OPINIE Prof. dr. ir. Guus Berkhout: ’Elektrische auto
vervuilt en blaast stroomnet op’
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De overheid zet hoog in op de stekkerauto. Want elektrisch rijden is
milieuvriendelijk, is de overtuiging. Onzin, betoogt Guus Berkhout. „We
worden weer zwaar voor de gek gehouden. Elektrische auto’s rijden op kolen,
gas en hout. En het net kan de elektrificatie helemaal niet aan.”
Met houtstook subsidiëren we onze eigen luchtvervuiling, met het subsidiëren van
windparken en zonne-akkers bederven we onze woonomgeving en krijgen er nauwelijks
energie voor terug, zoals Ronald Plasterk al uiteenzette in zijn Telegraaf-column, met
waterstof gaat zo’n 70% (!) kostbare energie verloren en ik zal nu uitleggen dat we met de
subsidiëring van elektrische auto’s ons mooie stroomnet opblazen.
In de afgelopen jaren is het stroomverbruik in ons land snel toegenomen naar 120 miljard
kWh. Dat is bijna 20% van het totale energieverbruik. Waar komt al die elektriciteit vandaan?
Afgerond was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2019 de verdeling als
volgt: kolen en gas 77%, wind en zon 13%, biobrandstof 5% en nucleair 5%. We kennen geen
elektriciteitsnet per energiebron, waardoor je precies zou weten van welke bron je elektriciteit
tapt. Dus de elektriciteit van alle verschillende energiebronnen gaat gezamenlijk één net in.
De elektronen kunnen niet worden gemerkt, dus als je stroom afneemt kan de consument
geen onderscheid meer maken.
Het lijkt allemaal zo mooi. Volgens de overheid tanken we groene stroom; dat geeft minder
luchtvervuiling en minder CO2-uitstoot. Dus met elektrisch rijden helpen we de natuur en het
klimaat. Helaas, de werkelijkheid is duidelijk anders.

Onbetrouwbaar
Iemand die met zijn elektrische auto stroom tankt, tankt voor ruim 87% elektriciteit uit hout,
kolen, gas en kernenergie, en maar voor 13% uit zon en wind. Bovendien, zon- en
windaanbod is onbetrouwbaar. Met de waterstofhype als ’oplossing’, blijft er van die 13%
slechts 4% over. Waar zijn we mee bezig?
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Batterijpakketten zijn loodzwaar. Daardoor is de stekkerauto aanzienlijk zwaarder dan de
moderne benzineauto. Bij het vele remmen en optrekken in de stad wordt daardoor
aanzienlijk meer fijnstof geproduceerd. Bovendien, niet alleen is de productie van batterijen
extreem milieuonvriendelijk. We weten ook niet wat we met al die afgedankte
batterijpakketten moeten doen.
Er wordt al jaren door TENNET gewaarschuwd dat het bestaande stroomnet al die nieuwe
functies niet meer aan kan. De overheid speelt met vuur, want stroomstoringen zijn een ramp
voor elke moderne samenleving.

Jogger
De nadelen van elektrisch rijden blijken vele malen groter dan de voordelen. Waarom krijgen
we dat niet te horen? Waarom weigert de overheid te kiezen voor véél betere oplossingen?
Zo hebben we een onverwacht geschenk gekregen van de auto-industrie. De allernieuwste
dieselauto blijkt superzuinig en superschoon te zijn, emitteert nauwelijks nog stikstofoxyden
(NOx) en stoot veel minder CO2 uit (TNO). Wist u dat zo’n schone auto even weinig CO2
uitstoot als een jogger (95gr/km)?

Verstandig
Als we dan toch zo graag willen elektrificeren, de elektrische fiets is al een groot succes en

bouw daar op voort! Nu beginnen met elektrificatie van de ruim één miljoen brom- en
snorfietsen in ons land is een verstandig vervolg. Dat plan kan ons stroomnet goed aan en
zal ook nog eens mensen de auto uithalen. Weg met de laadpalen, leve de elektrische
micromobiliteit!
Er wordt ons verteld het klimaat te redden door elektrisch te gaan rijden. Daarmee worden
we zwaar voor de gek gehouden. Helaas niets nieuws in klimaatbeleid.
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