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Gaslicht.com: Kabinet, kijk secuur naar
gevolgen Klimaatakkoord
 19 februari •  20 februari • Richold Brandsma (/auteur/richold-brandsma)
• Groningen (https://www.dvhn.nl/groningen/)

MEEST GELEZEN

1. Huisarts Lamiek Westerhof over
Bethesda en Refaja: reistijd voor
vrouw die moet bevallen aan
lange kant
Drenthe

(https://www.dvhn.nl/drenthe/HuisartsLamiek-Westerhof-over-Bethesda-enRefaja-reistijd-voor-vrouw-die-moetbevallen-aan-lange-kant-24206477.html)

 Ben Woldring

2. Anco Jansen over Scherpen: Kjell
is een heel grote kerel, in alle
opzichten
Sport

over-Scherpen-Kjell-is-een-heel-grotekerel-in-alle-opzichten-24206559.html)

Nee, een ‘nanana-gevoel’ heeft Ben Woldring niet. Nu het kabinet heeft
toegegeven dat Woldrings Gaslicht.com de forse prijsverhoging van de
energienota wel degelijk juist heeft voorspeld, hoopt Woldring dat de regering
secuur te werk gaat bij het doorrekenen van het Klimaatakoord.
Woldring was eind vorig jaar verbijsterd (https://www.ad.nl/economie/energienotastijgt-wel-fors-nederlander-laat-zich-niet-foppen~a77cfeef/) toen staatssecretaris
Mona Keijzer van Economische Zaken in de Tweede Kamer zei dat het wel mee zou
vallen met de stijging van de energiekosten in 2019.

3. André Hazes haalt alles uit het
leven in het sportcentrum in
Leek
Cultuur

(https://www.dvhn.nl/cultuur/Andr%C3%A9Hazes-haalt-alles-uit-het-leven-in-hetsportcentrum-in-Leek-24205957.html)

4. Tientallen mensen geëvacueerd
NET
BINNEN
uit pand
Albert Heijn in Assen
(update)
Drenthe
 12:40

Keijzer reageerde op vragen van de Tweede Kamer. Vragen die het gevolg waren van
de voorspelling van onder meer Gaslicht.com dat de energienota dit jaar een slordige
360 euro duurder uit zo vallen. Maximaal 150 euro, verder stijgt de nota niet, zei
Keijzer.

(https://www.dvhn.nl/drenthe/TientallenRondtrekkende crimineel gepakt
mensen-ge%C3%ABvacueerd-uit-pandmet slimme snelwegcamera's

Albert-Heijn-in-Assen-updateExtra
24205608.html)
(https://www.dvhn.nl/extra/Rondtrekkendecrimineel-gepakt-met-slimmesnelwegcameras-24207792.html)
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De cijfers van Gaslicht.com klopten volgens haar niet.

CBS: Stijging van 334 euro

5. Dode (27) bij verkeersongeluk in
 12:39
Oude
Crash Pekela
Turkish Airlines herdacht
Groningen

Deze week maakte het CBS bekend dat gezinnen dit jaar jaar gemiddeld 334 euro
meer kwijt zijn aan gas en licht. Het kabinet heeft erkend dat het de stijging heeft
onderschat en zich heeft gebaseerd op gedateerde gegevens.
Gevoelens van zoete wraak bij Gaslicht.com, zou je denken. ,,Nee hoor’’, zegt
Woldring. ,,Al vind ik het wel aardig dat mensen op Twitter zeggen dat een excuus van
het kabinet op zijn plaats is.’’

Binnenland
(https://www.dvhn.nl/groningen/Dode-27(https://www.dvhn.nl/binnenland/Crashbij-verkeersongeluk-in-Oude-PekelaTurkish-Airlines-herdacht-24207803.html)
24205412.html)
 12:23

Weduwnaar asbestslachtoffer:
asbestdump fout actiemiddel

Drenthe
(https://www.dvhn.nl/drenthe/Weduwnaarasbestslachtoﬀer-asbestdump-foutactiemiddel-24207765.html)

Gaslicht.com: Stijging 330 euro

 12:13

Woldring heeft ook geen moment aan zijn voorspelling getwijfeld. ,,Na Prinsjesdag
konden we de impact van de aangekondigde energiebelasting al doorrekenen. We
kwamen uit op een verhoging van 153 euro. Toen in december Eneco als eerste zijn
tarieven voor 2019 aankondigde, konden we een eerste totaalberekening maken. Die
kwam uit op een stijging van 360 euro voor een huishouden bij gemiddeld verbruik.
Nadat de cijfers van NUON en Essent een paar dagen later bekend werden, hebben
we dat bijgesteld naar 330 euro.’’

Groningen
(https://www.dvhn.nl/groningen/Amerikaanseambassadeur-Pete-Hoekstra-bezoektEemshaven-en-chemiepark-Delfzijl24207735.html)

Onderzoek onder 750.000 mensen
De prijsvergelijker gaat daarbij niet over één nacht ijs. Gaslicht.com kijkt naar de cijfers
die mensen op de site invullen over hun energieverbruik. ,,We hebben mede gekeken
naar wat de laatste 750.000 mensen eind vorig jaar hebben ingevuld aan de hand van

Amerikaanse ambassadeur Pete
Hoekstra bezoekt Eemshaven en
chemiepark Delfzijl

 12:09

VVV is Promes de rest van het
jaar kwijt
Sport
(https://www.dvhn.nl/sport/VVV-isPromes-de-rest-van-het-jaar-kwijt24207738.html)

hun jaarafrekening.’’
Het leverde gegevens op die een stuk actueler zijn dan de Nationale
Energieverkenning 2017 waarop het kabinet zich baseerde. Noodgedwongen, want de
opsteller, het Planbureau voor de Leefomgeving, had het zo druk met met het
Klimaatakkoord dat het niet toekwam aan een Energieverkenning 2018.

Extra signaal voor kabinet
Dat Klimaatakkoord, en vooral de gevolgen ervan voor consumenten, vraagt daarom
eens te meer een zeer accurate aanpak van de regering. ,,Dit lijkt me wel een extra
signaal voor het kabinet om zeer secuur door te rekenen wat voor de consument de
gevolgen zijn van het Klimaatakkoord.’’
En, zegt Woldring, er komt in september weer een Prinsjesdag. ,,Hopelijk is de
regering bereid dan de stijging van de energiebelasting enigszins terug te draaien.’’
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