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Sensibilisering rond energieverbruik  -  Energieweerbericht 

 

Sinds maandag 31 oktober wordt in Nederland elke week online een nieuw 

energieweerbericht gedeeld. Daarmee krijgen kijkers informatie en tips om hun 

energieverbruik te verlagen of op een slim moment te verbruiken. Met dit initiatief hoopt 

de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) het gasverbruik een paar 

procenten te doen dalen. Als men op een slim moment elektriciteit verbruikt, hoeft men 

namelijk minder gascentrales in te zetten om elektriciteit te produceren. Ook in Zuid-Afrika 

en andere landen doet men dit al. 

Het weer bepaalt uiteraard de beschikbaarheid van duurzame energie. Als het hevig waait 

en de zon schijnt, is er meer groene energie beschikbaar en kan het interessanter zijn om 

de was te draaien of de elektrische wagen op te laden. Op een bewolkte dag wanneer het 

eerder windstil is, is dat minder interessant.   

In Frankrijk bestaat dit initiatief al sinds 2020 en daar kan men per uur zien of het al dan 

niet interessant is om energie te verbruiken. Het gebruik van een ‘energiekaart’ wijst er 

op de regionale weersverschillen. Zo verschilt het advies voor zij die in Lille wonen van zij 

die in Nice wonen. Vlaanderen lanceerde in 2018 de stroomvoorspeller om in te schatten 

hoeveel groene stroom zon en wind voor ons produceren en hoeveel we kunnen 

verwachten in de nabije toekomst. De vertaling naar concreet energieverbruik zit daarin 

echter nog niet verwerkt. 
 

1. Hoe staat de minister tegenover een soortgelijk initiatief in Vlaanderen? 

2. Is de minister momenteel in overleg met netbeheerders in Vlaanderen om het 

energieverbruik slimmer aan te pakken en te verlagen? 

a) Zo ja, wat zijn de eerste conclusies? 

b) Kunnen we binnenkort initiatieven verwachten? Wanneer? 

c) Zo niet, waarom niet? 

3. Het model van dag- en nachttarief is verouderd. Energieverbruik kent namelijk méér 

dal- en piekmomenten.  

Is de minister van plan dit ter sprake te brengen en samen met de netbeheerders 

nieuwe modellen uit te tekenen? 

4. Is het, door het gebruik van steeds meer duurzame energie, niet voordeliger om 

contracten af te sluiten op uurbasis? 



  

5. Zal de minister bij VRT, VTM en andere zenders aandringen om online en via het 

weernieuws dit item mee te nemen? 

 


