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ZEKER VAN ENERGIE

Energie. We staan er nauwelijks bij stil en toch gebruiken we het in bijna iedere
dagelijkse handeling die we ondernemen. Van een ritje in de auto tot het zetten
van een kop koffie of thee en van kijken naar de televisie tot het gebruik van
internet op een laptop, tablet of smartphone. Voor al deze toepassingen – en
duizenden anderen – is energie nodig.
In Nederland is de voorziening daarvan betrouwbaar. Heel betrouwbaar zelfs.
Stop ergens een stekker in het stopcontact en het apparaat in kwestie begint te
werken. Draai het gasfornuis open en het gas zal beginnen te stromen. Vanzelfsprekend? Voor ons gevoel misschien wel, maar achter de schermen bestaat een
complexe wereld waarin van alles gebeurt voordat wij uiteindelijk gebruik kunnen maken van energie. Die deels verborgen wereld staat in dit geschrift van de
TeldersStichting centraal.
Niet in de laatste plaats omdat diezelfde wereld momenteel volop in beweging
is. Denk maar eens aan de opkomst van lokale energieproductie door burgers zelf,
verschuivingen in geopolitieke verhoudingen door de intrede van bijvoorbeeld
schaliegas en –olie, en de transitie naar een duurzaam energiebeleid en alles wat
daarbij komt kijken.
Ook Nederland krijgt (of heeft al) te maken met al deze uitdagingen. In dit
geschrift wordt stilgestaan bij de vraag wat voor gevolgen dat heeft voor de inrichting van onze energievoorziening. Hoe kunnen wij met alle veranderingen die
op ons afkomen zo goed mogelijk zorg blijven dragen voor onze energievoorzieningszekerheid? Meer specifiek wordt gekeken naar de vraag hoe liberalen tegen
deze thematiek aankijken. Daarbij staat de kwestie rondom de reikwijdte van de
markt en de rol die de staat speelt binnen de energiesector(en) centraal.
Tijdens de zoektocht naar het antwoord op die vraag wordt uitgebreid stilgestaan bij actuele, concrete onderwerpen en ontwikkelingen. Met als doel de
toegankelijkheid van energie voor Nederland blijvend zeker te stellen besluiten
de auteurs die zoektocht met een aantal concrete aanbevelingen.
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Voorwoord
U bent zojuist begonnen met lezen in het alweer 121e geschrift van de TeldersStichting. Een publicatie die geheel in het teken staat van energie en het enorme
belang daarvan voor onze huidige en toekomstige samenleving. We staan niet
altijd bewust stil bij de relevantie van een betrouwbare toegang tot energie. Vaak
nemen we het zelfs voor lief. Desondanks heeft energie een beduidend aandeel in
de vele verschillende aspecten van ons moderne leven. In algemene termen zou
gezegd kunnen worden dat we er zelfs grotendeels afhankelijk van zijn geworden.
Daaraan zal in de toekomst weinig veranderen.
Datzelfde kan niet worden gezegd over de energiewereld als zodanig. Die is
volop in beweging en we staan dan ook aan de vooravond van grote veranderingen op dit terrein. Of we het nu willen of niet, ook u en ik krijgen – of hebben
eigenlijk al – te maken met deze belangrijke transitie. De gevolgen daarvan zullen
voelbaar zijn op zowel economisch als op sociaal, (geo)politiek en technologisch
vlak. Dat zal in dit geschrift duidelijk worden gemaakt door nader in te gaan op
verschillende ontwikkelingen in de energiewereld. Denk onder andere aan de opkomst van lokale energieproductie door burgers zelf; verschuivende geopolitieke
verhoudingen door ontwikkelingen in de olie- en gassector; de transitie naar een
duurzaam energiebeleid en alles wat daarbij komt kijken; en vraagstukken die
raken aan onze energievoorzieningszekerheid.
Tijdens het lezen van de verschillende hoofdstukken zult u al snel merken dat
energie een complex en vooral zeer veelomvattend thema is. Er dienden zich daardoor vele zaken aan die de auteurs in het kader van dit onderzoek hadden kunnen meenemen. Het maken van keuzes ten aanzien van de aan de orde te stellen
onderwerpen was dan ook onvermijdelijk. De (deel)thema’s die aan bod komen
zijn diegenen die op dit moment vanuit de politiek bekeken het meest actueel en
prangend zijn.
Zoals u van de TeldersStichting gewend bent, worden die thema’s vanuit
liberaal perspectief bestudeerd. De nadruk ligt ditmaal op het vraagstuk rondom
de reikwijdte van de markt en de rol die de staat speelt – en idealiter zou moeten
spelen – binnen de energiesector(en). Hoe is in Nederland aan die taakverdeling
vorm gegeven en welke conclusies kunnen worden getrokken als daar met een
kritische, liberale blik naar wordt gekeken? Binnen deze min of meer abstracte,
overkoepelende vraag zijn vervolgens concrete en actuele deelthema’s bij de
horens gevat. Energievoorzieningszekerheid, marktconformiteit en duurzaamheid
hebben daarbij als richtinggevende bakens gediend.

I

In 2013 sloten een paar tientallen Nederlandse organisaties een belangrijke overeenkomst met elkaar: het Energieakkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt over
hoe Nederland de komende jaren invulling zal geven aan de energietransitie. Met
de ondertekening van dat akkoord is het debat over energie echter nog niet ten
einde. Naast gemaakte keuzes nopen andere ontwikkelingen op het wereldtoneel
constant tot reflectie en strategisch denken. Neem recente ontwikkelingen in
Oekraïne, waar spanningen tussen de machtsblokken van de Koude Oorlog weer
zijn opgelaaid, en de opkomst van energiehongerige grootmachten zoals China en
(in mindere mate) India.
Met dit zeer informatieve en buitengewoon interessante geschrift hopen de
auteurs een bijdrage te leveren aan het debat, met als voornaamste doel de toegankelijkheid van energie voor Nederland blijvend zeker te stellen.1 Ik wens u veel
leesplezier!
Namens het curatorium van de Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Drs. F.A. Engering
Juni 2014

1

Speciale dank gaat uit naar alle personen waarmee gedurende het onderzoek
gesprekken zijn gevoerd over de thematiek. Zonder de inbreng van deze personen had
het geschrift niet in deze hoedanigheid tot stand kunnen komen. Achterin dit geschrift
is een lijst met namen opgenomen. Daarnaast dankt de TeldersStichting Marcel
Crok en Peter Kerkmans uitdrukkelijk, voor het meelezen van de tekstgedeeltes over
klimaarverandering.
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Aanleiding & opzet
Energie – onder andere in de vorm van elektriciteit, grondstoffen voor industrieën
of brandstof voor ons vervoer – is overal om ons heen en paradoxaal genoeg toch
vrijwel onzichtbaar. De beschikbaarheid ervan wordt, zeker in de Westerse wereld,
veelal als een vanzelfsprekendheid beschouwd. We gebruiken energie in zowat
alle dagelijkse bezigheden en toch staan wij daar (gelukkig) zelden bij stil. Dat is
een goed teken. Toch kan het verhelderend werken om af en toe wat langer stil te
staan bij zaken die zo vanzelfsprekend lijken. Laten we de totstandkoming van dit
geschrift eens als voorbeeld nemen.
De letters en woorden die u in de volgende hoofdstukken gaat lezen zijn in
eerste instantie ingevoerd op de computer van een wetenschappelijk medewerker
van de TeldersStichting. Daarvoor is energie nodig geweest, zowel in de vorm van
eten en drinken voor zijn arbeid, maar vooral ook in de vorm van elektriciteit als
voeding voor de computer. Die computer is gemaakt van onder andere plastic, een
product waarvoor aardolie wordt gebruikt als grondstof. Ook bij alle verschillende
stappen van het montageproces van die computer in de fabriek is elektriciteit
onmisbaar geweest. Dezelfde medewerker en de leden van de werkgroep hebben
daarnaast dikwijls gebruik gemaakt van de auto of trein om de voortgang van het
geschrift op locatie te bespreken. Verder is er gebeld en gemaild met deskundigen
uit de energiesector en is veelvuldig gebruik gemaakt van internet om aan informatie te komen. Ook om de letters van deze publicatie uiteindelijk op tastbaar
papier te krijgen en in boekvorm te ‘gieten’ heeft de drukker elektriciteit gebruikt.
Vervolgens is die gedrukte oplage per vrachtwagen naar de TeldersStichting getransporteerd en heeft de chauffeur zijn tank moeten vullen met diesel om van A
naar B te komen.
Daarmee zijn we er nog niet. De kans is groot dat u het geschrift vervolgens
telefonisch, per mail of via onze website heeft besteld en dat u het daarna per
postverzending in ontvangst heeft gekregen. Voor al die stappen is energie – in
de vorm van elektriciteit of brandstof – nodig geweest. Nu u bent begonnen met
lezen doet u dat wellicht onder het genot van een vers kopje koffie of thee dat is
gezet met een koffiezetapparaat, een elektrische waterkoker of in een ketel op een
gasfornuis. Als het donker is heeft u misschien een lamp aangezet om de tekst te
kunnen lezen of u leest de digitale versie op een laptop, tablet of smartphone. Is het
winter dan heeft u waarschijnlijk de (veelal gasgestookte) verwarming aangezet of
in de zomer juist een ventilator ter verkoeling. Terwijl u leest klinkt mogelijk een
muziekje door de ruimte of staat op de achtergrond de televisie aan.
Al deze zaken zijn maar een selectie van alle gebeurtenissen uit het dagelijks
leven waarbij energie een niet te onderschatten rol speelt. Een apart geschrift zou
gevuld kunnen worden met andere voorbeelden, waarbij ook meer elementaire
zaken de revue zouden passeren. Denkt u maar eens aan de elektriciteit die nodig
is om belangrijke ziekenhuisapparatuur te laten werken of de rol die aardolie ver-
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vult bij het maken van levensreddende medicijnen. Dat is echter niet nodig om
duidelijk te maken dat energie zich tegenwoordig in (bijna) ieder aspect van het
dagelijks leven doet gelden als een onmisbaar element. Wat zou het een ongemak
geven als de elektriciteit op dit moment plotseling voor langere tijd zou uitvallen
of als u de komende maand niet aan brandstof voor uw auto zou kunnen komen!
De energiewereld is ook nog eens volop in beweging en verschillende prangende
kwesties vragen om een visie, antwoorden en oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan
de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met de opkomst van deels decentrale,
duurzame energieopwekking, onder andere via wind- en zonne-energie. Of
de puzzel die landen moeten oplossen om, gezien die ontwikkelingen, tot een
robuuste energiemix te komen. Ook wat verhoudingen op het wereldtoneel betreft
is het nodige aan het verschuiven, bijvoorbeeld door de vondst en winning van
schaliegas en -olie in Noord-Amerika, de sterk toenemende (energie)consumptie
in Azië (China en India) en het Midden-Oosten1 en de ambivalente houding
die verschillende landen koesteren ten opzichte van kernenergie na de ramp in
Fukushima, Japan. Al deze zaken hebben consequenties voor het Nederlandse
energiebeleid en mogelijk ook voor de taakverdeling tussen markt en staat op dat
terrein. Dat thema staat centraal in dit geschrift.
De kern van dit geschrift luidt als volgt:
Vanuit liberaal perspectief zal worden onderzocht in hoeverre ‘energie’ meer aan
burgers en bedrijven kan worden overgelaten. Voor zover dat niet (geheel) het geval
is, zal worden bezien vanuit welke notie overheidsingrijpen binnen verschillende
sectoren van de energiemarkt verdedigbaar kan zijn, zonder dat dit op zichzelf
tot verstorende effecten leidt. Ten slotte zal de vraag worden beantwoord hoe zich
dat vervolgens vertaalt in een toekomstig consistent liberaal energiebeleid, dat
energievoorzieningszekerheid, marktconformiteit en duurzaamheid als speerpunten
heeft.

1

VI

International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 23.
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In de zoektocht naar antwoorden zullen de volgende (deel)vragen naar voren komen:
-

 oe is de huidige stand van zaken binnen de verschillende mondiale en NeH
derlandse energiesectoren te beschrijven? Wat zijn daarbinnen de belangrijkste
ontwikkelingen?
Hoe verhouden de rollen van de markt en staat zich ten opzichte van elkaar
in de (Nederlandse) praktijk en welke gevolgen heeft dat voor het Nederlandse
energiebeleid?
Welke conclusies kunnen worden getrokken als die praktijk wordt geconfronteerd met een liberaal perspectief?
Welke aanbevelingen zijn vanuit die confrontatie aan wie te geven met als doel
het energiebeleid langs liberale lijn bij te sturen?

Leeswijzer
Het geschrift begint met een algemene inleiding over het thema ‘energie’. Die inleiding wordt in hoofdstuk 2 aangevuld met een beschrijving van de verschillende
deelterreinen/-markten van de energiesector: olie, gas, steenkolen en elektriciteit
(inclusief kern- en hernieuwbare energie). Waardoor kenmerken die terreinen van
de energiemarkt zich: wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen die spelen
en hoe is de verhouding tussen mark en staat op de verschillende terreinen te
beschrijven? Wat zijn daarbij de belangrijkste zaken voor Nederland? Die vragen zullen worden beantwoord in het tweede hoofdstuk.2 Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 een liberaal kader geconstrueerd. Argumenten die regelmatig worden
aangedragen om staatsinmenging in de energiemarkt(en) te legitimeren zullen
vanuit liberaal oogpunt worden gewogen. Bestaan er redenen om uitzonderingen
te maken op het uitgangspunt dat de staat zich ook op het terrein van energie
opstellen? Welke argumenten kunnen vanuit liberaal oogpunt worden gegeven om
terughoudend moet opstellen? Welke argumenten kunnen vanuit liberaal perspecdergelijke
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I. Inleiding

Voor de expert zal veel van hetgeen in het tweede hoofdstuk wordt besproken bekend
zijn. In dat geval kan direct What
doorgebladerd
worden
naar hoofdstuk 3. Diegenen die
is a government without
energy?
minder bekend zijn met het thema
kunnen
hoofdstuk
And what
is a man without
energy? 2 gebruiken als inleiding op de
Nothing – nothing at all.
rest van het geschrift.
(Mark Twain, 1860)

1.1 Ten Geleide
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I. Inleiding
What is a government without energy?
And what is a man without energy?
Nothing – nothing at all.
(Mark Twain, 1860)

1.1 Ten Geleide
‘Is de droom van India een supermacht te worden een grap?’ Die vraag werd
opgeworpen in een nieuwsuitzending van New Delhi Television op 31 juli 2012.1
Wellicht tegen de verwachting in werd daarmee niet gedoeld op de groeiende
militaire capaciteiten of op de (fluctuerende) groeicijfers van het land.2 De vraag
was gericht op India’s elektriciteitsvoorziening en meer specifiek op de twee enorme
stroomstoringen die het land de dagen ervoor hadden geteisterd. Op maandag
30 juli 2012 werden zeven noordelijke regio’s van het land getroffen, die het
leefgebied vormen van 350 miljoen mensen. De dag erna werden daar nog eens
enkele oostelijke en noordoostelijke gebieden aan toegevoegd. Voor veel van de
getroffenen leek het in eerste instantie om een ‘gebruikelijke’ stroomstoring te
gaan. Eén van de vele die India regelmatig teisteren en die de grote aantallen dieselgeneratoren en het bestaan van een alternatief elektriciteitsnet verklaren.3 Dit keer
was de hinder echter van een andere orde: door het gelijktijdig falen van drie elektriciteitsnetten ging bij ruim 600 miljoen Indiërs letterlijk het licht uit. Om dat
in perspectief te plaatsen: dat aantal komt neer op bijna eennegende van de totale
wereldbevolking en omvat meer mensen dan de Europese Unie inwoners heeft.4
Daarmee was de grootste stroomstoring van de geschiedenis een feit.
Hoewel de schaal waarop de storing zich in India voordeed uniek te noemen
is, ‘prijken’ op de lijst van landen met grote stroomstoringen5 eveneens landen als
Indonesië, Brazilië, Paraguay, Maleisië, Rusland, de Verenigde Staten, Canada en
een aantal Europese landen, waaronder Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland,

1

2

3

4
5

‘Powerless superpower: Are India’s superpower dreams a joke?’, New Delhi Television,
31 juli 2012, via http://www.ndtv.com/video/player/left-right-centre/powerlesssuperpower-are-india-s-superpower-dreams-a-joke/241238
Voor een analyse daarvan zie: ‘Briefing: India as a great power’, The Economist, 30
maart-5 april 2013, pp. 20-22.
‘Het Westen vindt: dit land moet slagen’, NRC Next, 2 augustus 2012.
Het gaat daarbij om voorzieningen die de mensen zelf treffen om in het geval van een
stroomstoring een eigen reservecapaciteit beschikbaar te hebben.
Ibidem.
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen ‘blackouts’ en ‘brownouts’. Bij een
blackout valt de aanvoer van elektriciteit onbedoeld volledig weg. Bij een brownout
treedt een vermindering van het voltage in het net op, hetgeen soms bewust wordt
gecreëerd teneinde overbelasting of een blackout te voorkomen.

1

hoofdstuk i

Frankrijk, België en ook Nederland.6 Zo deed zich dicht bij huis een abrupte onderbreking in de elektriciteitsvoorziening voor in 2006. Op 4 november van dat
jaar kwamen enkele miljoenen mensen in West-Europa – waaronder ook Nederlanders – zonder stroom te zitten door gemaakte fouten tijdens een gecontroleerde
uitschakeling van twee 380 kV-hoogspanningsleidingen. Voor storingen als deze
bestaan tal van mogelijke oorzaken. Enerzijds zijn er de kortdurende verstoringen
in het elektriciteitsnet als gevolg van technische problemen en andere onvoorziene
gebeurtenissen, zoals een incidenteel tekort aan reservecapaciteit of transportproblemen op het net. Die worden mede veroorzaakt door de toename in decentrale
capaciteit en bijvoorbeeld door de nieuwe capaciteit op de Maasvlakte, inclusief
de BritNed-kabel. Anderzijds is sprake van langdurige verstoringen door bijvoorbeeld natuurrampen, een tekort aan brandstoffen en de daarmee gepaard gaande
uitval van grote productie-eenheden en verstoringen door regelmatige tekorten als
gevolg van een te kleine reservecapaciteit.7
Ondanks verschillen in oorzaken zijn dergelijke haperingen in de elektriciteitsvoorziening stuk voor stuk praktijkvoorbeelden die aantonen hoe belangrijk energie – in dit geval in de vorm van elektriciteit – is voor miljarden mensen op de
wereld. In India gingen niet alleen de lichten uit, ook treinen stopten met rijden,
industriële processen kwamen tot stilstand, water stroomde niet meer door en
uit de leidingen en stoplichten weigerden dienst, hetgeen enorme verkeershinder
en chaos tot gevolg had. De legendarische stroomstoring die New York trof in
1977 resulteerde zelfs in grootschalige sociale onrust, waaronder plunderingen en
brandstichting.8 Ongeveer 4500 mensen werden gearresteerd in de nasleep van de
storing en de totale schade als gevolg van de ongeregeldheden bedroeg meer dan
300 miljoen dollar.9 Actueler is de tsunami die op 11 maart 2011, na één van de
hevigste aardbevingen ooit gemeten, alle nucleaire reactoren in ‘Fukushima Daiichi’,
Japan lamlegde met als resultaat grote stroomstoringen en menselijk leed. Of denk
6

7

8

9

2

In 2005 werden 100 miljoen mensen getroffen door een storing in Indonesië, in
1999 97 miljoen en in 2009 87 miljoen mensen in Brazilië, in 2003 55 miljoen in de
Verenigde Staten en eveneens 55 miljoen in Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië en
Kroatië en in 1965 30 miljoen in de Verenigde Staten en Canada.
De energienetten en elektriciteitslevering in Nederland hebben overigens een hoge
betrouwbaarheid, zeker als wordt vergeleken met andere landen. De gemiddelde
beschikbaarheid van elektriciteit in Nederland is 99,996%. Storingen in de huisinstallatie
(‘achter de meter’) is de meest voorkomende oorzaak van uitval van stroom of gas. De
belangrijkste oorzaak van storingen bij gaslevering aan consumenten is uitval van de
gasdrukregelaar. Storingen ‘voor de meter’ worden vooral veroorzaakt door graafschade:
ruim 28% in 2011. In datzelfde jaar had een huishouden in Nederland gemiddeld 43
seconden geen gas en 23 minuten geen stroom door netstoringen. Zie: ECN, EnergieNederland & Netbeheer Nederland, Energie Trends 2012, 2012, pp. 19 en 20.
‘Power failure blacks out New York; thousands trapped in the subway; looters and
vandals hit some areas’, The New York Times, 14 juli 1977, via http://www.nytimes.
com/learning/general/onthisday/big/0713.html#headlines
‘America’s most destructive riots of all time’, CNBC News, via http://www.cnbc.com/
id/41372364/America_s_Most_Destructive_Riots_of_All_Time?slide=4
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aan de orkaan Sandy die in oktober 2012 grote ravages aanrichtte aan de oostkust
van de Verenigde Staten, waardoor de effectenbeurs van New York – en daarmee
één van de belangrijkste financiële centra van de wereld – dagenlang plat kwam
te liggen.10 Voor de 108 miljoen sportliefhebbers die op 3 februari 2013 naar de
Superbowl-finale keken was het ongemak kleiner, maar toch was de stroomstoring
die de American Football wedstrijd meer dan een half uur deed stilleggen een behoorlijke smet op het jaarlijks terugkerende culturele sportfeest. Saillant detail is
dat die storing werd veroorzaakt door een voorzorgsmaatregel die was genomen
ter voorkoming van eventuele stroomstoringen.11 Ander, bovenal kleiner dagelijks
leed bij het wegvallen van de elektriciteit bestaat uit het niet meer functioneren
van honderden soorten van apparaten, waaronder koelkast, (vaat)wasmachine,
koffiezetapparaat, computer, internet, airco, telefoon, televisie, radio, centrale verwarming, liften en vele andere toepassingen. De energievoorziening van landen
kenmerkt zich door een onderlinge samenhang met andere technische infrastructurele systemen, waardoor haperingen in die voorziening vaak gevolgen hebben
op tal van terreinen.12 Hoewel stroomstoringen, hoe groot ook, bijna nooit leiden
tot het volledig stilvallen van het dagelijkse leven, hebben ze vaak wel een gedeeltelijke ontwrichting van de samenleving tot gevolg.
Figuur 2. Voorpagina van de New York Times op 14 juli 1977

10

11

12

‘Northeast Awakes to Huge Damage in Storm’s Path; Millions Without Power’, New
York Times, 29 oktober 2012, via http://www.nytimes.com/2012/10/31/us/hurricanesandy-barrels-region-leaving-battered-path.html?hp
‘Cause Found for Blackout in Big Game’, New York Times, 8 februari 2013, via
http://www.nytimes.com/2013/02/09/sports/football/super-bowl-blackout-causedby-device-meant-to-prevent-it.html
I. Staatskamp & A. van Wijk, Stroomloos. Kwetsbaarheid van de samenleving; gevolgen
van verstoringen van de elektriciteitsvoorziening, Den Haag, 1994, pp. 15, 16 en 28.
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Desondanks wordt betrouwbare toegang tot elektriciteit in grote delen van de
westerse wereld veelal als vanzelfsprekend beschouwd. In het rapport Energie
Trends 2012 stellen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), EnergieNederland en Netbeheer Nederland zelfs onomwonden dat toegang tot energie
vanzelfsprekend is in Nederland.13 “Iedereen gaat ervan uit dat die leveringszekerheid een gegeven is”, stelde de topman van TenneT, Mel Kroon, in Trouw.14 Wellicht komt dat juist doordat die toegang bij ons in Nederland, Noordwest-Europa
en het Westen in het algemeen dermate wijdverspreid is dat elektriciteit bijna
overal en altijd beschikbaar is: stop ergens een stekker in het stopcontact en het
apparaat in kwestie begint te werken. Dat dit echter geen vanzelfsprekendheid
is, blijkt uit het onvoorstelbare feit dat het meer dan 1,3 miljard mensen – 1 op
de 5 wereldwijd – nog altijd volledig ontbreekt aan toegang tot elektriciteit. Het
betreft dan vooral rurale gebieden van sub-Saharisch Afrika (68% van de totale
bevolking aldaar) en onderontwikkelde delen van Azië (17% van de bevolking)
(zie figuur 3).15
Figuur 3. Aantal miljoenen mensen zonder toegang tot elektriciteit16

Waar de stroomvoorziening wel naar behoren werkt moet daarover niet te gemakkelijk worden gedacht. Elektriciteit bepaalt, naast uiteraard alle andere vormen van energievoorziening, gezien de rol die het speelt binnen processen van
13
14
15

16

4

ECN, Energie-Nederland & Netbeheer Nederland, Energie Trends 2012, p. 2.
‘Na gemor om Duits avontuur nu de winst’, Trouw, 20 maart 2014.
International Energy Agency, Energy for All. Financing Acces for the Poor, Parijs, oktober
2011, pp. 3 en 7; International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, Parijs,
2013, pp. 23 en 88.
Het IEA verwacht dat zelfs met een investering in het verbeteren van de toegang tot
energie van gemiddeld 14 miljard dollar per jaar, in 2030 nog steeds rond de 1 miljard
mensen verstoken zullen zijn van moderne energievoorzieningen. Zie: F. Birol, ‘Energy
for All: The Next Challenge’, Global Policy, nummer 2, mei 2012.
Bron: World Coal Association, Coal – Energy for Sustainable Development, Londen, 2012,
op basis van International Energy Agency, World Energy Outlook 2011, Parijs, 2011.
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mondiale communicatie, financiën en handel, in grote mate de wereldeconomie.17
Elektriciteit is daarmee – samen met de basisinfrastructuur voor massacommunicatie en -mobiliteit18 – één van de belangrijkste fundamenten van onze moderne
leefwijze en van het functioneren van de samenleving: gebreken in de voorziening
ervan hebben dagelijkse ontberingen tot gevolg, leiden op macroniveau tot het
haperen van economieën19 en ondermijnen de ontwikkeling van landen,20 onder
andere op het gebied van armoedebestrijding, voedselvoorziening, gezondheidszorg en onderwijs.21 In landen waar de energievoorziening goed is geregeld, zijn de
gevolgen van storingen dan ook vaak des te groter. Dat fenomeen staat bekend als
de ‘kwetsbaarheidsparadox’. Voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening kan zelfs
gesproken worden van een dubbele kwetsbaarheidsparadox: ‘niet alleen de afgenomen kwetsbaarheid van de voorziening maar ook de toegenomen afhankelijkheid
van elektriciteit zorgen voor een grotere maatschappelijke kwetsbaarheid bij een
verstoring van de elektriciteitsvoorziening.’22
De enorme stroomstoring in India eind juli 2012 toont die kwetsbaarheid duidelijk aan. Direct erop volgend werd hardop de vraag gesteld of een land dat niet
eens in staat is zijn eigen burgers van stroom te voorzien überhaupt aanspraak kan
maken op een permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.23
In de binnenlandse media kreeg India vrijwel meteen spottend de titel ‘superpower
without power’ toegewezen.24 Voortgaande economische groei zal uiteindelijk ook
toegang tot stroom gaan bieden aan een groot deel van de veertig procent Indiërs
die daar momenteel nog van is verstoken. Dat is echter geen eenvoudige opgave:
de stijgende vraag naar elektriciteit zal voorlopig de toename in de opwekkingscapaciteit overtreffen25 en dus behoren (grote) stroomstoringen in India voorlopig
niet tot het verleden.26
17

18

19

20

21

22
23
24
25

26

D. Yergin, The Quest. Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, Londen,
2011, p. 345; International Energy Agency, World Energy Outlook 2013.
A. van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland,
Amsterdam, 2006, p. 14.
Niger is een voorbeeld waar stroomstoringen de toch al zwakke economie schade
toebrengen. Zie: ‘Niger’s worst power cuts in years threaten economy’ , Reuters,
19 juni 2013, via http://www.reuters.com/article/2013/06/19/niger-electricityidUSL5N0ET3N020130619
Ook China heeft vanaf eind 2002 te kampen gehad met een energieprobleem in de
vorm van tekorten aan kolen. Het tekort werd als ernstige bedreiging aangemerkt en
noopte China ertoe voor een deel over te gaan op olie, hetgeen mede tot krapte op de
mondiale oliemarkt leidde. Ibidem, pp. 210-211.
P. Nussbaumer e.a., ‘Measuring Energy Poverty: Focusing on What Matters’, Oxford
Poverty & Human Development Initiative, working paper nummer 42, maart 2011.
Staatskamp & Van Wijk, Stroomloos, pp. 5 en 10.
‘Het Westen vindt: dit land moet slagen’, NRC Next.
‘Powerless superpower’, New Delhi Television.
U.S. Energy Information Administration, Country Analysis Brief India, 21 november
2011, via http://www.eia.gov/EMEU/cabs/India/pdf.pdf
Ook wanneer er wel genoeg grondstoffen beschikbaar zijn kunnen zich problemen
voordoen bij het transport daarvan. Denk aan China waar een tekortschietende
infrastructuur problemen oplevert bij het transport van kolen.
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Hoewel de elektriciteitsvoorziening een zeer kritieke rol speelt en deze vorm van
energievoorziening voor de gemiddelde burger het meest tastbaar is, behelst het
energievraagstuk meer dan alleen dat aspect. Zo speelt aardgas in Nederland een
cruciale rol bij de verwarming van huizen en gebouwen. Op geheel eigen wijze is
energie ook binnen de transport- en industriesector een bepalende factor. Zonder grootschalige opwekking van energie, vooralsnog voornamelijk uit fossiele
brandstoffen, zijn noch mondiale transportsystemen zoals we die vandaag de dag
kennen, noch een wereldwijde industrie op de huidige schaal denkbaar. Energie
domineert, hoewel veelal ‘onzichtbaar’ en ongemerkt, alle facetten van het leven.
De ecoloog Howard Odum merkte ooit treffend op dat de belangrijkste belemmering voor iedere samenleving de beschikbaarheid van energie is. Alle menselijke
creativiteit in de wereld zal uiteindelijk tekortschieten in het najagen van het welzijn van het menselijk ras, zo stelde hij, indien onvoldoende win- en aanwendbare
energiereserves beschikbaar zijn.27
Die stelling behoudt haar relevantie, juist ook als we onze blik naar de (nabije) toekomst wenden. Uit beschikbare cijfers en prognoses blijkt dat de nu al
niet geringe wereldwijde vraag naar primaire energie, ondanks een recente daling
van de stijgende trend als gevolg van de economische crisis, aanzienlijk zal gaan
toenemen: tot 2030 met ongeveer 35 à 40%,28 waarbij de niet-OESO-landen het
leeuwendeel van deze groei (ruim 90%) voor hun rekening zullen nemen.29 Indien
opkomende economieën historische patronen van ontwikkeling zullen volgen die
vergelijkbaar zijn met het Westen, dan kan de vraag naar energie in 2050 zelfs
verdrievoudigen ten opzichte van het niveau in het jaar 2000.30 Gelet op het belang van deze ontwikkeling markeert de National Intelligence Council (NIC) van
de Amerikaanse overheid de wereldwijd groeiende vraag naar energie in haar rapport Global Trends 2030 als een ‘megatrend’ die de wereld gedurende de komende
decennia in belangrijke mate zal vormen. Deze trend is vandaag de dag reeds
voelbaar, maar zal de komende 15-20 jaar aan momentum gaan winnen, aldus de
NIC.31
Daarnaast voorspelt het gezaghebbende International Energy Agency (IEA) dat
de Verenigde Staten, op basis van recente ontwikkelingen betreffende de schalieolieproductie daar, tussen 2015 en 2030 de grootste olieproducent van de wereld
27

28

29

30
31

6

H.T. Odum, Environment, Power and Society, New York, 1971, in J. Rifkin, The
Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis, Cambridge,
2009, p. 34.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2030, Londen, 2013, p. 9; International Energy
Agency, World Energy Outlook 2012, p. 50; ExxonMobil, The Outlook for Energy: A
View to 2040, Irving, 2013.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, p. 56.
Daarnaast wordt 57% van die stijging ingevuld door de opwekking van elektriciteit,
wat tevens de snelst groeiende energievorm is. BP Energy Outlook 2030, pp. 11 en 12.
Shell, Signals and Signposts. Shell Energy Scenario’s to 2050, 2011, p. 10.
National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, Washington, 2012;
J. Nye, ‘The world seventeen years from now’, China Daily, 12-13 januari 2013, p. 5.
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zullen zijn.32 Als gevolg daarvan zal de hoeveelheid olie die de Verenigde Staten
importeren volgens de organisatie zodanig gaan verminderen dat het rond 2030
naar verwachting een netto olie-exporterend land is.33 In combinatie met de productie van schaliegas – die tussen 2007 en 2012 jaarlijks met meer dan 50% steeg
– spreken anderen zelfs van ‘volledige energieonafhankelijkheid’ in 2035.34 Enige
nuance is hier op zijn plaats; het is de vraag in hoeverre daadwerkelijk gesproken
kan worden van onafhankelijkheid, gezien het veelal mondiale karakter van de
energiemarkten en de afhankelijk die dat voor alle landen oplevert.35 Schokken
binnen de energiemarkt(en) zullen ook in het geval van (vergaande) onafhankelijkheid door de Verenigde Staten worden gevoeld.36 Of het daadwerkelijk zover
komt is daarnaast nog maar zeer de vraag.37 Toch valt het niet uit te sluiten dat
dergelijke ontwikkelingen vervolgens de reeds zichtbare verschuivingen in olie- en
gashandel richting het oosten gaan versnellen. Het IEA voorspelt dat op den duur
bijna 90% van alle olie-exporten uit het Midden-Oosten richting Azië zullen gaan
en dan vooral naar China, India, Japan en Zuid-Korea.38 Min of meer hetzelfde
32

33

34

35
36

37

38

International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 73; zie ook: The
Economist, Special Report Natural Gas. An Unconventional Bonanza, 14-20 juli 2012,
pp. 1-16; J.T. Matthews (red.), Global Ten. Challenges and Opportunities for the President
in 2013, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C., 2012, pp.
75-88; Yergin, The Quest, pp. 325-341.
Tussen 2008 en 2014 daalde de import van olie door de Verenigde Staten al met
23%. Bron: oilprice.com
British Petroleum, BP Energy Outlook 2030, Londen, 2013, p. 75; R.D. Blackwill
& M.L. O’Sullivan, ‘America’s Energy Edge’, Foreign Affairs, maart/april 2014; N.
Leonard, “US oil production will surpass Saudi Arabia’s production by 2017 and reach
complete energy independence by 2035”, Your Middle East, 13 december 2012, via
http://www.yourmiddleeast.com/opinion/nicole-leonard-oil-abundance-in-thegulfand-the-rest-of-the-world_11665
D. Yergin, ‘Ensuring Energy Security’, Foreign Affairs, 2006, nr. 2, p. 71.
K. Johnson & T. Tracy, ‘U.S. Remains Vulnerable Despite Potential Energy
Independence’, The Wall Street Journal, 16 oktober 2013.
Zo concludeert de U.S. Energy Information Administration op basis van complexe
computermodellen – waarvan de ontwikkeling bijna twee decennia heeft gekost en
waarbij 35 analisten benodigd zijn om ze te laten draaien – dat het minstens tot 2040
zal duren voordat de Verenigde Staten energieonafhankelijk zal zijn. Het tekort van
binnenlandse energieproductie dat in dat jaar naar verwachting bestaat zou overbrugd
kunnen worden door productie uit hernieuwbare bronnen te verdubbelen. Bron: ‘The
Energy Gap. What Government Forecasts Suggest About U.S. Energy Independence’,
Popular Science, juni 2013, pp. 60-61. Zie ook: Economist Intelligence Unit,
Independence day. A special report on North America’s oil and gas boom, Londen, 2012,
pp. 3-5; J. Sfakianakis, ‘Oil Kingdom’, Foreign Policy, 7 augustus 2013; A. Makan & J.
Blas, ‘Oil guru says US shale revolution is ‘temporary”, Financial Times, 29 mei 2013;
L. Maugeri, ‘Fracking Won’t Bring Energy Independence’, National Interest, MaartApril 2014.
F. Birol, Presentation World Energy Outlook 2012, Clingendael, Den Haag, 15 november
2012. Zie ook: T.C. Liu, China’s economic engagement in the Middle East and North
Africa, Fride Policy Brief nr. 173, januari 2014.
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geldt voor West-Afrikaanse olie.
Al met al zijn veel van de uitgangspunten binnen de energiewereld aan het
verschuiven.39 Veranderingen van een dergelijke omvang staan niet op zichzelf en
gaan gepaard met minstens evenveel uitdagingen als kansen. Denk alleen maar
eens aan verschuivingen in mondiale politieke en economische verhoudingen. Zo
hebben de ontwikkelingen in de Verenigde Staten potentieel ingrijpende gevolgen
voor energie-intensieve sectoren en daarmee voor de economische gesteldheid van
onder andere Nederland en Europa. De ‘gasrevolutie’40 als gevolg van de intrede
van schaliegas in de Verenigde Staten leidt – zeker op korte termijn – verhoudings-gewijs tot lagere energieprijzen in Amerika, waardoor de Europese energieintensieve industrie steeds moeilijker kan concurreren met Amerikaanse bedrijven
in diezelfde sector.41
Vragen van geopolitieke aard die opkomen zijn onder andere hoe aangrenzende landen olie- en gasvoorraden die op de lange termijn beschikbaar komen
in het poolgebied zullen gaan verdelen. Gebeurt dat op basis van constructieve
samenwerking of ontstaan er conflicten?42 Op kortere termijn spelen ook de vragen of Aziatische landen ten koste van de Verenigde Staten een meer assertief buitenlandbeleid zullen gaan voeren43 (onder andere gericht op het Midden-Oosten),
hoe een energiehongerig China zijn verdere ontwikkeling zal gaan inrichten, in
welke hoedanigheid relaties tussen Rusland en de Europese Unie en de afzonderlijke lidstaten zich verder zullen gaan ontvouwen en hoe (traditionele) gasproducerende landen zullen reageren op de effecten van schaliegas op de gasprijzen en
gasimport van consumerende landen. Tekorten en overschotten in vraag en aanbod van primaire energie en grondstoffen zullen, gezien de kwestie van energievoorzieningszekerheid, gepaard gaan met geopolitieke spanningen. Denk aan de
afhankelijkheid die veel EU-lidstaten voelen ten aanzien van Russisch gas en de
invloed daarvan op hun reactie op het recente Russische optreden op de Krim.
Zo valt niet uit te sluiten dat ook ons land in de toekomst betrokken zal raken
39
40
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International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 23.
B. Fattouh, ‘The US Tight Oil Revolution: What Kind of a Revolution?’ Oxford
Institute for Energy Studies, juni 2013, via http://www.oxfordenergy.org/2013/06/theus-tight-oil-revolution-what-kind-of-a-revolution/
International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 24; ‘Industrie lijdt
onder hoge energieprijs in Europa’, Het Financieele Dagblad, 12 november 2012;
“Energiebeleid bepaalt Nederland niet zelf ”, Forum, nr. 5, 2013, pp. 29-31;
‘Hoge gasprijs nekt Nederlandse industrie’, NOS, 18 juli 2013, via http://nos.nl/
video/531053-hoge-gasprijs-nekt-nederlandse-industrie.html
Zie o.a.: D.L. Gautier, K.J. Bird, R.R. Charpentier e.a., ‘Assessment of Undiscovered
Oil and Gas in the Arctic’, Science, 2009, nr. 5931, pp. 1175-1179; C. Ebinger, J.P.
Banks & A. Schackmann, Offshore Oil and Gas Governance in the Arctic. A Leadership
Role for the U.S., Brookings Energy Security Initiative Policy Brief 14-01, Washington
D.C., 2014; S.G. Borgerson, ‘The Coming Arctic Boom’, Foreign Affairs, juli/augustus
2013.
‘Spanningen in Azië lopen verder op door honger naar energie’, Het Financieele
Dagblad, 13 november 2012.
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in conflicten die ontstaan bij het veiligstellen van de aanvoer van grondstoffen
en energie.44 Dergelijke ontwikkelingen beheersen het energievraagstuk nog meer
dan voorheen.
Denk ook aan de enorm ingewikkelde puzzel, waarmee alle landen zich geconfronteerd (zullen) zien, om tot een zoveel mogelijk ‘ideale’ energiemix te komen – om over de criteria aan de hand waarvan die puzzel moet worden opgelost
nog maar te zwijgen.45 Of aan de onzekerheden rondom de rol die verschillende
energiedragers, alle met eigen specifieke kenmerken en voor- en nadelen, in die
energiemix kunnen gaan spelen. Het klimaatvraagstuk dat een onverantwoorde
opwarming van de aarde in belangrijke mate toeschrijft aan het verbranden van
fossiele brandstoffen, grijpt diep in op het mondiale energievoorzieningsvraagstuk. Kan een toekomstige, doorgroeiende wereldeconomie, die tegenwoordig
voor tachtig procent leunt op fossiele brandstoffen, überhaupt een stabiele verschuiving maken richting andere, hernieuwbare energiebronnen?46 Indien die
vraag positief wordt beantwoord, hoe voorzichtig of juist radicaal kan een dergelijke transformatie vervolgens in werkelijkheid worden doorgevoerd?47 Welke rol
kan Nederland in dit vraagstuk spelen? Wat voor gevolgen heeft die transformatie
voor de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van onze energievoorziening? En hoe
beantwoorden liberalen dergelijke vragen?
Bovenal zal ook de dimensie van de sociale acceptatie van deze vraagstukken
in de komende decennia aan urgentie gaan winnen.48 Denk daarbij aan de rol
van nucleaire energie, het klimaatthema en percepties die er bestaan ten aanzien
van fossiele brandstoffen, ‘renewables’ en het verduurzamen van de energievoorziening.49 Welke technologische innovaties uiteindelijk hun intrede doen in de
maatschappij en op welke manier die tot verandering binnen de energiesector en
maatschappij leiden, wordt in vergaande mate sociaal bepaald. Denk bijvoorbeeld
44

45

46

47

48

49

‘‘Ik sluit niet uit dat we onze grondstoffen militair moeten veiligstellen’’, Het
Financieele Dagblad, 12 november 2012.
Het is lastig, zo niet ondoenlijk het begrip ‘ideale energiemix’ enige concrete inhoud te
geven. Dat zal in dit geschrift dan ook niet getracht worden te doen.
Yergin, The Quest, p. 562; Global Energy Assessment, Towards a Sustainable Future,
Cambridge University Press, 2012.
Zo liet Duitsland na de tsunami in Japan weten per 2022 alle Duitse kerncentrales
te willen sluiten als onderdeel van een Energiewende richting (nog) meer duurzame
vormen van energie. Aan de hervormingen hangt een prijskaartje van $700 miljard en
mede door de Euro-crisis heeft Merkel voor een deel al terug moeten komen op haar
plannen. Zie onder andere: ‘Merkel Losing Allies in $700 Billion Shift to Renewables’,
Bloomberg, 5 april 2013, via http://www.bloomberg.com/news/2013-04-04/merkellosing-allies-in-700-billion-shift-to-renewable-energy.html
Interview met Remko Ybema, unitmanager van de unit Beleidsstudies van het
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), 13 juli 2012, Amsterdam.
Een steeds actueler wordend thema is wat dat betreft de gaswinning door de NAM in
Groningen, die aardschokken teweeg brengt en tot sociale onrust leidt in de getroffen
dorpen. Zie onder andere: ‘Die zwaardere beving zal er komen’, NRC Handelsblad, 2
maart 2013.

