
'Hier moet ook een rookmelder komen. Die andere hoor je hier vandaan niet.' 

De ambtenaar van de gemeente Lochem doet z'n werk goed. 'En ze moeten NEN en DIN-
goedgekeurd zijn, we kunnen niet marchanderen.’

'Nou, niet alle ambtenaren hebben datzelfde normbesef, vrees ik.’

Hij kijkt me aan. 'Wat bedoelt u?

'Uw collega is op staande voet ontslagen omdat hij onze vergunningsaanvraag gewoon in een la 
had gestopt.’

'Weet ik niets van....maar dat kan te maken hebben met het feit dat u moet bouwen volgens ons 
nieuwste bouwbesluit. Dus geen regenwater op riool, u zult een wadi moeten graven, geen gas, 
warmtepomp, WTW, isolatie, zonnepanelen, de hele bups.’'

Daar weet ik alles van,' zeg ik.'Extra kosten 40.000,-., zie dat maar eens terug te verdienen.’

“Maar die eik van tachtig jaar had u van ons mogen omhakken. Stond op uw bouwvlak. Had 
misschien gescheeld’. De ambtenaar loopt de deur uit. ‘Fijne dag!'


De man is de deur nog niet uit of zijn collega rammelt aan de achterdeur.

'Goedemorgen. Even dat u het ook weet. Hierachter op 600 meter afstand komen vier, en later 
mogelijk vijftien windturbines die 30 m korter zijn dan de Eiffeltoren. De hoogste ter wereld!’

’Mijn partner verslikt zich in de koffie. 'Maar daar zijn toch normeringen voor?' vraagt ze met vieze 
blik.’

‘Die zijn geruisloos afgeschaft. En omdat er hier weinig wind staat, moesten we wel de hoogte in. 
Onze gemeente is erg ambitieus en wil graag dat u instemt. U kunt meedoen! Maar dan niet later 
zeuren. Uw buren in het dorp zijn al akkoord dat ze hier komen, ze investeren er ook in, en ze 
doen een beroep op uw commitment. Not in my backyard, da's echt verleden tijd mevrouwtje!’


Ik hoor gekletter. Mijn partner laat haar kopje uit haar handen vallen. Arme meid. Een jaar lang de 
zorg voor vijftig dementerende bejaarden in corona tijd. Werkdagen van vijftien uur. Angst op 
besmetting en erger. 

Als een groggy-bokser kijkt ze de ambtenaar aan. Een nieuwe tegenstander, groot, voorzien van 
allerlei glij- en massagemiddelen, omringd door rijke sponsors en publiek dat zachtjes 'Bij jullie! 
Bij jullie' scandeert. 

Wat een oneerlijkheid.


'Maar wij hebben hier zojuist op basis van jullie normering een huis gebouwd dat aan de strengste 
milieu-eisen voldoet. Als die plannen doorgaan, is ons bedrijf failliet en de woning de helft waard. 
We worden dubbel genaaid en dat zit niet lekker!’

Ik kijk de ambtenaar fel aan, maar die rommelt een beetje door z'n papieren.

'U kunt compensatie aanvragen, maar dat is minder dan een doekje voor het bloeden en 
ontneemt u alle rechten.’ Hij gaapt.  ‘Had u verder nog vragen?  Ik heb een beetje haast eerlijk 
gezegd, want ik heb veertien vergunningsaanvragen in één week voor de installatie van airco's in 
particuliere huizen. In de stad zijn de huizen slecht geïsoleerd, dus in de zomer extra 
energieverbruik door airco's, maar in de winter ook. Dat is wat het klimaat doet, mijnheer!’


'Wacht even.' Mijn partner staat nu op en loopt naar de ambtenaar.

'Begrijp ik het nu goed? De huizenbezitter in de stad ziet via zogenaamd democratisch besluit 
kans de energie-transactie door een kleine groep randfiguren te laten betalen, belegt in onze 
misére, en ziet de eigen waarde van het huis verder stijgen terwijl er aan zijn energieslurperij veel 
minder wordt gedaan? Moet je niet beginnen aan het begin en niet met molenslagen de uitkomst 
bestrijden?’

'Leg die deegroller even opzij schat,' zeg ik voorzichtig tegen haar.

De ambtenaar is nog altijd onverstoord. 




'Tja, ik ga daar niet over. In onze ambtenaren-boilerroom ga ik voor dit resultaat. Hoe dan ook.’

'Maar dan worden wij dus eigenlijk drie keer genaaid?' merk ik op. Ik voel ook dat de boosheid 
toeneemt. 

'We hebben meerkosten gemaakt op basis van de regels van de overheid, we krijgen forse 
waardedaling van datzelfde huis op basis van de regels van de overheid, en burgers die 
'democratisch' hebben meebeslist verdienen er zelfs aan?

'Als u klachten hebt, kunt u nergens terecht. We hebben alles dichtgetimmerd. Een fijne avond 
saam!’

Net op tijd houd mijn partner de deegroller in mijn hand tegen.


Driedubbel genaaid. Daar valt niet op te zitten.


