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Nu steeds meer vaste energiecontracten 
aflopen, merkt een groeiende groep mensen 
dat de energieprijzen stijgen. Zeker mensen 
in Warnsveld en Zutphen die wonen in een 
slecht geïsoleerde woning zonder zonne
panelen betalen de hoofdprijs.

“Zon voor Allen is een nieuwe manier van 
denken,” zegt SPraadslid Gert Müller, ini
tia tiefnemer van het plan, “in plaats van dat 
iede reen individueel zonnepanelen aanschaft 
en daar subsidie voor vraagt, regelen we het 
collectief. De gemeente gaat Zutphen straat 
voor straat van zonnepanelen voorzien, zodat 
bij iedereen de energierekening daalt.”

Dat het nodig is, heeft de SP gemerkt afge
lopen maanden in de gesprekken met 
mensen aan de deur.

SP VERLAAGT ENERGIEREKENING 
DOOR GRATIS ZONNEPANELEN

Zo ook Elise Penterman van 26 uit Zutphen. 
Ze woont nu vijf jaar in haar appartement in 
de Zuidwijken, waar ze begon als huurder 
en wat ze na tweeënhalf jaar kocht. Het is 
een heel oud huis met deels nog enkel glas 
en veel vocht en schimmel. “Vorige winter 
betaalde ik al 300 euro per maand, maar nu 
heb ik de verwarming nog niet aangehad. Ik 
ben bang dat mijn kosten dan door het dak 
gaan.”

Elise wil wel isoleren, maar dan zou ze zelf 
flink moeten betalen en dat zit er niet in. 
‘Ik zie alles duurder worden, er is geen enkele 
ruimte meer om te sparen.’ Haar VVE 
(Vereniging van Eigenaren) wil wel zonne
panelen leggen, maar het duurt lang. ‘Als de 
gemeente zorgt dat er zonnepanelen op daken 
komen, gaat het een stuk sneller en kan de 

Energie is een basisvoorziening. Niemand zou zich er blauw aan moeten 
betalen. Daarom presenteert de Zutphense SP een plan: ‘Zon voor Allen’. 
Hierin staat hoe de gemeente de energierekening van inwoners kan verlagen, 
namelijk door bij iedereen gratis zonnepanelen te leggen.

rekening van mensen omlaag. Normaal doe 
ik niet gauw mee aan dit soort dingen, maar 
het is nu een belangrijke tijd om mensen 
wakker te schudden. De regering in Den 
Haag maakt er een potje van!’

In deze krant leest u meer over ‘Zon Voor 
Allen’ en wat u kunt doen om dit plan te 
steunen. •

KOM NAAR DE OPENBARE AVOND OVER HET VERLAGEN VAN DE ENERGIEKOSTEN OP 18 NOVEMBER IN DE BURGERZAAL



HOE WE ONZE ENERGIE
ZIJN KWIJTGERAAKT
In de jaren 90 waren de regeringen Lubbers en Kok ervan 
overtuigd dat het goed voor ons land was als basisbehoeften 
zoals gezondheidszorg, woningen, openbaar vervoer en 
ook energie, verkocht en overgelaten zouden worden aan 
bedrijven. CDA, VVD, PvdA en D66 dachten namelijk dat 
bedrijven alles veel beter, goedkoper en efficiënter zouden 
kunnen regelen dan de overheid zelf.

Maar een bedrijf zorgt niet voor de klanten, maar regelt in 
de eerste plaats dat er zoveel mogelijk winst gemaakt wordt 
op zijn product, zodat de directie en de aandeelhouders 
maximaal profiteren. En die winst kunnen ze op die markt 
op allerlei manieren zelf regelen. Bijvoorbeeld een olie
bedrijf kan de olieprijs laten stijgen ‘op de markt’, alleen al 

door te zeggen dat het van plan is de oliekraan een beetje 
dicht te draaien. Op die manier betalen wij veel meer voor 
benzine, terwijl het bedrijf en zijn aandeelhouders slapend 
rijk worden.