9

hoofdstuk i

aan de trend waarbij elektriciteitsopwekking steeds verder diversifieert. Elektriciteit wordt in toenemende mate decentraal opgewekt door consumenten en bedrijven zelf,50 hetgeen grote gevolgen heeft voor de elektriciteitsnetten en de klassieke
rolverdeling tussen producenten en afnemers.51 Naast de technische aspecten ervan hebben ook de vraagstukken van klimaatverandering en energiebesparing een
duidelijke maatschappelijke dimensie. Wetenschappers, politici en beleidsmakers
kunnen proberen hun invloed op dit terrein eenzijdig topdown te doen gelden,
maar zonder sociale acceptatie zullen zelfs de op het oog meest ideale oplossingen
een stille dood sterven. Daarentegen kan de overheid juist ook achter ontwikkelingen
in de maatschappij aanlopen en daardoor een remmende werking uitoefenen op
noodzakelijke ontwikkelingen. De sociale dimensie vormt temeer een punt van
discussie, omdat daarbinnen vaak een kortere termijn horizon wordt gehanteerd
dan de lange termijn die ontwikkelingen en investeringen in de energiesector kenmerken. Bij besluitvormingsprocessen moet daarmee rekening worden gehouden.
Al deze thema’s, vragen, onzekerheden, kansen en uitdagingen wijzen erop dat
het energievraagstuk een toekomstbepalend thema is, waaraan geen enkel land en
geen enkel mens zich zal kunnen onttrekken.52
1.2 Het energievraagstuk: een liberaal perspectief
Het belang van het thema heeft binnen de TeldersStichting tot het inzicht geleid
dat er meer dan voldoende grond is voor een nieuw geschrift over het energievraagstuk. Binnen de geschriftenreeks is eerder aandacht besteed aan het onderwerp, onder andere in Energie tot 2000 (1979), De kerncentrales van Dodewaard en
Borssele (1982), Energiebeleid voor de toekomst (1983) en Duurzame energiebronnen (1983). De onvermijdelijke beperkte actualiteitswaarde van deze geschriften
op zich is al reden voor een hernieuwde visie. Er is sinds begin jaren ’80 van de
vorige eeuw veel veranderd in de (energie)wereld en te verwachten toekomstige
ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om hernieuwde aandacht te geven
aan het thema.
Het kan als een manco worden gezien dat er momenteel geen sprake lijkt te zijn
van een goed doordachte langetermijnvisie op het Nederlandse energiesysteem.
Dat geldt zowel voor fossiele brandstoffen (en de afhankelijkheid van bepaalde
landen) als voor hernieuwbare energie.53 In interviews die in het kader van dit
onderzoek met verschillende personen binnen de energiesector zijn gehouden,
50

51
52

53
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R. Hakvoort & A. Huygen, Sturen op het gebruik van lokale energienetten, Studie in
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, oktober
2012.
Ibidem; ECN, Energie-Nederland & Netbeheer Nederland, Energie Trends 2012, p. 3.
Ibidem, p.8; P. Ester & F.L. Leeuw (red.), Energie als Maatschappelijk Probleem, Assen,
1981, p. 1.
Zie ook: A. Faaij & R. Weterings, ‘Nederland kan sterker uit transitie naar
toekomstbestendig energiesysteem komen’, Het Financieele Dagblad, 26 maart 2013.
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Intermezzo: de TeldersStichting over energie
In de geschriftenreeks van de TeldersStichting is eerder uitgebreid stilgestaan bij het
thema ‘energie’. In Milieu, Groei en Schaarste uit 1975 stelde de werkgroep van destijds
(onder voorzitterschap van Prof.dr. G. Zoutendijk) dat het kunnen beschikken over
voldoende energie tegen een relatief lage prijs voor de Nederlandse samenleving, gedurende de jaren 1960-1975, van grote betekenis is geweest voor het bereiken van het
toenmalige welvaartspeil. De auteurs bevolen onder andere aan bij de bouw van nieuwe
installaties grotendeels voor steenkool te kiezen, gebruik van aardgas te verminderen en
meer gebruik te maken van ‘stromingsenergie’ zoals die van zon en wind. Ook stelden
zij voor zuiniger gebruik te stimuleren en terugwinprocessen te ontwikkelen.
In geschrift 35, Energie tot 2000 uit 1979, is door de werkgroep – die wederom
onder voorzitterschap stond van Zoutendijk – een liberale visie uiteengezet over hoe
het Nederlandse energiebeleid er tot het jaar 2000 zou moeten gaan uitzien. Daarmee
kan die publicatie worden gezien als de voorloper van het geschrift dat u nu aan het
lezen bent. In het geschrift uit 1979 werd onder meer gepleit voor energiebesparingsbeleid, een beperking van de toename in olieverbruik, het bouwen van kolencentrales
en tegelijkertijd het ontwikkelen van nieuwe, milieuvriendelijkere verbrandingstechnieken en het stimuleren – en waar nodig zelfs subsidiëren – van zinvolle ontwikkelingen
van alternatieve energiebronnen.
In 1982 verscheen het 47e geschrift, De kerncentrales van Dodewaard en Borssele,
waarin de auteur M. Wessels een uiteenzetting heeft gegeven van de belangrijkste vooren nadelen van het functioneren van die centrales. De studie geeft een genuanceerd
beeld van de toenmalige situatie en laat de toegevoegde waarde zien die beide kerncentrales en kernenergie in het algemeen voor Nederland konden/kunnen hebben. Energiebeleid voor de toekomst uit 1983 kan gezien worden als een bijdrage aan de destijds
gevoerde brede maatschappelijke discussie over energie en energiebeleid. De werkgroep
(onder voorzitterschap van ir. P. Rauwerda) gaf destijds een serie van aanbevelingen
waarin aandacht was voor de diversificatie van de energievoorziening en voor de rol die
de verschillende energiedragers speelden binnen het Nederlandse energiebeleid. In de
conclusies wordt vertrouwen uitgesproken in de marktwerking, daar waar het energiebesparing en de totstandkoming van energietarieven betreft. Verder was de werkgroep
optimistisch ten aanzien van technologische en politieke oplossingen voor destijds bestaande en toekomstige problemen.
Als aanvulling op Energiebeleid voor de toekomst werd in datzelfde jaar geschrift
46, Duurzame energiebronnen: mogelijkheden en onmogelijkheden, uitgebracht. Daarin is
brede aandacht besteed aan de vraag wat duurzame energiebronnen kunnen bijdragen
aan de nationale energievoorziening. Destijds spraken de auteurs (met dr. L. Ginjaar
als voorzitter) zich uit voor het stimuleren van breed onderzoek en een ontwikkelingsprogramma op het gebied van besparingen, duurzame energiebronnen en nieuwe technologieën. Het instellen van een energiefonds dat daarbij een leidende rol zou kunnen
spelen werd eveneens bepleit. Voor wat betreft de uiteindelijke toepassing van innovaties stelde de werkgroep als eis geen langdurige, ondoelmatige subsidies in te voeren.
Zoals u zult merken als u verder leest, hebben verschillende aspecten uit de hierboven
genoemde publicaties hun relevantie behouden.
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werd meermalen benadrukt dat Nederland niet beschikt over een consistente transitiestrategie.54 Dat terwijl, zoals hierboven gesteld, de kwesties van vitaal belang
zijn voor de toekomst van ons land en haar inwoners. Het onderwerp ‘energie’
biedt al met al voldoende urgentie, aanknopingspunten en facetten om aandacht
te besteden aan dit zeer brede vraagstuk.
In dit geschrift zal het thema worden benaderd vanuit een zeer specifiek
perspectief: er zal een liberale visie op het toekomstige Nederlandse energiebeleid
worden gegeven. Een dergelijke visie omvat verschillende elementen, maar wat
direct in het oog springt is de kwestie rondom de reikwijdte van de markt en de
rol die de staat speelt binnen de energiesector(en). Die kwestie zal dan ook als
uitgangspunt dienen voor hetgeen in de volgende hoofdstukken wordt besproken. Liberalen gaan niet lichtzinnig om met de vraag welke ruimte aan een vrije
energiemarkt moet worden gegund; een terughoudende overheid is ook op dit
terrein het uitgangspunt en dat dient vanzelfsprekend te zijn. Daar waar de staat
intervenieert dient voldoende grond te zijn om dat te legitimeren. Mede omdat
de energiemarkt op specifieke punten afwijkt van andere markten, is het (ook)
vanuit liberaal oogpunt in beginsel niet uitgesloten dat overheidsingrijpen op verschillende gronden onvermijdelijk zal blijken. In dit geschrift wordt stilgestaan bij
vijf veelgehoorde argumenten die worden aangedragen om overheidsingrijpen te
legitimeren.
Ten eerste wordt energie wel erkend als een staatsaangelegenheid, omdat het
wordt aangemerkt als een publiek goed of, in de huidige samenleving, zelfs als
een basisbehoefte. Direct of indirect speelt energie een rol bij de productie van
ieder(e) ander(e) product of dienst.55 Ook levert een betrouwbare en betaalbare
toegang tot energie een bijdrage aan economische groei, welvaart en de kwaliteit
van leven.56 Dicht tegen dit ‘basisbehoefte-argument’ aan ligt het argument dat
overheidsinmenging soms nodig is om te voorkomen dat een gebrekkige energievoorziening schade berokkent aan het individu en/of aan de samenleving als geheel.
Een tekort aan primaire energie of een slechte of wisselvallige kwaliteit van de
energievoorziening kan menselijk letsel tot gevolg hebben of schade toebrengen
aan particulier bezit, het milieu en de rechtszekerheid van personen en organisaties. Bij een mogelijk marktfalen valt er iets voor te zeggen de staat om die reden
de bevoegdheid te geven kwaliteitseisen vast te stellen en over voorzieningszekerheid te waken.
Een interveniërende rol van de staat wordt ook steeds vaker en sterker vanuit
klimaatperspectief gelegitimeerd. Naast voorzieningszekerheid is het klimaat – en
54
55

56
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TNO, Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland, Delft, 2013, p. 12.
C. Rühl, ‘Global Energy After the Crisis. Prospects and Priorities’, Foreign Affairs,
maart/april 2010.
Ook hier is voorzichtigheid geboden, want dat kenmerk alleen is niet voldoende om
staatsinterventie te legitimeren. Voor voedsel geldt hetzelfde en toch wordt op dat
gebied veel aan de markt over gelaten (op landbouwsubsidies na die vanuit een strikt
liberaal perspectief moeilijk te verdedigen zijn). Zie hieromtrent ook hoofdstuk 3.
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dan vooral klimaatverandering – in toenemende mate één van de pijlers van het
energiebeleid geworden. Het gaat in dat geval voornamelijk om het zogenoemde
‘broeikaseffect’: een mede door de mens veroorzaakte toename in de hoeveelheid
broeikasgassen – waaronder als voornaamste koolstofdioxide – in de atmosfeer
en een daarmee gepaard gaande klimaatverandering, waaronder een stijging van
de temperatuur op aarde. Hoewel nog veel onduidelijk is over het aandeel van de
mens in de opwarming van de aarde,57 luidt het veelgehoorde argument dat op
dit gebied een belangrijke taak voor de overheid is weggelegd. Al was het alleen al
op grond van het voorzorgsprincipe. Immers, er bestaan geen (mondiale) marktkrachten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zoals oud-VVD minister
Ed Nijpels het onlangs verwoordde: “Als liberaal ben ik voor een kleine overheid,
maar op dit terrein ligt een hele belangrijke, normstellende, taak voor de overheid.
Dat kun je niet overlaten aan de markt.”58
Nog een ander veelgehoord argument voor overheidsingrijpen is de schaal van
de investeringen die nodig zijn binnen de energiemarkt. Projecten, zoals de bouw
van kolen-, gas-, kerncentrales, windmolenparken (en de aansluitingen daarvan
op het net) en gerelateerde energie-infrastructuur, zijn enorm kapitaalintensief.
Zo kapitaalintensief dat de onzekerheden – denk aan vergunningsprocedures en
bouwtijden – en risico’s die dergelijke investeringen met zich meebrengen wat
betreft de kansen op het terugverdienen van het geïnvesteerde bedrag enorm kunnen zijn.59 Investeerders zijn niet altijd bereid die langetermijn risico’s – die mede
voortvloeien uit een instabiel investeringsklimaat door politieke koerswijzigingen
– te dragen. Daardoor komen dergelijke projecten soms moeilijk van de grond.
Hieruit wordt wel de conclusie getrokken dat bepaalde energieprojecten zonder
directe of indirecte staatssteun in de praktijk zelden levensvatbaar zijn. Het meest
in het oog springende voorbeeld daarvan zijn kerncentrales.60
Ten slotte raakt het energievraagstuk direct aan een reeks van geopolitieke en
veiligheidskwesties en daarmee aan de Nederlandse economie en het buitenlandsen veiligheidsbeleid. Energie is vanuit het perspectief van energievoorzieningszekerheid benaderd niet minder dan een primair landsbelang en één van de fundamenten waarop zowel de samenleving als economie rust. Zeker voor moderne
samenlevingen geldt dat een constante toegang tot energie van vitaal belang is.
57
58
59
60

Zie: M. Crok, De staat van het klimaat, Amsterdam, 2010.
‘“We hebben nog een lange weg te gaan”’, NRC Handelsblad, 17 oktober 2013.
ECN, Energie-Nederland & Netbeheer Nederland, Energie Trends 2012, p. 84.
Bijvoorbeeld rondom de plannen voor een tweede kerncentrale in het Zeeuwse
Borssele was hierover de nodige onduidelijkheid. Als gevolg van de liberalisering van
de energiemarkt draagt de staat niet bij aan de financiering van een kerncentrale en
verstrekt het ook geen subsidies als de centrale eenmaal draait. Uit een studie van
energie-consultancykantoor Spring Associates is echter gebleken dat nog nooit ergens
ter wereld een kerncentrale is gebouwd zonder enige vorm van financiële steun van de
overheid. Dat maakt dergelijke plannen nog niet onmogelijk, maar geeft wel aan met
welke grote onzekerheden ze gepaard gaan.
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Sommigen zien het daarom als een kwestie die onmogelijk geheel buiten de invloed van de staat valt te plaatsen.
Figuur 4. Energie als staatsaangelegenheid?
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Wat energie-, maar ook klimaatbeleid betreft ligt het primaat bij de EU-lidstaten zelf. Energiemarkten
raken echter steeds meer (internationaal) met elkaar verweven en het is onrealistisch om van een geheel
onafhankelijk Nederlands energiebeleid te spreken. In dit geschrift wordt er van uitgegaan dat
coördinatie met andere landen dan ook in toenemende mate een belangrijke component van dat beleid
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Wat energie-, maar ook klimaatbeleid betreft ligt het primaat bij de EU-lidstaten zelf.
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duurzame energiehuishouding.62 Daarbij zal aandacht zijn voor recente ontwikkelingen in Nederland – met name het in september 2013 naar buiten gebrachte
Energieakkoord63 – en daarbuiten.
Intermezzo: Het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’64
In september 2013 kwamen ruim veertig organisaties – werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële
instellingen – tot een Energieakkoord. Meer dan 140 onderwerpen kwamen aan bod.
Volgens Wiebe Draijer, de voormalig voorzitter van de SER, gebeurde dat ‘in het besef
dat in een langetermijnperspectief het gezamenlijke belang ver uitstijgt boven deelbelangen van afzonderlijke individuen en organisaties. En in het besef dat een dergelijke langetermijnroute een groeitraject is, waarin naast energie- en klimaatdoelen ook
concurrentiekrachtverbetering, werkgelegenheidsgroei, en exportvergroting gerealiseerd
kunnen en moeten worden.’
De hoofddoelen van het akkoord zijn de volgende:
 Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar;
 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per
2020;65
 Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020;
 Een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023;
 Ten minste 15.000 voltijdbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren
te creëren.
Om dit te bereiken wordt gericht op tien pijlers: (1) energiebesparing; (2) het opschalen
van hernieuwbare energieopwekking; (3) decentrale opwekking door mensen zelf; (4)
het gereedmaken van het energietransportnetwerk voor een duurzame toekomst; (5)
een goed functionerend Europees emissiehandelssysteem; (6) het afbouwen van fossiele
opwekking; (7) een meer efficiënte en duurzame invulling van verkeer, vervoer en mobiliteit; (8) het stimuleren van werkgelegenheidskansen in de installatie- en bouw- en
duurzame energiesectoren; (9) energie-innovatie en export; en (10) een financieringsprogramma gericht op het vrijmaken van investeringen die nodig zijn voor de transitie.
Onderdeel van het akkoord zijn onder andere de sluiting van vijf kolencentrales uit de
jaren ’80 (drie in 2016 en twee in 2017) en het wegvallen van de kolenbelasting.
Het Energieakkoord raakt veel terreinen en bevat positieve punten, maar is onvermijdelijk ook een consensus waar de scherpe randjes vanaf zijn onderhandeld. Waar
relevant zal later naar het Energieakkoord worden verwezen.
62

63
64
65

Dit wordt aangemerkt als één van de kernonderdelen van het Nederlandse energiebeleid.
Zie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Energierapport
2011, Den Haag, 2011, p. 2; Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur, Remmen
Los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in
Nederland, Den Haag, 2011; Planbureau voor de Leefomgeving & Energy Research
Centre of the Netherlands, Naar een schone economie in 2050: routes verkend. Hoe
Nederland klimaatneutraal kan worden, Den Haag, 2011.
Zie: Sociaal Economische Raad, Energieakkoord voor duurzame groei, Den Haag, 2013.
Ibidem.
Voor een uitleg over energie-eenheden zie hoofdstuk 2.
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II. De energiesector: een beschrijving
“The degree of civilization of any epoch, people, or group of peoples
is measured by the ability to utilize energy
for human advancement or needs.”
(George Grant MacCurdy, 1924)1

2.1 Inleiding
Dé energiesector bestaat niet. Het gaat in werkelijkheid om een complexe, heterogene samenstelling van vele verschillende actoren en organisaties, alle met eigen
belangen en een specifiek aanbod van diensten en producten.2 Dat maakt het
geven van een beschrijving van deze sector gecompliceerd. Daarbij opgeteld is de
energiemarkt, zowel in Nederland, Europa als op mondiaal niveau volop in beweging. Neem de liberalisering van de energiebranche,3 de internationalisering en
integratie van de elektriciteitsnetten (waarbij de hoogspanningsnetten van landen
aan elkaar worden gekoppeld), de decentralisering van energieopwekking (onder
andere wind- en zonne-energie),4 de toenemende invloed van Europees energiebeleid op de situatie in de lidstaten en de invloed van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op verschillende vormen van zowel hernieuwbare als
fossiele energie. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderscheidt
vier belangrijke trends/uitdagingen voor Nederland op het gebied van energie: (1)
een elektriciteitsmarkt die sterk in beweging is door enerzijds lage vraag en anderzijds een groot en goedkoop aanbod van hernieuwbare energie uit Duitsland; (2)
de aanpassing van elektriciteitsnetten aan een groeiend aandeel wind- en zonneenergie; (3) het ophogen van de flexibiliteit van (inter)nationale elektriciteitsnetten;
en (4) kansen grijpen op meer werk in hernieuwbare energie.5
Dergelijke voorbeelden zijn een greep uit de vele dynamieken die het huidige
en toekomstige energiebeleid vormgeven. Voordat uiteindelijk met conclusies en
aanbevelingen voor een liberaal energiebeleid kan worden gekomen dient daarom
de huidige situatie binnen de verschillende deelterreinen van de energiesector inzichtelijk te worden gemaakt, zoveel als mogelijk aan de hand van objectieve data.
Dat zal in dit hoofdstuk worden gedaan.6 Allereerst zal een overzicht van een
1
2
3
4
5
6

George Grant MacCurdy was een Amerikaanse antropoloog.
ECN, Energie-Nederland & Netbeheer Nederland, Energie Trends 2012, p. 74.
Energie-Nederland, Energie in Nederland 2011, Den Haag, 2011, p. 4.
‘De opkomst van de prosument’, Het Financieele Dagblad, 26 oktober 2012.
Energie-Nederland & Netbeheer Nederland, Energie Trends 2013, 2013.
De data aangaande dit thema kunnen per gekozen bron afwijken door verschillen in
methodologie, indeling en aannames. In dit geschrift is ervoor gekozen gebruik te
maken van cijfers afkomstig uit British Petroleum Statistical Review of World Energie
en BP Energy Outlook 2030, waar mogelijk/noodzakelijk aangevuld met informatie
uit de World Energy Outlook van de International Energy Agency. Voor gegevens over
Nederland is Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt.
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aantal elementaire basisgegevens en kerngetallen worden gegeven, zowel mondiaal
als specifiek voor Nederland. Daarna volgt een korte beschrijving van de markten
voor olie, gas, steenkolen, elektriciteit, kern- en hernieuwbare energie. Dit wordt
ook wel het ‘primair verbruik’ genoemd. Tegelijkertijd zal de verbruikerskant van
de energiematrix worden beschreven, waarbij onder meer onderscheid zal worden
gemaakt tussen de energiedragers en -sectoren. Op die wijze ontstaat een overzichtelijk geheel dat als basis dient voor de overige delen van dit geschrift.
2.2 Energie mondiaal: basisgegevens en kerngetallen
Figuur 5 toont de wereldwijde primaire energieconsumptie – energie in de vorm
zoals het wordt aangetroffen in de oorspronkelijk gewonnen energiedrager – tussen 2001 en 2012.
Figuur 5. Mondiale primaire energieconsumptie 2001-2012 (Mtoe)7
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Bron: British Petroleum, Statistical Review 2013 Workbook, Primary Energy: Consumption, via
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In figuur 6 is de mondiale energieconsumptie naar regio tussen 1990 en 2035
weergegeven, waarbij de jaren tussen 2011 en 2035 geprojecteerde verwachtingen
zijn waarmee enigszins voorzichtig moet worden omgegaan. Veel is afhankelijk
van gekozen beleid en de toekomstige situatie wordt daarnaast sterk bepaald door
economische, demografische en technologische ontwikkelingen die alle gepaard
gaan met grote onzekerheden. De gevolgen van gebeurtenissen als de tsunami
bij Fukushima en de revoluties in de Arabische wereld in 2011 laten zien dat
ontwikkelingen binnen de energiesector alles behalve lineair verlopen. Als echter
op de geprojecteerde verwachtingen wordt afgegaan, dan valt uit de getoonde
prognose op te maken dat het totale mondiale energieverbruik zal toenemen tot
ruim 17000 Mtoe in 2035, een toename van ruim 40% ten opzichte van 2012.
Figuur 6. Energieconsumptie naar regio (1990 – 2035)9

Figuur 6. Energieconsumptie naar regio (1990 – 2035)77

Mondiale	
  energieconsumpIe	
  naar	
  regio	
  
(1990-‐2035)	
  

Mondiale energieconsumptie naar regio (1990-2035)
18000	
  
16000	
  

China	
  

14000	
  

VS	
  

Mtoe	
  

12000	
  

Voormalig	
  SU	
  

10000	
  

EU	
  

8000	
  

Rest	
  wereld	
  

6000	
  
4000	
  
2000	
  
0	
  
1990	
   1995	
   2000	
   2005	
   2010	
   2015	
   2020	
   2025	
   2030	
   2035	
  
Jaartal	
  

Het
Europese Unie,
Unie,7810 de
Verenigde Staten
Staten en
en de
de voormalige
voormalige Sovjet
Sovjet
Het verbruik
verbruikinin de
de Europese
de Verenigde

79
Unie
watwat
omvang
betreft
tot 2035
min ofmin
meer,
sprake issprake
van een
Unie11stabiliseert
stabiliseert
omvang
betreft
tot 2035
of waarbij
meer, waarbij
is

daling
of daling
hooguitofeen
lichte stijging.
In China
en In
delen
van en
de delen
rest van
zal
van een
hooguit
een lichte
stijging.
China
vandedewereld
rest van
de
vanconsumptie
energie daarentegen
tot daarentegen
datzelfde jaartal
blijven
toenemen.
de consumptie
wereld zal de
van energie
tot stevig
datzelfde
jaartal
stevig

blijven
toenemen.
landen
zullen de meest
energie-intensieve
fase van
hun80ontDie
landen
zullen deDie
meest
energie-intensieve
fase
van hun ontwikkeling
ingaan.
Dat
wikkeling
Dat geldt
China vooral
voor opkomende
geldt
naast ingaan.
China vooral
voor naast
opkomende
economieën
zoals India,economieën
Brazilië en
12

Indonesië, maar ook voor landen in het Midden-Oosten en Afrika, waar een
9
combinatie
vanPetroleum,
globalisering,
economische
ontwikkeling,
Bron: British
BP Energybevolkingsgroei,
Outlook 2035 (summary
tables), via www.bp.com.

81
Bij het opstellen
van scenario’s
wordt
gemaakt
schattingen voor
verstedelijking
en industrialisatie
voor
een gebruik
snelle groei
van van
energieverbruik
zorgt.onder
De

andere beleid, groei van het BBP, bevolkingsgroei, energie- en CO2-prijzen, subsidies
en technologische ontwikkelingen.
een
sterk toenemende
vraag
elektriciteit
niet-OESO-landen. Het betreft
10
Bestaande
uit de landen
die naar
op 1 januari
2011 in
lid de
waren.
11
vooral
een groeiend
in de industrie – vooral de zware industrie en
Exclusief
de landenenergieverbruik
die tot de EU behoren.
12
TNO, Naar
een toekomstbestendig
energiesysteem
voorvia
Nederland,
Delft,en
2013,
p. 7.– en
chemicaliën
–, transport
– zowel over
de weg als
water, lucht
spoor
toenemende vraag naar energie zal naar verwachting vooral worden gedreven door

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
77

Bron: British Petroleum, BP Energy Outlook 2035 (summary tables), via www.bp.com.
Bij het opstellen van scenario’s wordt gebruik gemaakt van schattingen voor onder andere beleid, groei
van het BBP, bevolkingsgroei, energie- en CO2-prijzen, subsidies en technologische ontwikkelingen.
78
Bestaande uit de landen die op 1 januari 2011 lid waren.
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zoals India, Brazilië en Indonesië, maar ook voor landen in het Midden-Oosten
en Afrika, waar een combinatie van globalisering, bevolkingsgroei, economische
ontwikkeling, verstedelijking en industrialisatie voor een snelle groei van energieverbruik zorgt.13 De toenemende vraag naar energie zal naar verwachting vooral
worden gedreven door een sterk toenemende vraag naar elektriciteit in de nietOESO-landen. Het betreft daarnaast vooral een groeiend energieverbruik in de
industrie – vooral de zware industrie en chemicaliën –, transport – zowel over de
weg als via water, lucht en spoor – en huishoudens/commercie.14 Veranderingen
op de energiemarkten zullen daardoor in toenemende mate worden bepaald door
huishoudens/commercie.82 15
Veranderingen op de energiemarkten zullen daardoor in
opkomende economieën.
83
toenemende mate worden bepaald door opkomende economieën.

Figuur 7. Mondiale energieconsumptie per bron (1990 – 2035)16
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blijven spelen in de mondiale brandstofmix. Hoewel de afhankelijkheid ervan in
de OESO-landen waarschijnlijk langzaam zal gaan afnemen, wordt die ontwikkewaarschijnlijk langzaam zal gaan afnemen, wordt die ontwikkeling tenietgedaan door
ling tenietgedaan door een groeiend verbruik van fossiele brandstoffen in landen
een groeiend verbruik van fossiele brandstoffen in landen daarbuiten. Bovendien
daarbuiten. Bovendien veranderen energiemixen langzaam door de langdurige
veranderen energiemixen langzaam door de langdurige looptijden van projecten en de
looptijden van projecten en de levensduur van activa.
mondiale brandstofmix. Hoewel de afhankelijkheid ervan in de OESO-landen

levensduur van activa.

Olie blijft voorlopig één van de belangrijkste brandstoffen in de primaire
energiemix
en dan vooral binnen de transportsector.85 Hoewel het relatieve aandeel
13

International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 56; D. Yergin, The Prize,

ervanp. in
de mondiale mix naar verwachting zal gaan afnemen en olie de komende
767.

ExxonMobil, The Outlook for Energy.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 23.
16
Bron: British Petroleum, BP Energy Outlook 2035 (summary tables).
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ExxonMobil, The Outlook for Energy.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 23.
Bron: British Petroleum, BP Energy Outlook 2035 (summary tables).
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Al wordt die aanname niet door iedereen gedeeld. Door de opkomst van onconventioneel gas en de
technologische vooruitgang in brandstofefficiëntie van auto’s zal de vraag naar olie in de komende jaren
afnemen, beargumenteren sommigen. Zie: The Economist, ‘Yesterday’s fuel’, 3-9 augustus 2013, p. 11.	
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Olie blijft voorlopig één van de belangrijkste brandstoffen in de primaire energiemix en dan vooral binnen de transportsector.17 Hoewel het relatieve aandeel
ervan in de mondiale mix naar verwachting zal gaan afnemen en olie de komende
twintig jaar tevens de langzaamst groeiende brandstof zal zijn,18 blijven de totale
absolute productie en het gebruik toenemen.19 De groeiende vraag komt exclusief
van niet-OESO-landen, waaronder China, India en het Midden-Oosten.20 Wel
wordt dat aandeel steeds dichter benaderd door steenkool – met een continue
groeiend aandeel. Ook aardgas lijkt aan invloed te gaan winnen: met meer dan een
verdubbeling van de consumptie in 2035 ten opzichte van 1990 is het de snelst
groeiende fossiele brandstof. De groei is zichtbaar in alle regio’s en sectoren, maar
grotendeels is de toename in gebruik te danken aan de groeiende vraag naar gas in
Azië en het Midden-Oosten, bijvoorbeeld in de industrie- en elektriciteitssector.
Nieuwe (onconventionele) technieken om vloeibaar gas (LNG) te transporteren21
en onconventioneel (schalie)gas uit de grond te halen faciliteren die groei, maar
conventioneel aardgas blijft het grootste aandeel op zich nemen.22
Dezelfde ontwikkelingen die het toenemende gebruik van (schalie)gas in de
Verenigde Staten veroorzaken, stimuleren op korte en middellange termijn het
gebruik van steenkool in Europa. Kolen zijn als gevolg van de hogere gasprijzen in
Europa momenteel concurrerend en worden daardoor meer ingezet, met name bij
het genereren van elektriciteit. Bovendien is in de Verenigde Staten door de goedkope beschikbaarheid van grote hoeveelheden schaliegas een productieoverschot
aan steenkolen ontstaan dat vervolgens tegen een lage prijs beschikbaar komt voor
de Europese en Aziatische markten. De vraag naar steenkolen nam op het moment van schrijven behalve in de Verenigde Staten overal ter wereld toe en het
gebruik blijft naar verwachting in absolute zin toenemen tot 2030, het sterkst in
China en India.23 Het IEA voorspelt dat steenkool in 2017 de rol van olie als belangrijkste energiedrager in de mondiale energiemix zal naderen, met het grootste

17

18

19

20
21
22

23

Al wordt die aanname niet door iedereen gedeeld. Door de opkomst van onconventioneel
gas en de technologische vooruitgang in brandstofefficiëntie van auto’s zal de vraag naar
olie in de komende jaren afnemen, beargumenteren sommigen. Zie: The Economist,
‘Yesterday’s fuel’, 3-9 augustus 2013, p. 11.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2035, pp. 13 en 25; International Energy
Agency, World Energy Outlook 2013, p. 61
M. Finley, ‘The Oil Market to 2030 – Implications for Investment and Policy’,
Economics of Energy & Environmental Policy, nr. 1, 2012, p. 25.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2035, p. 25
Ibidem, p. 53.
Zie onder andere: International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, pp. 115123; International Energy Agency, Golden Rules for a Golden Age of Gas, Parijs, 2012;
European Commission, Unconventional Gas: Potential Energy Market Impacts in the
European Union, Joint Research Centre Institute for Energy and Transport, Petten,
2012; Yergin, The Quest, pp. 325-341.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2035, pp. 68 en 69.
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aandeel in de elektriciteitsproductie. 24 Het relatieve aandeel van steenkolen neemt
echter af en de verwachting is dat de consumptie ervan na 2030 een neerwaartse
trend zal laten zien.25 Ontwikkelingen in de energiesector en marktwerking leiden
in eerste instantie dus tot een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen
– waaronder de meer CO2-producerende kolen – hetgeen ten koste kan gaan van
het aandeel van andere, duurzame vormen.26 Dat heeft gevolgen voor de eerder
genoemde ambities tot verduurzaming en realisme is daarom geboden. Deze aspecten zullen later in dit geschrift uitgebreider aan bod komen.
Het aandeel niet-fossiele bronnen zal naar verwachting gaan stijgen tussen
2012 en 2035: van 18% tot 25% in de OESO-landen en van 10% tot 16% in
de niet-OESO-landen. Die toename komt vooral tot stand in de elektriciteitssector, door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen (waaronder zon
en wind). Buiten het OESO-gebied neemt ook het gebruik van waterkracht toe.
Het gebruik van biobrandstoffen in de vervoerssector speelt eveneens een rol.27
De verdere opkomst van hernieuwbare energie is te verklaren aan de hand van een
mix van factoren, waarbij staatssteun in de vorm van subsidies de meest bepalende
is. Het hangt dan ook voor een groot gedeelte van de hoogte van die subsidies
af – en de wil om publieke middelen daarvoor in te zetten – in hoeverre het aandeel hernieuwbare energie daadwerkelijk zal blijven toenemen. Daarnaast spelen
dalende kosten van de opwerking van hernieuwbare energie en het competitief
worden ervan op de lange termijn, CO2-emissieprijzen en langetermijn ontwikkelingen van fossiele brandstofprijzen een belangrijke rol.
Kernenergie wordt, als we naar de absolute cijfers kijken, momenteel vooral
opgewekt in de Verenigde Staten, Frankrijk en Rusland. Absoluut gezien zal de rol
van kernenergie gaan toenemen, waarbij naar verwachting de capaciteit vooral in
landen als China, Zuid-Korea, India en Rusland gaat groeien.28 Die toename ligt
min of meer in lijn met de toename van het totale energieverbruik, waardoor het
aandeel kernenergie relatief gezien min of meer gelijk zal blijven aan de huidige
situatie. De situatie ten aanzien van kernenergie is na de gebeurtenissen rondom

24

25
26

27

28

22

International Energy Agency, ‘Medium-Term Coal Market Report 2012 Factsheet’, 18
december 2012, via http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2012/december/
name,34467,en.html
Op de lange termijn neemt het gebruik van kolen volgens het IEA licht af, vooral door
een dalende vraag vanuit de OECD landen. Veel is echter afhankelijk van het gekozen
beleid.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2035, p. 69.
‘Wind- en zonne-energie verliezen van goedkope Amerikaanse kolen’, Het Financieele
Dagblad, 8 januari 2013.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2035, pp. 72-75; International Energy Agency,
World Energy Outlook 2013, pp. 204-206.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2035, pp. 76 en 77; International Energy
Agency, World Energy Outlook 2013, p. 64.
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Fukushima in Japan echter nog erg onzeker.29 In de komende jaren zullen op
besluiten
genomen
worden.
Dat geldt
zowel
voor Japan
als voor
andere
dit terrein
politiekemoeten
besluiten
genomen
moeten
worden.
Dat geldt
zowel
voor
Japan als
andere landen
die na Fukushima
metgebied
beleidswijzigingen
opzijn
het
landen
die voor
na Fukushima
met beleidswijzigingen
op het
van kernenergie
30
98
gebied vanwaaronder
kernenergieDuitsland,
zijn gekomen,
waaronder
Duitsland,
gekomen,
Zwitserland,
Italië,
China enZwitserland,
Frankrijk.99 Italië,
Hoe
31
China en Frankrijk.
Hoe
structureel
die wijzigingen
zijn iszal
nog
onduidelijk.
Ook
structureel
die wijzigingen
zijn
is nog onduidelijk.
Ook daarop
later
in dit geschrift
daarop
zal
later
in
dit
geschrift
nog
worden
teruggekomen.
nog worden teruggekomen.
32
100
Figuur8.8.Mondiale
Mondialeprimaire
primaire
energieconsumptie
bron
Figuur
energieconsumptie
perper
bron
20122012

Mondiale	
  primaire	
  energieconsumpIe	
  per	
  energiedrager	
  2012	
  
2%	
  
4%	
  

Olie	
  

7%	
  
33%	
  

Aardgas	
  
(Steen)kool	
  
Kernenergie	
  

30%	
  

Waterkracht	
  
24%	
  

Hernieuwbaar	
  

Figuur 8 toont een dwarsdoorsnede van de totale mondiale energieproductie in 2012,

Figuur 8 toont een dwarsdoorsnede van de totale mondiale energieproductie in
2012, waarbij het geheel wederom is opgedeeld in de verschillende primaire energieHet aandeel van olie, kolen en aardgas samen bedroeg in 2012 87% van het totaal,
dragers. Het aandeel van olie, kolen en aardgas samen bedroeg in 2012 87% van
waarvan
vooral
kolen en
gas in
de komende
verwachting
een steeds
groter
het totaal,
waarvan
vooral
kolen
en gas injaren
de naar
komende
jaren naar
verwachting
101
33 genoemd van de overige hernieuwbare
deel
is apart
een zullen
steeds uitmaken.
groter deel Waterkracht
zullen uitmaken.
Waterkracht is apart genoemd van de
bronnen
(2%),
omdat
het
wereldwijd
de
grootste
hernieuwbare
voor het
overige hernieuwbare bronnen (2%), omdat het
wereldwijdenergiebron
de grootsteishernieuwopwekken
van
elektriciteit.
In
2012
werd
7%
van
de
mondiale
energieconsumptie
bare energiebron is voor het opwekken van elektriciteit. In 2012 werd 7% van de
waarbij het geheel wederom is opgedeeld in de verschillende primaire energiedragers.

ingevuld door waterkracht, waarbij het vooral landen als China, Brazilië, Canada, de

De verkiezingen
Japan in Noorwegen
december 2012
gewonnen
Verenigde
Staten, in
Rusland,
enzijnIndia
zijn door
die de
hetconservatief-liberale
gebruik ervan
29

partij (LDP) van Shinzo Abe die in de aanloop naar de verkiezingen een duidelijke
voorkeur uitsprak voor een rol van kernenergie binnen de Japanse elektriciteitssector.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Zie:
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nederlandse
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Omroepstichting,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ‘Japanse
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  LPD
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  terug
	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  aan
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  macht’,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  16
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  december
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
terug 2012,
aan deviamacht’,
16 december 2012, via http://nos.nl/artikel/452255-japanse-ldp-terug-aan-dehttp://nos.nl/artikel/452255-japanse-ldp-terug-aan-de-macht.html;
British
macht.html; British Broadcasting Corporation, ‘Japan election: Shinzo Abe and LDP in sweeping win Broadcasting
Corporation,
‘Japan
election:
Shinzo
Abe
and
LDP
in
sweeping
win
- exit
exit poll’, 16 december 2012, via http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20745165
98
Zie poll’,
onder 16
andere:
Clingendael
Energy Programme, Germany’s ‘Energiewende’. Redefining the Rules
december
2012,International
via http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20745165
of30the Energy Game’, Briefing Paper, Den Haag, 2012; Siemens, One Year After Fukushima – Germany’s Path to a New
Zie onder andere: Clingendael International Energy Programme, Germany’s
Energy Policy, maart 2012. Volgens berekeningen van Siemens kan het schrappen van kernenergie uit de
‘Energiewende’.
Redefining
the Rules
of the euro
Energy inGame’,
Briefing
Den Haag,
energiemix
Duitsland
tot
1,7
triljoen
2030
gaanPaper,
kosten.
Zie:
http://www.reuters.com/article/2012/01/17/us-siemens-energy-idUSTRE80G10920120117
2012; Siemens, One Year After Fukushima – Germany’s Path to a New Energy Policy,
99
International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, p. 190.
100
maart
2012.
Volgens
van Siemens
schrappen van kernenergie uit
Bron:
British
Petroleum,
BP berekeningen
Statistical Review of World
Energy June kan
2013,het
p. 41.
101
Het
kolen Duitsland
zal volgens tot
het IEA
2017 het
aandeel
olie gaan
gaan evenaren.
Zie: http://www.
International
deaandeel
energiemix
1,7 in
triljoen
euro
in 2030
kosten. Zie:
Energy Agency, Medium-Term Coal Market Report 2012. Market Trends and Projections to 2017, Parijs, 2012.
102
reuters.com/article/2012/01/17/us-siemens-energy-idUSTRE80G10920120117
Ibidem, p. 36.
31
International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, p. 190.
33	
  
32
Bron: British Petroleum, BP Statistical Review
of World Energy June 2013, p. 41.
	
   33
Het aandeel kolen zal volgens het IEA in 2017 het aandeel olie gaan evenaren. Zie:
International Energy Agency, Medium-Term Coal Market Report 2012. Market Trends
and Projections to 2017, Parijs, 2012.
toepassen.102

23

hoofdstuk ii

mondiale energieconsumptie ingevuld door waterkracht, waarbij het vooral landen als China, Brazilië, Canada, de Verenigde Staten, Rusland, Noorwegen en
India zijn die het gebruik ervan toepassen.34
Ten slotte wordt in figuur 9 de energieconsumptie per land per hoofd van de
bevolking getoond, waarbij een donkere kleur paars een hogere consumptie betekent. Waar de energie-intensiteit – de energie die nodig is om een dollar van het
bruto binnenlands product te realiseren – momenteel meer dan twee keer zo laag
is in OESO-landen vergeleken met de landen daarbuiten, is de energieconsumptie
per capita veelal juist hoger in economisch sterk ontwikkelde landen. In 2010 lag
de gemiddelde mondiale energieconsumptie op 1,9 tonne oil equivalent (toe) per
capita: 4,4 toe binnen de OESO tegenover 1,2 toe in de rest van de wereld.35 Uit
de figuur is op te maken dat de consumptie per hoofd van de bevolking in 2012
het hoogst was in de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische
Emiraten en Noorwegen. De hoeveelheid energie die in een land per inwoner
wordt verbruikt is, naast de fase van economische ontwikkeling waarin het land
in kwestie zich bevindt, onder andere afhankelijk van de levensstijl van haar inwoners en het specifieke klimaat van het land.36 Mondiale ontwikkelingen in het
achterhoofd houdend zullen ook deze verhoudingen in de komende decennia
gaan verschuiven. In opkomende economieën met een uitdijende middenklasse
zal na verloop van tijd een toenemende hoeveelheid energie per inwoner worden
verbruikt.
Figuur 9. Energieconsumptie per hoofd van de bevolking 2012 (Mtoe)37

34
35
36
37
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Ibidem, p. 36.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, p. 55.
Ibidem, p. 55.
Bron: British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy June 2013, p. 43.
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2.3 Energie in Nederland: basisgegevens en kerngetallen
De energievoorziening in Nederland kan tot de betrouwbaarste ter wereld worden gerekend, waarbij nauwelijks sprake is van energieschaarste.38 De sector is
belangrijk voor de economie: het zorgt voor vijf procent van de totale Nederlandse
toegevoegde waarde.39 De IEA spreekt daarnaast van een aandeel van 10,9% van
het Bruto Binnenlands Product.40
Figuur 10. Primair en ﬁnaal energieverbruik in Nederland naar bron en sector (2012)41
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Figuur 10 toont per energiedrager – steenkool(producten), aardolie, aardgas,
elektriciteit, kernenergie en hernieuwbare energie – de energiestromen richting
de verschillende sectoren in het midden (finaal verbruik) – energiesector, nijverheid, vervoer, particuliere huishoudens en landbouw, visserij en dienstverlening
– en de omvang daarvan in petajoule. Aardolie en vooral aardgas domineren de
Nederlandse energiemix.42 Dat komt mede door de unieke status die Nederland
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Figuur 11. Totaal energieverbruik Nederland 1990-201243
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Figuur 11 en 12 geven een beeld van respectievelijk het totale energieverbruik in
Nederland tussen 1990 en 2012 en het totale energieverbruik naar energiedrager
in dezelfde periode.44 De grafiek in figuur 11 toont op enkele uitschieters na een
tamelijk stabiele, stijgende trend met een energieverbruik tussen de 65 Mtoe in
1990 en 83 Mtoe in 2010. Het totale verbruik in 2012 lag met 78 Mtoe 20%
hoger dan in 1990.
Figuur 12. Energieverbruik Nederland naar energiedrager 1990 - 201245
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/brochures/2012/11/05/cijfers-energie.html
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Rijksoverheid,
‘Cijfers
energie
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via
http://www.rijksoverheid.nl/documenten118
TNO, Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland, pp. 8-9. Dit cijfer is overigens neerwaarts
en-publicaties/brochures/2012/11/05/cijfers-energie.html
geflatteerd,
omdat accijnzen, loon- en winstbelasting niet gebonden zijn aan fossiele brandstoffen.
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meegenomen, komt men zelfs op een bedrag van 50 miljard euro op jaarbasis,
oftewel éénvijfde deel van de inkomsten die de Nederlandse staat per jaar genereert.50
Figuur 13. Totaal energieaanbod Nederland per energiedrager51
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Een bescheiden deel van de energiemix wordt ingevuld door kernenergie (1%),
elektriciteit (2%), afval en overige energiedragers (gezamenlijk 2%). Ook het
elektriciteit (2%), afval en overige energiedragers (gezamenlijk 2%).120 Ook het aandeel
aandeel hernieuwbare energie is, hoewel gestegen tot 3,34 Mtoe of 4% in 2012,
hernieuwbare energie is, hoewel gestegen tot 3,34 Mtoe of 4% in 2012, nog zeer
nog zeer beperkt. Het kabinet Rutte-II heeft in het regeerakkoord de ambitie
beperkt.
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Voorlopig loopt Nederland echter achter bij de Europese ambities aangaande de
opzichte van het niveau in 1990.124 Voorlopig loopt Nederland echter achter bij de
Een bescheiden deel van de energiemix wordt ingevuld door kernenergie
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Europese ambities aangaande de verduurzaming van de energievoorziening.125 Al deze
zaken zullen verderop in dit geschrift uitvoeriger aan bod komen.

