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1.  Met hoeveel procent zijn uw energiekosten gestegen?
  “Hou je vast, maar ik heb het net even uitgerekend. Gas is voor ons gestegen met maar liefst 955%. Elektra 

met 810%. Ik heb het net nog even drie keer nagerekend voor de zekerheid, maar het is ongekend wat we 
nu zien gebeuren in onze branche. We krijgen nu al opmerkingen dat we 60% duurder zijn met sommige 
soorten als andere landen. En vergeet niet; energie is ook niet het enige. Ook prijzen van energie-intensieve 
grondstoffen als cellulose zijn drie keer zo duur ten opzichte van vorig jaar. En dan heb ik het nog niet eens 
over de hoogwaardige grondstoffen die we ook nodig hebben om papier te maken.”

2. Wat betekent dit alles voor uw bedrijf?
  “Wij kunnen als kleine papierfabriek met 43 medewerkers de extreme kostenstijgingen maar heel moeilijk 

doorberekenen in onze branche en in dit internationale speelveld. Dat maakt me pessimistisch. Wij zijn 
ook geen ETS-bedrijf. Dus de compensatie die er voor die bedrijven is in Europa krijgen we ook niet. 
Ondertussen krijgen concurrenten in Duitsland of Frankrijk blijkbaar wel steun, want de prijzen liggen 
daar toch echt stukken lager. Er is geen eerlijk speelveld meer. Ik ben een kleine fabriek in een groep.  
Ik ben gewoon erg somber, terwijl ik van nature een enorme optimist ben zeg ik er gelijk bij.”

 

3. En nu? Wat is jullie perspectief?
  “Weinig tot niet zou mijn eerste reactie zijn. Wat het geheel extra wrang maakt is dat we ondertussen  

volop bezig waren te verduurzamen. In 2017 hebben we bijvoorbeeld 1.450 zonnepanelen op het dak 
gelegd voor duurzame elektra. Maar daar krijg ik -als het allemaal doorgaat- straks minder voor als ik  
bijvoorbeeld in het weekend teruglever aan het net. Verder verduurzamen met de huidige hoge prijzen 
voor zonnepanelen en bijvoorbeeld een elektrische ketel is ook geen optie. Nog los van de lange levertij-
den. Ook hebben we dan een grotere aansluiting op het stroomnet nodig en dat kan momenteel ook tijden 
duren gelet op alle problemen met de netcongestie. Het is al met al een perfecte storm vol ellende als je 
het mij vraagt. Er ligt echt een belangrijke rol voor de overheid om de effecten te dempen in Nederland en 
mooie maakbedrijven in allerlei regio’s te behouden.”