Nederland liep voorop in Europa om onder andere ons 
gas en onze elektriciteit uit te verkopen aan bedrijven. En 
dus zijn we nu voor de levering en prijs van onze energie 
afhankelijk geworden van commerciële bedrijven op een 
‘energie markt’. Op die markt maken die grote bedrijven 
grove winsten over onze ruggen. Zij hebben de zeggen
schap over de energie die wij kwijt zijn. Zo werd energie 
veel te duur om betaalbaar te blijven voor iedereen. •

Omdat energie een basisbehoefte is en iedereen het nodig 
heeft, moeten we die zelf in democratische handen hebben 
en niet overlaten aan bedrijven in een markt. Ook moeten 
we niet langer afhankelijk zijn van energiebedrijven die uit 
eigenbelang nauwelijks iets doen aan verduurzaming. Zij 
vinden dat we voor verduurzaming zelf maar duizenden 
euro’s moeten investeren in warmtepompen en zonne
panelen.

Het is tijd om afscheid te nemen van de illusie dat markt
werking beter is dan samenwerking. Het is tijd voor een 

collectieve aanpak. Landelijk moet onze energievoor
ziening genationaliseerd worden, zodat de democratie 
er weer zeggenschap over heeft en de prijzen van gas en 
elektriciteit kan verlagen.

Lokaal kunnen we nog niet bepalen wat de prijs van gas 
en elektriciteit is, maar we kunnen er wel voor zorgen 
dat mensen minder nodig hebben. Daarom moet er werk 
gemaakt worden van ‘Zon Voor Allen’. Er is genoeg zon om 
iedere woning van elektriciteit te voorzien, maar lang niet 
iedereen heeft (genoeg) zonnepanelen. •

UW STEUN IS NODIG

HET PLAN IN HET KORT

‘Zon voor Allen’ zou vooruitgang voor heel veel mensen betekenen, maar een ach-
teruitgang voor de huidige commerciële energiebedrijven. Dat betekent dat veran-
dering niet vanzelf zal gaan. Uw steun is nodig! Helpt u mee met onze strijd voor het 
verlagen van de kosten? Voor het nationaliseren van onze energie en het leggen van 
zonnepanelen op alle daken in Zutphen? Dit kan op verschillende manieren:

• Teken de petitie op onze website 
Hier leest u ook het volledige plan, met daarin alle details: zutphen.sp.nl/zonvoorallen 

• Kom op 18 november naar de Burgerzaal
Hier bespreken we het plan, de noodzaak ervan en hoe we het samen in de praktijk 
gaan brengen. Met warm eten en live muziek wordt het een avond vol saamhorigheid en 
strijdbaarheid. Ook zal er een Tweede Kamerlid aanwezig zijn en steun uitspreken.

Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom, rond 21.30 uur zal het afgelopen zijn. Omdat er 
een beperkt aantal mensen in de zaal kunnen, vragen we u om u aan te melden door een 
mailtje te sturen (met daarin uw naam + telefoonnummer) naar zutphen@sp.nl 

• Vertel het om u heen
Hoe meer mensen het plan kennen, hoe sneller we Zon voor Allen voor elkaar krijgen. 
Heb het erover met uw buren, familie en vrienden. En deel het via uw sociale media. Wilt 
u meehelpen met handtekeningen verzamelen voor onze petitie? Laat het ons weten via 
zutphen@sp.nl en we sturen u de formulieren hiervoor.

HOE WE ONZE ENERGIE
WEER TERUGPAKKEN

1 De gemeente gaat elke woning in Zutphen kosteloos voorzien van 
zonnepanelen. Daarbij zijn als eerste aan de beurt de woningen in die 

straten en buurten waar mensen wonen die de energierekening niet meer 
kunnen betalen. 

2 Per dak moeten genoeg panelen gelegd worden zodat de stroomre-
kening voor die woning op 0 Euro komt. Zo krijgen de bewoners met 

panelen op hun dak, direct de groene stroom die zij nodig hebben en gaat 
hun energierekening structureel omlaag.