TNO, Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland, pp. 8-9. Dit cijfer
is overigens neerwaarts geflatteerd, omdat accijnzen, loon- en winstbelasting niet
gebonden zijn aan fossiele brandstoffen. Hernieuwbare vormen van energie en
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51 Bron: CBS Statline, geraadpleegd op 12 februari 2014.
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verduurzaming van de energievoorziening.57 Al deze zaken zullen verderop in dit
geschrift uitvoeriger aan bod komen.
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De meeste energie in Nederland wordt, zoals zichtbaar gemaakt in figuur 14 en
15, verbruikt in de nijverheidsector (38%), gevolgd door de energiesector (17%),
De meeste energie in Nederland wordt, zoals zichtbaar gemaakt in figuur 14 en 15,
landbouw, visserij en dienstverlening (17%), vervoer (15%) en ten slotte particuverbruikt in de nijverheidsector (38%), gevolgd door de energiesector (17%),
liere huishoudens (13%). Die verdeling toont aan dat energiebesparingsmaatrelandbouw, visserij en dienstverlening (17%), vervoer (15%) en ten slotte particuliere
gelen en transformaties in energieverbruik binnen huishoudens, hoewel nuttig, in
huishoudens (13%). Die verdeling toont aan dat energiebesparingsmaatregelen en
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Bron:
CBS Energie-Nederland
Statline, geraadpleegd &
op Netbeheer
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de praktijk maar een kleine verandering teweeg kunnen brengen. Een daadwerkelijke kentering zal minstens ook moeten worden gedragen door de industrie-,
energie- en dienstverleningssector. Binnen de nijverheidssector wordt voornamelijk gebruik gemaakt van aardolie en -gas, terwijl de energiesector vooral wordt
gekenmerkt door het gebruik van aardgas en steenkolen. Aardgas speelt ook een
aanzienlijke rol in de landbouw, visserij en dienstverlening en is daarnaast bepalend voor het energiegebruik door huishoudens. Binnen de vervoersector wordt
die voorname rol door aardolie vervuld. Hernieuwbare energie vindt tot nu toe
vooral haar weg in de elektriciteitssector en dienstverlening. De verdeling tussen
de sectoren is tussen 1990 en 2012 min of meer gelijk gebleven (figuur 15).
2.4 Energie in de Europese Unie
De lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben naast hun eigen nationale beleid steeds nadrukkelijker te maken met Europees beleid en weten regelgeving op het terrein van energie.60 De eerste stappen op weg naar een gezamenlijk Europees energiebeleid werden reeds in 1952 genomen met de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS). In 1958 volgde
samenwerking op het gebied van kernenergie met het Euratom-verdrag. Sindsdien zijn de nodige stappen gezet op weg naar een gemeenschappelijk energiebeleid. Dat beleid richt zich sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw primair op de
liberalisering van de energiemarkt. Nationale monopolies zijn ontmanteld door
productie en distributie van elektriciteit van elkaar te scheiden. Het systeem van
centrale planning heeft zo langzamerhand plaats gemaakt voor een gedereguleerd
marktsysteem, waarin vrije concurrentie tussen verschillende leveranciers en keuzevrijheid voor EU-burgers de uitgangspunten zijn.
Het waarborgen van de continuïteit van de energievoorziening is het belangrijkste doel van het Europese energiebeleid. Daartoe worden bijvoorbeeld initiatieven ondernomen ter diversifiëring van de energieleveranciers en -transportmethoden, worden strategische olievoorraden aangehouden en bestaan er procedures voor crisissituaties. Naast energievoorzieningszekerheid hebben lidstaten in
toenemende mate te maken met EU-beleid gericht op de beperking van broeikasgasemissies; energie-efficiëntie; hernieuwbare energie; de ontwikkeling van
nieuwe energietechnologieën; en onderzoek naar het gebruik van kernenergie.61
Ook voor Nederland is de Europese interne energiemarkt – en dan vooral
de coördinatie met Noordwest-Europese landen – steeds relevanter geworden.
Hoewel over de gewenste invulling ervan gediscussieerd kan worden – bijvoorbeeld over de precieze verdeling van bevoegdheden tussen ‘Brussel’ en de nationale
lidstaten – is de integratie van de nationale markten een belangrijke doelstelling
voor zowel energievoorzieningszekerheid als voor economische groei in Europa.
De Europese Unie als geheel is de grootste energie-importeur van de wereld en in
60

61
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Zie voor een overzicht onder andere: Autoriteit Consument en Markt, ‘Wet- en
regelgeving energie’, via www.acm.nl
Bron: europa.eu
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de loop der jaren steeds afhankelijker geworden van andere landen.62 Die afhankelijkheid kost de lidstaten per jaar ruim 350 miljard euro aan importen van onder
andere olie, gas en steenkolen. En dat bedrag is groeiende.63
Door samenwerking kan die afhankelijkheid worden ingeperkt, zo is de gedachte. Een van de stappen die daartoe als onderdeel van het Third Legislative Package on the Liberalisation of the Energymarkets64 – een pakket aan maatregelen en
regulering ten behoeve van een interne gas- en elektriciteitsmarkt – is genomen, is
de oprichting van ACER: een agentschap dat de samenwerking tussen nationale
energieregulators moet stroomlijnen.65 De integratie en koppeling (harmonisering) van de verschillende nationale energienetten is dan ook één van de kernpunten binnen het Europese energiebeleid. Daarbij valt te denken aan het, soms tot op
detailniveau, vastleggen van gemeenschappelijke regelgeving, technische aspecten
en veiligheidsnormen. Op dat vlak kunnen nog de nodige stappen worden gezet.
Hetzelfde geldt voor het wegwerken van knelpunten bij het onderling uitwisselen van gas, onder andere via pijpleidingen die gas in beide richtingen kunnen
transporteren; het harmoniseren van marktregels van alle lidstaten; het wegnemen
van gereguleerde prijzen en het bieden van zoveel mogelijk keuzevrijheid voor de
consumenten.
In dit geschrift staat het Nederlandse energiebeleid centraal, maar omdat dit beleid
steeds verder vervlochten raakt met beleidskeuzes van buurlanden en van de Europese
Unie – en lidstaten op bepaalde terreinen niet langer kunnen vasthouden aan nationaal beleid – wordt ook aan Europese marktverhoudingen aandacht besteed.
2.5 Primair verbruik: de deelmarkten van de energiesector
In deze paragraaf volgt een beschrijving van de verschillende deelsectoren en
-markten die gezamenlijk het verbruik van primaire energie bepalen. Er wordt
begonnen met de oliesector, waarna de gas- en steenkolensector de revue zullen
passeren. Ten slotte komt de elektriciteitssector – waaronder ook kern- en hernieuwbare energie – aan bod.
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Zie voor energiegegevens specifiek voor de Europese Unie: European Commission
Directorate-General for Energy, Market Observatory for Energy:Key Figures, juni 2011,
via http://ec.europa.eu/energy/observatory/countries/doc/key_figures.pdf
Europese Commissie, Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa, De Europese
Unie in het kort, Brussel, 2013, pp. 3 en 4.
Zie voor een presentatie over de kern van dit pakket aan maatregelen: European
Commission Directorate-General for Energy, The entry into force of the EU third energy
package, via http://ec.europa.eu/energy
Bron: Europa-Nu, via www.europa-nu.nl
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2.5.1 De mondiale oliemarkt
De geschiedenis van olie – bestaande uit een combinatie van hoofdzakelijk koolwaterstoffen en zwavel – gaat ver terug.66 Al vanaf het jaar 3000 voor Christus
werd bitumen, dat van nature voorkomt in ruwe aardolie, in het Midden-Oosten
gebruikt als grondstof bij de bouw van muren en wegen. Daarnaast deed het
dienst als brandstof om vuur en dus licht mee te maken en werd het als medicijn
gebruikt tegen een breed scala aan aandoeningen, van bloedingen tot kortademigheid.67 In het Westen was kennis over dergelijke toepassingen eeuwenlang afwezig,
waarschijnlijk omdat de grote oliebronnen buiten de grenzen van het Romeinse
rijk lagen.68 Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond in Galicië
(Centraal Europa) en Roemenië een kleinschalige olie-industrie. Ruwe olie werd
met de hand opgegraven en van boren op diepte was nog geen sprake; in Europa
ontbrak het aan de technologie om dat mogelijk te maken.69 Dat was anders in de
Verenigde Staten waar, na vele mislukte pogingen, in 1859 in Titusville, Pennsylvania de eerste succesvolle boring naar olie plaatsvond.70
Sindsdien is er veel veranderd.71 Na vele toepassingen en grote vondsten in onder andere Rusland, het Verre en het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika
is olie niet meer weg te denken uit de huidige moderne samenleving. “Hardly a day
goes by in which oil – whether in terms of its price, its impact on the economy, its role
in international relations and in the environment – is not a major newspaper story or in
the television news or a hot topic on the blogs”, stelt de Amerikaanse energie-expert
Daniel Yergin kernachtig vast.72 Hij spreekt van een ‘tijdperk van olie’ en als het
huidige belang ervan in ogenschouw wordt genomen kan een dergelijke omschrijving nauwelijks als overdreven worden beschouwd.73 Olie wordt, na exploratie,
productie en raffinage, gebruikt als brandstof voor het vervoer in gemotoriseerde
voertuigen en als grondstof voor de chemische industrie, waarbinnen het wordt
toegepast in tal van onmisbare producten, waaronder medicijnen en chemicaliën.
Het maakt aldus onderdeel uit van bijna ieder aspect van het dagelijks leven en is
als zodanig een onmisbaar element van onze samenleving geworden. Hoewel de
energiesector altijd in beweging is, zal het die status in ieder geval ook de komende
decennia nog wel behouden.74
66
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Voor een onvolledige, maar bruikbare tijdlijn van de geschiedenis van energie, zie:
http://danielyergin.com/World-Energy-timeline/
Yergin, The Prize, p. 8.
Ibidem.
Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 11.
Voor een uitgebreide geschiedenis van de olie-industrie, van de eerste vondsten tot de
huidige situatie, zie: Yergin, The Prize. Zie ook: B. Black, Petrolia: The Landscape of
America’s First Oil Boom, Baltimore, 2003.
Yergin, The Prize, p. 763.
Meer specifiek stelt Yergin: “For ours is a civilization that has been transformed by the
modern and mesmerizing alchemy of petroleum. This is what has made it the age of oil.” In:
The Prize, p. 762.
Ibidem, p. 773.

Figuur 16. Bewezen* oliereserves eind 2012 (miljarden vaten)143
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Oliereserves zijn (zeer) onevenredig verdeeld over staten (figuur 16): bepaalde landen hebben
meer dan genoeg voor de komende decennia en misschien zelfs eeuw, terwijl er bij andere landen
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internationale handel in olie, waarbij enorme hoeveelheden – olie is de meest verhandelde
grondstof ter wereld en in 2011 werden 42 miljoen vaten per dag interregionaal verhandeld – van
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landen hebben meer dan genoeg voor de komende decennia en misschien zelfs
eeuw, terwijl er bij andere landen geen druppel in de grond zit. Die onevenredige
Naast vraag en aanbod hebben ook speculaties, emoties en mondiale politieke en economische
verdeling zorgt enerzijds voor een levendige internationale handel in olie, waarontwikkelingen invloed op de uiteindelijke prijs.145 Naast kopers en verkopers bepalen
bij enorme hoeveelheden – olie is de meest verhandelde grondstof ter wereld en
handelaren, hedgers en speculanten de prijzen op de mondiale oliemarkt, die per seconde (kunnen)
in 2011 werden 42 miljoen vaten per dag interregionaal verhandeld – van olieexporterende naar olie-importerende landen gaan. De prijs, uitgedrukt per vat
op de oliemarkt en wordt bepaald door een complex
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143 Bron: British Petroleum, BP Statistical
Review of vraag
World Energie
June 2013, p.hebben
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144 Er zijn verschillende soorten olie. De indeling vindt plaats op basis van het zwavelgehalte, of de ‘zoetheid’ van de
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geprijsd relatief aan een bepaalde type olie (benchmarks). Onder de belangrijkste benchmarks zijn momenteel de Brent
Crude en de West Texas Intermediate. Zie: E-on, ‘De olieprijs’, via
http://www.eon.nl/zakelijk/middel/energiemarkt/energieprijs/olieprijs
145 Ibidem.
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Bron: British Petroleum, BP Statistical Review of World Energie June 2013, p. 6.
* ‘Bewezen’ reserves zijn de voorraden die onder huidige economische en politieke
omstandigheden en met huidige technologische stand van zaken gewonnen kunnen
worden.
Er zijn verschillende soorten olie. De indeling vindt plaats op basis van het zwavelgehalte,
of de ‘zoetheid’ van de olie, en dichtheid ervan. Om binnen het woud van verschillende
soorten olie tot marktprijzen te komen wordt olie geprijsd relatief aan een bepaalde
type olie (benchmarks). Onder de belangrijkste benchmarks zijn momenteel de Brent
Crude en de West Texas Intermediate. Zie: E-on, ‘De olieprijs’, via http://www.eon.nl/
zakelijk/middel/energiemarkt/energieprijs/olieprijs
Ibidem.
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42 miljoen vaten per dag interregionaal verhandeld – van olie-exporterende naar olieimporterende landen gaan. De prijs, uitgedrukt per vat van 159 liter, komt tot stand op
de oliemarkt en wordt bepaald door een complex samenspel van factoren.144 Naast
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vraag en aanbod hebben ook speculaties, emoties en mondiale politieke en
economische ontwikkelingen invloed op de uiteindelijke prijs.145 Naast kopers en
verkopers bepalen handelaren, hedgers en speculanten de prijzen op de mondiale
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dus op grote schaal en binnen een zeer diverse context gehandeld in ruwe olie,
hetgeen de markt erg dynamisch maakt.

binnen een zeer diverse context gehandeld in ruwe olie, hetgeen de markt erg
dynamisch maakt.
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Bron: British Petroleum, BP Statistical Review of World Energie June 2013, p. 8.
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Yergin, The Prize, pp. 501-522 en 615-634.
De OPEC, of organisatie van olie-exporterende landen in het Nederlands, werd
opgericht op 14 september 1960 door Venezuela, Saoedi-Arabië, Koeweit, Irak en
Iran. Directe aanleiding was het eenzijdig verlagen van de prijs van een vat ruwe olie
met 7% door Standard Oil of New Jersey, maar de stichtende landen hadden daarnaast
vooral sterkere economische en politieke redenen om de OPEC tot leven te wekken.
Vandaag de dag bestaat de OPEC uit 12 participerende landen, zijnde Algerije, Angola,
Ecuador, Iran, Irak, Koeweit, Libië, Nigeria, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigd
Arabisch Emiraten en Venezuela. De missie van de organisatie is “to coordinate and unify
the petroleum policies of its Member Countries and ensure the stabilization of oil markets
in order to secure an efficient, economic and regular supply of petroleum to consumers, a
steady income to producers and a fair return on capital for those investing in the petroleum
industry.” (zie: www.opec.org)
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’7081 van de vorige eeuw heeft zich namelijk een machtsverschuiving voltrokken,
waarbij grote olieproducerende landen ten koste van de internationale oliemaatschappijen steeds meer invloed naar zich hebben toegetrokken.82 Ruim 80 procent van mondiale oliereserves wordt momenteel gecontroleerd door overheden
en hun veelal genationaliseerde staatsoliemaatschappijen.83 Vijftien van de twintig
grootste oliemaatschappijen ter wereld zijn in handen van een staat, waaronder
de grootste, Saudi Aramco uit Saoedi-Arabië, maar ook Petróleos de Venezuela, The
National Iranian Oil Company, Qatar Petroleum, Gazprom Neft en Rosneft (Rusland), Petrobras (Brazilië), CNOOC en PetroChina.84 Als ook de gasreserves worden meegenomen in de berekeningen, dan is zeventig procent van de mondiale
reserves in handen van staatsbedrijven.
Tevens heeft tachtig tot negentig procent van alle nieuwe olieprojecten een
staatsconcern als meerderheidsaandeelhouder.85 De miljarden euro’s aan olie-inkomsten die in de staatsfondsen van de olie-exporterende landen vloeien geeft
hen, alle op een geheel eigen wijze, de nodige invloed op het wereldtoneel.86 Daarbij schrikken de olieproducerende landen er niet voor terug om oliereserves in te
zetten als machtsmiddel87 ten behoeve van niet energiegerelateerde staatsbelangen.88 Olie is als handelswaar, vooral als we naar de exploratie- en productiefase
(upstream) kijken, aldus intiem verweven met geopolitiek en macht.89 Het zwarte
goedje is, zo wordt wel gezegd, tien procent economie en negentig procent politiek.90
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Yergin, The Prize, pp. 545-569.
R. op het Veld, De strijd om energie, Amsterdam, 2008, pp. 85-100.
Ibidem, pp. 137-138; International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, pp.
421 en 432.
Yergin, The Prize, p. 770.
Op het Veld, De strijd om energie, pp. 137 – 138.
De term die veelvuldig gebruikt wordt voor landen die vergaand afhankelijk zijn van
opbrengsten uit olie of gas is ‘petro-staat’. Hoewel dergelijke landen inderdaad worden
geconfronteerd met overeenkomstige uitdagingen – met name ten aanzien van stabiele
economische ontwikkeling op de lange termijn – verschillen ze verder veelal op andere
terreinen volledig van elkaar. Zie Yergin, The Quest, p. 107 e.v.
Zo verkoopt Venezuela, het land met de grootste bewezen reserves, een derde deel
van zijn olie beneden marktprijs aan bondgenoten, waaronder Cuba en MiddenAmerikaanse landen. Dat kost het land jaarlijks zo’n $20 miljard. ‘Petrol populism
fuels Venezuela diplomacy’, AlJazeera, 13 april 2013, via http://www.aljazeera.com/
indepth/features/2013/03/201332312641137906.html
J. Meijknecht & L. van Geuns, ‘Aardolie: economisch en maatschappelijk smeermiddel
voor Nederland’, in: J. Ganzevles en R. van Est (red.), Energie in 2030. Maatschappelijke
keuzes van nu, Rathenau Instituut, Boxtel, 2011, p. 322.
Yergin, The Prize, p. XV.
Daniel Yergin, in: “Vrije energiemarkt is goed voor de wereld”, ‘M.’ Maandblad van
NRC Handelsblad, juli 2006, p. 9.
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Intermezzo: ‘Peak Oil ’
“Periodically ever since I was a small boy, there has been an agitation predicting an oil
shortage, and always in the succeeding years the production has been greater than ever before”, aldus J. Howard Pew, voorzitter van Sun Oil, in 1925.91 Sinds de ontdekking van
olie in Amerika in 1859 heeft de angst dat de oliebronnen droog komen te liggen regelmatig zijn kop opgestoken: in de jaren ’80 van de negentiende eeuw toen de voorraden
in Pennsylvania opraakten, direct na de Eerste en Tweede Wereldoorlog en gedurende
de oliecrisis in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het plotseling voelbaar worden van
de enorme toename van de ‘energiehonger’ van opkomende economieën als China en
India blies de angst nieuw leven in aan het begin van de huidige eeuw.92 Er zou sprake
zijn van ‘peak oil’: de productie van olie ligt (bijna) op het hoogste punt die het ooit
zal bereiken en zal vervolgens alleen nog maar gaan afnemen. De theorie kent zijn oorsprong in wat ook wel ‘Hubbert’s peak’ wordt genoemd. De wetenschapper en geoloog
Marion King Hubbert voorspelde dat de peak in het geval van Amerika ergens tussen
1965 en 1970 bereikt zou worden. De theorie die op zijn waarnemingen is gebaseerd
stelt dat in ieder geografisch gebied waar olie wordt gewonnen de productie een klokvormige cyclus doorloopt, waarbij de productie afneemt nadat de Hubbert’s peak is bereikt.
Hebben we de piek ditmaal daadwerkelijk bereikt? De meningen daarover lopen sterk
uiteen. Het staat in ieder geval vast dat de hoeveelheid olie die uit de grond kan worden
gehaald niet oneindig is. Veel hangt echter af van prijsontwikkelingen en de voortschrijding van technologische ontwikkelingen. Na iedere hierboven genoemde voorspelling
van peak oil werden met behulp van technologische ontwikkelingen nieuwe bronnen gevonden of rendabel gemaakt. In 2012 kwam het Belfer Center for Science and International Affairs met een rapport waarin wordt gesteld dat van een piek voorlopig geen sprake
is.93 Sterker nog, voorraadcapaciteit is wereldwijd groeiende en wel op een dermate niveau dat het wel eens de consumptie voorbij zou kunnen streven.94 Ook Yergin spreekt
in zijn laatste boek over schattingen op basis van omvangrijke databestanden, waarin
de olievoorraden blijven toenemen.95 Daarbij speelt ook ‘onconventionele olie’ een rol,
waaronder schalieolie, olieboringen in de diepzee en de winning van olie uit teerzanden
in Canada (tight oil).96 Natuurlijk blijven ook dit verwachtingen die gepaard gaan met
onzekerheden en beide bronnen zijn niet onomstreden.97 Zo zijn nieuwe olievelden
veelal zeldzamer, kleiner en moeilijker te winnen in vergelijking met ontdekkingen die
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Yergin, The Prize, p. 205.
Yergin, The Quest, pp. 229-233.
L. Maugeri, Oil: The Next Revolution. The Unprecedented Upsurge of Oil Production
Capacity and What it Means for the World, Belfer Center for Science and International
Affairs, Cambridge, 2012.
Ibidem, p. 6.
Yergin, The Quest, p. 239.
Zie onder andere: PricewaterhouseCoopers, Shale oil: the next energy revolution, 2013.
R.T. Pierrehumbert, ‘The Myth of “Saudi America”’, 6 februari 2013, via http://
www.slate.com/articles/health_and_science/science/2013/02/u_s_shale_oil_are_we_
headed_to_a_new_era_of_oil_abundance.single.html
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gedaan werden halverwege de twintigste eeuw.98 Hoewel er dus sterke aanwijzingen zijn
dat het bereiken van de piek nog wel even op zich zal laten wachten, lijkt de discussie
voorlopig nog niet beslecht.99

Naast de geopolitieke situatie vragen ontwikkelingen bij het transport, de opslag,
raffinage, verwerking, distributie en consumptie van olie (downstream) om aandacht. Dat heeft vooral te maken met de grotere investeringen die tegenwoordig
nodig zijn om consumerende landen te voorzien van olie. Olieproductie en consumptie hebben zich in de loop der tijd een steeds minder lokaal karakter aangemeten. Om blijvend olie bij de consument te krijgen zijn daardoor grotere investeringen nodig, bijvoorbeeld in olietankers en pijpleidingen, waarbij wederom
geopolitieke motieven meespelen.100 Landen (en allianties) zullen er naar streven
een zo gunstig mogelijke positie op de oliemarkt te krijgen. Pijpleidingen zorgen
ervoor dat olie (uiteindelijk) getransporteerd kan worden naar afnemers. Producerende landen profiteren van strategische verbindingen – waaronder pijpleidingen
– en dat maakt het automatisch tot een geopolitiek thema.101
Ook de wereldwijde raffinagecapaciteit zal de komende jaren om kapitaalinjecties vragen. Aan de ene kant om de bestaande capaciteit in de pas te laten
lopen met de vraagzijde van de markt, maar ook omdat het raffinageproces steeds
complexer en duurder aan het worden is door een kwaliteitafname van geproduceerde ruwe olie en hogere kwaliteitsstandaarden.102 Omdat het raffinageproces
van oudsher dicht bij de gebruiker plaatsvindt, geldt dit met name voor landen als
China, India en het Midden-Oosten, waar de vraag naar geraffineerde producten
zal gaan toenemen. Tel daarbij op de investeringen die gedaan moeten worden in
de upstream keten om de toename van de vraag naar olie op te kunnen vangen en
het wordt duidelijk dat er in de nabije toekomst een behoorlijke som geld nodig
is in de oliesector. Dat terwijl de bereidwilligheid tot investeren van banken en
98

99

100

101

102

Meijknecht & Van Geuns, ‘Aardolie: economisch en maatschappelijk smeermiddel
voor Nederland’, p. 321.
Zo stelt Kenneth S. Deffeyes in zijn boek Hubbert’s Peak: the Impending World Oil
Shortage dat de piek reeds bereikt is, hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor de
wereldeconomie. Voor een genuanceerde analyse van het debat over dit thema zie: L.
Graefe, ‘The Peak Oil Debate’, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, nr. 2,
2009.
Meijknecht & Van Geuns, ‘Aardolie: economisch en maatschappelijk smeermiddel
voor Nederland’, p. 323.
Een mooi voorbeeld daarvan is de totstandkoming van de Bakoe-Tbilisi-Ceyhan pijplijn,
die olie over een lengte van 1768 kilometer uit Azerbeidjaan vervoert. Zie: Yergin, The
Quest, pp. 53-63. Ook rondom de inmiddels geschrapte plannen voor de Nabuccopijplijn – die Kaspisch gas naar Europa had moeten transporteren om minder afhankelijk
te worden van Rusland – speelden duidelijk geopolitieke motieven. Hetzelfde geldt voor
de geplande Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) en de Trans Adriatic Pipeline (TAP).
Daarover zal meer worden gezegd in hoofdstuk 4.
Ibidem; International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, p. 543.
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investeringsfondsen wegens de recente economische crisis gering is en de druk om
dergelijke investeringen te doen op korte termijn bovendien nauwelijks voelbaar
is door een (tijdelijke) dalende olievraag. Dit alles zorgt voor onzekerheden in de
toevoer van olie en heeft gevolgen voor de balans (aanbodzijde) van de oliewaardeketen. Volatiliteit103 is de nieuwe realiteit, hetgeen ook zal teruggrijpen op Europa
en Nederland.104
2.5.2 Nederland en olie
Nederland heeft zelf een kleine olievoorraad. De winning daarvan werd wegens
hoge kosten stopgezet in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, maar sinds 24
januari 2011 zijn enkele olievelden in Drenthe weer in productie genomen.105
Gezien de kleine hoeveelheden olie die Nederland rijk is blijven we zeer afhankelijk van andere landen (ruim 90%) als het om onze toegang tot olie gaat.106 De
grootste hoeveelheid werd in 2012 vanuit Rusland geïmporteerd, gevolgd door
het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Saoedi-Arabië en Nigeria (figuur 18). Door
voor een gediversifieerde aanvoer van olie te kiezen wordt de afhankelijkheid, en
daarmee de risico’s, gespreid over verschillende herkomstlanden. Dat wil niet zeggen dat Nederland zich nergens zorgen over hoeft te maken: Rusland en SaoediArabië nemen een stevige positie in binnen de mix en bij het (gedeeltelijk) wegvallen van die aanvoer – iets wat gezien recente ontwikkelingen niet geheel valt uit te
sluiten – zullen de gevolgen ernstig zijn.107
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Volatiliteit is de beweeglijkheid van een koers of prijs. Het gaat hier om de
beschikbaarheid van olie en de daarmee samenhangende prijs.
Clingendael International Energy Programme, Age of Paradox. Exploring the Uncertain
World of Energy: 2010-2020, Den Haag, 2011, p. 34.
Rijksoverheid, ‘Oliewinning’, via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/olie/
oliewinning; Rijksoverheid, ‘Oliewinning in Nederland hervat’, via http://www.
rijksoverheid.nl/nieuws/2011/01/24/oliewinning-in-nederland-hervat.html
Meijknecht & Van Geuns, ‘Aardolie: economisch en maatschappelijk smeermiddel
voor Nederland’, p. 325.
Zo is het niet ondenkbaar dat de situatie in Saoedi-Arabië een toenemende instabiliteit
gaat vertonen, waarbij wereldolieprijzen een grote rol spelen. Dat is iets waar ook de
Amerikaanse denktanks The Brookings Institution en The Washington Institute rekening
mee houden. Zie: The Brookings Institution, ‘Revolution in Riyadh’, via http://www.
brookings.edu/research/papers/2013/01/revolution-in-riyadh en The Washington
Institute, ‘The Other Threat to Oil Supplies: Shiite Tensions in Saudi Arabia and
Bahrain’, via http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-otherthreat-to-oil-supplies-shiite-tensions-in-saudi-arabia-and-bahrai
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Figuur 18. Aandeel landen in olie-import Nederland 2011108

Aandeel	
  olie	
  import	
  naar	
  Nederland	
  2012	
  
27%	
  

32%	
  

Rusland	
  
Noorwegen	
  
Saoedi-‐Arabië	
  

10%	
  
11%	
  
10%	
  

10%	
  

Nigeria	
  
Verenigd	
  Koninkrijk	
  
Overig	
  

	
  

Als het om olie gaat speelt er meer dan gebruik alleen en omdat olie een aantal fasen

Als het om olie gaat speelt er meer dan gebruik alleen en omdat olie een aantal
fasen doorloopt alvorens bij de consument terecht te komen dient de wereldoliede totale (waarde)keten te worden bekeken.177 In dat perspectief
speelt Nederland een
markt vanuit de totale (waarde)keten te worden bekeken.109 In dat perspectief
prominente rol in de wereldwijde distributie, raffinage en opslag van olie.178 Een deel
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in IEA-verband182 en 30 dagen in het kader van EU-afspraken.183 Deze voorraden
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sproken in IEA-verband114 en 30 dagen in het kader van EU-afspraken.115 Deze
voorraden liggen verspreid over het land in diverse depots en bij verschillende olieen opslagbedrijven. De grootste voorraden bevinden zich in Rotterdam.116 Hoe
Nederland invulling geeft aan deze plicht is geregeld in de Wet voorraadvorming
aardolieproducten 2012 (Wva 2012).
2.5.3 De mondiale gasmarkt
Aardgas bestaat uit verschillende brandbare bestanddelen. De belangrijkste daarvan is methaan (CH4), aangevuld met butaan (C4H10), ethaan (C2H6) en propaan
(C3H8). Het gasmengsel wordt gecomplementeerd door een kleine hoeveelheid
niet-brandbare stoffen, waaronder stikstof, koolstofdioxide en het giftige bestanddeel waterstofsulfide. Net als olie kent aardgas een lange geschiedenis. Tussen 6000
en 2000 v. Chr. was men in het toenmalige Perzische rijk getuige van aardgaslekken die waarschijnlijk vlam vatten door de inslag van bliksem. De ‘eeuwige vuren’
die zo ontstonden waren indertijd onverklaarbare verschijnselen en vormden de
basis voor het geloof van de ‘vuuraanbidders’. Later, tussen 900 en 200 v. Chr.,
werd door de Chinezen bewust gebruik gemaakt van aardgas, waarbij met behulp
van bamboe zelfs de eerste ‘pijpleidingen’ werden ingezet. Het gas werd vervolgens
verbrand om er zout uit gesteente mee te verkrijgen. In Europa bleef het gebruik
van aardgas onbekend tot het in de jaren ’50 van de zeventiende eeuw werd ontdekt in Engeland. Pas vanaf 1790 werd gas, gewonnen uit kolen, de primaire
brandstof voor het verlichten van huizen en straten. Ook in de Verenigde Staten
werd vanaf 1821 gebruik gemaakt van gas voor verlichting en koken. Het werd
echter alleen lokaal gewonnen en gebruikt wegens het ontbreken van mogelijkheden om het over grote afstanden te vervoeren. Daar kwam door technologische
ontwikkelingen van pijpleidingen gedurende de twintigste eeuw verandering in,
al bleef men nog lang een groot gedeelte van het aardgas – dat veelal gevonden
werd als bijproduct van olievondsten – affakkelen. Mondiaal kreeg gas als energiebron pas echt momentum als gevolg van de oliecrisis in de jaren ’70 van de vorige
eeuw.117
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Figuur 19. Bewezen gasreserves eind 2012 (biljoen kubieke meters)118
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In figuur 19 is te zien welke tien landen ter wereld (eind 2012) over de grootste aardgasvoorraden
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schieters en na Qatar en Turkmenistan valt een groot gat met de overige landen.
Reserves alleen zeggen echter weinig over productie en toekomstige productiede geproduceerde hoeveelheid gas in49	
  2012 (figuur 20) dan valt direct op dat enkele
groei. Kijken we naar de geproduceerde hoeveelheid gas in 2012 (figuur 20) dan
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niet in de top tien van grootste reserves staat, is het vijfde land waar het de productie betreft. Ook China, Noorwegen, Saoedi-Arabië en Indonesië produceren
meer in vergelijking met een aantal staten die over aanzienlijk grotere gasreserves
beschikken.
Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder de mogelijkheden en de wil van
landen om olievoorraden te exploiteren. Zo is de gasproductie van Iran een stuk
lager dan op basis van reserves verwacht zou mogen worden, vooral doordat de
sector – mede door internationale sancties – zwaar onderontwikkeld is. Onder
regie van de Verenigde Staten zijn zware internationale sancties tegen het land
ingesteld, wegens het vermeende bestaan van een Iraans kernwapenprogramma.
De sancties verbieden onder andere investering in de voor het land essentiële energiesector.120 Hoewel ten tijde van het schrijven van deze tekst onderhandelingen
plaatsvonden over het programma en enige sanctieverlichting had plaatsgevonden, waren de meeste sancties nog van kracht. Ook als ze worden opgeheven zal
het veel investeringen en tijd kosten om de opgelopen achterstand in te lopen.
Net als in het geval van olie is een groot deel van de mondiale aardgasreserves
in handen van staatsbedrijven. Grote hoeveelheden Russisch gas, waarvan Europa
voor een aanzienlijk deel afhankelijk is, worden gecontroleerd door de Russische
staat. Rusland heeft al een aantal malen laten zien er niet voor terug te schrikken
aardgasleveranties als politiek drukmiddel te gebruiken door de gaskraan richting
Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië dicht te draaien of prijzen plotseling fors te
verhogen. Hoewel de Europese positie ten opzichte van Rusland niet per definitie
zwakker is, speelt de vrees voor Russische machtspelletjes of die van doorvoerlanden vaak mee op de achtergrond bij het uitstippelen van een Europees energiebeleid.121 Doordat in Europa energiebedrijven hun aardgas voornamelijk (nog)
inkopen via langetermijncontracten, waarbinnen de gasprijzen deels gekoppeld
zijn aan de olieprijzen, profiteren gasproducenten indirect van hoge olieprijzen.
Waar op de oliemarkt de greep van OPEC-landen steeds groter lijkt te
worden,122 zijn de vooruitzichten voor een vergelijkbare macht van de grote gasproducerende landen moeilijker te duiden. Enerzijds wordt aan de stoelpoten gezaagd
van de grote conventionele gasproducenten door de doorbraak van technologische
innovaties die het mogelijk maken moeilijk winbaar gas uit de grond te halen en
te vervoeren. Te denken valt aan fracking, horizontal drilling, liquified natural gas
(LNG) en brandstof uit methaanhydraten (‘ontvlambaar ijs’). Bij fracking wordt
120

121

122
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Zie onder andere: U.S. Department of State, ‘Energy-Related Sanctions Under
Executive Order (E.O.) 13590’, 25 november 2011, via http://www.state.gov/e/eb/rls/
fs/2011/177760.htm
J. de Kort & A. Spanjer, ‘Russische energiepolitiek: bedreiging voor Europa?’,
Kwartaalschrift Economie, nr. 3, september 2008, pp. 341-359; A. Spanjer, ‘Russia
and Europe’s Mutual Dependency: Consequences for Russian Gas Price Reform and
European Security of Supply’, Papers and Proceedings of the Seminar Infrastructure
Reliability, Delft, 2006.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, p. 113.
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naar schaliegas geboord, waarbij men, om het gesteente waarin het gas opgesloten
ligt te kunnen bereiken, op een bepaalde diepte horizontaal verder boort. Om het
gas te doen vrijkomen, moet de steenlaag (schalie) gestimuleerd worden, hetgeen
‘hydraulisch fractureren’ dan wel ‘fracken’ wordt genoemd. Daarbij wordt onder
hoge druk een mix van water, zand en chemicaliën de steenlaag ingespoten, zodat
het gesteente barst en het gas kan ontsnappen en kan worden opgevangen.123 Om
schaliegas is veel te doen. Zo heeft het ervoor gezorgd dat energieprijzen in de
Verenigde Staten drastisch zijn gedaald. Dat heeft gevolgen voor de concurrentiepositie van de rest van de wereld. Energie-intensieve bedrijven beginnen zich
terug te trekken uit Azië om zich te vestigen in de Verenigde Staten, omdat Azië
het aflegt tegen de lage energieprijzen in Amerika en de aantrekkingskracht van
lage arbeidskosten in Azië niet meer zo sterk is als voorheen. Schaliegas wordt dan
ook wel bestempeld als een revolutionaire vondst die de energiewereld volledig op
zijn kop zal zetten. Zonder deze nieuwe vorm van gas tekort te willen doen is dat
in werkelijkheid minder eenduidig. Zo is veel rondom de effecten van schaliegasboringen – waaronder de mogelijke vervuiling van grondwater, bodembewegingen en watergebruik – nog onbekend en zijn er mogelijk ongewenste neveneffecten te verwachten. Daarbij gaat het niet alleen om milieukwesties, maar ook om
geopolitieke gevolgen. Te denken valt aan instabiliteit in traditionele gasproducerende landen door dalende inkomsten als gevolg van het effect van schaliegas op
de gasprijzen en gasimport van landen.124 In Europa heerst tot op heden vooral
verdeeldheid rondom het onderwerp (zie figuur 21).125 In Nederland is vooralsnog
terughoudend gereageerd op de mogelijkheden die schaliegas eventueel kan bieden.126 Hierop zal later in dit hoofdstuk nog worden teruggekomen.
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Een van de bezwaren tegen het winnen van schaliegas is dat bij het fracken grote
hoeveelheden water en chemicaliën gebruikt worden. Ook op dit terrein gaan de
ontwikkelingen echter snel. Zo worden er momenteel reeds technieken gebruikt waarbij
veel minder water nodig is. Zie: ‘Waterless Fracking Makes Headway in Texas, Slowly’,
The Texas Tribune, 27 maart 2013, via http://www.texastribune.org/2013/03/27/
fracking-without-water-makes-headway-texasslowly/
The Hague Centre for Strategic Studies & TNO, The Geopolitics of Shalegas, Den Haag,
februari 2014; W. Auping & S. De Jong, ‘Impications Of The US Shale Revolution
for Countries in the EU Neighbourhood’, EUGlobalStrategy, 31 januari 2014; B. Alter
& E. Fishman, ‘The dark side of energy independence’, The New York Times, 27 april
2013, via http://www.nytimes.com/2013/04/28/opinion/sunday/the-dark-side-ofenergy-independence.html?_r=0
De voornaamste wetenschappelijke adviseur van de Europese Unie gaf onlangs wel
aan dat bewijs uit onderzoek winning van schaliegas toelaat. Zie: ‘EU’s chief science
advisor gives shale gas go-ahead’, EurActiv.com, 11 april 2013, via http://www.euractiv.
com/science-policymaking/eu-science-adviser-clears-shale-news-519031?utm_
source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=EurActivRSS
Zie onder andere: Economist Intelligence Unit, Breaking new ground. A special report
on global shale gas developments, Londen, 2011; Elsevier, Een geschenk uit de diepte:
schaliegas, 16 maart 2013.
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Figuur 21. Europese verdeeldheid over winning schaliegas.127

Toelichting bij de figuur: Nederland was ten tijde van schrijven één van de landen
waar het winnen van schaliegas nog niet was toegestaan. Hetzelfde geldt voor Luxemburg, Frankrijk, Tsjechië en Bulgarije. In de overige landen is de winning van schaliegas wel toegestaan. In bepaalde gevallen zijn ook al vergunningen afgegeven.
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Liquified natural gas (LNG) is een manier om gas vloeibaar te maken, zodat het
in volume aanzienlijk afneemt ten opzichte van aardgas in gasvormige toestand.
Daardoor kan het vervolgens gemakkelijker in grote hoeveelheden per tanker over
zee worden getransporteerd en opgeslagen. Eenmaal aan land wordt het gas weer
omgezet in ‘gewoon’ aardgas en verder getransporteerd via pijpleidingen. Een
nieuwe ontwikkeling om in de gaten te houden wat LNG betreft is de export
ervan vanuit Tanzania, Mozambique, Australië en vooral de Verenigde Staten.128
Daarnaast is methaanhydraat – ook wel brandbaar ijs genoemd omdat het gas
ingekapseld zit in ijsklompen – een recente ontwikkeling waar veel van wordt
verwacht.129 Vooral Japan is bezig de mogelijkheden te onderzoeken dit type gas
op grote schaal te winnen vanuit de diepzeebodem.130 Er is nog veel onzeker over
de mogelijkheden die bestaan om methaanhydraten op grote schaal te winnen,
maar de verwachting is dat het over een aantal jaren commercieel kan worden geëxploiteerd. Er wordt zelfs verondersteld dat ‘wereldwijd in de hydraten zelf twee
keer zo veel energie opgesloten zit als in alle andere fossiele bronnen bij elkaar.’131
Verscheidene producerende landen zijn door de marktonzekerheden die dergelijke ontwikkelingen met zich meebrengen erg voorzichtig als het op investeringen in nieuwe conventionele projecten aankomt. De gasmarkt is dus aan het
verschuiven, ook steeds meer in de richting van een wereldmarkt. Waar nu nog
sprake is van lokale markten (Europa, de VS, Azië) met eigen prijzen, is er – zij
het langzaam – steeds meer sprake van een trend naar wereldwijde concurrentie
die aanstuurt op mondiale prijzen. Daarnaast is langzaamaan een ontwikkeling
zichtbaar waarbij de gasprijs losser komt te staan van de olieprijs. Naast langetermijncontracten is de laatste jaren een levendige ‘spotmarkt’ ontstaan waar gasprijzen dagelijks of nog frequenter wijzigen en veelal een stuk lager liggen dan de
aan olie gekoppelde prijzen. De langetermijncontracten komen daarmee onder
druk te staan.132

United States of America Department of Energy Office of Fossil Energy, Order
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Nations, Washington, 7 augustus 2013, via http://energy.gov/sites/prod/files/2013/08/
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Sinds 2011 stroomt Russisch gas door de Oostzee direct naar Europa (Duitsland)
via de Nord Stream pijpleiding van ruim 1200 kilometer lengte. Gasunie heeft
een aandeel van 9% in dat project. In de toekomst bestaat de mogelijkheid om
de pijpleiding door te trekken naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen wordt ook gebouwd aan de South Stream pijpleiding, die vanaf Rusland
door de Zwarte Zee naar Bulgarije gaat lopen. Vanaf Bulgarije zal het gas verder
getransporteerd worden via pijpleidingen naar Griekenland, Italië en Oostenrijk.
South Stream zal naar verwachting in 2018 operationeel zijn. Daarnaast zal, als
alles volgens plan verloopt, Kaspisch gas uit Azerbeidjaan Europa gaan bereiken
vanaf 2019 via de Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Die verbinding loopt dan vanaf
Griekenland, Albanië, de Adriatische Zee, via Italië richting West-Europa. Een
andere optie die eveneens wordt overwogen is om gas uit Azerbeidjaan, via Turkije naar Europa te transporteren door de Trans Anatolia Natural Gas Pipeline
(TANAP). Deze pijpleidingen zullen worden aangesloten op de reeds bestaande
South Caucasus Pipeline, die als primair doel heeft om gas vanuit Azerbeidjaan
naar Georgië en Turkije te transporteren. Hoewel de hoeveelheid gas die via deze
pijpleidingen zal stromen beperkt is, betekent het toch een belangrijke aanvulling
op de gasmix van de EU en daarmee minder afhankelijkheid van Rusland.133 Azerbeidjaan is aldus een belangrijke, strategische geopolitieke schakel voor de Europese Unie. Hetzelfde geldt voor Turkmenistan met zijn enorme aardgasreserves.
Een pijpleiding – de Trans Caspian Pipeline (TCP) – zou voor een verbinding via
Azerbeidjaan naar Europa kunnen zorgen. Geopolitiek gezien ligt die verbinding
gevoelig (door de weerstand van Rusland ertegen) en het project is al een aantal
keren uitgesteld. Of het er uiteindelijk van komt is dan ook onzeker. Onderhandelingen daarover waren ten tijde van schrijven wel weer gaande.
Anderzijds komt, ook met deze onzekerheden in het achterhoofd, de positie van klassieke, grote gasproducerende landen niet direct in gevaar. De vraag
naar aardgas blijft zoals gezegd in de toekomst zeer waarschijnlijk aanzienlijk
toenemen. Europa heeft het nodig wil het CO2-uitstoot beperken,134 Azië om
economische groei te faciliteren, de VS om minder energieafhankelijk te worden
en het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en West-Afrika om in binnenlands verbruik te voorzien en de eigen economie te diversifiëren.135 Gas wordt tevens regelmatig genoemd als de (meest) ideale partner voor hernieuwbare energie, met name
wind.136 Gasgestookte elektriciteitscentrales vormen, zolang de geschiktheid van
andere hernieuwbare vormen onbewezen of economisch onrendabel blijft, tech133
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Voor een uitgebreid overzicht van het externe gasbeleid van de EU zie: S. de Jong,
The EU’s External Natural Gas Policy – Caught Between National Priorities and
Supranationalism, Proefschrift tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale
Wetenschappen, Koninklijke Universiteit Leuven, 2013.
Gas is de schoonst beschikbare fossiele brandstof.
Clingendael International Energy Programme, Age of Paradox, p. 38.
Zie onder andere: Clingendael International Energy Programme, Wind and Gas. Backup or Back-out “That is the Question”, Den Haag, 2011, pp. 7, 9, 12 en 35.
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nologisch gezien de meest veelbelovende back-up capaciteit voor grootschalige
toepassing van windenergie.137 De ontwikkelingen voor schaliegas zoals hierboven
voor de VS beschreven zijn in Europa nog verre van duidelijk. Zo heeft Frankrijk
het boren naar schaliegas voorlopig verboden en verschillen de vooruitzichten per
land op dit terrein aanzienlijk.138 Ook de gasmarkt zal – afhankelijk van exporten
uit Tanzania, Mozambique, Australië en de Verenigde Staten – op korte en middellange termijn waarschijnlijk een bepaalde krapte blijven vertonen. De moeite
die Europa daarnaast nog steeds ondervindt om gasvoorraden structureel te diversifiëren speelt reuzen als Gazprom verder in de kaart.
2.5.4 Nederland en gas
Aardgas speelt in de Nederlandse energievoorziening een cruciale rol.139 Nederland is binnen de Europese Unie de grootste gasproducent. Al voordat aardgas
werd gevonden in Nederland werd gebruik gemaakt van ‘stadsgas’ dat in gasfabrieken werd geproduceerd door droge distillatie van steenkool.140 In 1948 werd gas
gevonden in het Drentse Coevorden, maar het belang ervan voor de Nederlandse
samenleving en economie nam pas echt een vlucht na het ontdekken van het
gasveld onder het Groningse Slochteren in 1959. Na het aanleggen van een hogedruknetwerk door Gasunie kregen nagenoeg alle huishoudens een aansluiting op
het gas.141 Schommelingen in de economie, voorzieningszekerheidprognoses en
wijzigende inzichten over het gebruik van gas voor grootschalige elektriciteitsopwekking leidden tot regelmatige politieke beleidswijzigingen in de manier waarop
het gas werd ingezet.142 Tussen 1962 en 1974 was het doel zoveel mogelijk gas
op tijd te verkopen, alvorens kernenergie een grote vlucht zou nemen. Daartoe
ontwikkelde Esso een plan om van huishoudelijke verwarming de belangrijkste afzetmarkt te maken. In 1963 werd de Gasunie opgericht, waaraan de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) al het gas moest verkopen.143 Na de eerste oliecrisis
in 1973 werd men voorzichtiger en kwam de nadruk op voorzieningszekerheid te
137

138

139

140

141
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143

Eveneens economisch gezien, indien de CO2-prijs op een dermate hoog niveau komt
te liggen dat nieuw geïnstalleerde windenergie koolgestookte elektriciteit vervangt in
plaats van gasgestookte elektriciteit.
Clingendael International Energy Programme, Age of Paradox, p. 38; KPMG, Shale
Gas – A Global Perspective, 2011.
A. Correljé, ‘Aardgas: Eén verleden en vele toekomstscenario’s’, in: Ganzevles en van
Est (red.), Energie in 2030, p. 339.
Zie voor een uitgebreide beschrijving over de rol van aardgas in Nederland: A. Correljé,
C. van der Linde & T. Westerwoudt, Natural Gas in the Netherlands : From Cooperation
to Competition?, Amsterdam, 2003.
M. van Rossum & O. Swertz, ‘De Nederlandse Aardgaswinning’, in: De Nederlandse
Economie 2010, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, 2011, p. 234; Vereniging
van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven Nederland, Toekomstige Energiesituatie in
Nederland, Arnhem, 1980, p. 35.
Correljé, ‘Aardgas: Eén verleden en vele toekomstscenario’s’, p. 343.
Ibidem, p. 345-347 en 354-355.
Van Rossum & Swertz, ‘De Nederlandse Aardgaswinning’, p. 235.
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liggen, waarbij ook werd begonnen met de exploratie van kleinere gasvelden.144
Aan het eind van de jaren tachtig, mede door het ineenstorten van de olieprijs en
het groeiend aanbod van Russisch en Noors gas, hanteerde de Nederlandse staat
twee kerndoelen binnen het gasbeleid: Nederland zou zijn exportpositie moeten
behouden terwijl de voorzieningszekerheid gegarandeerd moest blijven. Daardoor
werd Nederland steeds meer een ‘swingproducent’ die flexibel kon inspringen op
schommelingen in de vraag naar buitenlands gas.145
Intermezzo: ‘The Dutch Disease’146
Nederlanders hebben de twijfelachtige eer dat er een (ongewenst) economisch fenomeen naar hun land is vernoemd. Het gaat om de ‘kwaal’ waar Nederland in de jaren
’60 van de vorige eeuw mee te maken kreeg en die de naam ‘The Dutch Disease’ of ‘De
Nederlandse Ziekte’ heeft gekregen. Vanaf 1962, na de grote aardgasvondsten in Groningen, werd Nederland een grote exporteur van gas. Terwijl deze export Nederland
grote hoeveelheden inkomsten opleverde, bleken daar voor de rest van de economie
paradoxaal genoeg ook enkele grote nadelen aan vast te zitten. De gulden raakte door de
gasexport snel overgewaardeerd, waardoor de Nederlandse export van andere goederen
relatief duurder werd en als direct gevolg daarvan afnam. Nederlandse ondernemingen,
vooral in de agrarische en nijverheidssector, werden minder competitief door goedkopere import en toenemende inflatie. Uiteindelijk steeg de werkloosheid daardoor en
moesten steeds meer ondernemingen overgaan tot het aanvragen van faillissement. In
1977 werd de term Dutch Disease geïntroduceerd door het weekblad The Economist.

