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Slimme meter, toch maar niet?!
Het Brabants Dagblad bericht over het feit dat mensen die een slimme meter in huis hebben
geïnstalleerd bij de neus zijn genomen. Enkele jaren geleden heeft Den Haag besloten in te stemmen
met aanbrengen van deze innovatie in uw meterkast. En waarom zou je niet vrijwillig meedoen met
zo’n nieuwe slimmigheid? Maar nu blijkt dat dit ook in je nadeel kan werken. Zeker bij mensen die zelf
energie opwekken. Het advies is de oude handel maar te laten zitten.
Wat is er aan de hand? De meter bij ons aan huis is nog zo’n oud geval. Die draait nu stevig terug als
de zon schijnt. Want de zonnepanelen op onze garage wekken dezer dagen fors energie op. Wat we
op zo’n dag niet gebruiken wordt op het net geplaatst. Dat geeft ons een goed gevoel. We zijn
energieneutraal en we betalen maar een schijntje van wat we eerst moesten overmaken. De oude
meter loopt terug als wij meer opwekken dan dat we gebruiken. Met de oude meter weet het
elektriciteitsbedrijf alleen wat het saldo van de afgenomen en terug geplaatste stroom is.
Dit lijkt me eenvoudig en bovendien eerlijk. Maar het probleem zit bij de overheid. De overheid belast
stroom en krijgt hiermee inkomsten binnen. Wanneer we terugleveren krijgt de overheid minder geld in
het laadje. Daar zit de pijn. De overheid wil dat de kleine producenten minder terugkrijgen voor de
elektriciteit die we opwekken dan we betalen voor b.v. de stroom van Essent of Nuon. Daar gaat je
lamp van uit! De kleinschalige opwekker zou zelfs méér moeten krijgen. Een kleine opwekker
investeert zelf in zijn panelen of z’n windmolen. Het gaat om hernieuwbare energie, waarvoor
Nederland nog fors aan de bak moet. Maar hoe anders is de praktijk in ons land!
De vraag is daarom of de slimme meter wel zo slim is. Wat doet deze meter wél ? De slimme meter
geeft het stroomgebruik meteen – real time dus – door aan uw leverancier. U bent af van het jaarlijks
noteren van de meterstanden en het doorgeven ervan. Prima, zult U zeggen. Het elektriciteitsbedrijf
en ook U als gebruiker weten precies hoeveel U op welk moment gebuikt. Als U de wasmachine
aanzet of in bad gaat, is dit te zien. Dit heeft er zelfs toe geleid dat een eerder voorstel voor de
invoering van de slimme meter in de Eerste Kamer is gesneuveld. Aan de hand van uw
energiegebruik kan ook uw leefpatroon worden gezien. Big Brother is Watching You. En kan een
hacker die op het netwerk inbreekt zien of U thuis bent, bijvoorbeeld?
Ik heb het onderwerp ook in Brussel op de agenda gezet. Want elk land rommelt wat aan en stelt
eigen eisen aan de meters. De Duitse slimme meters zijn anders dan die in Frankrijk of in Nederland.
We hebben net opgelost dat de stekkers van al uw mobiele apparaten worden geharmoniseerd , maar
hier tiert de eigen wijsheid van de lidstaten. Met alle overlast van dien. Ik heb me erin vastgebeten en
zal dit onderwerp ook na de Europese Verkiezingen op 22 mei niet loslaten.
Ik vraag me af of we wel op het goede spoor zitten. In Eindhoven werken onze ingenieurs in een EU
programma bovendien al aan de nieuwe generatie meters. Binnenkort komen er meters die U de
gelegenheid geven de energie in te kopen die u wil. Als uw energiemix opgeeft wordt er naar keuze
windenergie, kolen of kernenergie ingekocht. Kortom, ik denk dat we binnenkort meters en software
krijgen die ons echt verder brengen.
De meter die we nu als slim krijgt aangeleverd is al weer achterhaald. Maar eenmaal gemaakt in
opdracht van uw netwerkbeheerder moet en zal de ingekochte voorraad moeten worden opgemaakt.
Let dus op als er een installateur bij U aan de deur staat. De slimme meter van nu brengt mij,
financieel gezien verder van huis. Het Brabants Dagblad spreekt over enkele honderden Euro’s per
jaar. De slimme meter komt er voorlopig bij mij thuis niet in. Het kan niet zo zijn dat de kleine
producent de dupe wordt met de overheid als de lachende derde. Een echte innovatie is
toekomstbestendig en duurzaam. Een meter over een paar jaar weer vervangen is weggegooid geld.
Uiteindelijk betalen we deze meerkosten allemaal samen. Daarom bemoei ik er mij in Brussel nu mee.
Het wordt ook hoog tijd dat Den Haag zich er opnieuw over uitspreekt.
Wilt u hierover met mij in gesprek? Neem gerust contact met mij op of met uw locale omroep. Of u
gaat naar www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel.
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