3 Om dit goed uit te voeren, zet de gemeente een eigen energiebedrijf 
op,  dat in de toekomst ook op andere groene manieren (bijvoorbeeld 

een warmtenet) betaalbare energie gaat opwekken en direct aan onze in-
woners gaat leveren. Dit gemeentelijke energiebedrijf valt onder de directe 
verantwoordelijkheid van een wethouder, die te controleren is door onze 
eigen gekozen gemeenteraad, en opereert onafhankelijk van commerciële 
bedrijven.

4 Voor mensen die zelf al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen op hun 
dak, komt er de mogelijkheid om hun panelen aan te laten kopen door 

het gemeentelijk energiebedrijf. Daarmee blijft ‘Zon voor Allen’ een col-
lectief plan waar iedereen in Warnsveld en Zutphen voordeel van heeft.

REACTIES? GRAAG, DAT KAN VIA:

•  e-mail: zutphen@sp.nl 
•  Telefoon: gemeenteraadslid 

Gert Müller (06-31756520) of 
fractievoorzitter Mart de Ridder 
(06-25591654)

•  Facebook: SP Zutphen/Warnsveld
•  Twitter: @SPzutphen
•  Instagram: spzutphen
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Zo’n beetje de meest gehoorde reactie op onze volkspetitie voor 
het nationaliseren van onze energie en lagere energieprijzen is: 
‘Hartstikke goed: en nu ook de zorg, post en openbaar vervoer!’
 
Maar liefst tachtig procent van de mensen vindt dat de privatisering 
van onze energie een fout was en dat we energie weer moeten natio-
naliseren. Bijna veertig procent van de Kamerleden stemde voor ons 
voorstel om de energievoorziening in publieke handen te nemen. Er was 
een tijd dat we hierin alleen stonden. De steun groeit dus. En terecht.
 
De SP heeft zich altijd tegen de privatiseringen gekeerd. Je ziet 
dat partijen met minder stevige ideologische wortels zwalken. Ooit 
steunden ze de privatiseringen, maar nu zien ze dat het niet werkt en 
willen ze het weer terugdraaien.
 
Energie is een basisvoorziening. Uiteindelijk willen we allemaal vooral 
zo goedkoop en schoon mogelijke energie. Daar hebben we geen 
tientallen commerciële bedrijven voor nodig die met het geld dat wij 
voor energie betalen, vooral hun aandeelhouders spekken.
 
In de zorg trekken de zorgverzekeraars aan de touwtjes, terwijl 
mensen hoge prijzen betalen en zorgverleners lage lonen krijgen en 
gek worden van de bureaucratie. Door de privatisering van de post is 
een eervol beroep uitgekleed, was een postzegel nog nooit zo duur 
en rijden verschillende busjes door dezelfde straat: inefficiënt en 
slecht voor het milieu. En door concurrentie in het openbaar vervoer 
gaat de prijs omhoog, maar het aantal buslijnen omlaag omdat ze 
niet ‘rendabel’ genoeg zijn.
 
Laat de discussie over het nationaliseren van de energie een begin 
zijn van een bredere discussie over de gevolgen van de mislukte 
privatiseringen. Want dat wat van ons allemaal is, hoort toch niet op 
de markt thuis?
 
Samen kunnen we de zeggenschap terugpakken. Maar dat kunnen 
we niet alleen, daar is een grote SP voor nodig. Doet u met ons mee?
 
Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen

LATEN WE DE ZEGGENSCHAP TERUGPAKKEN
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Sluit je nu aan bij onze beweging en word lid van de SP. 
Voor 5 euro per kwartaal ontvang je al het laatste nieuws 
van de SP, ons ledenblad de Tribune en steun je onze strijd 
voor een eerlijk Nederland.

Scan de code met de 
camera van je telefoon 

en word lid.SP.NL/LIDWORDEN