Meer recent wordt de gassector vooral gekenmerkt door de liberalisering van de
markt. Deze hervorming komt voort uit het streven van de Europese Unie om één
gemeenschappelijke Europese energiemarkt tot stand te brengen. Voor Nederland
begon dat in 1995 met de publicatie van De derde energienota door de toenmalige
minister van Economische Zaken Wijers.147 In 2000 werd een nieuwe Gaswet
geïntroduceerd, waarin de rol van Gasunie als inkoper en transporteur van gas
gehandhaafd bleef, maar lokale gasbedrijven wel moesten gaan concurreren met
buitenlandse leveranciers. Enkele jaren later werd ook het gastransportnet toegankelijk gemaakt voor nieuwe binnenlandse en buitenlandse gashandelaren en
in 2004 werd Gasunie daadwerkelijk gesplitst in twee aparte bedrijven, Gasterra
(groothandel en inkoop) en Gasunie (transport).148 De pijpleidingsystemen kwamen voor 100% in eigendom van de staat. Gasterra bleef in eigendom bij de staat
(50%) en Shell en Exxon (ieder 25%). Het idee daarachter was dat wanneer er ver144
145
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Correljé, ‘Aardgas: Eén verleden en vele toekomstscenario’s’, pp. 345-347.
Ibidem, p. 348.
Zie ook: Clingendael International Energy Programme, FAQ Dutch Disease, CIEP
paper nr. 2, Den Haag, 2013.
Correljé, ‘Aardgas: Eén verleden en vele toekomstscenario’s’, p. 348.
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schillende aanbieders van gas zouden komen, de leveringszekerheid op die wijze
gegarandeerd zou blijven. Immers, met de liberalisering is juist ook de regeling
rond de voorzieningszekerheid van gas verloren gegaan. Gasunie is wettelijk namelijk niet meer verantwoordelijk voor de langetermijn voorziening van gas, ‘omdat Nederlands gas niet langer gereserveerd mag worden voor puur Nederlandse
gebruikers.’149 De zekerheid betreffende gaslevering wordt nu aan de markt overgelaten, met als uitzondering de piekleveringen op koude dagen. Het gas wordt
in ons land verhandeld op de Title Transfer Facility (TFF) via de ICE/ENDEX,
de fysieke markt voor gas, waarbij zoals eerder vermeld steeds vaker sprake is van
dagelijks vastgestelde prijzen (spotprijzen), in plaats van langetermijncontracten.
Figuur 22. Nederlandse aardgasbaten 1996-2010150
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hoger zijn. In 2010 exporteerde Nederland vooral gas naar Duitsland. België, het
Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Zwitserland waren eveneens belangrijke afnemers (figuur 23). Daarnaast werd – veelal uit strategische en financiële
overwegingen – aardgas ingevoerd vanuit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk,
Rusland, Denemarken en Duitsland (figuur 24).
Figuur 23. Uitvoer van aardgas naar land van bestemming 2010153

Figuur 23. Invoer van aardgas naar land van herkomst 2010221

Figuur 24. Invoer van aardgas naar land van herkomst 2010154

Figuur 23. Invoer van aardgas naar land van herkomst 2010221
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aardgasproductie staan de laatste jaren nauwelijks nog nieuwe vondsten. Zo is in
2011 slechts 6 miljard kubieke meter aan nieuw aardgas ontdekt. De reserves zijn
door een herevaluatie van eerder aangetoonde voorraden ook nog eens negatief
bijgesteld.158
Omdat een constant winningstempo technisch gezien echter onwaarschijnlijk
is, zullen reserves waarschijnlijk in een afbouwend tempo gewonnen gaan worden.159 De staat heeft ook maatregelen afgekondigd om de productie in het meest
risicovolle gebied rondom Loppersum tussen 2014 en 2017 met tachtig procent
te verminderden. Daardoor zal de periode waarin aardgas kan worden gewonnen
(iets) worden opgerekt. Dan nog heeft aardgas als pijler onder onze economie een
beperkte levensduur.160 Nederland zal in toenemende mate afhankelijk worden
van importen uit het buitenland, wat consequenties kan hebben voor de hoogte
van het BBP, de houdbaarheid van de overheidsvoorzieningen en – in het kader
van dit geschrift vooral – de voorzieningszekerheid.161 Ook vraagt de wisselende
samenstelling van geïmporteerd gas aanpassingen van de installaties bij gasleveranciers en eindgebruikers. Dat kan wat kosten betreft in de honderden miljoenen
euro’s lopen.162
De eerder besproken kansen die LNG en groen gas bieden kunnen voor diversificatie zorgen. Ook kijkt de Nederlandse overheid naar de mogelijkheden die
schaliegas op termijn biedt. Voor het boren naar dergelijke bronnen gelden echter
strikte wetten en regels, waarbij toezicht wordt gehouden door het Staatstoezicht
op de Mijnen. In 2013 is een onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen
gedaan door het ministerie van Economische Zaken.163 Volgens minister Kamp is
uit dat onderzoek gebleken dat ‘de risico’s van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn.’164 Voordat er
echter proefboringen zullen worden gedaan zal een commissie van deskundigen
een visie op het rapport geven. Ondertussen heerst er een debat over de vraag of
Nederland het gas überhaupt zou moeten willen winnen.165 Daarbij worden niet
158
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altijd even zuivere argumenten aangehaald. Voorstanders trekken regelmatig onterecht de vergelijking met de Verenigde Staten – waar sprake is van een volledig
andere context – en overschatten op die wijze de mogelijke impact van schaliegas
voor Nederland. Tegenstanders daarentegen, wijzen regelmatig naar incidenten
die plaats hebben gevonden in Amerika. Die incidenten werden veelal veroorzaakt
door menselijke fouten die ontstonden door het niet naleven van protocollen.
Zij kijken eenzijdig naar doemscenario’s en lijken nauwelijks open te staan voor
tegenargumenten. De tijd zal moeten leren wie uiteindelijk aan het langste eind
zal trekken. De visie van de auteurs van dit geschrift zal in het hoofdstuk met
aanbevelingen aan bod komen.
Daarnaast kan Nederland, ook wanneer eigen voorraden teruglopen, een belangrijke rol blijven spelen als ‘leverancier van flexibiliteit en verdeelcentrum voor
Noordwest-Europa.’166 De ligging, ervaring, kennis en gasinfrastructuur bieden
Nederland de kans om de ‘gasrotonde’ van Europa te zijn en te blijven. Net als
bij olie worden de geografische afstanden tussen producent en consument langzamerhand steeds groter, waardoor het duurder wordt het gas op de plaats van
bestemming te krijgen. Door het bieden van flexibiliteit, via het opslaan van grote
hoeveelheden geïmporteerd gas, de aanleg van pijpleidingen tussen Nederland en
het Verenigd Koninkrijk en de aanleg van LNG terminals – bijvoorbeeld die op de
Maasvlakte – kan Nederland ondanks de teruglopende productie een belangrijke
rol blijven spelen binnen de internationale gassector. Handel, opslag, transport en
kennis zullen daarbij een grotere rol gaan spelen.167 Ook innovaties zoals power to
gas, waarbij duurzaam opgewekte energie opgeslagen en getransporteerd kan worden in de vorm van gas biedt kansen voor Nederland. Daarover zal meer worden
gezegd in de laatste twee hoofdstukken.
2.5.5 De mondiale steenkoolmarkt
Steenkool is een verzamelnaam voor verschillende steensoorten – turf, bruinkool,
antraciet en grafiet – die grotendeels bestaan uit een mix van koolstof, waterstof,
zwavel en zuurstof. Al rond het jaar 1000 voor Chr. werd steenkool in China
gebruikt om er koper mee te smelten. Later gingen ook de Romeinen het gebruiken, onder andere als energiebron.168 In Europa werden kolen verder niet eerder
gebruikt dan in de Middeleeuwen en pas ten tijde van de Industriële Revolutie
kwam het gebruik ervan echt van de grond en dan eerst en vooral in GrootBrittannië. Kolen werden toen gebruikt om de pas uitgevonden stoommachine aan
te drijven. Tegenwoordig wordt steenkool gebruikt voor de productie van staal en
cement en binnen tal van industriële processen, maar de belangrijkste toepassing
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ervan is het genereren van elektriciteit. Kolen worden dan ook wel de ‘ruggengraat
van de elektriciteitssector’ genoemd: in 2010 werd daarbinnen 65% van het wereldwijde kolenverbruik geconsumeerd.169
Hoewel ruim zeventig landen beschikken over kolenreserves zijn de hoeveelheden,Hoewel
net als bij
olie en gas, onevenredig verdeeld over de wereld. De Verenigde
ruim zeventig landen beschikken over kolenreserves zijn de
Staten, Rusland, China, Australië en India beschikken over veruit de meeste rehoeveelheden, net als bij olie en gas, onevenredig verdeeld over de wereld. De
serves, gezamenlijk ruim 60% van het totaal (figuur 26). De productie voor de
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betrouwbare, beschikbare conventionele energiebron die er is.238

Figuur 25. Kolenreserves als percentage van de totaal geraamde voorraden (eind 2012)

Kolenreserves	
  als	
  percentage	
  van	
  het	
  totaal	
  
Zuid-‐Afrika	
  
Kazachstan	
  
Oekraïne	
  	
  
Duitsland	
  
India	
  
Australië	
  
China	
  
Rusland	
  
VS	
  
0	
  

5	
  

10	
  

15	
  

20	
  

25	
  

30	
  

%	
  van	
  totaal	
  

Figuur 26. Kolenproductie als percentage van het totaal in 2012240
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Figuur 27. Kolenproductie als percentage van het totaal in 2012173
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kernenergie, verder worden besproken in de volgende paragraven over de elektriciteitsmarkt.
2.5.7 De elektriciteitsmarkt
Hoewel mensen al langere tijd wisten van het bestaan van statische elektriciteit
heeft het tot de zeventiende eeuw geduurd voordat het fenomeen serieus werd
bestudeerd. Het duurde nog langer voordat men elektriciteit echt begon te begrijpen. Zo wist Benjamin Franklin te verhelderen dat het fenomeen ‘bliksem’
veroorzaakt werd door ‘elektriciteit’; een ontlading tussen positieve en negatieve
energie in de atmosfeer.177 In de eeuw daarna groeide de kennis over elektriciteit
en de mogelijke inzet ervan gestaag en in 1882 lukt het de Amerikaanse uitvinder Thomas Edison om elektriciteit toe te passen om de kantoren van bankier
J.P. Morgan en The New York Times te verlichten. Dat deed hij met behulp van
een kleine op steenkool gestookte elektriciteitscentrale die hij een paar blokken
verderop had gebouwd.178 Edison’s werk kan als startpunt worden gezien van de
grootschalige toepassing van elektriciteit in het dagelijks leven van de mens, waaruit het tegenwoordig niet meer is weg te denken. Elektriciteit is een zeer apart
fenomeen: omdat het niet is op te slaan moeten vraag en aanbod altijd nagenoeg
gelijk zijn aan elkaar. Daarnaast wordt het, hoewel het niet zichtbaar is, wel fysiek
geleverd aan de consument. Deze eigenschappen maken het voor de netbeheerders
en producenten continue een uitdaging het elektriciteitsnet in balans te houden.
2.5.8 Elektriciteit in Nederland
De eerste elektriciteit voor particulier gebruik in Nederland werd in 1886 geproduceerd in Kinderdijk. In 1910 was het totaal opgestelde vermogen 66 megawatt
(MW)179 en in 2012 was dat toegenomen tot 30.000 MW. Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden steeg van 670 kilowattuur
(kWh) in 1950 tot gemiddeld 3500 kWh in 2012. In 1949 werd de Samenwerkende Electriciteits-Productie-bedrijven (SEP) opgericht. Deze organisatie zorgde
voor het normaliseren van de bestaande spanningsniveaus en het met elkaar verbinden van de verschillende centrales door middel van koppelnetten.
Vanaf de jaren zestig kende Nederland een veelheid aan kleine regionale elektriciteitsproductie- en distributiebedrijven. De energiebedrijven vielen destijds
onder de lagere overheden en de prijsvorming was ondoorzichtig. De onderlinge
prijsverschillen tussen de verschillende regio’s waren groot en niet gunstig voor de
industriële grootverbruikers. De grootverbruikers moesten namelijk concurreren
met Duitse en Franse bedrijven, die grotendeels draaiden op goedkope gesubsidieerde kernenergie. De Nederlandse productiemix werd daarentegen nog gedomineerd door relatief kleine aardgas- en oliegestookte centrales en enkele grotere
kolengestookte centrales. Het aandeel nucleaire energie was gering en na de ramp
177
178
179
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in Tsjernobyl in 1986 werd het uitwerken van nucleaire plannen voor de bouw
van drie grote centrales volledig stopgezet.180
In 1989 trad een nieuwe Elektriciteitswet in werking ter bevordering van de
liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Productie en distributie van elektriciteit
werden gescheiden en er werd ingezet op leveringszekerheid en kostenvermindering door meer efficiënte bedrijfsvoering. Een nationaal elektriciteitsbedrijf –
door het samenvoegen van de vier grote productiebedrijven – kwam er niet. De
productiecapaciteit van de kleine elektriciteitsbedrijven was al wel in de tachtiger/
negentiger jaren gebundeld in vier productiebedrijven. De SEP speelde hierbij
een overkoepelende rol, wat het deed lijken op een nationaal elektriciteitsbedrijf.
Door de liberalisering kwamen de distributiebedrijven tegenover de productiebedrijven te staan.181 De landelijke planning van productiecapaciteit ging verloren
en er ontstond overcapaciteit. Allerlei dure projecten werden ontwikkeld zonder
dat er in de praktijk al sprake was van een echte markt.
Met de Europese eenwording en de stimulering van het openen van de verschillende deelmarkten kwam minister van Economische Zaken Wijers in 1995
met de Derde Energienota. Daarin werd de lijn van de EU gevolgd voor de liberalisering van de interne Europese energiemarkt: de grenzen zouden open gaan en
de klant kwam centraal te staan. Deze zou niet langer hoeven kiezen uit alleen de
Nederlandse aanbieders van elektriciteit, maar zou voortaan ook stroom kunnen
afnemen van bijvoorbeeld Duitse of Belgische leveranciers. Het lukte minister
Wijers niet om voor het inwerking-treden van de nieuwe Elektriciteitswet in 1998
samen met de sector een Grootschalig Productie Bedrijf te vormen (GPB). Een
dergelijke nationale speler zou beter in staat zijn geweest te concurreren op de Europese markt, zij het dat het ook de marktwerking aanzienlijk zou hebben beperkt.
Wijers had marktwerking in het algemeen hoog op de agenda geplaatst blijkens
ook de oprichting van de mededingingsautoriteit die als marktmeester toezicht
op de diverse markten moest gaan houden. Na het mislukken van het GPB werd
het eerste Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijf door zijn overheidsaandeelhouders verkocht aan een Amerikaans bedrijf.182 In de jaren daarna zijn ook bijna
alle andere bedrijven in buitenlandse handen overgegaan. Enkelen daarvan zijn
weer doorverkocht. De liberalisering en de privatisering hebben de elektriciteitsproductiesector fundamenteel veranderd van een systeem van centrale planning naar een gedereguleerd marktsysteem. Het centrale hoogspanningsnet is in
staatshanden gebleven en de landelijke netbeheerder TenneT is verantwoordelijk
gemaakt voor het handhaven van de netstabiliteit. De distributienetwerken zijn
eveneens in handen van de lagere overheden, de provincies en steden gebleven.
Netbeheerders, producenten en de overheid staan door de veranderingen die gepaard gaan met de liberalisering voor hernieuwde uitdagingen.
180
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Elektriciteit wordt, net als ten tijde van Edison, nog altijd grotendeels opgewekt
door middel van de stoomcyclus. Door verbranding van brandstof wordt stoom
geproduceerd die de stoomturbine aandrijft. Op zijn beurt drijft de stoomturbine
een generator aan, waarmee de elektriciteit wordt opgewekt. Ongeveer 60% van
de elektriciteit in Nederland wordt centraal geproduceerd door gebruik te maken
van kolencentrales en gascentrales (STEG). In Nederland staan per eind 2014 in
totaal 11 operationele koleneenheden met een totaal vermogen van 7300 MW. In
die centrales worden kolen als brandstof gebruikt. Bij de STEG-centrales drijft
zowel een gasturbine (aangedreven door hete gassen) als een stoomturbine de generatoren aan, waardoor een hogere efficiëntie kan worden bereikt. De nieuwste
kolencentrales hebben een energie-efficiëntie van rond de 46%, hetgeen wil zeggen dat 46% van de gebruikte primaire energie uiteindelijk wordt omgezet in
elektriciteit. De nieuwste STEG-centrales halen een efficiëntie van 60%.
Verder heeft Nederland een nucleaire centrale in Borssele (485 MW) staan.
Dergelijke centrales maken eveneens gebruik van de stoomcyclus om elektriciteit
op te wekken, maar in plaats van kolen of gas wordt de energie benut die vrijkomt
bij de splijting van uranium. Uranium wordt als grondstof gewonnen in landen als
Kazachstan, Australië, Canada en een aantal Afrikaanse landen, waaronder Niger.
Aan beschikbare voorraden is voorlopig geen tekort. Het Brits/Duits/Nederlands
consortium URENCO produceert van die voorraden lichtverrijkt uranium dat als
brandstof voor kerncentrales over de gehele wereld wordt gebruikt. Kernenergie
kan vanuit veel verschillende perspectieven worden beoordeeld en net als iedere
andere energiebron heeft het enkele voor- en nadelen. Nadelen zijn de gevolgen die de winning van uranium kan hebben op landschap en natuur, het risico
van nucleaire proliferatie, de mogelijke verspreiding van kernwapens en de afvalproblematiek rondom radioactief restafval dat overblijft na de splijtingscyclus. Dit
afval moet voor hele lange periodes veilig worden opgeslagen totdat het radioactief
verval is uitgewerkt. 183
Over de veiligheid van kernreactoren zelf woedt ook nog altijd – vaak een
emotioneel geladen – debat. Dat debat komt mede voort uit de ongevallen die
zich in de loop der geschiedenis hebben voorgedaan, zoals in Harrisburg (Three
Mile Island, 1979), Tsjernobyl (1986) en recent Fukushima (2011). Voor een deel
is echter ook sprake van irrationaliteit en ongeïnformeerdheid.184 Geen enkele
kernreactor is volledig zonder risico’s en die eis stellen is niet reëel. Feit is wel dat
de nieuwere generaties reactoren – de zogenoemde 3+ en IV generatie – nog weer
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veiliger in gebruik zijn dan de eerdere ontwerpen.185 Bovendien leek de maatschappelijke weerstand tegen kernenergie de laatste jaren af te zwakken, in ieder
geval voordat het ongeval in Fukushima had plaatsgevonden.186 Voor een deel is
dat ingegeven door de rol die kernenergie als schone vorm van energie kan spelen
bij de gevoelde noodzaak de uitstoot van CO2 sterk te verminderen.187 Hoewel
vaak nadruk wordt gelegd op de hoge aanschafkosten die gepaard gaan met het
bouwen van een kerncentrale, staat daar tegenover dat ze van alle beschikbare opties in principe het meest geschikt zijn voor basislast.188 Daarmee wordt bedoeld
dat kerncentrales ten opzichte van de andere conventionele brandstoffen tegen de
laagste variabele kosten draaien en daarbij het minst slijten.189 Zeker als vergunningen worden verleend voor langere perioden dan veertig jaar wordt het exploiteren van een kerncentrale economisch gezien aantrekkelijk. Daarnaast levert het
opwekken van elektriciteit met kerncentrales nauwelijks enige uitstoot van CO2
op.
Intermezzo: De nieuwe generatie kerncentrales
In 2001 werd het ‘Generation IV International Forum’ (GIF) opgericht. Binnen dit
initiatief werken 13 landen in internationaal verband met elkaar samen om één of meer
geavanceerde reactorsystemen te ontwikkelen. Aangesloten zijn Argentinië, Brazilië,
Canada, China, Frankrijk, Japan, Zuid-Korea, Rusland, Zuid-Afrika, Zwitserland, het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie (Euratom). In 2002
kwam GIF met de mededeling een zestal reactorsystemen geselecteerd te hebben die de
toekomst van kernenergie zouden moeten gaan representeren. De geselecteerde systemen – zogenaamde generatie IV reactoren – zullen vanaf 2030-2040 geïmplementeerd
kunnen worden en, zo wordt gezegd, beter aansluiten op hedendaagse sociale, economische en milieueisen. Zo zouden de reactoren op duurzame basis kunnen voldoen
aan de toenemende vraag naar energie, terwijl betere bescherming tegen proliferatie en
terroristische aanvallen gewaarborgd is. Ook small modular reactors – reactoren met een
vermogen van minder dan 300 MW – bieden mogelijkheden voor de toekomst. Mede
doordat ze gemakkelijker zijn te financieren.190
De zogenaamde derde generatie kerncentrales zijn reeds per direct leverbaar. Enkele
fabrikanten uit de Verenigde Staten, Rusland, Japan en Frankrijk zijn in staat dergelijke
centrales te bouwen, elk met eigen specifieke innovaties. Zo heeft het Franse Areva
185
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zijn nieuwe ontwerp uitgerust met een extra veiligheidssysteem: ‘een zogenaamde corecatcher die in het onwaarschijnlijke geval van een kernsmeltongeval de radioactieve stoffen opvangt en zorgt dat ze niet weglekken.’191 Daarnaast zijn een centimeters dikke
wand van het reactorvat, een tegen aardbevingen, orkanen en aanslagen bestendige
mantel van gewapend beton en back-ups en noodaggregaten onderdeel van de hernieuwde veiligheidsmaatregelen. In feite zijn derde generatie reactoren aldus op drie verschillende manieren veiliger gemaakt. De eerste is ‘redundantie’: belangrijke systemen
worden, naarmate ze kritieker worden, twee- drie- of viermaal uitgevoerd. De tweede
is ‘diversificatie’: gebruikte onderdelen worden bij verschillende fabrikanten ingekocht
om de kans op falen door ontwerpfouten te minimaliseren. Ook worden redundante
onderdelen op verschillende plaatsen ingebouwd, zodat bij beschadigingen op de ene
plaats onderdelen op de andere plaats blijven werken. Bij de derde categorie gaat het
om ‘passiviteit’: systemen werken op krachten die altijd gelden, zoals zwaartekracht (bijvoorbeeld koelwater waarvoor geen pompen nodig zijn) en blijven dus functioneren bij
de uitval van stroom.192
De reactor in Dodewaard die in 1997 werd gesloten was een eerste generatie centrale;
de reactor in Borssele is er een van de tweede generatie. In Nederland is de zorg voor het
radioactief afval ondergebracht bij COVRA N.V. dat in handen is van de staat.

Naast de centrale productie van stroom, zoals hierboven is besproken, wordt
ongeveer 30% van de elektriciteit decentraal opgewekt met behulp van warmtekrachtcentrales (WKC). Bij WKC’s wordt gebruik gemaakt van technieken waarmee gelijktijdig zowel warmte als elektrische energie kan worden opgewekt. Anders
gezegd maakt WKC-technologie gebruik van de afvalwarmte van elektriciteitsopwekking om daarmee bruikbare warmte te leveren voor de verwarming van
processen of ruimtes. Daarbij kan gedacht worden aan warmteafnemers zoals
tuinders, industrie en huishoudens.
De laatste 10 procent aan opgewekte elektriciteit in Nederland komt momenteel van duurzame (of hernieuwbare) bronnen. Zoals de naam al aangeeft zijn hernieuwbare vormen van energie, anders dan fossiele brandstoffen, onuitputtelijk.
Over het algemeen gaat het om een selectie van verschillende energiesoorten en
technologieën als we het over hernieuwbare energie hebben. In Nederland komt
ruim 70 procent van de hernieuwbare energie uit biomassa.193 Biomassa wordt onder andere meegestookt in elektriciteitscentrales. Daarbij moet men denken aan
organisch materiaal zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, maar ook plantaardi-
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ge olie, mest, rioolslib en (delen van) speciaal geteelde gewassen.194 Tot halverwege
de negentiende eeuw nam het verstoken van biomassa een dominante positie in
binnen zowel huishoudens (koken en verwarmen) als de industrie. In veel ontwikkelingslanden is het nog altijd de primaire energiebron om mee te koken.195
Voordeel van het meestoken van biomassa is dat het nagenoeg CO2-neutraal is: de
CO2 die vrijkomt bij het verbranden van organische resten is ontstaan bij de groei
van de planten door fotosynthese en maakt daarom, anders dan bij fossiele brandstoffen, deel uit van de korte koolstofdioxidekringloop. Toch zijn er wel discussies
over de CO2-effectiviteit over de gehele korte cyclus.196
Nederland importeert veel vaste biomassa, in de vorm van houtpallets, uit het
buitenland (met name Canada). Daarnaast vindt ook enige export plaats. Biomassa wordt meegestookt in centrales die kolen gebruiken als hoofdbrandstof.197
Wat meestoken van afval betreft is de Nederlandse capaciteit van de verbrandingsinstallaties (12 in totaal in 2012) groter dan het aanbod van afval en daarom wordt
geïmporteerd uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Andere vormen
van energie uit biomassa zijn groen gas, dat ontstaat door biomassa te vergisten of
te vergassen, en biobrandstoffen die gebruikt worden binnen de transportsector.
Binnen die laatste categorie vallen ethanol (uit vergisting van suikers), biodiesel
(gemaakt van plantaardige olie of dierlijk vet) en tweede generatie biobrandstoffen
waaronder cellulose-ethanol. Eerste generatie biobrandstoffen zijn afkomstig van
plantaardig materiaal, zoals palmolie, koolzaad en suikerriet, en nemen daardoor
landbouwgrond in beslag die ook gebruikt zou kunnen worden voor voedselproductie. Dat probleem bestaat niet bij tweede generatie biobrandstoffen, omdat die
worden geproduceerd uit plantaardige restproducten. Biobrandstoffen uit algen,
waarbij de uiteindelijke brandstof wordt gemaakt uit lipiden (of vetten) die uit
de algen wordt verkregen, worden ook wel derde generatie biobrandstoffen genoemd.
De tweede plaats – waar het hernieuwbare energie in Nederland betreft –
wordt met ruim 20% ingenomen door windenergie.198 De eerste windmolen die
werd gebruikt om elektriciteit mee op te wekken werd vanaf 1887 door James
Blyth gebruikt om zijn huis in het Schotse Glasgow van stroom te voorzien.199 De
beweging van de rotorbladen van de molen, die tegenwoordig langer kunnen zijn
dan 80 meter, wordt met behulp van een generator omgezet in stroom. Vaak staan
windmolens geclusterd in een park (of ‘farm’) en toepassing ervan geschiedt zowel
194

195
196

197
198
199

Rijksoverheid, ‘Duurzame energie’, via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
duurzame-energie/bio-energie; ‘Over biomassa’, Essent, via http://www.essent.nl/
content/overessent/activiteiten/biomassa/over_biomassa.html
J. Goldemberg, Energy. What Everyone Needs to Know, pp. 46-47.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Hernieuwbare energie in Nederland 2011, p. 51;
Centraal Bureau voor de Statistiek, Hernieuwbare energie in Nederland 2012, p. 71.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Hernieuwbare energie in Nederland 2012, p. 75.
Ibidem, p. 7.
‘Wind Catchers’, Popular Science, juni 2013, p. 108.
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op land als op zee. In Nederland stonden eind 2011 1.882 windturbines op land
met een gemiddeld vermogen per turbine van 1 MW. De molens die tegenwoordig worden geplaatst hebben veelal een vermogen van 3 MW.200 De molens genereren elektriciteit naar de aard van de windcondities: of het vaak waait en of het
hard of zacht waait. Op zee zijn deze condities gunstiger dan op land. Nederland
beschikt momenteel over twee parken op zee. De turbines op zee (veelal 5 MW)
genereren dan wel meer elektriciteit per eenheid vermogen dan turbines op land,
maar omdat een windmolen op zee een stuk duurder is dan één op land is wind op
zee per eenheid geproduceerde elektriciteit (kWh) toch (nog) duurder dan wind
op land.201
Intermezzo: Verzwakken windmolens de wind?
Paradoxaal genoeg kunnen windmolens inderdaad een verzwakking van de wind veroorzaken. Dat komt doordat de molens kinetische energie onttrekken aan de lucht.
Minder energie betekent minder wind. Fysisch gesproken vormt zich een ‘windsnelheidsvacuüm’ achter draaiende windmolens of windmolenparken. Dat effect heeft invloed op de efficiëntie van windmolenparken. Als de molens dicht op elkaar staan in
een dergelijk park kan het voorkomen dat de voorste molens de wind gedeeltelijk ‘wegnemen’ van de molens daarachter. In theorie zouden windmolenparken, wanneer op
massale schaal gebouwd, windstromen op mondiale schaal kunnen beïnvloeden of zelfs
orkanen kunnen afzwakken.202 Daarnaast kunnen windmolens, door het verzwakken
van de windkracht en het versterken van de turbulentie in de directe omgeving ervan,
de lokale temperatuur beïnvloeden. Gezien de schaal waarop windmolens in Nederland
worden toegepast zullen de effecten in ons land verwaarloosbaar zijn.

Het kabinet Rutte-II heeft de keuze gemaakt serieus in te zetten op windenergie.
Op 1 maart 2013 was het totale windvermogen ruim 2400 megawatt203 en de
ambitie is om 6000 megawatt wind op land ter realiseren in 2020.204 Daarnaast
wil men in 2023 tot een windvermogen op zee komen van 4450 MW.205 Op die
eis zullen de subsidies ter grootte van 18 miljard euro worden afgestemd. Dat wil
zeggen, als de kostprijs van de molens met 40% daalt.206 Parken dicht bij de kust
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zijn daarbij een ‘reële optie’, aldus minister Kamp van Economische Zaken.207 Een
nadeel van windenergie is dat het niet op afroep beschikbaar is (het is ‘intermitterend’) en dus sterk afhankelijk is van een fluctuerend windaanbod.208 Toepassingen van windenergie hebben daardoor een back-up capaciteit nodig, bijvoorbeeld in de vorm van gascentrales. Dat brengt extra kosten met zich mee. Om een
dergelijke inzet van gascentrales rendabel te laten zijn is ook nog eens een ander
financieringsmodel nodig. Operators van centrales zullen naast een prijs voor de
geleverde energie ook een prijs voor de capaciteit van de geïnstalleerde flexibiliteit
gaan vragen. Ook moeten windmolens (vooralsnog) gesubsidieerd worden en is er
sprake van andere verborgen kosten. Te denken valt aan (kunstmatig hooggehouden) pachtprijzen.209 Ook gaan windmolens vaak minder lang mee dan gedacht
en is het onderhoud ervan – vooral op zee – een complexe en kostbare aangelegenheid. Verder ondervinden windenergie-initiatieven weerstand van mensen die
bezwaar hebben tegen de visuele vervuiling en geluidsoverlast die windmolens
kunnen veroorzaken. Bovendien is het op de druk bevaren Noordzee, waar ook
voor de gas- en oliewinning ruimte moet zijn en de bodem vol ligt met datacommunicatiekabels, niet eenvoudig plaats te maken voor windparken.
Zonne-energie is de derde duurzame energievorm waarmee elektriciteit wordt
opgewekt (zonnestroom). Dat gebeurt met zonnepanelen, ook wel photovoltaic
cells (PVs) genoemd. Net als bij nucleaire energie werd het fundament voor deze
vorm van zonne-energie gelegd door Albert Einstein, echter ditmaal in het opstel
‘On a Heuristic Point of View Concerning the Production and Transformation of
Light’.210 In 1922 ontving Einstein een Nobelprijs voor dat werk en dus (merkwaardig genoeg) niet voor zijn relativiteitstheorie.211 Zonnepanelen, die in 1954
werden geïntroduceerd door Bell Laboratories Researchers, kunnen op daken van
huizen worden geïnstalleerd en produceren elektriciteit met hulp van zonlicht.212
Simpel uitgelegd valt het zonlicht op de PV-cellen, waardoor fotonen worden
geabsorbeerd en vervolgens een stroom van elektronen op gang komt. Die stroom
van elektronen zorgt voor de uiteindelijke elektriciteit.
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Vooralsnog was het alleen toegestaan windmolenparken buiten territoriale wateren te
bouwen. Zie: ‘Kamp in NRC: windmolens dicht bij de kust zijn reële optie’, NRC
Handelsblad, 16 januari 2013, via http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/16/kampwindmolens-dicht-bij-de-kust-reele-optie/
Al valt die fluctuatie, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, in de praktijk
wel mee. De gemiddelde windsnelheid is redelijk stabiel Fluctuaties wijken over het
algemeen niet meer dan 10-15% af ten opzichte van het jaargemiddelde. Zie: J.
Goldemberg, Energy. What Everyone Needs to Know, p. 50.
“Windenergie duurder dan nodig”, RTL Nieuws, 24 april 2014.
De basis voor zowel vreedzame nucleaire technologie als voor de nucleaire bom werd
door Einstein gelegd in het opstel ‘Does the Inertia of a Body Depend upon Its Energy
Content?’ Zie: Yergin, The Quest, p. 564.
Ibidem, pp. 564 en 567.
J. Goldemberg, Energy. What Everyone Needs to Know, p. 50.
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Mondiaal gezien staat het grootste aandeel geïnstalleerd vermogen aan zonnecellen momenteel in Duitsland, gevolgd door Spanje, Japan, de Verenigde Staten en
Italië.213 In 2012 was het totaal opgestelde vermogen in Nederland, na een explosieve groei, 340 MW.214 Kleinverbruikers mogen zelfopgewekte zonnestroom
(in 2012 tot 5000 kWh) terugleveren aan energieleveranciers. Die teruggeleverde
energie wordt vervolgens afgetrokken van het verbruik van de afnemer (‘salderen’).
Samen met de sterke daling van de prijs van zonnepanelen van de afgelopen jaren – mede door de grote hoeveelheid goedkope zonnepanelen die vanuit China
naar Europa komen – zorgt dat ervoor dat zonnestroom in toenemende mate een
aantrekkelijke optie voor consumenten is gebleken. Daar moet wel bij worden
vermeld dat ook deze vorm van duurzaam elektriciteit opwekken, hoewel beperkt,
nog altijd wordt gesubsidieerd en er ook hier sprake is van verborgen kosten. Net
als windenergie is een nadeel van zonnestroom dat het niet op afroep beschikbaar
is. Ook toepassingen van zonnestroom hebben dus een back-up capaciteit nodig. Naast het intermitterende karakter van zonnestroom is periodiek onderhoud,
vooral op afgelegen plaatsen, problematisch en kostbaar en brengt het verwijderen
van de panelen en de bijbehorende batterijen (die onder andere lood en cadmium
bevatten) risico’s en afvalproblemen met zich mee.215 Wereldwijd vindt echter een
grote wedloop naar nieuwe technologie voor fotovoltaïsche energieopwekking
plaats. De verwachtingen zijn daarbij hooggespannen.
Een vierde – en wereldwijd gezien momenteel de meest toegepaste – vorm van
hernieuwbare energie is waterkracht. Het gebruik daarvan is eeuwenoud; vroeger
werd het al gebruikt om molens en wielen mee aan te drijven, bijvoorbeeld om
land te irrigeren. Tegenwoordig worden waterkrachtcentrales gebruikt om elektriciteit uit stromend water mee op te wekken. Een manier om dat te doen is via
een stuwdam. Regen- en smeltwater wordt door gebruik te maken van een dam
opgevangen in een kunstmatig meer. Vervolgens kan men dat water gecontroleerd
naar beneden laten stromen of storten, waardoor een turbine wordt aangedreven.
Door die beweging wordt vervolgens met behulp van een generator stroom opgewekt. Het geleverde vermogen wordt hoger naarmate het hoogteverschil en het
watervolume toenemen. Vooral in de jaren ’70 van de vorige eeuw piekte de bouw
van grote stuwdammen, iets wat destijds synoniem stond aan de ontwikkeling van
landen.216
In Nederland speelt waterkracht door de geringe hoogteverschillen een beperkte rol bij het genereren van elektriciteit. Er staan, naast een aantal kleinschalige projecten, vier kleine waterkrachtcentrale nabij de stuwen in de rivieren:
Alphen/Lith (14 MW), Linne (11,5 MW), Maurik (10 MW) en Hagestein (1.8
MW). Die centrales maken gebruik van stromend water in de rivieren – en dus
niet van stuwmeren. Voordelen van waterkrachtcentrales zijn dat ze geen schade213
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lijke stoffen uitstoten en dat het net als zon en wind gaat om een onuitputtelijke
vorm van energie. Toch zijn er ook nadelen, vooral in het geval van een stuwdam.
De constructie daarvan vereist aanzienlijke financiële investeringen en een breuk
in de constructie kan enorme schade veroorzaken. Datzelfde geldt voor ecosystemen: zonder uitgebreide voorzieningen kunnen bijvoorbeeld vissen niet langs de
dam komen, waardoor er een grote ophoping van organismen kan ontstaan. Deze
kwesties spelen voor Nederland niet, omdat geen gebruik wordt gemaakt van
stuwdammen. Wel is Nederland wat zijn waterkrachtcentrales betreft afhankelijk
van de hoeveelheid (smelt)water die door de rivieren stroomt. Een variabele watertoevoer betekent een variabele stroomproductie. Gezien het zeer geringe aandeel
van waterkracht in de totale Nederlandse productiemix zijn de gevolgen daarvan
echter verwaarloosbaar.
Naast al deze vormen wordt gebruik gemaakt van bodemenergie, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen diepe bodemenergie – of geothermische
energie – en ondiepe bodemenergie. Bij ondiepe bodemenergie wordt gebruik
gemaakt van in de bovenste laag van de bodem opgeslagen warmte of koude.
In de zomer wordt water met een temperatuur van tussen de 5 en 10 graden
Celsius gebruikt om gebouwen mee te koelen. Het gebruikte, opgewarmde water (10-15 graden Celsius) wordt teruggestopt in de grond en in de winter weer
gebruikt om, met behulp van warmtepompen, het gebouw te verwarmen.217 Bij
diepe bodemenergie gaat het om warmte die voortkomt uit diepere aardlagen. In
Nederland heeft het water op 2 kilometer diepte een temperatuur variërend van
60 tot 100 graden Celsius. Dat water wordt gebruikt om woonwijken en kassen
te verwarmen. Dieper gelegen water (4 kilometer en dieper) bereikt temperaturen
van boven het kookpunt. Daarmee kan stoom worden gemaakt die vervolgens
een turbine kan aandrijven. Op die manier kan elektriciteit worden gegenereerd.
Dat gebeurt in Nederland nog niet, al kan volgens schattingen uiteindelijk 20%
van het totale elektriciteitsverbruik op deze wijze worden ingevuld.218 In Nederland speelt bodemenergie in ieder geval een beperkte rol, maar de toepassing ervan groeit de laatste jaren wel.219 Sinds 2008 wordt er op kleine schaal gebruik
gemaakt van diepe bodemenergie, vooral door glastuinders. Nadeel ervan is dat
boringen hoge kosten met zich mee brengen en er geen garantie is op succes.
Daartegenover staat het grote voordeel dat het geen intermitterend karakter heeft.
Vooral het gebruik van ondiepe bodemenergie is de laatste jaren toegenomen, met
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Hierbij kan sprake zijn van open of gesloten systemen. Bij open systemen wordt
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Nederland 2012, pp. 56-58.
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Centraal Bureau voor de Statistiek, Hernieuwbare energie in Nederland 2012, p. 55.

65

hoofdstuk ii

name voor de warmte- en koelvraag van nieuwe grote kantoren.220
De hierboven besproken vormen van hernieuwbare energie zijn – zeker voor
het opwekken van elektriciteit – momenteel de belangrijkste. Er bestaan nog andere manieren om op duurzame wijze gebouwen of water te verwarmen en/of te
koelen, waaronder ‘buitenluchtwarmte’ en ‘warmte uit net gemolken melk’.221 Bij
die laatste wordt de energie die vrijkomt bij het koelen van net gemolken melk
gebruikt om tapwater te verwarmen. Een andere vaak genoemde optie is het benutten van waterstof als brandstof. Dit is voorlopig op grote schaal nog een theoretische optie.222 Waterstof is geen energiebron, zoals fossiele brandstoffen, maar
een energiedrager en moet met behulp van energie eerst worden geproduceerd.223
Waterstof kan worden gemaakt via het proces van elektrolyse: onder invloed van
elektrische stroom ontstaan via een chemische reactie waterstof en zuurstof uit
water. Het kan vervolgens worden opgeslagen en benut als brandstof in conventionele installaties of direct met een brandstofcel worden omgezet in elektrische
energie. De eerste auto’s, bussen en treinen op waterstof rijden inmiddels rond en
in Nederland staan de eerste waterstof-tankstations waar de brandstofcel van die
auto’s kan worden opgeladen. Een van de eerste projecten om via een waterstofcentrale een volledig gebouw te voorzien van stroom en warmte is in 2013 gestart.
In Londen bouwt het Duitse bedrijf FCES aan een brandstofcelcentrale die een
38 verdiepingen tellend kantoorpand gaat voorzien van energie.224 Nadelen van
waterstof-brandstofcel-toepassingen zijn vooralsnog de hoge prijzen en de beperkte
levensduur van brandstofcellen. Bovendien zijn investeringen in infrastructuur
nodig en is het gebruik van waterstof alleen duurzaam in zoverre de elektriciteit
die wordt gebruikt bij de elektrolyse dat ook is.225 Deze en andere niet genoemde
vormen van duurzame energie zullen verder alleen worden besproken waar dat in
het vervolg van dit geschrift noodzakelijk wordt geacht.
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Intermezzo: Alles draait om de zon
Uiteindelijk zijn bijna alle vormen van energie die ons ter beschikking staan – zowel
fossiel als hernieuwbaar – terug te voeren op de zon. Een deel komt tot stand via de
water- of hydrologische kringloop: een hoeveelheid oceaanwater verdampt door de zon,
waardoor er – door condensatie – wolken ontstaan. Een deel van de neerslag uit die
wolken komt vervolgens terecht in meren en rivieren die boven zeeniveau liggen. Het
water daarin stroomt vervolgens terug naar de oceanen en kan worden gebruikt om
hydro-elektriciteit (waterkracht) mee op te wekken. Ook windenergie komt tot stand
door de zon. Door het opwarmen van de lucht door de zon en temperatuurwisselingen
ontstaan luchtdrukverschillen en daarmee luchtstromingen. Met behulp van windmolens kan die stroming in elektriciteit worden omgezet. Daarnaast ontstaan op zee golven
door wind, waarmee – door middel van zogenaamde drijvers (mechanische instrumenten) – eveneens elektriciteit kan worden opgewekt. Planten gebruiken het zonlicht om
koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, waaronder glucose (fotosynthese). Op
die manier voorzien planten in hun eigen voedselvoorziening om zo te kunnen groeien.
Planten(resten) kunnen vervolgens in de vorm van biomassa worden gebruikt om energie te genereren. Als plantenresten en ander organisch materiaal lang genoeg blijven liggen en via sedimentatie en geologische processen begraven raken, ontstaan uiteindelijk
– na miljoenen jaren – fossiele brandstoffen in de vorm van olie, aardgas en steenkolen.
Ook die brandstoffen ontstaan dus onder invloed van de zon. Ten slotte wordt uiteraard
ook (direct) gebruik gemaakt van de zon bij het opwekken van zonne-energie via zonnepanelen (PV-cellen) en thermische zonne-energie (zonnecollectoren en zonneboilers).

