig financieel probleem 
vormt. Als de wensen van de industriêle çrootverbruikers 
worden ingewilligd, dan zal dit .aantal spoedig verdubbeld 
zijn. 

Han&Bannink (Vereniginq Milieuhygiêne Zeeland) 
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