Elektriciteit wordt, nadat het is opgewekt, verkocht op de elektriciteitsmarkt. Die
is recentelijk niet alleen geliberaliseerd, maar ook geïnternationaliseerd. Naast
productie voor binnenlands gebruik exporteert Nederland dan ook een hoeveelheid opgewekte elektriciteit, zoals er ook wordt geïmporteerd vanuit andere landen. Momenteel is er sprake van een grotere import dan export. Daartoe bestaan
interconnecties met hoogspanningsnetten van omringende landen, waaronder
twee zeekabels, tussen Nederland en Noorwegen (NorNed) en Nederland en het
Verenigd Koninkrijk (BritNed). De vraag naar elektriciteit is in Nederland na
jaren van groei sinds het begin van 2012 gestabiliseerd. De combinatie van de economische crisis en relatief hoge energieprijzen voor de energie-intensieve industrie
heeft een aantal bedrijven doen sluiten of verplaatsen naar ander continenten,
waar zowel elektriciteit als gas veelal goedkoper zijn. De slechte marges, gecombineerd met een toename van netto importen, zorgen ervoor dat de binnenlandse
productie al twee jaar aan het dalen is. Hierdoor worden sinds 2013 steeds meer
gascentrales (tijdelijk) uit bedrijf genomen. Zelfs nieuwe gascentrales zijn met de
huidige prijzen niet rendabel.
In de huidige geliberaliseerde markt bepalen vraag en aanbod de prijs van
elektriciteit, maar die prijs wordt op de lange termijn vooral ook beïnvloed door
de prijzen van brandstoffen (primaire energie), CO2-emissierechten, de prijzen

67

hoofdstuk ii

in de omringende landen en de bestaande productiemix. Op korte termijn heeft
het weer de grootste invloed op de elektriciteitsprijs. Het weer beïnvloedt de
prijs bijvoorbeeld door de temperatuur (hoge vraag bij koude temperaturen of
een hittegolf ), de windkracht, het aantal zonne-uren en de neerslag (goedkope
waterkrachtcentrales in het Alpengebied en Scandinavië). De dagprijs (de gemiddelde prijs van 24 uur) voor Nederland wordt bepaald op de Amsterdam Power
EXchange (APX). Zoals gezegd is de elektriciteitsprijs voor Nederland gekoppeld
aan andere Noordwest-Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, België,
Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Op de Over-The-Counter (OTC) markten en energiebeurzen wordt gehandeld in verschillende elektriciteitsproducten.
Zo kan voor een periode van een aantal maanden, kwartalen en jaren stroom worden gekocht of verkocht tegen het gemiddelde van de verwachte dagprijs voor het
gehele jaar (futures). Dit zijn standaard contracten, die in MegaWattUUR (MWh)
worden verhandeld.
Omdat Nederland op dit moment voornamelijk kolen- en gascentrales heeft,
zijn de prijzen van de levering van kolen in Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam (ARA) en van gas belangrijk voor de elektriciteitsprijs. De marge die een
producent maakt is voor bijvoorbeeld een gascentrale het verschil tussen de prijs
van stroom aan de ene kant (opbrengsten) en de gecombineerde prijs van gas en
CO2-emissierechten aan de andere kant (uitgaven). De marges die een producent
op lange termijn verwacht te maken met een kolen- of gascentrale zijn sterk bepalend voor de investeringsbeslissingen en dus voor de toekomstige productiemix.
De elektriciteitsprijs per uur wordt in theorie bepaald door de laatste centrale
die nodig is om aan de vraag in dat uur te voldoen. Kolencentrales kunnen de
laatste jaren door onder andere goedkope kolen en een lage CO2-prijs goedkoper
produceren dan gascentrales – de marge op een kolencentrale is dus hoger dan
de marge op een gascentrale.226 Daardoor produceren allereerst de kolencentrales
en pas daarna de gascentrales. Anders gezegd is het momenteel winstgevender
elektriciteit met kolen te produceren dan met gas. Rond 2008 waren de marges
van gascentrales nog zeer hoog. Mede vanwege die hoge marges besloten verschillende producenten destijds één of meer gascentrales in Nederland bij te bouwen.
Daarnaast werden er ook vier kolencentrales gepland, waarvan inmiddels twee
op het punt staan om in bedrijf te worden genomen. De beslissingen voor zoveel
nieuwbouw hebben grote fundamentele veranderingen in de Nederlandse markt
teweeg gebracht. Door een hoger percentage kolencentrales en een overvloed aan
gascentrales heeft de Nederlandse markt de komende jaren te kampen met overcapaciteit. Het gevolg is dat – ten tijde van het schrijven van dit geschrift – moderne gas- en warmtekrachtcentrales deels uit staan.
Wat betreft duurzame energiebronnen was Nederland in de jaren 2002 tot
2008 actief op het gebied van windenergie. Vanaf 2008 is er echter bijna niets
226
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Zie ook: Energie-Nederland, Financial and economic impact of a changing energy market,
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meer aan capaciteit bijgebouwd. Enerzijds vanwege politieke besluiten en anderzijds door de tegenwerking van de bevolking die wordt ondervonden door collectieven met plannen voor windmolens. Duitsland is daarentegen met behulp van
zware subsidies in hoog tempo capaciteit blijven bijbouwen. Op dezelfde wijze
heeft Duitsland een explosieve groei doorgemaakt in de capaciteit van geïnstalleerde zonnepanelen. Gecombineerd staat er in Duitsland nu meer dan 60 GW
aan capaciteit wind- en zonne-energie opgesteld.227 Deze enorme toename van
hernieuwbare energie in Duitsland levert de nodige problemen op voor de markt.
De elektriciteit die in Duitsland via wind of zon wordt geproduceerd krijgt namelijk voorrang op het net en wordt tegen lage kosten afgezet op de stroombeurs
in Duitsland. Doordat Duitsland ook stroom exporteert naar Nederland drukt
dat vervolgens ook de stroomprijs in Nederland op de APX. Op het moment dat
er in Nederland zelf veel windenergie wordt geproduceerd en tegelijkertijd wordt
geïmporteerd uit Duitsland valt de prijs terug naar een prijsniveau waarop de
marges voor gascentrales niet meer positief zijn. Dat is er de oorzaak van dat veel
gascentrales in Nederland stil staan.228 Het feit dat dergelijke centrales per jaar veel
minder uren draaien dan gepland heeft ertoe geleid dat elektriciteitsproducenten
in de problemen komen met het operationeel houden van de gascentrales. Dit
probleem zal verderop in het geschrift nog nadrukkelijk aan bod komen.
Al met al is de huidige en nieuwe capaciteit in Nederland voor TenneT, de
elektriciteitstransporteur, ruim voldoende om de komende tien jaar de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen. De productiemix zal gedurende
die tijd gedomineerd blijven worden door kolen- en gascentrales. De vergunning
voor de kerncentrale in Borssele is in 2006 verlengd tot 2033. Indien er geen
nieuwe kerncentrale wordt gebouwd zal Nederland vanaf 2033 dus geen nucleaire
elektriciteit meer produceren. Daarnaast heeft Nederland, zoals hiervoor reeds
werd aangegeven, het voornemen om tot 2020 de windcapaciteit op zee aanzienlijk uit te breiden en meer biomassa bij te stoken in de kolencentrales. Daarover
zijn afspraken gemaakt in het Energieakkoord.
2.6 Conclusie
In dit hoofdstuk is getracht inzichtelijk te maken hoe complex en veelzijdig de
wereld van energie is. Als we het over energie hebben gaat het eigenlijk nooit over
een eenduidig onderwerp, zoveel is wel duidelijk geworden. De energie die wij in
het dagelijks leven aanwenden wordt uit verschillende bronnen gehaald, waaronder aardolie, aardgas, steenkolen, kernenergie en tegenwoordig steeds vaker ‘alternatieve’ of ‘duurzame’ vormen zoals de wind en zon. Maar voordat we het kunnen
gebruiken – in de vorm van elektriciteit, brand- of grondstof – speelt zich een
langdurig en kostbaar proces af van onderzoek (bijvoorbeeld naar voorraden of
nieuwe vormen en toepassingen), winning, transport en omzetting van primaire
227
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Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables 2013 Global Status
Report, Parijs, 2013.
‘Duitse subsidies hinderen energiemarkt’, het Financieele Dagblad, 30 januari 2013.
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naar secundaire energie. Iedere subsector heeft zijn eigen specifieke kenmerken en
ieder land beweegt zich daarbinnen op eigen wijze. Voor Nederland is dat in dit
hoofdstuk deels besproken.
Naast geologische, economische en technologische aspecten raakt energie ook
sterk aan geopolitieke en sociale dimensies. Met een energiewereld in transitie
wordt de vraag welke (beleids)keuzes een samenleving op dat terrein maakt –
en misschien nog wel belangrijker: op welke wijze die keuzes worden geïmplementeerd – steeds belangrijker. In het volgende hoofdstuk zullen die vragen voor
Nederland worden beantwoord, waarbij een liberaal perspectief als uitgangspunt
wordt genomen.
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III. Energie: een liberaal kader
The legitimate object of government, is to do for a community of people, whatever they need to
have done, but can not do, at all, or can not, so well do, for themselves – in their separate, and
individual capacities. In all that the people can individually do as well for themselves,
government ought not to interfere.
(Abraham Lincoln)

3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen hoe omvangrijk en veelzijdig de
energiesector en alles wat daarbij komt kijken is. Nederland speelt een eigen rol in
dat krachtenveld: op sommige terreinen bescheiden, op andere meer nadrukkelijk
en vooruitstrevend. De complexiteit en de omvang van de sector zullen sommigen
er snel toe doen neigen te pleiten voor een grote rol van de staat. Een terrein met
zoveel facetten heeft centrale sturing nodig en alleen de staat kan een dergelijke
taak op zich nemen, zo luidt dan het argument. Liberalen zullen over het algemeen genomen een stuk voorzichtiger zijn met het trekken van die conclusie.
Kunnen we er wel vanuit gaan dat de staat alle antwoorden heeft op dit terrein?
‘Can authority manage it?’, zou de Canadese econoom Pierre Lemieux vragen.1
Zijn de complexiteit van het probleem en het gebrek aan informatie niet juist
redenen om de staat terug te laten treden en de markt – waar gedachten en ideeën
vrij kunnen stromen – ruimte te geven? Zoals Nobelprijswinnaar Hayek stelt is
complexiteit juist mogelijk door individuele vrijheid.2 Liberalen zullen inmenging
van de staat dus zoveel mogelijk proberen tegen te houden, tenzij goede redenen
bestaan om van die insteek af te wijken. De spanning tussen beide zienswijzen
staat centraal in dit hoofdstuk. Hoe ziet de rolverdeling tussen staat en markt er
momenteel uit binnen de energiesector en hoe zou die verdeling er vanuit liberaal
perspectief (idealiter) uit moeten, of in ieder geval, kunnen zien?
Voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over hoe die Nederlandse rol – en het
beleid wat daarbij hoort – er in de toekomst in concreto uit moet komen te zien,
zullen die vragen in dit hoofdstuk worden beantwoord door een liberaal kader
uiteen te zetten. Hetgeen daarover in de inleiding van dit geschrift reeds werd
1

2

Lemieux stelt verder dat: ‘Paradoxically, in an epoch supposed to be marked by freedom
and individualism, the concept of authority has taken a nearly sacred connotation provided
it is dressed in democratic clothes’. P. Lemieux, Somebody in Charge, New York, 2011, p.
9.
F. Hayek, Individualism and Economic Order, Chicago, 1948. Lemieux stelt daarover:
‘Mussolini declared: “We were the first to assert that the more complicated the forms assumed
by civilization, the more restricted the freedom of the individual must become.” Hayek’s
argument is the exact opposite of Mussolini’s claim: it is when Authority leaves individuals
more or less alone that civilization can become complex and the economy efficient. Freedom
does not impede social complexity, it generates it.’ Lemieux, Somebody in Charge, p. 19.
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aangestipt zal in de volgende paragrafen verder worden uitgewerkt. Daarbij wordt
uitgegaan van de vijf belangrijkste redenen die (kunnen) worden aangedragen
om staatsinmenging in de energiesector(en) te rechtvaardigen: energie als basisbehoefte en publiek belang; het schadebeginsel; klimaatproblematiek; de schaal
van investeringen in de sector; en nationale/geopolitieke belangen met specifiek
aandacht voor energievoorzieningszekerheid.
3.2 Energie als basisbehoefte en publiek belang
Energie is niet zomaar een consumptiegoed. Zoals in de eerste twee hoofdstukken
naar voren is gekomen speelt zij een centrale rol in het dagelijks leven van miljarden mensen. Een grote hoeveelheid personen is ervan afhankelijk en energie is dan
ook één van de pilaren waarop onze hedendaagse samenleving rust. Dat doet de
vraag ontstaan of energie en de voorziening daarvan kunnen worden aangemerkt
als een publiek goed of zelfs als basisbehoefte. Voor sommigen is dat een heldere
zaak. Zij pleiten er zelfs voor de toegang tot moderne energievoorzieningen –
evenals de toegang tot schoon drinkwater – tot mensenrecht te verklaren. Zonder
dergelijke voorzieningen, zo luidt het argument, is er voor velen geen weg uit de
armoede en ook een duurzame manier van leven is alleen te bereiken door een
stabiele, regelmatige, efficiënte, veilige en betaalbare toegang tot stroom.3 Door de
toegang tot energie in een mensenrechtenkader te plaatsen worden aan staten verplichtingen opgelegd, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Wanneer
energie tot mensenrecht zou worden gekroond worden staten geacht de toegang
tot energie actief te respecteren, te beschermen en te bevorderen.4
Het beschouwen van de toegang tot energie als mensenrecht is wellicht een extreem standpunt. Zijn er, ook wanneer men niet bereid is zo ver te gaan, redenen
een rol voor de staat op het terrein van energievoorziening te aanvaarden? Dat zou
mogelijk het geval zijn als energie tot basisbehoefte en/of publiek belang worden
gerekend. Het etiket ‘basisbehoefte’ moet niet te snel op een product of dienst
worden geplakt, omdat op die wijze heel snel allerlei zaken tot basisbehoeften
verworden. Naast voedsel, een basisbehoefte pur sang, valt bijvoorbeeld te denken aan onderdak (huizensector), geld (bankensector) en transport. Energie kan,
gezien de behoeften die het vervult en de rol die het speelt in onze hedendaagse
samenleving, in ieder geval worden aangemerkt als essentieel voor het dagelijks
functioneren van het individu.5 Misschien niet op dezelfde wijze als voedsel of
andere primaire levensbehoeften, maar toch zeker als een garantie voor bestaans3

4
5
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Zie: J. Bradbrook & J.G. Gardam, ‘Placing Access to Energy Services within a Human
Rights Framework’, Human Rights Quarterly, 2006, nummer 2, pp. 389-415; J.
Runyon, ‘Is Access to Energy a Human Right?’, 24 november 2010, via http://www.
renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/11/is-access-to-energy-a-humanright
Ibidem, 412.
F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago, 1999, p. 136; De Graaf e.a.,
Vertrouwen in de markt, p. 40.
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zekerheid – het tweede niveau van de piramide van Maslow – gezien de impact
die het plotseling wegvallen van de toegang tot energie heeft voor de mens in de
moderne samenleving. Transacties op de energiemarkt worden – zeker als het om
elektriciteit en gas voor thuisgebruik gaat – dus niet in volledige vrijwilligheid
afgesloten. In theorie kan de consument ervoor kiezen om geen elektriciteit en gas
af te nemen. Men zou dat, op een aantal uitzonderingen na, wel overleven. Toch
zal een dergelijk leven in de praktijk voor de moderne mens moeilijk uitvoerbaar
blijken. Zoals in het inleidende hoofdstuk al werd gesteld zijn we in alle facetten
van het dagelijks leven wel op de één of andere manier afhankelijk van energie:
bij het bereiden van eten, transport, het verrichten van werk, communiceren en
zo verder. De moderne samenleving zou zonder hedendaagse energietoevoer ingrijpend ontwricht raken. Energie en de toegang daartoe worden in dit geschrift
daarom aangemerkt als basisbehoeften.
Om te bepalen of (de voorziening van) energie eveneens een publiek belang
is, dient de vraag te worden beantwoord voor welke belangen de overheid de
eindverantwoordelijkheid dient te dragen. Aan welke belangen moet, of zoals een
liberaal liever zou zeggen, mag de overheid zich eigenlijk committeren?6 Dat is
in essentie een politiek-ideologisch beladen vraag, zo bleek ook bij de aanleg van
belangrijke infrastructuur in Nederland gedurende de negentiende eeuw.7 Ook
destijds worstelden liberalen met die vraag – onder andere bij de totstandkoming
het telegrafie- en telefonienetwerk, maar vooral de spoorwegen – wat van tijd tot
tijd leidde tot interessante discussies. De zogenoemde ‘oud-liberalen’ (of beter gezegd, klassiek-liberalen), die vasthielden aan het achttiende-eeuwse vrijheidsideaal
met een zo klein mogelijke staat, stonden daarbij tegenover de ‘jong-liberalen’ die
meenden dat de staat bij zulke infrastructurele projecten soms het initiatief moest
nemen om krachten in de samenleving die aan (economische) ontwikkeling konden bijdragen de ruimte te geven. De oud-liberalen zagen de invloed van de staat
als hindermacht van de vrije maatschappij die daardoor niet tot groei kon komen.
De jong-liberalen stelden dat het algemeen belang alleen dan gediend zou worden
als de staat bepaalde voorzienende taken op zich zou nemen.8
Hierboven werd al duidelijk dat energie een basisbehoefte en dus een individueel belang is. Daarnaast is het ook een maatschappelijk belang: onze huidige
samenleving en de welvaart daarvan zijn in hun algemeenheid namelijk gebaat
bij – zelfs voor een deel afhankelijk van – een betrouwbare en veilige energievoorziening. Is het daarmee ook een publiek belang? Met andere woorden, is voor
het behartigen van dit specifieke belang overheidsoptreden nodig? De publiekebelangentheorie (pbt) stelt dat de overheid gerechtigd is in marktprocessen te
interveniëren als die processen inefficiënt of onrechtvaardig zijn en op die wijze

6
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8

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Borgen van publiek belang, Den
Haag, nr. 56, 2000, p. 19.
Van der Woud, Een nieuwe wereld, pp. 173-175.
Ibidem, pp. 171, 173 en 174.
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het ‘publieke belang’ schaden.9 Is dat hier het geval? Om die vraag te beantwoorden volgen we hetgeen is beschreven in geschrift 103 van de TeldersStichting,
Vertrouwen in de markt. De auteurs van dat geschrift hanteren een uitspraak van
het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten uit de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw. Volgens die uitspraak zou overheidsinterventie zijn toegestaan in
die sectoren waarin bedrijven publieke belangen behartigen. In eerste instantie
werd daarbij gedacht aan producten of activiteiten die te maken hebben met gezondheidzorg, veiligheid en morele/ethische zaken.10 Later is het concept verder
geconcretiseerd, onder andere door economen als Walton H. Hamilton en James
C. Bonbright.11 Een product of dienst kan volgens hen de vorm aannemen van
een publiek belang als het aan twee eisen voldoet.
Ten eerste moet het ‘noodzakelijk’ worden geacht. Het kunnen beschikken
over het product of de dienst is dan dermate essentieel voor de samenleving dat
‘de overheid de vrije productie ervan niet durft over te laten aan particuliere
partijen.’12 Op het eerste gezicht lijkt die constatering op te gaan voor de voorziening van energie, maar voordat die conclusie te snel wordt getrokken moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst. Zo valt op te merken dat het argument van
‘noodzakelijkheid’, zoals dat hierboven is geformuleerd, getuigt van ‘wantrouwen
jegens particuliere initiatieven’ die dan ook bij voorbaat worden uitgesloten.13
Vanuit liberaal perspectief is een dergelijk dogmatische visie niet erg aantrekkelijk
te noemen. Daarnaast zou men de vraag kunnen opwerpen of hetzelfde argument
niet ook opgaat voor de discussie over voedsel(voorziening). Voedsel is, meer nog
dan energie, een noodzakelijkheid en toch wordt het naar ieders tevredenheid
verhandeld op de vrije markt.14 Daartegenover kan echter weer worden geplaatst
dat consumenten bij de levering van energie niet zoveel opties ter beschikking
staan als bij de levering van voedsel. Er is sprake van minder verscheidenheid:
veranderen van energieleverancier mag dan wel steeds gemakkelijker geworden
zijn in Nederland, maar het aantal aanbieders is nog steeds beperkt. Dat is op zich
echter nog steeds geen reden om energie als publiek belang aan te merken. Neem
bijvoorbeeld de telefoniesector, waarvoor min of meer hetzelfde opgaat. Wat in
deze context een belangrijker punt is, is dat consumenten vergaand afhankelijk
zijn van grote fossiele brandstofproducenten en, zoals we later zullen zien, vooral
van netbeheerders. Die afhankelijkheid is niet zomaar te omzeilen.
9

10

11

12
13
14
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Zie voor een uitgebreid overzicht hiervan: F. de Graaf e.a., Vertrouwen in de markt.
Naar een liberaal privatiseringsbeleid, Geschrift 103 Prof.mr. B.M. TeldersStichting,
Den Haag, 2007, p. 36 e.v.
J. Bonbright, Principles of public utility rates, New York, 1996, p.6, in: De Graaf e.a.,
Vertrouwen in de markt, p. 36.
Ibidem; W. Hamilton, ‘Affection with public interest’, Yale law journal, 1930, pp.
1089-1112.
De Graaf e.a., Vertrouwen in de markt, p. 36.
Ibidem.
Ibidem, p. 37.
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Ten tweede kan energie als publiek belang worden aangemerkt als het een maatschappelijk toegevoegde waarde heeft. In het product energie en de diensten om
het bij de consument te krijgen zit, deze redenering volgend, een maatschappelijke
of sociale waarde die niet noodzakelijk is verrekend in de prijs van het product.
Dergelijke waarden – die zowel positief als negatief kunnen zijn – worden aangeduid als ‘externe effecten’ of ‘externaliteiten’.15 Een positieve externaliteit is dus een
voordeel dat bovenop de voorziene resultaten van een ondernomen actie komt.
Een voorbeeld is een publiek park of goed functionerend openbaar vervoer. Een
negatieve externaliteit daarentegen, is er een die neveneffecten creëert die zowel
direct als indirect schadelijk kunnen zijn voor de samenleving. Op negatieve externaliteiten zal later in dit hoofdstuk, bij het bespreken van de klimaatkwestie,
nog uitvoerig worden terug gekomen. Voor externaliteiten geldt het argument dat
de toegevoegde waarde die zij opleveren aan de gehele samenleving toekomen, net
zoals de eventuele lasten door diezelfde maatschappij moeten worden gedragen.
Energie voldoet op het eerste gezicht aan beide eisen: zoals eerder werd geconcludeerd wordt energie in dit geschrift als basisbehoefte gezien. Het is in de
huidige samenleving met de moderne levensstijl van mensen die daarbij hoort een
noodzakelijk product geworden dat een maatschappelijke waarde vertegenwoordigt. Zoals de auteurs van geschrift Vertrouwen in de markt van de TeldersStichting echter opmerken is een terechte kritiek op deze conclusie dat ‘er bij vrijwel
ieder product een maatschappelijk toegevoegde waarde is te bedenken [en] als
de maatschappelijke toegevoegde waarde het uitgangspunt is kan dat vervolgens
leiden tot verregaande bemoeienis van de overheid met marktprocessen.’16 Het
dreigt daarmee een nooit te weerleggen argument voor overheidsoptreden te worden. Daarnaast speelt een nog fundamenteler bezwaar tegen de publiekebelangentheorie dat verscholen ligt in het uitgangspunt ervan. Liberalen gaan er namelijk
vanuit ‘dat niet een abstract publiek belang centraal moet staan maar het concrete
private belang. Door die benadering worden abstractere, publieke belangen ‘vanzelf ’ gediend.’17 Denk hierbij aan hetgeen Adam Smith stelde over het publieke
belang van een goede voedselvoorziening. Dat belang werd niet gediend door
liefdadigheid, maar door private belangen van bakkers, die brood willen verkopen
om winst te maken, en consumenten die dergelijke producten willen kopen om
in eigen onderhoud te voorzien. Voor liberalen is het dus belangrijk te kijken
naar de manier waarop individuele of private belangen het beste worden gediend.
Bestaan er redenen om te veronderstellen dat individuele belangen op het terrein
van energievoorziening beter kunnen worden behartigd door optreden van de
staat? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk onderscheid te maken tussen de productie en levering van energie zelf (in de vorm van elektriciteit,
15
16

17

Ibidem; Goldemberg, Energy: What Everyone Needs to Know, p. 98.
De Graaf e.a., Vertrouwen in de markt, p. 37. De auteurs noemen de televisie als
voorbeeld. ‘Als iemand een televisie aanschaft kan dat ertoe leiden dat hij beter is
geïnformeerd, wat kan worden gezien als een maatschappelijk toegevoegde waarde.’
Ibidem, p. 38.
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grond- of brandstof ), en de infrastructuur die wordt gebruikt om die levering te
kunnen garanderen, oftewel het transport (waaronder elektriciteitsnetten en gaspijpleidingen). Dat onderscheid is namelijk bepalend voor de keuzevrijheid van
de consument.
Bij de eerder genoemde onvrijwilligheid betreffende het afnemen van energie
is wel sprake van enige nuance. Het is voor de consument in de praktijk geen reële
optie om geen energie af te nemen, maar in de meeste gevallen heeft hij wel degelijk
keuze uit verschillende aanbieders. Landen kunnen voor een deel kiezen van welke
andere landen ze primaire energie afnemen; de industrie kan kiezen van welke aanbieders grondstoffen worden afgenomen; de consument kan zelf de keuze maken
of hij stroom en gas afneemt van bijvoorbeeld Nuon, Essent, Oxxio of Eneco en of
hij tankt bij Shell, BP, Esso of één van de vele andere aanbieders. Die keuzevrijheid
wordt echter een stuk beperkter als we kijken naar het transporteren van energie met
behulp van de infrastructuur die daarbij wordt gebruikt. Als voorbeelden worden
hier elektriciteit en gas genomen. Verantwoordelijk voor de productie en levering
daarvan is het energiebedrijf waarmee de consument een contract heeft afgesloten.
Het energiebedrijf en dus ook de consument is voor die levering echter weer afhankelijk van de netbeheerders. Zij transporteren de elektriciteit of het gas via de
daarvoor beschikbare netwerken. Met de inwerkingtreding van de Wet Onafhankelijk Netbeheer18 zijn energiebedrijven gedwongen om activiteiten – het product en
het transport/de infrastructuur – te splitsen.19 De energiebedrijven zijn daarmee los
komen te staan van de netbeheerders, die in aparte ondernemingen zijn ondergebracht. Die ondernemingen, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van
de staat, op nationaal, provinciaal of gemeentelijk niveau, beheren tegenwoordig
de nationale hoog- en lokale midden- en laagspanningsnetwerken.20 Met welke van
deze lokale netbeheerders men te maken heeft wordt bepaald door de regio waarin
men woont of gevestigd is.21 Hoewel de splitsing van activiteiten een belangrijke
stap is geweest op weg naar een vrije energiemarkt heeft de consument daarmee
nog steeds geen keuzevrijheid in het maken van een beslissing over met welke lokale
netbeheerder hij zaken wil doen.
Die keuzevrijheid is nog beperkter als het om het landelijke hoogspanningsnetwerk gaat. TenneT, waarvan de Nederlandse staat (nog) de enige aandeelhouder is, is op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet van 1998 aangewezen als
18
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Deze wet is tot stand gekomen op basis van EU richtlijnen.
Ten tijde van schrijven waren in Nederland alleen de energiebedrijven Delta en Eneco
nog niet gesplitst. Er loopt daarover momenteel een procedure bij het Europees Hof
van Justitie. Het hof heeft al laten weten gedwongen splitsing verenigbaar te achten met
het Europees recht. ‘Splitsing van Eneco en Delta in apart leverings- en netwerkbedrijf
dichterbij’, Het Financieele Dagblad, 17 april 2013.
In het geval van de landelijke netten of het hoogspanningsnet wordt gesproken over het
transportsysteem. De lokale netten of het midden- en laagspanningsnet wordt ook wel
het distributiesysteem genoemd.
Waarvan de 3 grootste Enexis, Stedin en Liander zijn. Zie: http://www.
energieleveranciers.nl/netbeheerders/elektriciteit#.UWQZ4KLwlOc
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netbeheerder (system operator) van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland
en is daarmee verantwoordelijk voor het beheer van het transportnet, het verzorgen van aansluitingen op het net, het transporteren van elektriciteit en het borgen
van de stabiliteit in het net, waaronder het handhaven van de balans in vraag naar
en aanbod van elektriciteit in Nederland.22 TenneT heeft dus een monopolie op
de infrastructuur en meer specifiek op het beheer en de bediening daarvan. Door
die regeling is de consument gedwongen om (indirect) zaken te doen met TenneT.
Op de gasmarkt is sprake van een soortgelijke situatie. De landelijke netbeheerder
is Gasunie Transport Sevices.23 Er is in beide gevallen dus min of meer sprake van
een natuurlijke monopolist: TenneT en Gasunie zijn de enige landelijke aanbieders van infrastructuur/transport en er bestaan voor de consument geen vergelijkbare alternatieven.24 Dat maakt het houden van toezicht op de netbeheerders
essentieel. In de praktijk ligt die verantwoordelijkheid bij de Energiekamer van de
Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zo heeft de Energiekamer bijvoorbeeld
de bevoegdheid om maximum tarieven vast te stellen en dwingend investeringen
op te leggen aan de netbeheerders.
Voor een deel is in deze situatie dus sprake van wat Hayek ‘coercion’ (dwang)
noemt. Er is binnen bepaalde onderdelen van de energiesector namelijk sprake
van gedwongen transacties: bij de levering en dan vooral het transport van gas
en elektriciteit in Nederland is de consument afhankelijk van de lokale en landelijke netbeheerders. De consument is indirect gedwongen om op landelijk niveau
zaken te doen met TenneT en Gasunie en op lokaal niveau met een regionaal
aangewezen netbeheerder. Hij heeft daarbij geen keuze uit alternatieve aanbieders
(transporteurs).25 De vraag is of dat in dit geval vanuit liberaal oogpunt onwenselijk is. Anders gezegd, worden private belangen die consumenten op het gebied
van energievoorziening hebben beter gediend in de publieke situatie dan in een
marktsituatie?
Wat betreft het product zelf – met de nadruk op elektriciteit en gas – en de
levering daarvan beantwoorden de auteurs van dit geschift die vraag ontkennend.
Het is goed dat Nederland een vrije energiemarkt kent die de consument in staat
stelt zelf een aanbieder te kiezen en daarmee vervolgens een contract af te sluiten.
De stappen die zijn genomen om de energiemarkt te liberaliseren op zowel landelijk als Europees niveau, waaronder het splitsen van activiteiten, zijn in beginsel
positief. Men kan zeggen dat zeker in Nederland de structuur van de energiemarkt
vanuit liberaal oogpunt heel behoorlijk is geregeld. Er is voldoende regelgeving,
een toezichthouder op de netbeheerders en een mededingingsautoriteit voor de
handel, die de markwerking bevordert. Misbruik van monopolievorming wordt
daarbij zo goed mogelijk tegengegaan.
22
23
24
25

http://www.tennet.eu/nl/nl/klanten/diensten.html
http://www.gasunietransportservices.nl/
De Graaf e.a., Vertrouwen in de markt, p. 44.
De opkomst van decentrale elektriciteitsvoorziening brengt hier langzamerhand wel
verandering in, maar ook dan blijft de consument voor een deel afhankelijk van de
netbeheerders.
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Aangaande het transport van het product – dus de infrastructuur in de vorm
van de netten en gasleidingen – wordt de bovengenoemde vraag voorlopig en
onder voorbehoud wel positief beantwoord: overheidsinmenging is op dit terrein
gerechtvaardigd.26 Sterker nog, overheidsinmenging is noodzakelijk. Dit onderdeel van de energievoorziening wordt door de auteurs van dit geschrift namelijk
inderdaad aangemerkt als publiek belang. Hoewel deze nog steeds ruimte laat
voor dubbelzinnigheid biedt de definitie van de WRR uit 2000, zeker op het
gebied van energie(voorziening), aanknopingspunten om tot die conclusie te komen. De WRR stelt dat er sprake is van een publiek belang ‘indien de overheid
zich de behartiging van een belang dat de maatschappij als geheel ten goede komt
aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht
komt.’27 Als de toegevoegde waarde niet geheel wordt bereikt in een particuliere
situatie, komt het publieke belang in het geding en is overheidsinterventie dus
gerechtvaardigd.28 Nadeel is nog steeds dat de invulling van het concept ‘publiek
belang’ afhankelijk blijft van hoe men dat belang interpreteert. In het geval van
de hoogspanningsnetten en het landelijke gasnet is het echter aannemelijk dat het
transport, en daarmee de levering van energie, niet goed tot zijn recht komt als de
overheid die taak niet (deels) op zich neemt.
Samenvattend kan het volgende worden gesteld:
1. Energie is een basisbehoefte;
2. Het product energie is geen publiek belang;
2. Het transport van energie is wel een publiek belang.
Die conclusie komt deels voort uit het karakter van de infrastructuur. Voor consumenten is het niet eens aantrekkelijk om te kunnen kiezen uit verschillende
aanbieders van transport, omdat in dat geval verschillende hoogspanningsnetten
– of in het geval van gas hoofdleidingen – naast elkaar zouden moeten worden
aangelegd met grote inefficiëntie als gevolg. De huidige situatie, waarbij sprake
is van één hoofdtransportnetwerk en één landelijke aanbieder als natuurlijk monopolist, is in de praktijk dus de enige werkbare. De staat heeft gezien deze situatie een rol als marktmeester en reguleert het transport in die hoedanigheid. Het
geheel van de transport- en distributienetbeheerders, zowel de landelijke als de
26

27

28
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Deze conclusie wordt ondersteund door hetgeen geschreven in het eerder genoemde
geschrift 103 van de TeldersStichting. Staatsinterventie is volgens de auteurs van dat
geschrift gerechtvaardigd als aan vier criteria wordt voldaan. (1) Het product moet
essentieel zijn voor het dagelijks functioneren van individuen; (2) De aanbieder van het
product is een natuurlijke monopolist; (3) De private belangen die individuen bij een
goed hebben zijn in zekere mate homogeen; (4) De markt waarop het product wordt
verhandeld kent een relatief grote mate van stabiliteit. De hierboven besproken case
voldoet aan deze vier criteria.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Borgen van publiek belang, Den
Haag, nr. 56, 2000.
De Graaf e.a., Vertrouwen in de markt, p. 37.
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lokale, beheren de netten, zorgen voor de balans tussen vraag en aanbod op het
net en zorgen ervoor dat de markt tot ontwikkeling kan komen.29 Bij dat laatste
moet men denken aan het garanderen van toegang tot het net voor producenten/
leveranciers. Zowel bij elektriciteit als gas bestaat de infrastructuur uit complexe
netwerken en het gebruik en onderhoud daarvan vergt grote inspanningen en financiële investeringen. De balans tussen vraag en aanbod moet daarbij te allen tijde worden gegarandeerd. De praktijk leert dat we momenteel in Nederland geen
private partij hebben die deze taak op zich kan nemen. Bovendien is het risico dat
er door marktpartijen niets zou worden ondernomen op onrendabele stukken,
zodat de bewoners daar verstoken blijven van elementaire diensten of de overheid
blijft zitten met die gebieden.30 Op die wijze zou regionale ongelijkheid ontstaan.
Al met al valt op dit eerste aspect van de Nederlandse energiemarkt weinig aan
te merken. De energievoorziening – waarmee hier voornamelijk elektriciteit en
gas wordt bedoeld – is in ons land over het algemeen prima geregeld, waarbij de
staat noodzakelijkerwijs een rol speelt. Dat wil niet zeggen dat er (op den duur)
niets te verbeteren of te veranderen valt. De liberalisering van de energiemarkt
is een relatief recent fenomeen en zij is nog niet geheel afgerond. De vraag of de
premisse van de liberalisering echt uit de verf is gekomen zou zelfs opgeworpen
kunnen worden. Is er daadwerkelijk sprake van een interne vrije gas- en elektriciteitsmarkt? In Noordwest-Europa zijn wat betreft de elektriciteitsmarkt wel
degelijk grote stappen gezet, maar ontwikkelingen in de gasmarkt zijn een stuk
minder ver gevorderd. Ook valt er bijvoorbeeld nog veel te winnen op het gebied
van transparantie naar de professionele marktpartijen, consument en burger toe,
bijvoorbeeld op het gebied van de wijze waarop prijzen tot stand komen binnen
de energieleveringsketen.31 Daarnaast valt het één en ander te zeggen over de
wijze waarop de landelijke en lokale netbeheerders zijn ingericht. Denk aan de
manier van financieren, de positie van de staat, gemeenten en provincies als de
enige aandeelhouders en het doorberekenen van ondoorzichtige kosten aan de
afnemers – zoals precariobelasting.32 Vanuit liberaal perspectief zijn er geen goede
argumenten te bedenken waarom in ieder geval een deel van de infrastructuur
niet in private handen zou mogen komen, mits het toezicht goed is geregeld. Dat
zijn allemaal punten waarop in de volgende paragrafen en de laatste twee hoofdstukken zal worden terugkomen.
29

30
31

32

Voor Gasunie betekent dat eveneens dat het zorg moet dragen voor een piekvermogen:
op erg koude dagen wordt in Nederland veel meer dan gemiddeld gas verbruikt en als
monopolist is het de verantwoordelijkheid van Gasunie om dat vermogen te kunnen
garanderen wanneer nodig.
Van der Woud, Een nieuwe wereld, p. 346.
Zie onder andere: T. Hendrix & M. van Doorn, Help consumenten door de bomen het
bos te zien, Marketresponse Research & Consultancy, maart 2013, Leusden.
Precariobelastingen zijn belastingen die kunnen worden geheven over het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of
provinciegrond. Daaronder vallen dus ook de midden- en laagspanningsnetten.
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3.3 Energiekwaliteit en het schadebeginsel
Toegang tot energie is niet vanzelfsprekend, laat staan een toegang zonder gebreken. Dat geldt zowel voor elektriciteit als voor fossiele brand- en grondstoffen.
In strikte zin kan eigenlijk niet over verschillende soorten elektriciteitskwaliteit
worden gesproken. Elektriciteit bestaat immers uit elektronen die binnen een systeem worden bewogen. Elektriciteit wordt gekenmerkt door spanning (voltage),
het vermogen (spanning maal stroomsterkte), de soort (gelijkstroom, wisselspanning, draaistroom), de mate van sinusvormigheid en de constantheid van dit alles.
Door de verscheidenheid in die kenmerken kan toch iets over verschillende soorten kwaliteit van elektriciteit worden gezegd. Voor sommige bedrijven – maar ook
voor huishoudens – kan een suboptimale elektriciteitskwaliteit tot grote schade
leiden.
Gebreken kunnen zich in verschillende vormen manifesteren. Zo is er sprake
van ‘afwijkende spanningsniveaus’ als de afgenomen elektriciteit een te hoge of te
lage spanning heeft. Afwijkende spanningsniveaus kunnen worden veroorzaakt
door elektriciteitscentrales die van het net afschakelen, fluctuaties in de vraag,
bijvoorbeeld door (snelle) belastingswisselingen van meerdere tegelijkertijd vertrekkende treinen of warmtepompen die voor een lage spanning zorgen, en door
decentrale opwekkers, zoals zonnepanelen of windmolens die voor een te hoge
spanning zorgen. Afwijkende spanningsniveaus kunnen leiden tot een slechte
werking of zelfs tot beschadiging van apparatuur.33 Daarnaast kan sprake zijn van
‘dips’: door kortsluiting zakt de spanning gedurende korte tijd onder de 90% van
de nominale spanning, hetgeen tot procesuitval in industriële processen leidt.34
‘Harmonischen’, of afwijkingen in de vorm van spanning, leiden op hun beurt
tot een verkorting van de levensduur van apparatuur of zelfs tot overbelasting en
uitval van systemen. Verder kunnen zich nog ‘snelle spanningsvariaties’ – of ‘flikker’ – en ‘transiënten’ voordoen. Bij flikker zorgen stroomvariaties voor schommelingen in het spanningsniveau en dat leidt weer tot een hinderlijk variërend
verlichtingsniveau. De sterkte van het net is hier deels verantwoordelijk voor,
waarbij hoog-, midden-, en laagspanningsnetten elkaar wederzijds beïnvloeden.
Transiënten zijn kortstondige veranderingen in de spanning en ontstaan onder
andere door bliksemontlading. Ook transiënten kunnen schade aan apparatuur
veroorzaken.35
Suboptimale kwaliteit van elektriciteit kost het bedrijfsleven ieder jaar veel
geld: enkele tientallen miljoenen euro’s. Doordat steeds meer toestellen op de
markt komen met niet-lineaire eigenschappen – die dus afwijken van de optimale
spanning – en door de komst van steeds gevoeliger apparatuur, wordt ‘netvervuiling’ een steeds nijpender probleem. De toename in belasting op de netten,
33
34
35
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Ibidem, p. 6.
Ibidem.
Ibidem, p.7; S. Cobben, Power quality, kwaliteit van spanning en stroom, TVVL
Magazine, nr. 10, 2011; Movares Nederland, Spanningskwaliteit in Nederland,
resultaten 2011, Utrecht, april 2012, pp. 6-8.

energie: een liberaal kader

evenals de toename van decentrale elektriciteitsopwekkers, zal een steeds grotere
flexibiliteit van de netten gaan vragen, waarbij datamanagement – het afstemmen van vraag en aanbod van veel verschillende betrokkenen – een grote rol gaat
spelen. Anders gezegd, het elektriciteitsnet zal aan steeds hogere flexibiliteits- en
kwaliteitseisen moeten gaan voldoen.36
Ook voor gas geldt dat de kwaliteit belangrijk is voor de afnemers, zowel voor
huishoudens als voor grote afnemers in de industrie. Gas wordt onderverdeeld in
twee kwaliteiten: laagcalorisch gas (G- of L-gas) en hoogcalorisch gas (H-gas). De
calorische waarde wordt ook wel verbrandingswaarde genoemd, omdat de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij een specifiek soort gas de waarde bepaalt. De
calorische waarde wordt bepaald door de samenstelling, waarbij de waarde van
het gas uit het grote aardgasveld in Slochteren in Nederland als basiswaarde wordt
gebruikt. Het gaat daarbij voornamelijk om L-gas.37 Naast het gas uit Slochteren
wordt ook gas gewonnen uit kleinere aardgasvelden. Daarbij gaat het voornamelijk om H-gas, waarvan dus minder nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te
krijgen. Gas dat gebruikt wordt in huishoudens is een mengsel van H- en L-gas
dat zo dicht mogelijk de basiswaarde benadert.38 Een beperkt aantal bedrijven in
Nederland maakt gebruik van ongemengd H-gas. Omdat de kleine velden langzamerhand uitgeput raken zal in de toekomst meer H-gas uit Rusland en Noorwegen worden geïmporteerd. Een ander deel komt via de Maasvlakte binnen in
de vorm van LNG.39 Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van
biogas en moet in de toekomst mogelijk rekening worden gehouden met de komst
van syngas, schaliegas en waterstof. Al deze gassoorten verschillen (van samenstelling) van het gas dat momenteel vooral wordt gebruikt en dat tevens altijd van een
zeer constante samenstelling is geweest.40 Het is van belang om de samenstelling
van de nieuwe soorten te bepalen om de integriteit van infrastructuur en apparatuur en de veiligheid van de gebruikers zeker te kunnen stellen.41 Veranderingen
in de samenstelling van het gebruikte gas kunnen namelijk leiden tot verhoogde
koolmonoxide-emissies, ernstige vermindering van doelmatigheid van apparatuur
door roetvorming, uitval van apparatuur, verliezen van productiecapaciteit in de
industrie en een verhoogde uitstoot van broeikasgassen.42 Ook de kwaliteit van
nieuwe soorten gas moeten dus bekend zijn en worden gewaarborgd.
Naast de kwaliteit en de samenstelling van het gas moet bij het transport via
gasleidingen worden voldaan aan standaarden op het gebied van temperatuur en
36
37
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Cobben, PQ – Spanningsveld in de elektriciteitsvoorziening, pp. 12-14.
L-gas wordt ook wel G-gas genoemd, waarbij de ‘G’ voor Groninger staat.
‘Verbrandingswaarde of calorische waarde’, Energieleveranciers.nl, via http://www.
energieleveranciers.nl/energie/energierekening/calorische-waarde#.UWaZd6LwlOc
Zie: Agentschap NL, ‘Hoogcalorisch gas’, via http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/
hoogcalorisch-gas-h-gas
KEMA Nederland, Gaskwalitiet voor de toekomst, Groningen, 2011, p. 5.
‘Gaskwaliteit’, DNV KEMA, via http://www.dnvkema.com/nl/services/gcs/gasquality/
KEMA Nederland, Gaskwalitiet voor de toekomst, p. 7.
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druk. Voorts valt de beschikbaarheid op korte en lange termijn onder de noemer
van kwaliteit van de levering. Daarbij is in het bijzonder aandacht nodig voor voldoende gaslevering bij extreme of lang aanhoudende koude. In die omstandigheden wordt er immers veel meer gas gebruikt voor het verwarmen van huizen dan
gemiddeld over het jaar heen genomen. De markt zorgt zelf onvoldoende voor
reservecapaciteit, omdat het voor investeerders weinig aantrekkelijk is om in grote
capaciteiten voor piekvraag te investeren.43 Die levering is dan ook toevertrouwd
aan Gasunie en daarmee onderdeel van de gereguleerde markt. Ook voor overige
brandstoffen – waaronder die gebruikt worden in de transportsector – geldt dat
het belangrijk is dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. De samenstelling van benzine, diesel, biobrandstoffen, maar ook van steenkool heeft namelijk
gevolgen voor milieu en gezondheid – door de uitstoot bij de verbranding – en
voor de werking van het transportmiddel.
De vraag is ook hier in hoeverre de overheid een taak heeft bij het vaststellen
en eventueel afdwingen van kwaliteits-, betrouwbaarheids- en veiligheidseisen of
-richtlijnen om schade bij afnemers en aan het milieu zoveel mogelijk te beperken.
Waar het om de levering van gas en elektriciteit gaat, dient vanuit liberaal oogpunt in ieder geval zoveel mogelijk ruimte te worden gelaten aan de vrije markt.
Consumenten kunnen vrij kiezen uit aanbieders en het dient aan de werking van
de markt te worden overgelaten wie uiteindelijk als winnaars en verliezers komen
bovendrijven. Mits de markt gezond is zullen energiebedrijven die onvoldoende
kwaliteit leveren daar op die wijze vanzelf uit geconcurreerd worden. Aangezien
we in de vorige paragraaf hebben geconcludeerd dat de staat een rol speelt bij het
beheren en onderhouden van de infrastructuur, komen we er echter niet onderuit
diezelfde staat ook bij het vaststellen van kwaliteitseisen te betrekken.
De kwaliteit en betrouwbaarheid van de elektriciteit- en gaslevering is namelijk niet alleen afhankelijk van de producent (het energiebedrijf ) maar voor
een groot deel ook van de lokale en landelijke netbeheerders, die elektriciteit en
gas invoeren en transporteren. Zoals eerder werd opgemerkt bepaalt de ‘sterkte’
van de lokale en landelijke netten namelijk voor een deel hoe hoog de kwaliteit
van de elektriciteitsvoorziening is. De betrouwbaarheid wordt, zo stelt de Sociaal
Economische Raad (SER), onder andere bepaald door de netwerkcapaciteit, de
mate van onderhoud en investeringen, de snelheid waarmee storingen worden
verholpen, het aantal storingen dat wordt veroorzaakt door verbruikers of derden
en storingen door externe factoren.44 De betrouwbaarheid van het netwerk is door
de netbeheerder te beïnvloeden door bijvoorbeeld te investeren in capaciteit, het
43
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Zo zorgde het aanhoudende koude weer er in het eerste kwartaal van 2013 voor dat de
bovengrondse Europese aardgasreserves op een erg lage stand terecht kwamen. Vooral
in het Verenigd Koninkrijk kwam de ‘bodem’ van de reserves in zicht.
Ook in 2012 was de belangrijkste oorzaak van stroom- en gasonderbrekingen graafwerk.
Bron: ECN, Energie-Nederland & Netbeheer Nederland, Energie Trends 2012, pp.
20. Zie ook: Sociaal Economische Raad, Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de
grootverbruiker, Amsterdam, 2010, p. 6.
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verrichten van onderhoud, en door maatregelen te treffen die de blootstelling aan
derden en externe gebeurtenissen doen afnemen. Of netbeheerders dergelijke inspanningen leveren hangt, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) stelt, ‘onder
meer samen met de marktstructuur (lopen klanten weg na storing?), de juridische
aansprakelijkheid (moet de netbeheerder de schade vergoeden?), de beheersstructuur van de netbeheerder (streeft de manager kwaliteit na?) en het overheidsbeleid
(wat zijn de gevolgen voor de tarieven in de volgende periode?).’45
Ongereguleerde marktwerking blijkt in de huidige situatie niet de prikkels
op te leveren die benodigd zijn om het gewenste niveau van betrouwbaarheid
van de levering van elektriciteit te bereiken, stelt de Sociaal Economische Raad.46
In de huidige marktstructuur zullen klanten niet weglopen na een storing in de
netten, omdat ze dat simpelweg niet kunnen. Consumenten staan namelijk geen
alternatieven ter beschikking als het om transport van elektriciteit en gas gaat.47
Behoud van reputatie, juridische aansprakelijkheid en het overheidsbeleid en -toezicht geven daarentegen wel sturende prikkels af. Een bepaalde mate van regulering en vooral toezicht is in de praktijk dus nodig. Ook omdat bepaalde delen in
de keten tot machtsmisbruik kunnen komen. Bij het opwekken van elektriciteit
zouden producenten bijvoorbeeld productievermogen achter kunnen houden en
daarmee de markt krap kunnen houden, waardoor de prijzen oplopen. Toezicht
is ook nodig op het handhaven van voldoende reservecapaciteit om aan de totale
vraag te kunnen blijven voldoen. Omdat alleen TenneT en Gasunie dat inzicht
hebben moeten zij die capaciteit monitoren en waar nodig bijsturen, bijvoorbeeld
door capaciteit in te kopen bij leveranciers van piekvermogen en gasopslag. Als
het aandeel ongeregelde elektriciteit uit duurzame bronnen verder gaat toenemen,
dient eveneens rekening te worden gehouden met de benodigdheid van meer snelstartend vermogen, om de onbalans tussen aanbod en vraag op te heffen. TenneT
koopt dat nu in bij die producenten en afschakelaars die snel kunnen inspringen.
Dit vraagstuk wordt met de toename van intermitterende energievormen op het
net steeds nijpender. Ten slotte is toezicht nodig omdat de veiligheid in het geding
kan komen als niet aan bepaalde specificaties wordt voldaan.
Voor brandstoffen als benzine en diesel bestaan Europese en landelijke richtlijnen.48 Voor zowel elektriciteit als gas zijn dergelijke specificaties vastgelegd in
45
46
47

48

Ibidem.
SER, Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de grootverbruiker, p. 5.
Grootverbruikers kunnen in het uiterste geval kiezen zich in een ander land te gaan
vestigen, maar dat is een zeer ingrijpende maatregel en vanuit vrije marktdenken geen
volwaardig alternatief te noemen.
Zie onder andere: Rijksoverheid, Handboek Implementatie milieubeleid EU in
Nederland, via http://www.eu-milieubeleid.nl/ch07s12.html; Europa.nu, ‘Richtlijn
Brandstofkwaliteit’,
via
http://www.europa-nu.nl/id/vhjh78f3kozp/richtlijn_
brandstofkwaliteit en Rijksoverheid, ‘Brandstofkwaliteit Nederlandse regelgeving,
via
http://www.mvo.nl/Portals/0/duurzaamheid/biobrandstoffen/nieuws/2010/12/
GAVE%20marktdag/3_Implementatie_van_de_FQD_Rob_Cuelenaere_tcm24347648.pdf
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Netcodes.49 Een in die Netcode vastgelegde belangrijke prikkel voor netbeheerders is de verplichting om tweejaarlijks een kwaliteits- en capaciteitsdocument in
te dienen, waarin onder meer inzicht moet worden gegeven in het kwaliteitsbeheersingssysteem. De Energiekamer kan de netbeheerders een bestuurlijke boete
opleggen indien de methode van risicoanalyse niet aan de eisen van de wet voldoet.50 Daarnaast wordt de kwaliteit die een netbeheerder daadwerkelijk levert
vergeleken met de in de Netcode vastgelegde kwaliteitsnormen. Als zich afwijkingen voordoen moet de netbeheerder in de volgende periode via de tarieven een
verrekening toepassen die overeenkomt met de afwijking van de norm.51 Ook
krijgen eindafnemers een schadevergoeding wanneer zij door langdurige gas- of
stroomstoringen worden getroffen.52 Er is dus sprake van een in de Netcode opgelegde compensatieregeling die contractueel afdwingbaar is.53 Voor alle afnemers gelden daarbij dezelfde regels en voorwaarden.54 Grootverbruikers maken
daarbij veelal gebruik van maatwerk. Daarnaast staat afnemers de mogelijkheid
ter beschikking om buitencontractueel te vorderen via gerechtelijke procedures.
Het Burgerlijk Wetboek biedt daarvoor juridische kaders.55 Bij dit alles moet
wel de kanttekening worden geplaatst dat aansprakelijkheid door netbeheerders
in de algemene voorwaarden meestal sterk wordt ingeperkt.56 De afweging die
daarbij wordt gemaakt is dat de kosten voor het verzekeren van het uitvalrisico
zeer hoog zijn, gezien de potentieel grote omvang van de schade en omdat het niet
doelmatig is deze kosten in het algemene tarief door te rekenen. Met behulp van
benchmarking – een testprocedure om prestaties met elkaar te kunnen vergelijken
– kan de kwaliteit ten opzichte van andere netbeheerders goed worden vergeleken
en de maat worden vastgesteld voor het redelijke kwaliteitsniveau. Voor lokale
beheerders worden de prestaties vastgelegd in de Factsheet Kwaliteit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM streeft er met die rapportage naar
afnemers over de prestaties van netbeheerders te informeren en netbeheerders te
stimuleren tot het verbeteren van hun kwaliteit.57 Voor de elektriciteitsnetten
(laag-, midden-, en (extra)hoogspanning) wordt daarnaast jaarlijks gerapporteerd
49
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Zie: https://www.acm.nl/download/documenten/nma/NETCODE_27102009.pdf
Sociaal Economische Raad, Kwaliteitsregulering levering elektriciteit, p. 32.
Ibidem, p. 8.
In 2012 hebben regionale netbeheerders ruim € 13 miljoen aan compensatievergoedingen
uitbetaald aan consumenten en bedrijven wegens dergelijke storingen. Een huishouden
ontving in dat jaar € 35 voor een onderbreking die langer dan 4 uur duurde. Bron:
Autoriteit Consument en Markt.
Ibidem, p. 20.
Dit wordt ook wel het non-discriminatie principe van Buchanan en Hayek genoemd.
Volgens Hayek zou dat voor het individu de beste bescherming tegen dwang bieden.
Zie: Hayek, The Constitution of Liberty, p. 136.
SER, Kwaliteitsregulering levering elektriciteit, pp. 22-23.
Ibidem, p. 33.
Autoriteit Consument & Markt, Factsheet Kwaliteit 2012 Regionale Netbeheerders
Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten, juli 2013.
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in de Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland en voor de landelijke en
regionale gasnetten in de Storingsrapportage gasdistributienetten.
Voor een deel is overheidsinmenging in de energiesector(en) dus ook vanuit
het schadebeginsel te rechtvaardigen. Het karakter van de energiesector – en dan
wordt hier vooral gedoeld op het beheer van het elektriciteit- en gasnetwerk en
de natuurlijke monopoliepositie van de netbeheerders – zorgt ervoor dat zonder
overheidsingrijpen te weinig prikkels worden afgegeven om kwaliteit en veiligheid
te kunnen garanderen. Bij markten met sterke monopoloïde elementen, zoals in
dit geval, moet de monopoliekant worden gereguleerd om marktfalen te voorkomen. Dat wil echter niet zeggen dat er aan die regulering geen grenzen zitten.
Integendeel. In lijn met de hierboven genoemde conclusies van de SER, geniet
het vanuit liberaal perspectief de voorkeur terughoudend te zijn met regulering.
Hoewel de markt op bepaalde terreinen (te) weinig prikkels afgeeft kunnen er,
zeker waar het om de grootverbruikers gaat, wel maatregelen worden getroffen
om die markt meer dan nu ruimte te geven. Te denken valt aan het toegankelijker
maken van civielrechtelijke procedures door het verlagen van (transactie)kosten,
het leveren van meer maatwerk in de contractuele sfeer en het bieden van meer
ruimte voor de aansprakelijkheid van netbeheerders.58
Ook zijn er geen goede redenen om, indien er sprake is van goede regulering,
privaat eigendom van de infrastructuur – op lokaal en nationaal niveau – per definitie tegen te houden. Er was korte tijd sprake van dat de staat bereid zou zijn naar
49% privaat kapitaal te gaan in het geval van TenneT en Gasunie, maar het ziet ernaar uit dat het beide toch staatsdeelnemingen met een overheidsbelang van 100%
zullen blijven. Zo stelt het kabinet Rutte-II ‘dat de infrastructuur van Gasunie en
TenneT in Nederland van dusdanig vitaal belang is, dat aandeelhouderschap van
de staat in beide bedrijven gewenst is. Vanwege de combinatie van een natuurlijk monopolie en het belang dat deze infrastructuur heeft voor de Nederlandse
economie, vindt het kabinet extra betrokkenheid bij de strategische richting via
publiek aandeelhouderschap van deze bedrijven gewenst. Als gevolg daarvan gaat
de staat niet op zoek naar private, financiële medeaandeelhouders.’59 Zeker vanuit
liberaal oogpunt is dat een conclusie die te gemakkelijk wordt getrokken en niet
zomaar tevreden stelt. Waar de staat voor wat betreft de elektriciteits- en gasnetten
nog altijd uitgaat van ‘publiek, tenzij’, gaan liberalen liever uit van ‘privatiseren,
tenzij’.60 Het aandeel dat in private handen komt zou op de lange termijn opgeschroefd moeten kunnen worden tot boven de 49% en dus een meerderheid
vormen. Indien de kwaliteit is gewaarborgd en de overheid voldoende middelen
ter beschikking heeft om die af te dwingen – “toezicht met tanden” – dan bestaan
geen overtuigende redenen om dat tegen te houden. Gelet op de huidige periode
58
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Ibidem.
Rijksoverheid, Kamerbrief over het voornemen strategische samenwerkingsverbanden van
GasUnie en TenneT toe te staan, Den Haag, 21 februari 2014. Zie ook: Ministerie van
Financiën, Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013, Den Haag, oktober 2013.
Ministerie van Financiën, Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013, p. 7.

85

hoofdstuk iii

van transitie waarbij de netten ‘intelligent’61 gemaakt moeten worden en waarin
daarvoor veel nieuwe technologie beschikbaar komt, is het echter verstandig om
de meerderheid voorlopig in handen van de staat of overheden te houden. Als een
deel overgaat in private handen moet bovendien rekening gehouden worden met
een veranderende rol van de toezichthouder. Die controleert dan nog steeds het
natuurlijke monopolie van de netten, maar als private partijen gaan meefinancieren komt daar een andere taak bij, namelijk het garanderen van rendement.
Daarover zal bij de aanbevelingen meer worden gezegd.
Bij dit alles moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat het gewenste
niveau van betrouwbaarheid (leveringszekerheid) niet per definitie zo hoog is
als technisch toelaatbaar. Een hogere betrouwbaarheid gaat gepaard met hogere
kosten en vanuit maatschappelijk oogpunt is de hoogst technisch haalbare betrouwbaarheid daarom meestal niet optimaal. Het theoretische maatschappelijk
optimale niveau wordt in plaats daarvan ‘bereikt wanneer de marginale kosten
van het verhogen van de betrouwbaarheid gelijk zijn aan de marginale baten van
het verhogen van betrouwbaarheid.’62 De kwaliteit die energieleveranciers en netbeheerders kunnen garanderen is redelijkerwijs aan grenzen gebonden. Als afnemers vanaf een bepaald kwaliteitsniveau nog hogere eisen stellen hebben zij daarin
zelf een verantwoordelijkheid te nemen. Zij zullen in die gevallen moeten investeren om de gewenste situatie te bereiken. Zoals hoogleraar Power Quality, Sjef
Cobben stelt, is bij dit alles sprake van een spanningsveld: ‘de belangen zijn divers,
de kosten moeten versleuteld worden naar de diverse partijen en afstemming is
dus noodzakelijk. Uiteindelijk moet gekozen worden voor een elektriciteitsvoorziening die een maatschappelijk optimale situatie bereikt.’63 Het is daarbij wel
noodzakelijk om, nog beter dan momenteel het geval is, alle verantwoordelijkheden van netbeheerder, producenten, fabrikanten, installateurs en consumenten
duidelijk af te bakenen.64
Concluderend kan worden gesteld dat bij ieder type energievoorziening normen moeten worden vastgesteld door de overheid, maar dan wel binnen redelijke
marges, waarbij gewaakt dient te worden voor overregulering.
3.4 Klimaatproblematiek
Traditioneel gezien spelen bij het maken van energiebeleid vooral kwesties als
prijs, beschikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Die factoren worden sinds
61
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Zo stellen de ministers Kamp (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en
Dijsselbloem (Financiën) in hun brief aan de Tweede Kamer dat ‘de netten moeten
kunnen omgaan met grotere schommelingen in productie, met grotere afstanden
tussen productie en afname en zij moeten stromen in meerdere richtingen kunnen
faciliteren. Deze ontwikkelingen vergen een hierop toegesneden infrastructuur en een
grotere systeemflexibiliteit. In: Rijksoverheid, Kamerbrief over het voornemen strategische
samenwerkingsverbanden van GasUnie en TenneT toe te staan.
Ibidem. pp. 6-8.
Cobben, PQ – Spanningsveld in de elektriciteitsvoorziening, p. 4.
Ibidem, p. 17.
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kort steeds vaker doorkruist door aspecten die te maken hebben met klimaatverandering en meer specifiek de opwarming van de aarde. Energie moet steeds
nadrukkelijker ook ‘schoon’ zijn. Het klimaat, of eigenlijk de potentiële verandering daarvan, is daarmee in toenemende mate één van de pijlers van het energiebeleid geworden en een interveniërende rol van de staat wordt eveneens steeds
vaker en sterker vanuit dat perspectief gelegitimeerd. Denk aan de woorden van
Ed Nijpels uit het eerste hoofdstuk: op het punt waar energie en klimaat elkaar
kruisen ligt een belangrijke normstellende taak voor de overheid die de markt
volgens hem niet kan vervullen.
Hoewel klimaatverandering meer omvat, gaat het in het debat in het bijzonder
om het versterken van het ‘broeikaseffect’, of de opwarming van de aarde, door de
uitstoot van onder andere broeikasgassen – naast lachgas (N20), methaan (CH4)
en ozon (O3) vooral koolstofdioxide (CO2). Broeikasgassen komen van nature
voor in de atmosfeer en verhinderen dat alle warmte van de zon in de vorm van
infraroodstraling wordt teruggekaatst het heelal in. Ze balanceren de temperatuur
daarmee en houden op die wijze de aarde leefbaar. Sinds de eerste Industriële
Revolutie, vanaf ongeveer 1750, is de uitstoot van broeikasgassen door de mens
echter enorm toegenomen en dat dreigt de balans te verstoren.65
Enerzijds is die verhoogde uitstoot een gevolg van bevolkingsgroei – meer
mensen betekent meer energieverbruik – en anderzijds van een groeiende welvaart
– een hogere materiële welvaart gaat over het algemeen genomen gepaard met een
hogere energie-intensiteit.66 In 2030 wordt de wereldbevolking op 8,3 miljard
mensen geraamd, wat betekent dat ten opzichte van nu 1,3 miljard meer mensen
energie nodig zullen hebben. Door verstedelijking en modernisering wordt dat
effect nog eens versterkt: dat gaat gepaard met meer huizen en minder personen
per huishouden. Een stedeling verbruikt over het algemeen meer energie dan zijn
evenknie op het platteland. Daarnaast zal het wereldinkomen naar verwachting
in datzelfde jaar (2030) verdubbelen ten opzichte van 2011.67 Bij een toenemend
gebruik van fossiele brandstoffen zal het volume aan broeikasgassen dat wordt uitgestoten dus ook verder gaan toenemen.68 Die verhoogde uitstoot zal zich, dat is
althans de verwachting, vervolgens gaan vertalen in een stijgende temperatuur op
aarde. Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als één van de ‘wereldgroeidilemma’s’.69
Tot zover is het hierboven gestelde vrijwel onomstreden; ook de zogenoemde
sceptici erkennen dat de aarde – op de lange termijn – opwarmt en dat de uitstoot
van broeikasgassen door de mens daaraan bijdraagt. Strikt genomen is het immers
65
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Voor een beknopte geschiedenis van de wetenschap over het broeikaseffect zie: Yergin,
The Quest, pp. 419-520.
Shell, Signals and Signposts, pp. 8-9; Yergin, The Quest, pp. 422-423.
British Petroleum, BP Energy Outlook 2030, Londen, 2013, pp. 8-9.
Zie hoofdstuk 2.
H. Bakker & M. Boersma, Ster-ondernemingen. Vijf groeistrategieën in een veranderend
businesslandschap, Amsterdam, 2011, p. 23.
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waar dat ‘de aarde wel moet opwarmen als de concentratie broeikasgassen stijgt.’70
Vanaf hier begint echter onenigheid te ontstaan.71 Hoeveel warmt de aarde op en
wat is het aandeel van de mens daarin? Hoe uniek is de opwarming? Zijn er andere
verklaringen mogelijk naast de broeikastheorie?72 Hoe ernstig zullen de gevolgen
van opwarming zijn voor het leven op aarde? Moeten we actie ondernemen en zo
ja, op welke manier? Het klimaat is zeer complex73 en een bijkomende uitdaging
is dat er vrijwel geen harde feiten bestaan in het klimaatdebat.74 Daarnaast is het
onderzoek dat naar het klimaat wordt gedaan verregaand gepolitiseerd.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) speelt daarbij een belangrijke rol. Het IPCC bundelt alle wetenschappelijke kennis en distilleert daaruit conclusies ten behoeve van beleidsinstanties over de klimaatverandering en de
daaraan ten grondslag liggende, vermoedelijke oorzaken. Opgericht in 1988 door
het United Nations Environment Programme (UNEP) en de World Meteorological
Organization (WMO) is het IPCC sinds 1990 met vijf Assessment Reports gekomen – in 1990, 1995, 2001, 2007 en 2013. Met deze rapporten tracht het IPCC
‘de wereld te voorzien van een helder wetenschappelijk beeld van de huidige staat
van klimaatverandering en de potentiële milieu- en maatschappelijke gevolgen
daarvan.’75 In het vijfde rapport uit 2013 kwam het IPCC tot de ‘onomstotelijke’
conclusie dat de aarde opwarmt, dat die opwarming uniek is en voor een aanzienlijk deel wordt veroorzaakt door de mens.76 Het IPCC is er voor 95% zeker van
dat ten minste de helft van de opwarming sinds 1950 door de mens veroorzaakt
is. In het laatste rapport wordt gesproken van een opwarming van de aarde tussen
de 0,3 en 0,7 graden Celsius tussen 2016 en 2035 ten opzichte van de periode
1985-2006. Tussen 2081 en 2100 is dat in het meest gunstige scenario – voor
wat betreft de te verwachten uitstoot van broeikasgassen en de daarbij behorende
temperatuurveranderingen77 – tussen de 0,3 en 1,7 graden Celsius en in het meest
ongunstige geval tussen de 2,6 en 4,8 graden Celsius, waarbij de effecten per regio
70
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M. Crok, De staat van het klimaat, p. 36.
Zie onder andere: United States Senate Environment and Public Works Committee,
Critical Thinking on Climate Change. Questions to Consider Before Taking Regulatory
Action and Implementing Economic Policies, Washington D.C., juli 2013.
Crok, De staat van het klimaat, p. 24.
Zoals Albert Einstein stelde: “When the number of factors coming into play in a
phenomenological complex is too large scientific method in most cases fails. One need only
think of the weather, in which case the prediction even for a few days ahead is impossible.”
Crok stelt dat er eigenlijk maar twee keiharde feiten zijn: (1) de toename van CO2 in
de atmosfeer is toe te schrijven aan de mens en (2) de aarde is sinds het begin van de
Industriële Revolutie wat opgewarmd (de mate van opwarming is echter omstreden).
(pp. 36-37).
IPCC, in: Crok, De staat van het klimaat, p. 26.
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Fifth Assessment Report. Climate
Change 2013: The Physical Science Basis, New York, 2013.
Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat de CO2-uitstoot sneller gaat
dan de hoogste scenario’s. De temperatuurontwikkeling blijft echter achter bij de
verwachtingen.
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van de wereld zullen verschillen. De zeespiegel zal in diezelfde periode tussen de
26 en 98 centimeter stijgen, zo verwacht het IPCC.78 In een tussenrapport uit
2014 stelt het panel dat klimaatverandering onomkeerbaar is en grote gevolgen
kan hebben voor de voedselvoorziening van (vooral onderontwikkelde) landen.79
Hoewel de IPCC-rapporten in principe beleidsneutraal zijn, blijkt de invloed
ervan in de praktijk groot te zijn en niet zelden uit te monden in concrete beleidsmaatregelen. Het IPCC is, al dan niet terecht, uitgegroeid tot dé autoriteit op het
gebied van klimaatverandering. De bevindingen van het panel worden veelal als
leidend geïnterpreteerd en gebruikt en sturen op die wijze vergaand de politieke
besluit- en beleidsvorming.80 Gezien de conclusies die het panel in de loop van de
tijd heeft getrokken leidt dat in de praktijk tot grote of soms zelfs onrealistische
ambities. Een voorbeeld is de in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II uitgesproken ambitie om in 2023 tot een aandeel duurzame energie van 16% te komen
(14% in 2020) in Nederland, terwijl dat aandeel in 2013 nog rond de 4,4% lag.81
De Europese Unie streeft in datzelfde jaar naar een aandeel van 20% duurzame
energie en in 2050 moet de CO2-uitstoot vervolgens 80-95% onder het niveau
van 1990 liggen.82 Dat terwijl de consensus waarover wel wordt gesproken minder
eenduidig is dan vaak wordt aangenomen:83 er zijn wel degelijk wetenschappers
die grote vraagtekens plaatsen bij de aannames en conclusies van het IPCC. Anderen stellen dat de opwarming niet per definitie zo uniek is als het IPCC doet voorkomen of wijzen erop dat het nog allerminst duidelijk is hoe gevoelig het klimaat
is voor de extra broeikassen die wij als mens in de atmosfeer brengen. Zo is er op
gewezen dat het IPCC in het vijfde rapport vaag is gebleven over één van de belangrijkste parameters van het antropogene klimaatdebat, de klimaatgevoeligheid.
Daaronder verstaat men de opwarming van de aarde als gevolg van een verdubbeling van de CO2-concentratie. De schatting ligt al jaren op een waarde tussen de
1,5 en 4,5 graden Celsius, maar in het vijfde rapport geeft het IPCC, anders dan
voorgaande keren, geen schatting voor de klimaatgevoeligheid. Uit de gegevens
die wel worden genoemd in datzelfde rapport, kan de conclusie worden getrokken dat de klimaatgevoeligheid (aanzienlijk) lager is dan de klimaatwetenschap al
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Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Fifth Assessment Report.
Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Impacts,
Adaptation, and Vulnerability, IPCC Working Group II Contribution to AR5, via
http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/
Crok, De staat van het klimaat, pp. 269-270.
Rijksoverheid, Bruggen Slaan. Regeerakkoord VVD-PvdA, p. 49.
European Commission, Energy Roadmap 2050, p. 3.
J. Cook e.a., ‘Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the
scientific literature’, Environmental Research Letters, 2013, nr. 2.
Op de conclusie van Cook e.a. dat er sprake zou zijn van een consensus is kritiek geuit.
Zie o.a.: R.S.J. Tol, ‘Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in
the scientific literature: a comment’, draft article.
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decennia denkt.84 Hierover woedt een discussie. Weer anderen zetten vraagtekens
bij de alarmistische toon die van tijd tot tijd gehanteerd wordt in publicaties van
het panel.85
Ten slotte zijn er ook andere factoren die klimaatverandering kunnen verklaren, waaronder variaties in de omloopbaan van de aarde en de activiteit van
de zon, vulkanische activiteit, de invloed van aerosolen en andere complexe terugkoppelingsmechanismen. Klimaatmodellen – die per definitie een versimpelde
versie van de complexe werkelijkheid zijn en inherent gepaard gaan met onbetrouwbaarheid86 – overschatten tot nu toe de recente opwarming op aarde en
sommige critici zien daarin een bevestiging dat dergelijke modellen het effect van
broeikasgassen in zijn algemeenheid groter doen lijken dan de werkelijkheid aantoont.87 Tevens worden er vraagtekens gezet bij de gebruikte datareeksen.88
Wederom rijst de vraag of het klimaatvraagstuk overheidsoptreden legitimeert
of zelfs noodzakelijk maakt. Om die vraag te beantwoorden wenden we ons tot
de eerder genoemde externaliteiten. Een mogelijk indirect schadelijk neveneffect
van het verstoken van fossiele brandstoffen is namelijk het versterken van klimaatverandering en meer specifiek het broeikaseffect. Er is hier in theorie sprake van
marktfalen, omdat bedrijven de totale kosten van hun activiteiten niet kennen en
die dus ook niet volledig op zich nemen. Anders gezegd maken de externe kosten
van energieverbruik – de belasting van het milieu en de emissie van CO2 en andere
broeikasgassen – geen deel uit van de energieprijzen.89 Zoals in paragraaf 3.2 werd
gesteld bieden externaliteiten redenen die overheidsingrijpen mogelijk rechtvaardigen.
Wat betreft de klimaatproblematiek komt de Britse econoom Arthur Cecil
Pigou (1877-1959) in beeld. Volgens Pigou legitimeren externaliteiten overheidsinterventie inderdaad om marktfalen te corrigeren. De staat zou wat hem betreft
wetgeving of regulering mogen introduceren om een dergelijke correctie af te
84

85

86

87
88

89

90

N. Lewis & M. Crok, Een gevoelige kwestie. Hoe het IPCC goed nieuws over
klimaatverandering verborg, Global Warming Policy Foundation en De Groene
Rekenkamer, 2014.
Een concreet voorbeeld is de Nederlandse hoogleraar economie Richard Tol, die
opstapte als co-auteur van het vijfde Assessment Rapport van het IPCC. Zie: R. Tol,
‘Waarom ik opstapte uit het VN-klimaatpanel’, NRC Handelsblad, 5-6 april, 2014.
S. F. Singer, ‘Inconsistency of modeled and observed tropical temperature trends’,
Energy & Environment, 2013, nr. 3 & 4, pp. 405-414; F. Engelbeen, ‘Impact of
aerosols on climate sensitivity of CO2 as implemented in climate models’, Energy &
Environment, 2013, nr. 3 & 4, pp. 421-430.
Het aangehaalde werk van Crok biedt daarin meer inzicht.
Sommige conclusies kunnen niet worden bevestigd door nieuwe berekeningen omdat
de gebruikte datareeksen niet worden vrijgegeven, een essentieel onderdeel van
wetenschappelijk onderzoek en bewijsstelling. Andere gebruikte datareeksen bleken in
de loop der jaren onvolledig of zelfs gemanipuleerd.
Ministerie van Buitenlandse Zaken, IOB Evaluatie nummer 367.
Energievoorzieningszekerheid en buitenlandbeleid. Beleidsdoorlichting 2006-2010, Den
Haag, 2012, p. 12.
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dwingen. Pigovian taxes ontlenen hun naam aan de econoom en zijn voornamelijk bedoeld om negatieve externaliteiten te belasten of positieve externaliteiten
te subsidiëren. Pigou stelde namelijk dat het meest efficiënt met negatieve externaliteiten kan worden omgegaan door ze te verwerken in de kosten die met
een activiteit gepaard gaan. Op die wijze worden externaliteiten niet automatisch
gezien als marktfalen, waardoor verdere staatsinterventie minder vanzelfsprekend
wordt.90 Pigou wordt daarom ook wel het brein achter milieuheffingen genoemd.
Een praktisch en klassiek uitvloeisel van zijn theorie is de carbontax: een belasting op iedere ton uitgestoten CO2 die bij de prijs van een product – in dit geval
energieproducten, elektriciteit en CO2 – wordt inbegrepen en even hoog is als
de veroorzaakte marginale sociale kosten. Bij de carbontax wordt dus de prijs van
broeikasgasuitstoot veroorzakende activiteiten beïnvloed, waarbij de vervuiler betaalt. Het opleggen van een CO2-belasting is in theorie een simpele oplossing,
maar kent in de praktijk een aantal indirecte implicaties waarmee rekening moet
worden gehouden. In de theorie wordt er namelijk vanuit gegaan dat de externaliteit klein genoeg is, zodat de rest van de economie niet wordt beïnvloed door
de doorwerking van de opgelegde belasting. Gezien de mondiale omvang van
klimaatverandering is het echter te verwachten dat een belasting die groot genoeg
is om de wereldwijde uitstoot te verminderen wel degelijk een significant effect op
macro-economisch niveau zal hebben. Daarnaast gaat de theorie ervan uit dat we
de beschikking hebben over perfecte informatie, terwijl die in de praktijk altijd
gebrekkig zal zijn.91
De Britse Econoom Ronald Coase heeft een alternatieve aanpak bedacht die
in theorie minder interventionistisch is dan de belasting van Pigou. Externaliteiten bestaan volgens Coase omdat er sprake is van niet-uitsluitbaarheid en omdat
uitsluitbaarheid een kenmerk is van welomschreven eigendomsrechten zou met
het toekennen daarvan het probleem kunnen worden opgelost. Als alles onder
eigenaarschap van iemand zou vallen, dan zou het probleem niet (langer) bestaan.
Vervuiling kan volgens de theorie van Coase dan ook alleen maar plaatsvinden
omdat niemand het recht bezit om vervuiling tegen te gaan. De oplossing is onderhandelen: de vervuiler en getroffene hebben immers in ieder geval al de drijfveer om tot de meest optimale oplossing te komen zonder dat daarvoor een interventie nodig is. Net als bij Pigou moet er daarbij wel aan een aantal voorwaarden
worden voldaan, hetgeen in de praktijk – en zeker bij klimaatverandering – moeilijk realiseerbaar blijkt. Zo zijn de kosten waarover wordt onderhandeld cruciaal,
maar moeilijk te bepalen in de diffuse situatie waarin CO2 wordt uitgestoten.
Ook is het moeilijk om bij geschillen waarmee eigendomsrechten zijn gemoeid
waarde te hechten aan vervuiling. Hoe wordt vervuiling gewaardeerd in een situatie waarin informatie zeer onvolledig is en de belangen divers zijn? Daarnaast
zijn mechanismen om dwang uit te oefenen of straffen uit te delen bij het niet
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nakomen van afspraken – in dit geval afspraken over uitstoot binnen internationale verdragen – veelal afwezig of ineffectief. 92 Ten slotte is een kritiek op de theorie van Coase dat daarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen de vervuiler en
de getroffene. Anders gezegd rust zijn aanpak niet op de aanname dat de vervuiler
betaalt en omdat de getroffene in het geval van klimaatverandering geen toegekende eigendomsrechten heeft – het gaat immers over het klimaat – komt het er
in de praktijk veelal op neer dat de getroffene de schade moet betalen. Coase kijkt
alleen naar de efficiëntie van de maatregel en niet naar ethische criteria zoals billijkheid, eerlijkheid en morele verantwoordelijkheid. Dat maakt de kans op succes
van internationale afspraken een stuk kleiner.93
Een praktische uitwerking van Coase zijn theorie is een emissiehandelssysteem (ETS). Bij een dergelijk systeem wordt een maximum gesteld aan de totale toegestane CO2-uitstoot en dienen de vervuilers over rechten te beschikken
om iedere ton CO2 uit te mogen stoten. Dit systeem, zo is het idee, zou ervoor
moeten zorgen dat bedrijven de uitstoot van broeikasgassen beperken omdat ze
de rechten die ze in dat geval overhouden op de markt kunnen verkopen aan partijen die juist meer rechten nodig hebben. Omdat er schaarste van uitstootrechten
wordt gecreëerd valt er geld te besparen met het verminderen van de uitstoot, wat
zou moeten leiden tot een stimulering van duurzame innovaties. De prijs van de
rechten wordt deels bepaald door het aantal rechten dat in omloop is (de cap, of
het plafond) en komt uiteindelijk tot stand op de markt. Het ETS beïnvloedt dus
niet direct de prijs, zoals bij een belasting het geval is, maar de hoeveelheid van
broeikasgasuitstoot veroorzakende activiteiten.
Zowel de aanpak van Pigou als die van Coase is een manier om externaliteiten
in de gemaakte kosten te verweven en de kosten van CO2-uitstoot te verhogen.
De CO2-belasting en het veilen van rechten in een emissiehandelssysteem vormen
daarbij een economisch instrument om tot dat doel te komen. In de praktijk is
het echter lastig gebleken om kosten en baten van uitstoot te kwantificeren en
tegen elkaar af te wegen. Er spelen veel verschillende belangen van onder andere
staten, bedrijven, (internationale) organisaties, belangengroepen en individuen.
Zeker binnen het mondiale politieke krachtenveld is het tot nu toe niet mogelijk
gebleken om tot daadwerkelijk bindende vergaande maatregelen te komen. Vanaf 1992, toen klimaatonderhandelingen begonnen tijdens the Earth Summit in
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Rio de Janeiro, zijn daartoe pogingen gedaan.94 De tot nu toe gemaakte afspraken
blijven echter in hoge mate vrijblijvend en, op een dip door de economische crisis
na, blijft de uitstoot van CO2 tot op de dag van vandaag over het geheel genomen
toenemen. Een bijkomende complexiteit is dat het erg moeilijk is om in een mondiaal sterk verweven economie uitstoot aan specifieke landen te koppelen. Aan
welk land reken je bijvoorbeeld uitstoot toe van een fabriek die in China staat,
maar goederen produceert voor een Westers moederbedrijf? En moeten (veelal
onderontwikkelde) landen die in het verleden nauwelijks hebben bijgedragen aan
de uitstoot, nu de verhoudingen deels zijn omgedraaid, volop meebetalen aan het
implementeren van klimaatbeleid?
Naast de moeilijkheden om te komen tot een voor ieder land acceptabel klimaatbeleid is de kennis van het probleem waarop men voorkeuren baseert ook nog
eens veelal beperkt en spelen er kwesties zoals de vraag of men rekening moet houden met de (onvoorspelbare) voorkeuren van toekomstige generaties. In de praktijk wordt door al deze onzekerheden vaak gebruik gemaakt van niet-economische
argumenten en maatregelen om tot klimaatbeleid te komen. Politici en beleidsmakers kiezen, met andere woorden, veelal voor de veronderstelde zekerheid van
overheidsregulering. Te denken valt aan het in beleid vastleggen van rigide doelen
en normen betreffende de maximale CO2-uitstoot, zoals de 20-20-20 doelstelling
van de EU. Daarbij worden verschillende, elkaar hinderende doelen op elkaar
gestapeld. Economische instrumenten om meer ruimte te geven aan de markt,
zoals de CO2-belasting of een emissiehandelssysteem, zijn dus eerder uitzondering
dan regel.95 Helemaal verrassend is dat misschien niet, maar de aanname dat de
gecentraliseerde overheid – meer dan de verzameling van vrije individuen – alle
kennis en antwoorden op dit terrein in pacht heeft en volledig vanuit het publiek
belang handelt, staat haaks op de werkelijkheid. Bovendien streven ook publieke
organisaties eigen belangen na, die zij vervolgens tot algemeen belang proberen te
verklaren.96 Publieke organisaties zijn, zoals de econoom Dieter Helm dat noemt,
rent-seeking agents: “Climate change policy is a rent-seeking opportunity for the players
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Verder kwam men bij elkaar in 1997 in Kyoto waar het Kyoto-protocol werd
overeengekomen (en de industrielanden afspraken de broeikasgassen tussen 2008 en
2012 met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990); in
Kopenhagen, Denemarken (2009), Cancún, Mexico (2010) en in Doha, Qatar (2012),
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de toezegging is gedaan om te gaan werken aan een nieuw klimaatinstrument dat in
werking moet treden na 2020.
Helm, ‘Economic Instruments and Environmental Policy’, p. 6-9.
Ook bedrijven, en dan vooral de grote, mondiaal opererende energiebedrijven,
verkiezen niet zelden overheidsregulering boven economische instrumenten, zoals
emissiehandel. Overheidsregulering ondersteunt het behalen van de doelen van die
bedrijven in veel gevallen beter, omdat het gemakkelijker is te sturen in de gewenste
richting van sterke bedrijven en lobbygroepen dan de vaak transparantere economische
instrumenten.
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involved.”97 Net als grote energiebedrijven die winstmaximalisatie nastreven, streven politici (politieke populariteit) en publieke organisaties (onder andere budgetof invloedmaximalistatie) eigen doelen na. Bovendien is de aanname dat wanneer
de overheid niets doet aan dit probleem er dan ook niets gebeurt onjuist. Niet
zelden werkt de staat eerder remmend dan bevorderend, bijvoorbeeld door onnodige regelgeving of belemmeringen.
Dit alles in overweging nemend, blijft de vraag staan aan welke manier om
vorm te geven aan klimaatbeleid – in dit geval benaderd vanuit het energievraagstuk – liberalen de voorkeur geven. Zoals gezegd is veel rondom dit thema onzeker, niet alleen ten aanzien van klimaatverandering, maar ook betreffende technologische vooruitgang en de kosten die al dan niet ingrijpen met zich meebrengt.
Wanneer zullen duurzame vormen van technologie in staat zijn op eigen kracht
fossiele brandstoffen te vervangen? De kosten voor het vervangen van de huidige
infrastructuur – elektriciteitscentrales, tankstations, het bestaande wagenpark etc.
– voor duurzame toepassingen zijn op de korte termijn enorm.98 Veel meer onzekerheid bestaat er ten aanzien van de kosten op de lange termijn. Enerzijds komt
dat doordat het niet is te voorspellen hoe technologie zich zal gaan ontwikkelen
en anderzijds doordat we de effecten van klimaatverandering niet goed kunnen
inschatten en daarmee de kosten die dat met zich mee zal brengen ook niet. Het
klimaatvraagstuk wordt nog eens ingewikkelder dan dat het al is doordat het effect
van klimaatverandering per regio of zelfs land varieert,99 waarbij – in tegenstelling
tot de kosten – de potentiële schade op korte termijn juist beperkt is ten opzichte
van die op de lange termijn.100 De onzekerheid van effecten en kosten van klimaatverandering op de lange termijn – die na verloop van tijd mogelijk, maar
niet per definitie, vermindert – is dan ook precies het dilemma van deze kwestie.
Bovendien wil ieder land bij het benaderen van dat dilemma uiteindelijk zelf zo
goed mogelijk door de transitie heen komen.
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Zo heeft Siemens berekend dat de kosten van de Duitse ‘Energiewende’, waarbij het
plan is dat alle nucleaire centrales zullen worden gesloten en worden vervangen door
wind- en zonne-energie, tot aan 2030 kunnen oplopen tot €1,7 triljoen. Zie: ‘Siemens
puts cost of nuclear exit at 1.7 trillion euros’, Reuters, 17 januari 2012, via http://www.
reuters.com/article/2012/01/17/us-siemens-energy-idUSTRE80G10920120117
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U.S. Global Change Research Program, Washington D.C., 2014.
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Omdat klimaatverandering mogelijk vergaande gevolgen heeft en een ver reikende
invloed van de mens daarop niet valt uit te sluiten, is het verstandig waar mogelijk bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen. Vanuit het liberalisme bekeken
geniet marktwerking ook waar de werelden van energie en klimaat elkaar kruisen
de voorkeur. Vooral het handelsconcept van emissiehandelssystemen, waarbij de
uitstoot van CO2 wordt beperkt door de uitgave van rechten en de staat, afgezien
van zijn rol als marktmeester, de ruimte geeft aan de vrije markt, is vanuit liberale optiek een aantrekkelijk aspect van klimaatbeleid. Maar ook een broeikasgasbelasting kent aantrekkelijke voordelen.101 Zeker wanneer deze optie wordt afgezet
tegen strikte regulering, waarbij de markt volledig buiten spel wordt gezet en de
staat een grote rol krijgt aangemeten bij het reguleren van klimaatbeleid.102 Zowel
het ETS als een belasting hebben de potentie om CO2-uitstoot meer efficiënt terug te brengen dan overheidsregulering.103 Vooral het ETS heeft in de praktijk tot
nu toe echter tot zeer tegenvallende resultaten geleid (zie intermezzo).
Intermezzo: Het emissiehandelssysteem (ETS)
Binnen de Europese Unie is een ETS ingevoerd. Een dergelijk systeem legt een
directe connectie tussen energieconsumptie, energieproductie en de uitstoot van broeikaseffecten. Het laat, op het vaststellen van het plafond na, ruimte aan de markt en stelt
bedrijven zo in staat om eigen keuzes te maken. Door minder CO2 uit te stoten kunnen
inkomsten worden gegenereerd en op die wijze worden innovatie en duurzaamheid gestimuleerd zonder van bovenaf winnaars te kiezen. Het ETS van de Europese Unie, het
meest omvangrijke emissiehandelssysteem ter wereld, heeft tot nu toe echter niet geleid
tot minder uitstoot van broeikasgassen en heeft wat betreft de uitwerking ervan dan ook
gefaald. Door een teveel aan uitgegeven rechten en weinig vraag door de economische
crisis zijn er vanuit het systeem nauwelijks prikkels gekomen voor bedrijven om CO2uitstoot te beperken. Er is momenteel sprake van een overschot aan rechten van 1,5 à 2
miljard ton CO2. Die hoeveelheid staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van een jaar. Het
uitgeven van gratis rechten op basis van de historische hoeveelheid uitstoot (‘grandfathering’) heeft er bovendien toe geleid dat de grootste uitschieters in CO2-emissies van
het ETS hebben weten te profiteren. Door het doorberekenen van de kosten van het
ETS aan de klant gold de maatregel voor hen de facto als subsidie die de nodige winsten
hebben opgeleverd (windfall profits).
In de praktijk schept het ETS dus nauwelijks ruimte voor duurzame innovatie: grandfathering faciliteert het in stand houden van de status quo. De prijzen per ton uitgestoten CO2 zijn daarnaast erg instabiel gebleken, waarbij sinds 2008 sprake is van een
scherpe daling. Als mogelijke oplossing kwam de Europese Commissie met het idee van
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‘backloading’: het uitstellen van de veiling van 900 miljoen emissierechten tot na 2019,
wanneer de vraag naar rechten geacht wordt te zijn toegenomen, waardoor de prijs per
recht omhoog zou kunnen gaan. Omdat backloading volgens een meerderheid in het
Europees Parlement geen structurele oplossing biedt en de maatregel met veel extra onzekerheid voor bedrijven gepaard zou gaan, is het voorstel in eerste instantie afgewezen.
In juli 2013 werd het voorstel alsnog aangenomen. Het is echter nog maar de vraag of
dat daadwerkelijk enig effect zal sorteren, omdat intrinsieke weeffouten met deze maatregel niet worden weggenomen. Voor het ETS geldt bovendien dat het meeste effect
wordt gesorteerd als het systeem wereldwijd en bij voorkeur binnen een uniform stelsel
wordt ingevoerd. Zolang de prijzen tussen regionale emissiehandelssystemen onderling
zo sterk blijven verschillen, blijft het aan elkaar koppelen ervan eveneens een theoretische exercitie. Anders gezegd, zolang regionale emissiehandelssystemen niet werken zal
een mondiaal systeem een illusie blijven.
Maar er is nog iets dat nog veel ingrijpender negatief inwerkt op het ETS: het geheel
aan subsidies voor energie-efficiëntie en duurzame energie in Europa. Het gaat daarbij
om eerder genoemde exploitatiesubsidies voor windmolens, zonnepanelen en het feedin tarief. Iedere EU-lidstaat en zelfs iedere provincie en gemeente heeft eigen steunmaatregelen die de CO2-prijs laten dalen en zo de werking van het emissiehandelssysteem
ondermijnen. ‘In feite pakken overheden met al deze subsidies de klimaatrekening op.
De grote bedrijven kunnen als het ware in hun luie stoel blijven zitten.’104 Uit simulaties
die bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn gedaan, is gebleken dat ‘de helft tot driekwart
van het effect van duurzame energiesubsidies op het klimaat teniet wordt gedaan door
ondermijning van het emissiehandelssysteem.’105 Naast dergelijke problemen zijn er nog
de lidstaten zelf die voor de eigen industrieën een zo gunstig mogelijke uitkomst van de
toedeling van de CO2rechten lobbyen. Dat leidt ertoe dat oude installaties in bijvoorbeeld voormalige Oostbloklanden veel te veel rechten krijgen toebedeeld. Ook speelt
het omzeilen van het systeem, doordat er geen goede CO2-boekhouding bestaat.

Het is duidelijk dat het huidige stelsel niet naar behoren werkt. Er zal een keuze
moeten worden gemaakt tussen een ingrijpende herijking van het falende CO2emmissiehandelssysteem of een alternatieve aanpak, zoals een belasting. Daarbij
staat één ding vast: de verantwoordelijkheid voor de CO2-uitstoot moet terug
naar de ondernemingen die vallen onder het emissiehandelsstelsel. In de praktijk
zal het volledig ontmantelen van het ETS politiek onhaalbaar zijn en de meest
effectieve manier om het systeem te repareren zonder marktwerking overboord te
gooien is door het ETS te combineren met een belasting (de ‘hybride’ oplossing).
Voor die opzet is ook gekozen in Groot-Brittannië. In de praktijk komt dit neer
op het instellen van een bodemprijs, waaronder de waarde van de uitstootrechten
binnen het ETS niet mag zakken. In plaats van het uit de markt halen van goed104
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kopere rechten, kan men ervoor kiezen de verhandelde rechten zodanig te belasten dat deze effectief stijgen naar het gewenste bodemniveau. Met een dergelijk
systeem – ingevoerd op Europees niveau – ontstaat (alsnog) een level playing field,
wordt energie-efficiëntie beloond en kunnen de investeringsbeslissingen worden
genomen, rekening houdend met de lange termijn effecten van het dit hybride
systeem.
Een belangrijke laatste kanttekening is dat Nederland wat betreft de transitie
naar een CO2-neutraal energiebeleid niet koste wat het kost bij de voorlopers
in Europa of zelfs de wereld behoeft te horen. Het gehele arsenaal aan denkbare
maatregelen hoeft niet uit de kast te worden getrokken om binnen afzienbare tijd
tot een minder CO2-intensieve samenleving te komen. De mogelijkheden om
(ambitieuze) klimaatdoelstellingen kosteneffectief te halen verschillen aanzienlijk
van land tot land.106 Dat is een realiteit die onder ogen moet worden gezien. Zo
moet rekening worden gehouden met de specifieke context waarmee ons land te
maken heeft. Die context maakt Nederland niet het meest ideale land om duurzame energie te winnen. Dat betekent niet dat we dan maar achterover moeten
leunen. Liberalen sluiten een beperkte actieve rol van de staat op het terrein van
energie vanuit klimaatoverwegingen niet per definitie uit. Hoge uitgaven van belastinggeld zijn echter niet gerechtvaardigd zonder zekerheid dat het geld nuttig
is besteed. Daarnaast moet het gevoerde beleid marktwerking niet uitsluiten, niet
schadelijk zijn voor de Nederlandse economie en belangen en vooral de ruimte geven aan innovatie zonder bij voorbaat winnaars te kiezen. In het laatste hoofdstuk
zal worden uiteengezet wat dat volgens de auteurs van dit geschrift in concreto
betekent. Voor de energie-intensieve industrie is in ieder geval passend overheidsbeleid nodig dat aansluit bij de internationale (niet alleen Europese) marktverhoudingen voor de betreffende typen industrieën.
3.5 Schaal van investeringen
Het vierde argument dat wel wordt aangehaald om overheidsinmenging te legitimeren is de schaal van de investeringen die nodig zijn binnen de energiemarkt.
Zoals in de inleiding werd gesteld zijn sommige projecten dermate kapitaalintensief dat de onzekerheden en risico’s die ermee gepaard gaan enorm kunnen zijn.
Investeerders zijn niet altijd bereid die langetermijn risico’s op zich te nemen,
waardoor bepaalde projecten moeilijk van de grond komen. Zonder ingrijpen door
de staat kunnen beperkingen aan de energie-infrastructuur, ook wel de ‘ruggengraat’ van de energievoorziening genoemd,107 ontstaan met mogelijk negatieve
consequenties voor de energievoorzieningszekerheid, zo wordt wel gezegd. Dat
geldt niet voor alle toepassingen binnen de energiesector. Zo kunnen bijvoorbeeld
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raffinaderijen, kolen- en gascentrales onder normale omstandigheden zonder problemen privaat worden gefinancierd en gebouwd, om die investeringen vervolgens
op de markt terug te verdienen. Dat is uiteindelijk ook het idee achter een vrije
energiemarkt: investeringen kunnen worden gedaan omdat ze mogelijk – maar
niet gegarandeerd – lonen.
Voor een aantal projecten ligt dit echter gecompliceerder. Neem kerncentrales.
Over het algemeen genomen gaat de bouw van een kerncentrale gepaard met hoge
kapitaalkosten, lange constructieperiodes, een uitgestrekte terugverdientijd en
daardoor een hoge blootstelling aan onzekerheden rondom toekomstige energieen elektriciteitsprijzen. Bovendien spelen de zorg voor de opwerking en (extreem)
lange opslag van radioactief afval en de zorg voor non-proliferatie een rol. Voor
beide is de staat uiteindelijk op zijn minst medeverantwoordelijk.108 Investeringen in kernenergie kunnen door dat alles aangemerkt worden als een zeer hoog
economisch risico, zeker wanneer men de vergelijking maakt met andere methoden van elektriciteitsopwekking, zoals met behulp van gas- en kolencentrales.109
Hoewel kerncentrales steeds veiliger zijn geworden, zijn de potentiële kosten bij
een incident zo hoog dat geen enkele verzekeringsmaatschappij dat risico volledig wil of kan afdekken. Als een centrale in het geval van een ramp ontmanteld
moet worden zal dat onbekende, maar enorme kosten met zich meebrengen. In
dergelijke (extreme) gevallen zal de staat altijd garant moeten staan; is het niet bij
voorbaat expliciet en uitgesproken dan uiteindelijk wel achteraf in de praktijk.
Iedere beperking van de eigen aansprakelijkheid van bedrijven/investeerders kan
gezien worden als het afgeven van een (staats)garantie en daarmee als oneerlijke
concurrentie. Kerncentrales zijn als het erop aankomt op een geheel eigen wijze
too big to fail.
Het is echter niet zo dat door de bestaande risico’s in een vrije markt geen
enkele onderneming wil investeren in kernenergie. In de Verenigde Staten is de
nodige ervaring met kernenergie op de vrije energiemarkt en wisselen centrales
niet zelden van eigenaar. Finland bouwt aan centrales die door een aantal bedrijven onder marktcondities worden gefinancierd.110 Ook in Nederland bestonden
tot voor kort nog plannen voor een tweede centrale in Borssele. Energiebedrijven
Delta en RWE/Essent hebben daarin onafhankelijk van elkaar interesse getoond.
Mede door de economische crisis en de daardoor dalende vraag naar energie, gecombineerd met de huidige overcapaciteit op de Nederlandse elektriciteitsmarkt,
zijn die plannen voorlopig uitgesteld. Er zal de komende jaren in ieder geval geen
vergunning worden aangevraagd en het ongeluk in Fukushima maakt het op dit
moment onwaarschijnlijk dat er voor een nieuwe centrale een vergunning zal worden verleend. Overigens zal de staat de eventuele bouw van een nieuwe centrale
niet meefinancieren. Ook is de eigenaar van de centrale zelf verantwoordelijk voor
108
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p. 3.
‘Bezwaren tegen kernenergie’, Kernvisie, nr. 8, 2007, p. 5.
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de kosten van het afvalbeheer. De kosten voor het afval worden betaald aan de beheerder daarvan. In Nederland is dat de staat, die het afval in eigendom overneemt
als het verplicht wordt aangeleverd bij de beheerder van radioactief afval COVRA
N.V. De kosten die worden gemaakt bij de ontmanteling van de centrale na het
eind van de levensduur zijn eveneens voor de beheerder zelf.111 Daartoe worden
tijdens de levensduur van de centrale toereikende fondsen opgebouwd. In het
geval van een onvoorziene gebeurtenis zoals een ramp ligt dat dus anders. In die
gevallen ontkomt men niet aan ingrijpen door de staat.		
Hoewel de rijksoverheid dergelijke projecten dus niet direct financiert – en
dat vanuit liberaal oogpunt ook niet zou moeten doen – kan de staat wel iets doen
om de financiële risico’s die gepaard gaan met de bouw en het beheer van een
kerncentrale voor bedrijven en investeerders deels weg te nemen. Risico’s bestaan
namelijk voor een aanzienlijk deel uit onzekerheden die voortvloeien uit politieke
besluitvorming. Die onzekerheid kan gemakkelijk uitmonden in financiële schade.
Zoals gesteld wordt het bouwen van een kerncentrale pas echt aantrekkelijk als
vergunningen voor de exploitatie worden verleend voor langere perioden dan
veertig jaar. Zorgen voor een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat biedt investeerders de transparantie en informatie om weloverwogen besluiten te nemen.
Of een kerncentrale uiteindelijk gebouwd gaat worden behoort in de praktijk af te
hangen van overwegingen ten aanzien van het functioneren van de markt, niet van
de onzekerheid die investeerders voelen ten aanzien van overheidsingrijpen in de
regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Een sprekend voorbeeld zijn de plotselinge plannen van het kabinet Merkel in Duitsland om na de ramp in Fukushima
uiterlijk in 2022 alle kerncentrales te sluiten. Duitsland was wat elektriciteit betreft voor het ongeval in Fukushima voor ruim 20% afhankelijk van kernenergie.
Dat aandeel is sindsdien afgenomen. Een dergelijk moratorium op kernenergie is
zeer onverstandig, gezien de stabiliserende rol die het kan spelen in de energiemix,
maar ook vooral gezien de positieve rol die het kan spelen bij de transitie naar een
CO2-arm energiesysteem.112 Anders gezegd moet de toepassing ervan op basis van
rationele argumenten worden toegestaan. Geen enkele technologie mag op voorhand worden uitgesloten.
Duurzame energieprojecten – ondanks de minimale uitstoot van CO2 valt
kernenergie niet onder die definitie – die nog niet concurrerend zijn op de huidige
markt worden wel (indirect) gefinancierd door de staat. Windparken, vooral de
versies die op zee worden gebouwd, zijn door de kosten – onder andere van de
aansluiting ervan op het net – erg kapitaalintensief. Omdat dergelijke projecten
(nog) niet rendabel zijn, zal geen enkele marktspeler er uit zichzelf in investeren.
Onder normale marktomstandigheden zullen windenergieprojecten momenteel
immers door andere vormen uit de markt worden geprijsd, waardoor de geïnvesteerde
111
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‘Plannen voor nieuwe kerncentrales’, Rijksoverheid, via http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/kernenergie/plannen-voor-nieuwe-kerncentrales
E. Moniz, ‘Why We Still Need Nuclear Power’, Foreign Affairs, 2011, nr. 6, pp. 8394.
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middelen niet zijn terug te verdienen. Omdat het kabinet vasthoudt aan afspraken
de CO2-uitstoot te verminderen, wordt ingegrepen in de markt door het verlenen
van exploitatiesubsidies, zodat de gehele investering alsnog kan worden terugverdiend. Daarvoor bestaat een aparte subsidiepot, de zogenoemde ‘subsidieregeling
duurzame energie’ (SDE+).113 Deze regeling heeft de MEP-subsidie (Milieukwaliteit elektriciteitsproductie) opgevolgd en vergoedt het verschil tussen de kostprijs
van duurzame energie en reguliere energie.114 Daarbij geldt dat de subsidie voor
een periode van 12 tot 15 jaar wordt toegekend en jaarlijks wordt uitbetaald op
basis van het verschil in kosten ten opzichte van de marktprijs en van werkelijke
hoeveelheid opgewekte duurzame energie. Om met zo weinig mogelijk middelen
zoveel mogelijk energie op te wekken, is de regeling zo ingericht dat de goedkoopste
vormen van duurzame energie eerst subsidie ontvangen. Die insteek vergroot de
efficiëntie van de regeling, maar zorgt er eveneens voor dat windenergie op zee niet
in aanmerking komt voor subsidie. Wind op zee is namelijk een dure vorm van
energieopwekking. De capaciteit die daaruit voortkomt is volgens minister Kamp
van Economische Zaken echter nodig om de doelstelling te halen om in 2020 in
Nederland 14% en in 2023 16% van de energie duurzaam op te wekken. Om de
bouw van windmolenparken op zee toch mogelijk te maken wordt daarom een
deel van de SDE+-gelden geoormerkt voor offshore windparken.115 Hierbij stelt
de minister wel als voorwaarde dat de investeringskosten van de windmolens met
40% dalen ten opzichte van het huidige niveau.
Het is vooral de aansluiting van offshore windmolenparken op het elektriciteitsnetwerk op land die dergelijke toepassingen extra duur maakt. Bij voorkeur
worden grootschalige windprojecten aangelegd waar de wind het sterkst is en de
molens weinig overlast opleveren voor mens en milieu. Veelal is dat niet in de
buurt van waar de energie uiteindelijk wordt gebruikt en daarom moeten aansluitingen worden gelegd. Die aansluitingen bestaan uit kilometerslange onderzeese kabels en transformator- en converterstations: het zogenoemde ‘stopcontact
op zee’. De wisselstroom van windmolens wordt daarbij omgezet in gelijkstroom
om over grote afstanden te kunnen transporteren. Dergelijke aansluitingen kosten
1,5 tot 2 miljard per stuk, of omgerekend enkele miljoenen per windmolen. Er
bestaat tot nu toe een gebrekkige visie op de aansluiting van dergelijke parken
en er is nog maar weinig ervaring mee opgedaan. In principe is de kabelaansluiting naar het dichtstbijzijnde transformatorstation, die nodig is bij duurzame
energieprojecten, voor eigen rekening van de ontwikkelaar. Dat was bijvoorbeeld
ook het geval bij de aansluiting van het Egmond aan Zee offshore windpark van
Nuon en Shell. In Nederland is er dus, net als in Engeland, voor gekozen om de
113
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‘Subsidieregeling duurzame energie (SDE+)’, Rijksoverheid, via http://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/duurzame-energie-stimuleren/
subsidieregeling-duurzame-energie-in-2012
Zie: Centraal Bureau voor de Statistiek, Hernieuwbare energie in Nederland 2012.
‘Kamp wil subsidie oormerken voor windparken op zee voor 16%-doel’, Het
Financieele Dagblad, 14 juni 2013.
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bouw van het park en de aansluiting ervan op het hoogspanningsnetwerk voor
rekening van de ontwikkelaar te laten zijn. De investerings- en exploitatiekosten
van windparken – de aansluiting inbegrepen – zijn bij huidige en te verwachten
elektriciteitsprijzen zoals gezegd echter niet terug te verdienen. Door subsidies
te verlenen komt het bedrag voor de aanleg en aansluiting dus, hoewel indirect,
alsnog grotendeels uit de algemene middelen.
Een alternatieve aanpak is de kosten van de aansluiting buiten de kosten van
het project te houden. De ontwikkelaar – en daarmee indirect de belastingbetaler
als subsidieverlener – draait dan niet op voor die investering, maar die wordt
doorgeschoven naar de landelijke netbeheerder, TenneT. Aan de hand van een
tariefbesluit van de toezichthouder zal TenneT de kosten van de aansluiting in
het algemene tarief op mogen nemen (‘versleutelen’). Iedereen die elektriciteit verbruikt zal daarvoor in dat geval meer gaan moeten betalen. Indirect is het dan
dus niet de belastingbetaler die voor de (in dit geval verborgen) kosten opdraait,
maar de energieconsument en de bedrijven. Datzelfde geldt voor de extra kosten
die TenneT door intermitterende energievormen maakt bij het op orde houden
van de balanshandhaving. Die kostenpost zal snel groeien naarmate er meer windcapaciteit op het net wordt aangesloten en resulteren in hogere energierekeningen
voor de consument. Het opvangen van de fluctuaties zal steeds problematischer
worden naarmate het aandeel intermitterende energie stijgt. De risico’s op blackouts nemen dan sterk toe. Daartegenover staat dat de groothandelsprijzen omlaag
gaan door de toename van wind- en zonnecapaciteit.
Aan beide manieren van financieren zitten bezwaren. Dat is terug te voeren op
het eerder aangehaalde bezwaar tegen exploitatiesubsidies. Die subsidies worden
nu gegeven omdat het kabinet vasthoudt aan strikte klimaatdoelstellingen, inclusief die ten aanzien van hernieuwbare energie. Die doelstellingen vergen toepassingen die in de huidige markt onrendabel zijn. De staat creëert met exploitatiesubsidies alsnog een kunstmatige rendabiliteit en lokt op die wijze investeringen
uit die zijn losgezongen van de markt. Hierover zou – op zijn minst – meer transparant moeten worden gecommuniceerd. Vanuit liberaal perspectief zijn subsidies
voor duurzame vormen van energie an sich echter niet op voorhand strikt verboden terrein. Windmolens en andere duurzame vormen van energie gaan gepaard
met een positieve externaliteit – een schone leefomgeving door geen uitstoot van
mogelijk klimaatveranderende stoffen – en dus bestaat er een subsidiegrondslag.
Waar negatieve externaliteiten belast dienen te worden met een CO2-belasting,
mogen positieve externaliteiten worden gesteund. Ook hier is vanuit liberaal oogpunt een rol weggelegd voor de staat, al is dat wel een andere rol dan de huidige.
De huidige aanpak met exploitatiesubsidies is vanuit dat oogpunt ongewenst. Op
die wijze worden de operating expenditures (OPEX) van dergelijke energieprojecten met belastinggeld gefinancierd. Anders gezegd wordt de levering van stroom
gedurende langer dan een decennium gegarandeerd gesubsidieerd. Op die manier
worden marktverstorende prikkels afgegeven, die bovendien normaal ondernemerschap met bijbehorende risico’s ondermijnen. Bovendien zullen projecten,
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omdat ze niet rendabel zijn, bij het dichtdraaien van de subsidiekraan alsnog worden stopgezet.
Een betere optie dan exploitatiesubsidies is het subsidiëren van de capital
expenditures (CAPEX) van een project. In dat geval wordt de investering in de
ontwikkeling en/of levering van projectbenodigdheden – bijvoorbeeld een windmolen of zonnepanelen – eenmalig gesubsidieerd. Na de ingebruikname van bijvoorbeeld een windmolenpark, dus wanneer dat park daadwerkelijk elektriciteit
gaat opwekken, stopt de subsidie. In dat geval helpen subsidies ondernemerschap
niet om zeep. Overheidsgeld- en middelen worden enkel en alleen ingezet om
geselecteerde, veelbelovende energietechnologieën sneller of meer concurrerend te
krijgen. Subsidies zijn dus gericht op de innovatieketen en mogelijk de implementatie van projecten, niet de exploitatie ervan. Wat dat betreft sluit de werkgroep
zich aan bij het Advies Topsector Energie.116 Overheidssubsidies dienen idealiter
ook de eigen economie te versterken en ten gunste te komen aan die bedrijven die
extra waarde aan de economie kunnen toevoegen.
Ten slotte kan nog iets gezegd worden over kleinschalige/lokale energieopwekking door burgers zelf, onder andere in coöperaties. De interesse voor dergelijke
initiatieven heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Huishoudens, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en lokale energiecoöperaties produceren
en consumeren hun eigen opgewekte energie – elektriciteit, gas of warmte. Vandaar ook de nieuw ingevoerde term ‘prosumenten’. Het aandeel zelfopgewekte
energie – neem bijvoorbeeld elektriciteit – dat deze personen niet zelf gebruiken
kunnen zij terugleveren. Het wordt dan dus ingevoed op het net, zodat het vervolgens weer kan worden afgenomen door anderen. De ingevoerde hoeveelheid
elektriciteit wordt tot een grens van (momenteel) 5.000 kWh per jaar afgetrokken van de door het betreffende aandeel afgenomen elektriciteit. Boven de grens
van 5.000 kWh wordt een terugleververgoeding uitgekeerd. Dit alles wordt ook
wel aangeduid met de term ‘salderen’ (zie hoofdstuk 2). Energieleveranciers zijn
daarbij verplicht het aanbod van duurzame elektriciteit van kleinverbruikers te
accepteren. Dit zijn belangrijke eerste stappen geweest die ruimte geven aan eigen
initiatieven die een aanzienlijke rol kunnen gaan spelen in de energietransitie. Om
die katalysatorfunctie daadwerkelijk tot wasdom te laten komen zal echter nog
meer ruimte moeten worden geboden door bestaande obstakels weg te nemen. Op
dit alles zal nader worden ingegaan bij de aanbevelingen.
3.6 Energievoorzieningszekerheid & strategisch belang
Gezien de huidige relevantie ervan geldt een bestendige toegang tot energie als
primair strategisch belang van (bijna) ieder land ter wereld. De ideale (theoretische) situatie voor alle landen is dan ook om geen risico’s qua energievoorziening
te hebben. Dat wordt soms aangeduid als ‘energieonafhankelijk’. Als we spreken over ‘energieonafhankelijkheid’ is het echter wel de vraag wat we daaronder
116
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verstaan. Wat de werkgroep betreft zou eerder aan onkwetsbaarheid moet worden
gedacht dan aan daadwerkelijke onafhankelijkheid in de zin van het totaal niet
importeren van energie. Onafhankelijkheid in de betekenis van volledig zelfvoorzienend zijn is in de huidige mondiale situatie een utopisch en irreëel verlangen.117
Daarnaast is het ook onwenselijk, juist voor liberalen, die ernaar streven om een
open economie te bevorderen en de wereldhandel alle kansen te geven.118
Enerzijds hebben we in hoofdstuk 2 kunnen zien hoe onevenredig fossiele
brandstoffen zijn verdeeld over de verschillende landen in de wereld. Mocht er dus
al sprake zijn van energieonafhankelijkheid, dan zou dat alleen binnen handbereik
zijn van een handvol landen en zelfs dan waarschijnlijk alleen wat betreft één of
enkele typen energiebronnen. Bovendien is het beschikken over grote reserves
fossiele brandstoffen alleen niet voldoende: als men niet zelf over de technologie
beschikt om de olie, gas of kolen te winnen of om het te raffineren tot bruikbare
producten is er van daadwerkelijke onafhankelijkheid nog steeds geen sprake.
Misschien nog wel belangrijker dan die twee zaken is het feit dat geen enkel land
volledig onafhankelijk is wat energie betreft, omdat zij allemaal onderdeel uitmaken van nauw verweven mondiale markten. Dat is het duidelijkst op de oliemarkt, maar geldt tot op zekere hoogte ook voor de gas- en kolenmarkten. De
eerder aangehaalde Yergin zegt daarover het volgende: ‘Wat mensen vaak vergeten,
ook politici, is dat we te maken hebben met één grote oliemarkt. Geen land kan
zich daaraan onttrekken en denken: wat elders gebeurt raakt mij niet. Als de prijs
omhoog schiet, schiet-ie voor iedereen omhoog. Dan is iedereen de dupe.’119 [sic]
Volledige energieonafhankelijkheid bestaat dus voor geen enkel land. Wel bestaan
gradaties tussen de verschillende situaties van landen op dit gebied. Voor de Europese Unie is dat in kaart gebracht in figuur 27.
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Zoals Yergin stelt: “As events have turned out, getting a man on the moon proved easier
than making a nation energy independent.” In: Yergin, The Quest. Energy, Security, and
the Remaking of the Modern World, p. 268.
Yergin maakt dit punt voor de Verenigde Staten, maar het geldt niet minder voor een
land als Nederland.
“Vrije energiemarkt is goed voor de wereld”, M Maandblad van NRC Handelsblad, p.12.
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Figuur 29. EU-import van Russisch gas122

Figuur 28. EU-import van Russisch gas417
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in de betekenis ervan en de uitwerking die dat vervolgens heeft. Energievoorzieningszekerheid – het kunnen beschikken
over voldoende voorraden tegen
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   een betaalbare prijs – impliceert namelijk geenszins energieonafhankelijkheid.
Een land kan zijn zaken wat betreft energievoorzieningszekerheid prima op orde
hebben zonder (volledig) onafhankelijk te zijn. Energievoorzieningszekerheid bestaat uit een aantal dimensies. De toegang tot energie staat centraal. Dat betekent
het kunnen ontwikkelen of verwerven van energievoorraden, zowel fysiek als contractueel en commercieel. De eerste component van die toegankelijkheid is de
veiligheid/beveiliging van activa, infrastructuur, leveringsketens, handelsroutes en
strategische opslag van voorraden. Ten tweede is de toegang voor een belangrijk
deel afhankelijk van de combinatie van nationaal beleid, internationale instituties
en de verzameling aan afspraken die erop gericht zijn om op gecoördineerde wijze
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een constante aanvoer van voorraden te garanderen. Ook in het geval van verstoringen, ontwrichtingen en noodgevallen. Ten slotte zijn investeringen belangrijk.
Voor energievoorzieningszekerheid is een langetermijn visie nodig waarbinnen
energiebeleid, in samenhang met klimaatbeleid, investeringen faciliteert. Alleen
op die wijze kan worden gegarandeerd dat ook in de toekomst sprake zal zijn van
een robuuste en concurrerende energievoorziening.123 Volgens het International
Renewable Energy Agency is Nederland op het moment wat betreft energie voor
83,3% zelfvoorzienend.124
Na de oliecrisis van 1973 werd het voor de landen in het Westen, waaronder Nederland, pijnlijk duidelijk hoe sterk de energievoorzieningszekerheid
rustte op een aantal landen met grote oliereserves die niet noodzakelijkerwijs dezelfde belangen met ons delen. In 1973 besloten Arabische olieproducerende landen opzettelijk een tekort aan aardolie te creëren en de prijs per vat ruwe olie te
verhogen. Bovendien werd er onder andere tegen de Verenigde Staten en Nederland een totale olieboycot ingesteld als reactie op de steun die deze landen gaven
aan Israël in de Jom Kipoeroorlog. De effecten op de Westerse economieën waren
ingrijpend: er ontstond een crisis waarin veel landen te maken kregen met zowel inflatie als stagnatie (stagflatie). Ook ontstond er een onderlinge strijd tussen
de getroffen landen om de toevoer die nog wel beschikbaar was. Omdat binnen
bestaande structuren onvoldoende effectief kon worden ingegrepen, werd op de
Washington Energy Conference van 1974 – waarbij 13 geïndustrialiseerde, Westerse
landen bijeen kwamen125 – een uitbereid actieprogramma afgekondigd. Daarin
zouden de landen met elkaar gaan samenwerken om hun eigen energiebelangen
effectief te kunnen beschermen. In 1974 werd daarop het International Energy
Agency (IEA) in het leven geroepen. De meest belangrijke taak van het IEA was
– en is nog steeds – het kunnen afwenden van mogelijke olie-embargo’s. Door en
bloc te opereren dient het IEA vanaf de oprichting als een tegenwicht tegen de
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), of wat ook wel het
‘OPEC Imperium’ wordt genoemd.126
Tegenwoordig zetelt het IEA in Parijs en zijn 28 landen lid van de organisatie.
Het IEA functioneert onder andere als een soort ‘energiegeweten’ voor regeringen,
door jaarlijks energiemarkten, beleid, technologische ontwikkelingen en
onderzoek te monitoren en analyseren.127 Ook coördineert de organisatie nog
altijd de verdeling van toevoer in het geval een deel daarvan om welke reden
123

124

125

126
127

106

Al deze vier punten worden genoemd in: Yergin, The Quest. Energy, Security, and the
Remaking of the Modern World, pp. 266-267.
International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Country Profile Netherlands,
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dan ook wegvalt. Iedere lidstaat dient onder de noemer van het IEA strategische
olievoorraden aan te houden die in het geval van verstoringen gecoördineerd
kunnen worden verdeeld. Deze strategische voorraden kunnen dus worden gezien
als een soort verzekering tegen olietekorten en/of hoge prijzen.128 Naast dergelijke
‘harde’ maatregelen om energievoorzieningszekerheid te garanderen speelt het
IEA ook een rol in het faciliteren van de dialoog tussen olieproducerende en
-consumerende landen.
Naast het vormen van samenwerkingsverbanden doen landen er verstandig
aan vooral ook zelf maatregelen te nemen om de afhankelijkheid binnen de perken te houden en voorzieningszekerheid zoveel als mogelijk te garanderen. Een
belangrijke maatregel daarbij is diversificatie. Zoals Winston Churchill al voor het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zei: “safety in oil lies in variety and variety
alone.”129 Die uitspraak heeft nog steeds grote waarde, ook wanneer olie wordt vervangen voor iedere andere vorm van (primaire) energie. Churchill bedoelde met
diversificatie het beschikken over de toegang tot verschillende bronnen waar – in
zijn geval – olie vandaan kan worden gehaald. Dat is, ook in het geval van bijvoorbeeld gas of kolen, nog steeds een belangrijke manier om energievoorzieningszekerheid te verankeren.130 Fossiele brandstoffen worden dan niet uit één land
gehaald, maar worden afgenomen van een selectie van verschillende aanbieders.
Op die manier valt slechts een deel van de toevoer weg als een bepaald land niet
langer kan of wil leveren: afnemers beschikken immers over alternatieven. Er zijn
echter ook andere vormen van diversificatie. Zo kunnen landen een brandstofmix
samenstellen die uit verschillende vormen van (primaire) energie bestaan: olie,
gas, steenkolen, kernenergie en duurzame energie. Mits er sprake is van een balans
in die mix, blijft op die manier een belangrijk deel van de toegang tot energie
‘gegarandeerd’ wanneer één van de bestanddelen (gedeeltelijk) wegvalt. Een derde
vorm bestaat uit het diversifiëren van aanvoerroutes. Door gebruik te maken van
verschillende transportmethodes – waaronder scheepvaart en pijpleidingen – en
die verschillende methodes eveneens te diversifiëren – denk aan diverse pijpleidingen en verschillende routes – komen landen minder snel in de problemen als het
transport via één van die methodes of routes stil komt te liggen. Een specifieke
methode van diversificatie is het geschikt maken van pijpleidingen voor bidirectioneel gebruik (reverse flow), zodat gas beide kanten kan opstromen indien dat
nodig is. Door op al deze drie terreinen voor diversificatie te zorgen, in combinatie
met het aanhouden van strategische voorraden, krijgt het systeem veerkracht.131
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Sinds dit systeem bestaat is het drie maal op grote schaal aangewend: tijdens de
Golfcrisis van 1990-1991, in 2005 nadat de orkanen Katrina en Rita in de Verenigde
Staten hadden toegeslagen en nog een keer in 2011 toen aanvoer vanuit Libië door de
opstand tegen Khaddafi stopte. Ibidem, p. 273.
Yergin, ‘Ensuring Energy Security’, p. 69.
Zie: G. Cohen, F. Joutz & P. Loungani, Measuring Energy Security: Trends in the
Diversification of Oil and Natural Gas Supplies, IMF Working Paper, 2011.
Yergin, ‘Ensuring Energy Security’, p. 76.
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Daardoor kunnen consumerende landen een aanzienlijk deel van hun afhankelijkheid beperken en daarmee de voorzieningszekerheid garanderen.
Twee zaken verdienen specifiek aandacht in dit verband. De eerste is marktwerking. Het bestaan van een vrije energiemarkt op zich is een bron van energievoorzieningszekerheid. Zoals Yergin stelt: Today, large, ﬂexible, and well-functioning
energy markets provide security by absorbing shocks and allowing supply and demand
to respond more quickly and with greater ingenuity than a controlled system could.
[…] Thus, governments must resist the temptation to bow to political pressure and
micromanage markets. Intervention and controls, however well meaning, can backﬁre,
slowing and even preventing the movement of supplies to respond to disruptions.132 Hij
noemt als voorbeeld de gang van zaken nadat in 2005 de orkaan Katrina in de
Verenigde Staten had toegeslagen. De olieaanvoer in de Verenigde Staten stokte
en raffinaderijen vielen uit, waardoor de olieprijzen omhoog schoten. De markt
deed vervolgens snel en efficiënt zijn werk. Aanvoerroutes van olie werden verlegd
en de prijzen daalden snel weer naar het normale niveau.
De tweede is de bijzondere rol die hernieuwbare energie op dit gebied op
den duur kan spelen, wanneer de inzet daarvan op grote schaal rendabel wordt.
In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is de verdeling van duurzame energie
namelijk geen zero-sum, maar een positive-sum game. Van zero-sum games is sprake
wanneer belangen van verschillende partijen in een onderhandelingssituatie recht
tegenover elkaar staan: de winst van de één is het verlies van de ander (win-lose
uitkomst). Vertaald naar de energiewereld: wat het ene land aan fossiele brandstoffen pakt, kan door het andere land niet langer worden gebruikt. De totale som
van ‘winst’ en ‘verlies’ is altijd nul en de spreekwoordelijk te verdelen taart kan niet
worden vergroot, omdat er een beperkte hoeveelheid fossiele brandstoffen is en
de aanwezige reserves steeds moeilijker te winnen zijn. Zero-sum games leiden tot
concurrentie en dat is goed te zien waar het bijvoorbeeld om de wereldwijde toegang tot fossiele brandstoffen gaat. Zeker wanneer die markten krapte vertonen.
Van positive-sum games is sprake wanneer de winst van de één niet automatisch
tot verlies voor de ander leidt (win-win uitkomst). De som van winst en verlies is
dus niet nul, maar positief. De grootschalige opwekking van hernieuwbare energie
– indien rendabel – is daar een voorbeeld van: wat het ene land aan energie wint
uit bijvoorbeeld wind- of zonne-energie gaat niet ten koste van andere landen.
De te verdelen hoeveelheid taart is, in ieder geval in theorie, onbeperkt. Afgezien
van beperkingen die door ruimte en geografische kenmerken aan landen worden
opgelegd, kan hernieuwbare energie in ieder geval voor een deel ook nog eens op
eigen grondgebied worden gewonnen.133 Samen met kortere aanvoerlijnen kan
dat resulteren in een aanzienlijke versteviging van de energievoorzieningszekerheid. Daarbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat dan nog steeds
– in ieder geval op middellange termijn – fossiele brandstoffen zoals gas nodig zijn
132
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als back up capaciteit en er dus afhankelijkheid blijft bestaan.
Is, dit alles overziend, energieafhankelijkheid – of beter gezegd: de constante
zoektocht naar energievoorzieningszekerheid – een reden voor overheidsoptreden?
Anders geformuleerd, dient de Nederlandse overheid actief beleid te voeren om
die afhankelijkheid zo beperkt mogelijk te houden? Omdat het functioneren van
het land en de samenleving direct afhankelijk is van de toegang tot energie is het
niet afkeurenswaardig dat de staat bepaalde taken op zich neemt om de zelfvoorzieningszekerheid te kunnen garanderen. Daarbij geldt wel zeer nadrukkelijk het
adagium ‘geen staatsinmenging, tenzij’. Zoals hierboven is uiteengezet, is de markt
over het algemeen zeer goed in staat om flexibel te reageren op onverwachte onderbrekingen in de toevoer van primaire energie. Veel beter dan staten dat centraal
zouden kunnen plannen. Die bufferfunctie moet dan ook niet worden ontregeld
door onnodig ingrijpen door de staat. Ook hier geldt dat de staat zich vooral niet
hinderlijk dient op te stellen. Het kiezen van winnaars onder energievormen, maar
meer nog bij voorbaat uitsluiten ervan, is iets wat zeer negatief kan uitpakken voor
de energieleveringszekerheid. Het is niet aan de staat om tot een ‘ideale’ energiemix
te komen.
Toch zijn er aspecten van energievoorzieningszekerheid die onvoldoende door
de markt worden gewaarborgd, omdat het niet per definitie iets is wat de markt
nastreeft. In die gevallen moet de staat zijn rol nemen. In eerste instantie valt dan
te denken aan het coördineren van maatregelen om in het geval van grote verstoringen te kunnen beschikken over noodvoorraden en het nemen van besluiten
over de diversificatie van aanvoer indien de markt dat zelf onvoldoende oppakt.
Ook is aan de relaties met andere landen en regeringen moeilijk op andere wijze
invulling te geven dan via diplomatieke betrekkingen die via staten lopen. Bij de
uitvoering van projecten spelen marktpartijen natuurlijk een grote rol, maar het
initiëren, coördineren en reguleren van dergelijke plannen ligt vaak bij staten.
Om de voorzieningszekerheid van fossiele brandstoffen (energiestromen)
– en daarmee van energie – zoveel mogelijk te kunnen garanderen voert de
Nederlandse staat ook actief beleid.134 Zo worden in het kader van IAE- en EUafspraken strategische olievoorraden aangehouden,135 zet de staat diplomatieke
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Zie onder andere: Energieraad & Adviesraad Internationale Vraagstukken, Energiek
Buitenlands Beleid. Energievoorzieningszekerheid als nieuwe hoofddoelstelling, Den
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kanalen in bij het faciliteren van leveranties van fossiele brandstoffen vanuit vaak
politiek instabiele en autocratische landen en stimuleert het actief initiatieven die
gericht zijn op een toename van de strategische onafhankelijkheid en daarmee
energievoorzieningszekerheid.136 Zo is het buitenlands beleid mede op dat aspect
gericht.137 In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II staat geschreven dat energiezekerheid bijzondere aandacht krijgt in bilaterale en multilaterale contacten en
samenwerking.138 De voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal,
schreef in een reactie op de beleidsdoorlichting Energievoorzieningszekerheid en
buitenlandbeleid 2006-2010: ‘De interventies van buitenlandse overheden op de
energiemarkten rechtvaardigen dat de Nederlandse overheid zich vanuit strategische overwegingen opwerpt voor de belangenbehartiging op energiegebied, zoals ook voor grondstoffen, en verklaren waarom BZ sinds 2006 betrokken is bij
het externe energiebeleid.’139 Energie(voorzieningszekerheid) is dus een punt van
aandacht voor de Nederlandse staat, zowel binnen het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Buitenlandse Zaken, die verantwoordelijkheden
onderling coördineren.
Volgens de Interdepartementale Werkgroep Energievoorzieningszekerheid
(IWE) moet de Nederlandse inzet ten aanzien van energie gericht zijn op een aantal zaken. Ten eerste op wat die werkgroep ‘wederkerigheid en integraliteit’ noemt
in relaties met andere landen. Daarnaast is de Nederlandse inzet met name gericht
op een efficiënt werkende energiemarkt, diversificatie (brandstoffen en oorsprong),
het vergroten van de inzet van hernieuwbare energie, mogelijkheden voor energieefficiëntie en veiligheid van transportroutes.140 Ook de betrekkingen van China
en India – als grote consumerende landen – bij het oliecrisismechanisme van het
IEA en het beveiligen van gas- en olietoevoer in bijvoorbeeld NAVO-verband zijn
van belang voor Nederland.141 Verder worden met enkele tientallen landen die relevant worden geacht voor de Nederlandse energievoorziening op intensieve wijze
bilaterale relaties onderhouden. Daarbij valt te denken aan grote producerende
landen, zoals Rusland, Saoedi-Arabië en Algerije, maar ook de Verenigde Staten,
Brazilië, China, Mexico, Nigeria en Europese landen als Noorwegen, Duitsland
en Frankrijk. Bij die laatstgenoemde landen is het steeds toenemende internationale karakter van energienetwerken een belangrijk thema.142 Nederland kan
niet volledig zelfstandig vorm geven aan zijn energiebeleid en wordt op bepaalde
136

137
138
139

140

141
142

110

Rijksoverheid, ‘Afhankelijkheid van olie verminderen’, via http://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/olie/afhankelijkheid-van-olie-verminderen
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Energievoorzieningszekerheid en buitenlandbeleid.
Rijksoverheid, Bruggen Slaan. Regeerakkoord VVD-PvdA, Den Haag, 2012, p. 14.
Ministerie van Buitenlandse Zaken, ‘IOB beleidsdoorlichting Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid’, Brief aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal, 31 oktober, 2012.
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Energievoorzieningszekerheid en buitenlandbeleid,
p.14.
Ibidem, p. 16.
Ibidem, p. 17.

energie: een liberaal kader

terreinen steeds afhankelijker van (Noordwest-)Europese buurlanden (denk bijvoorbeeld aan de interconnecties in het elektriciteitsnet). Die afhankelijkheid gaat
gepaard met voordelen van diversificatie, die energievoorzieningszekerheid borgen. In het kader van energievoorziening wordt samenwerking met buurlanden
dus steeds belangrijker.
Deze rol van de staat is hier dus ook vanuit liberaal perspectief te rechtvaardigen, omdat zelfvoorzieningszekerheid an sich geen, of in ieder geval niet altijd een
doel is dat binnen de markt wordt nagestreefd en er onvolkomenheden bestaan
die de totstandkoming ervan drastisch in de weg kunnen staan. Voorbeelden daarvan zijn inderdaad de monopoliepositie die energieleverende landen genieten en
het feit dat zij die positie politiek kunnen uitbuiten. In lijn met de conclusies die
de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie heeft getrokken in
de evaluatie van het beleid tussen 2006 en 2010, vindt de werkgroep dat energie
een kernthema binnen het buitenlands beleid dient te zijn. Diversificatie van oorsprong (waar halen wij onze energie vandaan?), bronnen en aanvoerroutes, en de
afstemming met Noordwest-Europese (buur)landen moeten daarbinnen primaire
speerpunten zijn. Ook voor de overlap tussen energie- en klimaatbeleid en de manier waarop verantwoordelijkheden op dit beleidsterrein op nationaal en Europees
niveau zijn geregeld dient aandacht te zijn. Daarover zal in het vierde hoofdstuk
worden uitgeweid.
Afrondend moet vooral onderscheid worden gemaakt tussen de bestaande
taken: waar energievoorzieningszekerheid daadwerkelijk in het geding is heeft de
staat belangrijke taken te vervullen. Het verlenen van miljarden euro’s aan staatssteun in de vorm van exploitatiesubsidies en het op die wijze kiezen van winnaars
is daarentegen voor liberalen duidelijk een brug te ver, ook al kan het beschikken
over duurzame capaciteit de energievoorzieningszekerheid ten goede komen.
3.7 Conclusie
In dit hoofdstuk is een liberaal kader geschetst op basis van de vraag waar de
grenzen van overheidsingrijpen in de energiemarkt liggen. Vijf argumenten die
regelmatig naar voren worden gebracht om staatsinmenging te rechtvaardigen zijn
onder de loep genomen. Daarbij is de stelling ‘geen staatsinmenging, tenzij’ als
uitgangspunt genomen. In bepaalde gevallen doet de staat in de huidige situatie
meer dan liberalen graag zouden zien. Denk aan het niet toelaten van privaat
vermogen bij de nationale en lokale gas- en elektriciteitsnetten of het verlenen van
langlopende exploitatiesubsidies voor duurzame energie. In andere gevallen heeft
de staat, ook vanuit liberaal perspectief bekeken, wel degelijk verantwoordelijkheden en dient het die taken zo goed als mogelijk uit te voeren. Zo liggen er taken
op het gebied van het transport van elektriciteit en gas – wat een publiek belang
is – en bij het verankeren van de energievoorzieningszekerheid waar de markt dat
onvoldoende doet. Ook heeft de staat vooralsnog in de praktijk een rol te vervullen in het innovatiebeleid in de richting van verduurzaming, bijvoorbeeld door
technologische ontwikkelingen over dode punten heen te helpen. Voor het overige
dient de staat het standaard als zijn taak te zien om niet hinderend op te treden.
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IV. Conclusies
“A nation that can’t control its energy sources can’t control its future.”
(Barack Obama)

4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is een liberaal kader geschetst rondom de vraag wat een
gewenste taakverdeling is tussen de markt en de staat, daar waar het energie betreft. Het was de vraag van de econoom Lemieux, ‘Can authority manage it?’, die
daarbij centraal stond. Is het beleidsterrein energie zo complex dat een grote rol
voor de staat gewenst is? Of zijn de complexiteit van het probleem en het gebrek
aan informatie juist redenen om de staat terug te laten treden en de markt ruimte
te geven? Die vragen zijn inmiddels grotendeels beantwoord. Ook in de wereld
van energie gaan liberalen er over het algemeen vanuit dat de staat zich terughoudend dient op te stellen en aan de markt ruimte moet worden gelaten. In de woorden van Lemieux: ‘Authority is limited by its necessarily imperfect comprehension of
the complexity of the world, the impossibility of obtaining the information necessary to
plan in any ‘rational’ way, and the inconvenient individual.’ Welke conclusies kunnen worden getrokken als dat uitgangspunt wordt geconfronteerd met de huidige
gang van zaken?
Veel binnen het Nederlandse energiebeleid is goed geregeld, zo bleek in de vorige hoofdstukken. De energievoorziening in ons land mag tot de betrouwbaarste
ter wereld worden gerekend.1 Er is nauwelijks sprake van energieschaarste en voor
het komende decennium hoeven we ons in beginsel weinig zorgen te maken over
de energievoorzieningszekerheid. Dat wil niet zeggen dat, wanneer het thema vanuit een liberaal perspectief wordt benaderd, geen ruimte voor verbetering bestaat.
In dit hoofdstuk zal daarom worden bekeken welke conclusies kunnen worden
getrokken vanuit de confrontatie tussen de huidige praktijk en het liberale kader
uit hoofdstuk 3. In het vijfde en laatste hoofdstuk resulteert dat in een set van
aanbevelingen.
4.2 Conclusies
Ook op het terrein van energie dient de staat terughoudendheid te betrachten.
Tenzij daar legitieme redenen voor bestaan, dient van staatsinmenging zo veel mogelijk te worden afgezien. Een aantal uitzonderingen zijn in de vorige hoofdstukken geïdentificeerd. Die zullen in dit hoofdstuk met conclusies zoveel mogelijk
worden geconcretiseerd.

1

Daarmee ontstaat wel kwetsbaarheid voor de (dubbele) kwetsbaarheidsparadox. Zie
hoofdstuk 1.
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4.2.1 Energievoorziening als publiek belang
Financiering van de netten
Het transport van energie (elektriciteit en gas) is door de werkgroep aangemerkt
als publiek belang en daarom heeft de staat op dit gebied een taak te vervullen.
De landelijke netten lenen zich moeilijk voor concurrentie op een (volledig) vrije
markt. Private zorg over het transport van energie zal altijd via concessies moeten
lopen, omdat het onpraktisch, onwenselijk en extreem duur zou zijn om verschillende netten naast elkaar te creëren. De praktijk leert dat in Nederland momenteel geen private partijen bestaan die deze taak op zich zouden kunnen en willen
nemen. Bovendien zouden meer afgelegen, onrendabele gebieden in dat geval zeer
waarschijnlijk verstoken blijven van elektriciteit en gas.
Wel valt iets te zeggen over de wijze waarop de landelijke en regionale netten
worden gefinancierd. Hoewel de staat het nog altijd niet aandurft, wordt het tijd
om private partijen toe te laten als investeerders in die netten. Zij kunnen in eerste instantie een minderheidsaandeel (tot 49%) overnemen van TenneT, Gasunie
en de lokale netbeheerders. Nadat de netten zijn aangepast aan de toename aan
decentrale capaciteit (‘slim’2 zijn gemaakt), kan dat aandeel worden opgeschroefd
tot een meerderheid. Mits er solide regulering is, waardoor de kans op misstanden
zoveel mogelijk wordt ingeperkt, bestaan er geen goede redenen om een beursgang, die de staat bovendien (eenmalig) inkomsten oplevert, tegen te houden.
Wel moet in dat geval rekening worden gehouden met een veranderende rol van
de toezichthouder. Die heeft nu ‘slechts’ een regulerende en controlerende taak
op het natuurlijke monopolie dat de netten vormt. De toezichthouder moet er
onder andere voor zorgen dat de tarieven niet hoger dan strikt noodzakelijk zijn
bij een efficiënte bedrijfsvoering. Als private partijen gaan meefinancieren – en dus
medezeggenschap krijgen over de investeringen – dan verandert die rol. Of beter
gezegd, er komt in dat geval een taak bij. De toezichthouder moet dan namelijk
ook kunnen toestaan dat een bepaald rendement – geldend voor een onderneming
met een laag risico – wordt gehaald. Zolang dat niet het geval is zullen weinig investeerders warm lopen om in te stappen. In de wet zal daartoe een voorziening
moeten worden opgenomen. Wat geldt voor het landelijke hoogspanningsnet en
het hoofdgasnet geldt mutatis mutandi ook voor de regionale netten. Ook deze
zouden, nadat een herverkaveling (zie hieronder) is uitgevoerd, in beginsel private
minderheidsparticipaties kunnen aangaan. Bovendien zou de wetgeving met betrekking tot het zogenoemde groepsverbod, het inperken van mogelijke aandeelhouders, geen te grote belemmering mogen vormen. De huidige wet maakt het
nieuwe investeerders extreem moeilijk om aan alle voorwaarden te voldoen.
2
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Slimme netten (of smart grids) bevatten een systeem dat continue alle elektriciteitsstromen
in het net monitort. Daardoor kunnen intermitterende energievormen geïntegreerd
worden. In tegenstelling tot de minder moderne netten, die elektriciteit alleen van
producent naar afnemer konden transporteren, kunnen slimme netten elektriciteit
beide kanten op laten stromen en elektriciteit via gedecentraliseerde bronnen omleiden.
Zie: J. Goldemberg, Energy. What everyone needs to know, p. 129.
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Er is verder het nodige te zeggen over de manier waarop de financiering van lokale
netbeheerders nu wordt geregeld. Lokale overheden, zoals gemeenten en provincies zijn de enige aandeelhouders. Toch behalen de beheerders niet zelden een
solvabiliteit van rond de 45% en stevige winstmarges. De financiering en het dividendbeleid van de regionale netbedrijven behoeft daarom aanscherping. De solvabiliteit voor een monopoloïde onderneming behoeft niet hoger te zijn dan 20%,
omdat er geen sprake is van marktrisico’s. Eigenaren mogen hun netbedrijven niet
gebruiken om daarin geld op te potten dat ten dienst kan staan aan de economie
in het algemeen. Dividend uitkeringen zouden behoudens bijzondere voorzieningen
die het bedrijf moet nemen minimaal ongeveer 80% moeten bedragen van het
behaalde resultaat.
Indeling, herverkaveling & verborgen kosten
Momenteel zijn er acht lokale netbeheerders voor gas en negen voor elektriciteit.
De indeling van regio’s verschilt in beide gevallen. In veel gevallen heeft men
als particulier dus te maken met twee verschillende lokale netbeheerders. Deze
manier van indelen is inefficiënt en moet op de schop. Per regio moet zowel gas
als elektra op termijn in handen komen van één lokale netbeheerder. Op die
manier kan de bedrijfsvoering, het contact met afnemers en het onderhoud veel
efficiënter worden uitgevoerd. De bedrijfsvoering kan dan namelijk onder één dak
plaatsvinden en het klantencontact wordt – vooral ook voor de burger – overzichtelijker. Bovendien – en dat is de grootste winst – kan het onderhoud aan gas- en
elektriciteitsleidingen in dat geval voortaan altijd in één keer worden gedaan,
zodat eenmalig gegraven hoeft te worden. Dat betekent minder kosten en bovendien een kleinere kans op storingen door graafwerkzaamheden.3
Daarnaast spreekt de werkgroep zich uit voor een herverkaveling van de
regio’s. Het aantal lokale netbeheerders kan daarbij worden teruggebracht tot in
totaal vijf. Op het gebied van zaken als ICT en de inkoop van kapitaalgoederen
kan zelfs volledig worden samengewerkt. Dit zal tot een verdere verbetering van
de efficiëntie in de bedrijfsvoering leiden als de hoofdkantoren in de eigen regio’s
gevestigd zijn. Bij nog verdere concentratie zullen zeer waarschijnlijk verdere diseconomies of scale gaan optreden. De ervaring leert dat het moeizame processen
zijn als de eigenaren, lagere overheden provincies en steden, onderling tot uitruilen moeten komen. Aan een sterke regierol van de staat, zo nodig door wetgeving,
valt hoogstwaarschijnlijk dan ook niet te ontkomen.
Vooral in het geval van de lokale netten is verder nog altijd sprake van een
aantal ondoorzichtige kosten die worden doorberekend aan afnemers. Het belangrijkste voorbeeld is de precariobelasting: belastingen die worden geheven
over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst
bestemde gemeentegrond of provinciegrond, zoals de midden- en laagspanningsnetten. Nutsbedrijven moeten daarvoor een tarief betalen aan de gemeenten.
3

Hetgeen de belangrijkste reden van stroomstoringen en gaslekkage is in Nederland.
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Er is een wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven in de maak, maar in 2013 is besloten om dat voorstel nog
niet in te dienen bij de Tweede Kamer. De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft naar aanleiding van een advies van de Raad van State
besloten om meer tijd te nemen voor een verbeterd wetsvoorstel. Het is zaak deze
maatregel zo snel mogelijk in te voeren, omdat het een oneigenlijke manier is om
de gemeentekas te vullen die in de praktijk betaald wordt door de consument via
hogere energietarieven.
4.2.2 Energie en het schadebeginsel
Regulering & contractueel maatwerk
Door het monopoloïde karakter van de netten bestaat er gevoeligheid voor misstanden. Dat vraagt enerzijds om een bepaalde mate van regulering (de staat als
marktmeester) en anderzijds om maatregelen die de markt meer dan nu ruimte
bieden. Omdat de staat verantwoordelijkheid draagt voor de landelijke netten,
is het eveneens deels de verantwoordelijkheid van de staat om te waken over de
kwaliteit van de afgeleverde energie (waaronder ook betrouwbaarheid en veiligheid vallen). Een bepaalde mate van regulering en vooral toezicht is in de praktijk
dus nodig. Zonder regulering kan het in bepaalde delen van de keten tot machtsmisbruik kunnen komen. Toezicht is ook nodig op het handhaven van voldoende
reservecapaciteit om aan de totale vraag te kunnen blijven voldoen. Alleen TenneT
en Gasunie hebben het vereiste overzicht en kunnen voldoende anticiperen. Als
het aandeel ongeregelde elektriciteit uit duurzame bronnen verder gaat toenemen,
dient eveneens rekening gehouden te worden met de benodigdheden van meer
snelstartend vermogen. Dit vraagstuk wordt met de toename van intermitterende
energievormen op het net steeds belangrijker. Ten slotte is toezicht nodig omdat
de veiligheid in het geding kan komen als niet aan bepaalde specificaties wordt
voldaan. Om de kwaliteit van elektriciteit, gas en (overige) brandstoffen te waarborgen bestaan er verscheidene voorschriften (zoals de Netcodes en richtlijnen
voor brandstoffen) en instrumenten (benchmarking) die de netbeheerder kan gebruiken om bij producenten vastgestelde kwaliteitsnormen af te dwingen. Het
gaat daarbij om een geheel van minimumeisen en de balans tussen vrije marktwerking en regulering moet ook hier worden bewaakt. Uitgangspunt is dat regels
de markt niet onnodig in de weg mogen zitten. Dat geldt zeker voor de producenten van elektriciteit, waarbij de consument tegenwoordig een keuze heeft, maar
ook voor de netten.
Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om regulering voor de
netten binnen de perken te houden en de markt (meer) ruimte te bieden, zonder
afbreuk te doen aan de geleverde kwaliteit. Die kwaliteit wordt deels bepaald door
de netbeheerders, via de ‘sterkte’ van de lokale en landelijke netten. Als uitgangspunt moet aan netbeheerders en afnemers – waarbij het vooral grootverbruikers
betreft – de mogelijkheid worden geboden om er gezamenlijk uit te komen, zonder tussenkomst van de staat. De afnemers, waaronder grootverbruikers, dienen
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in onderhandelingen met de netbeheerders zo specifiek mogelijk af te spreken wat
er dient te gebeuren in het geval van storingen (maatwerk). Daarvoor kunnen speciale clausules worden opgenomen in het leveringscontract. Afnemers met hoge
eisen dienen in sommige gevallen zelf noodstroomvoorzieningen te treffen.
Als dat alles niet afdoende blijkt, dan bestaat altijd nog de gang naar de rechter. In de praktijk komt dat echter neer op hoge proceskosten, te meer omdat de
bewijslast in die gevallen bij de klagende partij ligt.4 Om grenzen te kunnen stellen aan regulering dienen civielrechtelijke procedures toegankelijker te worden gemaakt. Zoals de Sociaal Economische Raad stelt: ‘de overheid zou de weg naar het
compensatierecht nadrukkelijker op de agenda moeten plaatsen als een alternatief
voor regulering.’5 Naast het leveren van meer maatwerk in de contractuele sfeer
valt daarbij te denken aan het bieden van meer ruimte voor de aansprakelijkheid
van netbeheerders, bijvoorbeeld door het verlagen van transactie- en proceskosten.
Wat betreft de kleinverbruikers dienen de vergoedingen bij storingen verhoogd
te worden. In de huidige situatie krijgen zij 35 euro als een storing langer dan 4
uren duurt en vervolgens 20 euro per periode van 4 uren als de storing langer dan
8 uren duurt. Gezien het ongemak dat met storingen gepaard gaat en als extra
prikkel voor netbeheerders om de kwaliteit stabiel te houden moet die vergoeding
omhoog.
4.2.3 Energie en het klimaat
Exploitatiesubsidies
Omdat klimaatverandering mogelijk vergaande gevolgen heeft en de invloed van
de mens daarop niet valt uit te sluiten is het verstandig bepaalde voorzorgmaatregelen te treffen. De staat heeft een rol te vervullen bij het incorporeren van het klimaatvraagstuk in het energiebeleid. Daaraan zitten wel duidelijke grenzen en beleid dient op slimme wijze te worden gekozen. Maatregelen mogen niet schadelijk
zijn voor de Nederlandse economie en belangen en moeten vooral de ruimte laten
aan innovatie, zonder bij voorbaat winnaars te kiezen. Daarom pleit de werkgroep
ervoor een einde te maken aan het verlenen van (langlopende) exploitatiesubsidies voor hernieuwbare energie. Het verlenen van dergelijke subsidies leunt op de
onterechte aanname dat de staat over de kennis beschikt om de meest geschikte
energievormen te kiezen en zo aan een ‘ideale’ energiemix vorm te geven. Hoge
uitgaven van belastinggeld zijn niet gerechtvaardigd zonder zekerheid dat die middelen nuttig zijn besteed. Hierop zal dieper worden ingegaan in paragraaf 4.2.4
over investeringen in de energiesector.
Tijdpad voor klimaatdoelen
In het huidige klimaatbeleid, zowel het Nederlandse als het Europese, worden
tussentijdse doelstellingen gesteld. Zo heeft de EU de 20-20-20 doelstelling in
4
5

SER, Kwaliteitsregulering levering elektriciteit, p. 29.
Ibidem, p. 30.
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2020 en streeft Nederland naast 20% minder CO2-uitstoot in 2020 naar een aandeel van 14% duurzame energie in datzelfde jaar en 16% in 2023, zoals vastgelegd
in het Energieakkoord. Ondertussen wordt ook al gesproken over doelstellingen
voor 2030: in dat jaar moet op Europees niveau worden gekomen tot een CO2reductie van 40% ten opzichte van 1990 en een aandeel van 27% hernieuwbare
energie. De energiesector, voor zover daarvan kan worden gesproken, wordt echter
gekenmerkt door lange termijn investeringen. Door het karakter en de schaal van
projecten en de levensduur van infrastructuur moet al snel gedacht worden aan
enkele decennia. Het is daarom niet realistisch om binnen één of twee decennia
ambitieuze, tussentijdse resultaten te willen boeken. Althans, niet zonder grote
investeringen of zelfs kapitaalvernietigingen. Dat blijkt ook uit de Nederlandse
praktijk: de doelstellingen van 2020 worden niet gehaald zonder de miljarden aan
subsidies.
Het stellen van korte termijn doelstellingen is ook helemaal niet nodig. De rigiditeit moet uit het beleid worden gehaald en worden vervangen door lange termijn ambities die mee ademen met technologische en economische ontwikkelingen.
Niemand weet hoe de conjunctuur zich zal ontwikkelen, maar het is verstandig
om in ieder geval rekening te houden met perioden van krimp of stagnatie. Ook
moeten realistische doelen worden gesteld ten aanzien van technologische ontwikkelingen. Klimaatdoelstellingen moeten aansluiten bij de best beschikbare en
economisch verantwoorde technologie, zodat met een grote mate aan zekerheid
naar die doelen kan worden toegewerkt. Het is daarmee de vraag of reducties van
20% in 2020 of 40% in 2030 (in alle landen) zullen worden gehaald. In plaats
van daarop krampachtig te richten moeten doelstellingen elke tien jaar opnieuw
worden bijgesteld op basis van het steeds weer bereikbare en de stand van ontwikkeling in het klimaatdebat. Gezien de vele onzekerheden waarmee klimaatverandering is omgeven is het de vraag hoe erg het is als het bereiken van doelen wat
langer op zich laat wachten.
Stapelen van doelstellingen
Op dit moment wordt zowel binnen de Europese Unie als in Nederland een beleid
gevoerd waarbij sprake is van het stapelen van drie verschillende (deels overlappende) doelstellingen: (1) een reductie van de CO2-uitstoot met een bepaald percentage ten opzichte van het niveau in 1990; (2) een vastgesteld minimumaandeel
duurzaam opgewekte energie en (3) meer efficiëntie in het energieverbruik. In alle
drie de gevallen gaat het om 20% in het jaar 2020 (de 20-20-20 doelstelling). Het
kabinet Rutte-II heeft de ambitie uitgesproken om in Nederland 14% energie op
te willen wekken uit duurzame bronnen in datzelfde jaar en 16% in 2023. Die
doelen zijn eveneens onderdeel van het Energieakkoord. Ook voor Nederland
geldt het doel van 20% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990.
Door het stapelen van elkaar deels overlappende doelstellingen worden die
doelen allemaal minder gemakkelijk bereikt. Het beleid wordt op die wijze ingewikkelder en duurder dan nodig. Een goed voorbeeld zijn de investeringen in
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windenergie.6 Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan zowel het verminderen
van de CO2-uitstoot als het ophogen van het aandeel duurzaam opgewekte energie. Zolang hernieuwbare energie niet kan concurreren met conventioneel opgewekte energie zijn er hoge subsidies nodig om tot dat resultaat te komen. Dit
terwijl de technologie om tot concurrerende vormen van hernieuwbare energie te
komen volop in ontwikkeling is. Het op korte en middellange termijn verminderen van de CO2-uitstoot kan op goedkopere manieren, bijvoorbeeld door gebruik
te maken van gas, geleidelijk(er) over te stappen op concurrerende vormen van
hernieuwbare energie, of in te zetten op energiebesparing/-efficiëntie. Kortom, het
oormerken van subsidies voor hernieuwbare energie is onnodig kostbaar.
Het moet aan bedrijven en consumenten zelf worden overgelaten hoe zij hun
CO2-uitstoot willen beperken. We moeten af van de (sub)doelstelling waarbij
een bepaald aandeel hernieuwbare energie wordt nagestreefd. Hetzelfde geldt dus
eveneens voor de ambitie van het kabinet Rutte-II om in 2020 in Nederland tot
een aandeel van 14% en in 2023 16% hernieuwbare energie te komen. Deze
ambitie leidt tot onrealistische en vooral kostbare projecten. Naast het vergroten
van de duurzame capaciteit kan CO2-reductie ook bereikt worden via het verhogen van de energie-efficiëntie en het tegengaan van energieverspilling, zoals bij
slecht geïsoleerde woningen. Ook op dat gebied is nog veel winst te behalen, maar
wederom geldt dat de staat daarvoor – op een enkele uitzondering na zoals hieronder geformuleerd – geen rigide doelstellingen moet formuleren. Of een reductie van de uitstoot wordt bereikt door gebruik te maken van duurzame energievormen, door energiebesparende maatregelen, of door een combinatie van die
twee is onnodig complicerend. Het ontkent de innovatieve mogelijkheden die
bedrijven en personen hebben om zelf te bepalen hoe zij uiteindelijk tot de
uitstootreductie komen.
Een uitzondering dient te worden gemaakt bij de huishoudens en dan meer
specifiek de isolatie van woonhuizen. De staat heeft hier een regierol te vervullen, omdat het alleen met participatie van de staat op grote schaal tot stand kan
worden gebracht via de wooncorporaties. De werkgroep pleit ervoor om een deel
van de middelen die nu worden ingezet in de vorm van exploitatiesubsidies voor
duurzame energie om te buigen en te bestemmen voor subsidies bij het op grote
schaal energiezuinig maken van woningen. De staat kan daarbij een belangrijke rol spelen die de markt niet zondermeer op zich neemt. In Nederland zijn
2,4 miljoen woningen in eigendom en beheer bij de woningcorporaties. Deze
sector is van oudsher gesubsidieerd en voorziet in betaalbare woningen voor de
kwetsbare bevolkingsgroepen. De woonlasten voor de bewoners bestaan voor het
grootste deel uit de huurkosten en de energielasten. Als gevolg van de stijging van
de energielasten zijn ook de woonlasten de laatste decennia aanzienlijk omhoog
gegaan. Investeren in energiebesparing door aanzienlijk betere isolatie en zuiniger
6

Voor Nederland gaat het om een verplichtingenbudget van in totaal circa €18 miljard.
Bron: ‘Beantwoording vragen over de hoge kosten van wind op zee’, Ministerie van
Economische Zaken, 14 november 2013.
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elektriciteitsverbruik voor verlichting zal niet van de grond kunnen komen zonder ondersteuning met overheidssubsidies. Het verlagen van de energielasten zal
bovendien het beroep op de aanvullende huursubsidies verkleinen. Door middel
van grootschalige oplossingen voor het energiezuinig maken van de woningen kan
de staat op effectieve wijze de kosten ervan optimaliseren. Het ondersteunen met
behulp van subsidie en grootschalige aanpak van het verlagen van de woonlasten
draagt bij aan het terugbrengen van het primaire energiegebruik en tevens aan het
terugbrengen van huursubsidies in de sociale woningbouw. De overheid dient hier
zijn initiërende rol te nemen.
Al met al moeten - met als bijzondere uitzondering de sociale woonbouwsector – de twee hierboven genoemde (sub)doelstellingen beide worden geschrapt,
zodat exclusief geconcentreerd kan worden op de hoofddoelstelling van een lagere
CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Op die wijze ontstaat een eenduidig beleid, waarbij het aan de markt wordt overgelaten op welke manier en met welke
middelen die reductie tot stand komt. Dat betekent dat, naast het opbouwen
van duurzame capaciteit, energie-efficiënte veel aandacht zal krijgen, omdat het
uit kostenbesparingsoverwegingen vaak tot de meest gunstige mogelijkheden behoort.
Emissiehandelssysteem versus CO2-belasting
In hoofdstuk 3 heeft u kunnen lezen dat het emissiehandelssysteem (ETS) in de
praktijk tot nu toe tot zeer tegenvallende resultaten heeft geleid. Dat heeft uiteenlopende oorzaken, waaronder het bestaan van een overschot aan uitstootrechten en het ondermijnende effect van subsidies voor energie-efficiëntie en duurzame energie in Europa. Gezien alle gebreken acht de werkgroep het daarom niet
vruchtbaar om het ETS in de huidige vorm voort te zetten. Het op afzienbare tijd
radicaal afschaffen van het systeem en vervangen door een belasting lijkt politiek
onhaalbaar. Omdat de externe kosten van energieverbruik toch geïnternaliseerd
moeten worden dient het huidige systeem te worden aangepast. De werkgroep
pleit daarom voor een combinatie van het ETS en een belasting, zoals onlangs
ook in Groot-Brittannië is ingevoerd. In een dergelijk ‘hybride systeem’ wordt een
plafond – een maximaal aantal uitstootrechten – gecombineerd met een bodemprijs – een minimale prijs per uitstootrecht.
De crux van deze optie zit hem in het komen tot een prijs per uitstootrecht
(allowance-prijs) die de werking van het ETS garandeert, zodat de markt vervolgens zelf zijn werk kan doen en de minst kostbare manieren kan vinden om uitstoot te beperken. De verwachting blijft namelijk dat men in een dergelijk systeem
het gebruik van de meest CO2-intensieve fossiele brandstoffen zal gaan matigen,
omdat het gebruik van duurzame, onbelaste energievormen financieel aantrekkelijker wordt gemaakt. Een mogelijkheid om een geloofwaardige allowance-prijs
binnen het Europese ETS af te dwingen is om een bodemprijs te bepalen, eventueel gedifferentieerd naar soorten bedrijven, waaronder de allowance-prijs niet mag
komen. Een methode daartoe is om rechten die tegen lagere prijzen worden aan-
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geboden uit de markt te nemen. Een andere methode is om verhandelde rechten
zodanig te belasten dat deze effectief stijgen naar het gewenste bodemniveau. De
opbrengst van de belastingen kan vervolgens worden aangewend om de verkopers
van de rechten een hogere prijs dan de marktprijs te doen toekomen.
Meer ingewikkelde systemen gericht op het fiscaliseren van het ETS, met als
doel tot hogere prijzen voor de verhandelde rechten te komen, zijn ook denkbaar.
Voor specifieke categorieën van bedrijven zouden bijvoorbeeld emissiestandaards
kunnen worden afgesproken op basis waarvan bedrijven die produceren boven
respectievelijk onder die standaard de daarvan afgeleide rechten onderling kunnen
verhandelen. Door een stelsel van variabele belastingen en subsidies zou dan een
minimale waarde van de rechten kunnen worden gehandhaafd, zodanig dat effectief nieuwe technologie wordt geactiveerd door innovaties. In die gedachtegang
zouden de belastingen en subsidies qua omvang kunnen variëren afhankelijk van
het verschil tussen de marktprijs en de bodemprijs; belastingen en subsidies zouden aldus vervallen zodra de marktprijs de bodemprijs overtreft. Idealiter zouden
dit soort bonusmalussystemen door de keuze van de standaards fiscaal neutraal
kunnen worden uitgelijnd.
Om effectief en eerlijk te kunnen werken zal een dergelijk systeem aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo zal het net als het huidige ETS op Europees
niveau moeten worden ingevoerd, zodat ondernemers uit alle lidstaten op gelijke
voet met elkaar kunnen concurreren. Daarnaast zal aan bepaalde industriële sectoren tijd moeten worden gegund om de energie-intensieve productiemethoden aan
te passen aan de nieuwe maatregel, omdat hun internationale concurrentiekracht
anders disproportioneel wordt benadeeld.7 Ook moet dit systeem (ditmaal wel)
in de plaats van allerlei andere maatregelen –, subsidies en reguleringen – komen
en er niet nog eens bovenop. Ook in Nederland zouden (exploitatie)subsidies en
andere regelingen eerst volledig moeten worden afgeschaft ten behoeve van dit
hybride systeem.
Klimaatdoelen en internationale coördinatie
Nederland bevindt zich momenteel in de achterhoede van de EU als het om het
aandeel duurzame energie gaat, zo wordt vaak gezegd. Alleen in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Malta is dat aandeel kleiner.8 Het is de vraag hoe
erg dat is. Nederland hoeft niet koste wat het kost bij de voorlopers van Europa te
horen als het om klimaatdoelstellingen gaat. Bij het opstellen van duurzame capaciteit dient rekening te worden gehouden met de specifieke context van landen. In
hoofdstuk 3 kwam naar voren dat de mogelijkheden om klimaatdoelstellingen te
7

8

Er moet verschil worden gemaakt tussen shelter- en exposebedrijven. Shelterbedrijven,
zoals energieleveranciers, kunnen niet uitwijken. Exposebedrijven kunnen dat wel als
de omstandigheden ergens anders beter zijn. Te denken valt aan staalbedrijven die
internationaal kunnen uitwijken in verband met hun concurrentiepositie. Er moet bij
een CO2-belasting dus gedifferentieerd worden naar concurrentiepositie.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Hernieuwbare Energie in Nederland 2012, p. 26.
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halen van land tot land verschillen.9 Nederland blijkt op dit gebied geen land met
veel mogelijkheden te zijn. Het is een klein land dat door zijn bescheiden ruimte
en beschikbaarheid van grondoppervlak, geografische ligging, bevolkingsdichtheid maar beperkt kan profiteren van duurzame energievormen. Het is, anders gezegd, niet het meest ideale land om huidige vormen van duurzame energie te winnen.10 De omstandigheden in Nederland zijn eigenlijk alleen relatief gunstig voor
windenergie, zo stelt de International Renewable Energy Agency.11 Het is daarom
onrealistisch om te verwachten dat Nederland, daar waar het de opwekking van
duurzame energie betreft, in de nabije toekomst wel bij de voorlopers in Europa
of zelfs de wereld gaat behoren. Een dergelijke ambitie is praktisch nauwelijks
haalbaar en zou met gigantische kosten gepaard gaan.
Dat betekent niet dat om die reden helemaal geen stappen kunnen worden
ondernomen op dit gebied. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen
moet daarbij wel gezien worden als een regionale of zelfs mondiale aangelegenheid. Het is noodzaak dat maatregelen die de EU-lidstaten nemen op Europees
niveau worden afgestemd. Het is weinig effectief – en soms zelfs schadelijk – als
alle landen een eigen weg kiezen zonder met elkaar af te stemmen. Wat betreft
het opwekken van duurzame energie en het transporteren daarvan is het voor
Nederland noodzakelijk om in ieder geval binnen Noordwest-Europa samen te
werken. Daarbij moet meer gekeken worden naar unieke eigenschappen van ieder
land. Initiatieven moeten zoveel mogelijk daar worden geïmplementeerd waar ze
tegen de laagste kosten het meeste opleveren. Binnen (Noordwest)-Europa dient
afstemming plaats te vinden over de plaatsen waar grootschalige windmolenparken, zonnepanelen of andere energieprojecten worden neergezet om het meest
effectief en efficiënt elektriciteit te kunnen leveren. De systeembeheerders dienen
zich daartoe te verenigen en tot gezamenlijke taak te krijgen de robuustheid van
het systeem te waarborgen. Kostbare interconnecties mogen alleen worden aangelegd als daarmee op lange termijn welvaartsvoordelen zijn te bereiken. Het hoogspanningstransport van elektriciteit is kostbaar en is bij grote afstanden (ca.
500km) alleen economisch efficiënt voor elektriciteit met hele lage marginale kosten zoals waterkracht-, kernenergie- of windenergie.
In sommige gevallen is het nodig om initiatieven zelfs op mondiaal niveau
te coördineren. Een voorbeeld is de biomassa die in de huidige situatie wordt
9

10

11
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Daarom is een mondiale aanpak uiteindelijk het meest efficiënt: landen zouden daarin
met elkaar samen kunnen werken en duurzame projecten (op grote schaal) kunnen
implementeren daar waar ze het meest effect sorteren. De huidige aanpak waarbij ieder
land zijn eigen doelstellingen moet realiseren werk niet op die wijze.
W. Turkenburg, ‘Geen energiesukkeltje, maar energiekoning’, NRC Next, dinsdag 20
augustus 2013. Turkenberg stelt daarnaast dat Nederland een stuk beter scoort als
wordt gekeken naar de winning van duurzame energie per hoofd van de bevolking.
Dat resultaat wordt nog beter als de score per vierkante kilometer landoppervlak wordt
genomen.
International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Country Profiles European
Union, Abu Dhabi, juni 2013.

conclusies

bijgestookt in Nederlandse kolencentrales (hoofdstuk 2). Nederland importeert
daarvoor onder andere houtpallets uit Canada. Op die wijze wordt getracht de
doelstellingen te halen om tot minder CO2-uitstoot te komen. Maar het is een
omslachtige methode: ieder land komt via omwegen tot minder uitstoot binnen
de eigen grenzen. Dat zou veel efficiënter bereikt kunnen worden als niet zo strikt
aan landsgrenzen zou worden vastgehouden. Ook hier geldt namelijk dat Nederland geen gunstige positie inneemt om biomassa grootschalig in te zetten. De
pallets zouden na aankoop ook gebruikt kunnen worden om energie in Canada
mee op te wekken. Via een verrekening kunnen de kosten dan worden verdeeld,
waarbij Nederland (een deel van) de uitstootreductie voor zijn rekening mag nemen. Voorts dient bedacht te worden dat de inzet van biomassa met behulp van
organische chemie bij voorkeur in de chemie zou moeten worden ingezet en niet
in de energiesector.
Het mechanisme van gezamenlijke implementatie kan alleen worden toegepast tussen landen als er sprake is van investeringen die anders niet tot stand
zouden worden gebracht. De kwetsbaarheid van het mechanisme voor misbruik
vereist een scherpe beoordeling en monitoring door de overheid
Energiebeleid & klimaatbeleid
Energiebeleid en klimaatbeleid overlappen op sommige punten, maar zijn niet
hetzelfde en streven ook niet per definitie dezelfde doelen na. Energiebeleid
kan door verkeerd gestuurd klimaatbeleid ontregeld raken. Als lidstaten wegens
klimaatdoelstellingen besluiten om grootschalig in te grijpen in het energiesysteem en op die wijze een bepaald energiebeleid neerzetten, dan kan dat de
hoofddoelstelling van het systeem – efficiënte energievoorziening – frustreren.
Het meest tastbare voorbeeld is momenteel de Duitse Energiewende. Door de hoge
subsidies die in Duitsland worden verstrekt aan duurzame energie is daar een aanzienlijke capaciteit aan wind- en zonne-energie tot stand gekomen. Op sommige
momenten (veel wind en zon) wordt daardoor zoveel elektriciteit opgewekt, dat
Duitse stroom via internationale netten wordt ‘gedumpt’ bij buurlanden, waaronder Nederland. Omdat die Duitse stroom in Nederland voorrang krijgt op het
net, moeten Nederlandse gascentrales afgeschakeld worden en blijven – bij huidige marktprijzen – kolencentrales draaien. Het heeft vooral ook tot gevolg dat
de prijs voor CO2-certificaten tot een laag niveau is gedaald en daarmee het ETSsysteem in zijn doelstellingen ondermijnt. Het Duitse klimaatbeleid heeft zo in de
buurlanden ongewenste effecten, doordat het verstorend ingrijpt op de Europese
interne markt. Nationaal klimaatbeleid frustreert op die wijze de interne Europese
energiemarkt. Brussel moet hier dwingende maatregelen tegen nemen, zodat verstoringen aan een gelijk speelveld gerepareerd kunnen worden.
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Intermezzo: De Duitse ‘Energiewende’
Een paar maanden na de ramp in Fukushima werd in Duitsland besloten om de aanwezige kerncentrales versneld uit gebruik te nemen. Oudere centrales werden direct van
het net gehaald en als doel werd gesteld om in 2022 helemaal geen kernenergie meer op
te wekken. De centrales zouden moeten worden vervangen door duurzame capaciteit.
Destijds waren die centrales goed voor ruim 20% van de elektriciteitsproductie.
Als naar de inmiddels geïnstalleerde capaciteit wordt gekeken, dan is de Wende een
succes te noemen. De Duitsers halen inmiddels ruim een kwart van hun elektriciteit
uit wind- en zonne-energie. Daarnaast stellen voorstanders dat de transitie duizenden
banen oplevert. Dat heeft echter een hoge prijs. Letterlijk. In 2014 gaat het om ruim
20 miljard euro. Omdat grootverbruikers zijn vrijgesteld, moet dat bedrag grotendeels
worden opgebracht door huishoudens, kleine en middelgrote bedrijven via hogere energierekeningen. Inmiddels zou het gaan om een stijging van 60 euro per kilowattuur.
Die hogere energieprijzen hebben nadelige gevolgen gehad voor de economie die voor
een belangrijk deel rust op export – volgens schattingen gaat het om een verlies van 52
miljard euro sinds 2008. De Duitse minister voor energie waarschuwde zelfs voor een
aanstaande de-industrialisatie van Duitsland als het op deze weg doorgaat.
Waar de Energiewende Duitsland concurrerend zou moeten maken is tot op heden
eerder sprake van het tegenovergestelde. Tegelijkertijd neemt de uitstoot van CO2 toe,
doordat kernenergie voorlopig vooral wordt vervangen door bruinkool. De inzet daarvan is in Duitsland op het hoogste niveau sinds 1990.12 “From a climate change point
of view, Germany is perceived as the ‘green man’ of Europe, but it’s actually the ‘dirty man’
of Europe,” stelt Dieter Helm, energie-econoom aan Oxford University. Dat terwijl de
CO2-uitstoot en energieprijzen in de Verenigde Staten zijn gedaald. Dat komt mede
door de opkomst van schaliegas aldaar: een ontwikkeling die voornamelijk te danken is
aan marktpartijen en niet aan overheidsbeleid.13

4.2.4 Investeringen in de energiesector
Eerlijke kans voor kernenergie
Wat betreft de benodigde investeringen in de energiesector is het belangrijkste uitgangspunt dat de staat vooral niet hinderend dient op te treden. Veel van de onzekerheden waarmee ondernemers en producenten te maken hebben – bijvoorbeeld
bij de bouw en exploitatie van een gas-, kolen, of kerncentrale – kunnen worden
weggenomen door zorg te dragen voor een stabiel investeringsklimaat. De keuzes
die door producenten en investeerders worden gemaakt kunnen dan tot stand
komen op basis van het functioneren van de markt, zoals liberalen dat graag zien.
In die situatie worden investeringen ook niet gehinderd of zelfs tegengewerkt als
daar geen dwingende redenen voor bestaan. Een voorbeeld is het versneld afschakelen van kerncentrales, zoals in Duitsland is gebeurd na de ramp in Fukushima.
12
13
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‘German coal use at highest level since 1990’, Financial Times, 7 januari 2014.
Zie ook: K. Johnson, ‘Germany’s Green Elephant’, Foreign Policy, 25 maart 2014, via
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/25/germanys_green_elephant
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Daar zijn reeds acht oude kerncentrales van het elektriciteitsnet gehaald – een eenzijdige maatregel die in het geval van de Biblis-reactor van RWE door de Duitse
rechter als onrechtmatig is beoordeeld14 – en bestaan er plannen om de overige
centrales in 2022 allemaal af te schakelen. Ook in Frankrijk, waar men momenteel
voor 75% afhankelijk is van kernenergie als het om elektriciteit gaat, bestaan plannen om de komende 20 jaar het aandeel kernenergie omlaag te schroeven.
Als kerncentrales niet worden gebouwd uit marktoverwegingen hoeft de staat
niet zelf te investeren in de bouw ervan. Zoals gezegd is het niet aan de staat om de
meest ideale energievormen te kiezen. Een verbod opgelegd door de staat is eveneens zeer onwenselijk. Helemaal gezien de stabiliserende rol die een combinatie
van verschillende energievormen in de energiemix en binnen de energietransitie
kan hebben. Ook kernenergie dient een eerlijke kans te krijgen en te worden beschouwd als één van de mogelijke opties binnen een robuuste energiemix.
Exploitatiesubsidies en innovatie
In hoofdstuk 3 is uitgelegd hoe onrendabele energieprojecten, zoals windmolenparken, alsnog van de grond komen door het verlenen van exploitatiesubsidies via
de subsidieregeling duurzame energie (SDE+). Die regeling vergoedt het verschil
tussen de kostprijs van duurzame en regulier opgewekte energie. De subsidies
hebben een vaste looptijd van 12 tot 15 jaar. De staat kiest hier, vermoedelijk
tegen beter weten in, voor een vorm van duurzame energie, omdat ze zich gebonden voelt aan onrealistische verplichtingen op basis van de Europese klimaatdoelen. Het grote nadeel van dergelijke subsidies is dat ze marktverstorend werken.15
Door bepaalde vormen van energieopwekking op een dergelijke manier te steunen
kiest de staat winnaars door ze op kunstmatige manier concurrerend te maken.
Zodra de subsidie zou worden stopgezet vervalt de aantrekkelijkheid van windmolens en stoppen de wieken met draaien. Windmolenparken worden nu gebouwd met de zekerheid dat – zolang ze blijven werken – de kosten in de looptijd
van 12 tot 15 jaar worden terugverdiend. Investeerders in gesubsidieerde duurzame energie lopen geen risico door gegarandeerde prijzen. Dat bevordert de aantrekkelijkheid om te investeren aanzienlijk en gaat ten koste van wellicht meer
efficiënte energieprojecten. Enerzijds letterlijk: de subsidies maken het energie- en
klimaatbeleid een stuk duurder voor de Nederlandse burger en de in Nederland
gevestigde bedrijven, dan wanneer keuzes aan de markt zouden worden overgelaten. Anderzijds omdat subsidies naast het verstoren van marktmechanismen ook
prikkels om tot innovatie te komen wegnemen.
Bij windenergie in zijn huidige vorm wordt teveel naar de marginale kostencurve gekeken, zonder de bijkomende kosten voor balanshandhaving en back-up
vermogen mee te nemen. De marginale kosten van windenergie – het opwekken
14

15

‘RWE to sue after German nuclear plant shut-down ruled illegal’, Reuters, 14 januari
2014.
Hetzelfde geldt uiteraard voor alle andere subsidies die bepaalde energievormen – ook
fossiele brandstoffen – bevoordelen en op die wijze marktverstorend werken.
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van energie – zijn zeer gering en als alleen dat aspect in ogenschouw wordt genomen zal duurzame energie het altijd van alle concurrenten winnen. Het zijn namelijk de marginale kosten van installaties die, nadat de projecten zijn gerealiseerd, de
concurrentiepositie van verschillende energievormen bepalen. Duurzame energie,
zoals wind, wordt in werkelijkheid echter alsnog duur(der) door de subsidies en de
kosten die gemaakt moeten worden om back-up capaciteit en balanshandhaving
te garanderen. Doordat windenergie niet op afroep beschikbaar is en er momenten zijn waarop de molens geen of nauwelijks energie leveren, zullen er van tijd
tot tijd tekorten op het net ontstaan. Om dergelijke tekorten op te vangen moet
een back-up capaciteit beschikbaar zijn. Snel op- en af te schakelen gascentrales
zijn op dit moment de meest voor de handliggende ‘partner’ voor windenergie
(hoofdstuk 2). Dat betekent dat naast dure windmolens ook de kapitaalintensieve
conventionele centrales stand-by moeten blijven. Zowel de kosten als het extra
energieverbruik (CO2-uitstoot) dat daarmee gemoeid gaat moet aan windenergie
worden toegerekend. Alleen dan kan op een eerlijke manier een vergelijking worden gemaakt tussen verschillende energievormen. Daarnaast zal de manier waarop
de producenten van die centrales worden betaald moeten veranderen: naast de
levering an sich zal het beschikbaar houden van capaciteit en de flexibiliteit om
snel op en af te kunnen schakelen een nieuwe kostencomponent gaan vormen. De
overheid voert geen deugdelijke kosten-baten analyses uit, waarbij de gezamenlijke kosten in relatie worden gebracht tot de hoeveelheid duurzame energie die
daarmee wordt opgewekt. Diverse studies tonen aan dat die kosten verontrustend
hoog oplopen bij de geplande ontwikkelingen van windenergie.16
Ook bij windenergie en andere duurzame vormen moet dus naar het hele
pakket van kosten en baten worden gekeken. Als dat niet gebeurt – zoals in de
huidige situatie – worden andere, potentieel veelbelovende innovaties benadeeld
of zelfs de pas afgesneden. Innovaties waarmee de gestelde doelstellingen mogelijk op effectievere en efficiëntere wijze behaald hadden kunnen worden. De staat
heeft niet de kennis in huis om dergelijke keuzes voor zijn rekening te nemen.
Die maakbaarheidsgedachte staat, samen met het huidige overheidsbeleid, in de
weg van marktwerking. Liberalen geven de markt liever de tijd om zelf met levensvatbare innovaties te komen. Om dergelijke innovaties een zetje te geven is
het verlenen van eenmalige/kortlopende subsidies op de innovatieketen en mogelijk op de implementatie van projecten een betere optie. Aan de voorkant van
het innovatieproces kan gestimuleerd worden met kortlopende subsidies of belastingvoordelen. Een voorbeeld zijn de Research & Development Aftrek (RDA) en
RDA+ regeling. Met die regeling kunnen bedrijven een percentage van de kosten
en investeringen voor Research & Development-activiteiten extra aftrekken van de
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Verwacht wordt dat de energiesector bij uitstek kan profiteren van een dergelijke regeling, omdat innovaties veelal
16
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Een voorbeeld is: P. Lukkes, Nut en noodzaak van windenergie in het Energieakkoord,
Leeuwarden, 2014.
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kapitaalintensief zijn en een regeling die zich alleen op loonkosten richt17 in die
gevallen tekortschiet.18 Kortlopende investeringen en subsidies moeten bovendien
onderhevig worden gemaakt aan horizonbepalingen. In de praktijk houdt dit in
dat de regeling na een bepaalde periode – bijvoorbeeld 5 jaar – geëvalueerd wordt
op de uitwerking en wenselijkheid ervan. Vervolgens moet de regeling expliciet
worden verlengd om zijn werking te kunnen behouden. Gebeurt dat niet, dan
komt de regeling – en daarmee dus de subsidies – automatisch te vervallen.
Ook sluit de werkgroep zich aan bij het advies van de Topsector Energie.
Daarin wordt gesproken over een revolverend innovatiefonds, hetgeen een generieke maatregel betreft ‘gericht op cofinanciering door de overheid bij het naar
de markt brengen van nieuwe, innovatieve producten en technologieën.’19 Een
dergelijk fonds is, zo stelt het advies, ‘erg geschikt voor de energiesector, omdat
het kan helpen bij het van de grond trekken van duurzame energieopties.’20 Een
andere optie is een rol voor de overheid als launching customer, waarbij innovaties
die commercieel kunnen concurreren ‘en volgens marktconforme voorwaarden
tot stand komen’ door de overheid worden afgenomen als eerste grote klant. Daarnaast kan de staat demonstratieprojecten en pilots ondersteunen, waardoor de
ontwikkelingscyclus van nieuwe technologieën kan worden versneld en energieoplossingen eerder concurrerend kunnen worden. Het continu monitoren van
technologische ontwikkeling en het periodiek rapporteren daarover is nuttig.
Ten slotte kan de overheid innovatie vooral ook de ruimte geven door zelf niet
in de weg te zitten met onoverzichtelijke regelgeving, bijvoorbeeld rondom ruimtelijke ordening en vergunningverleningprocedures. Zoals het Advies Topsector
Energie stelt verdient een meer generieke vorm van vergunningverlening, waarbij
weinig tijd verloren gaat, de voorkeur. Aan de eerder genoemde lokale/kleinschalige
burgerinitiatieven moet specifiek aandacht worden gegeven. Die verdienen alle
ruimte om invulling te geven aan hun aandeel in de energietransitie en de overheid moet daarbij niet onnodig hinderend optreden. Ook in het Energieakkoord
is aandacht voor het opwekken van energie door coöperatieve initiatieven. Het
akkoord vermeldt daarover onder andere het volgende: ‘Per 1 januari 2014 wordt
een belastingkorting van 7,5 ct/kWh ingevoerd voor hernieuwbare energie die in
coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt
en gebruikt door kleinverbruikers en waarbij de leden van de coöperaties/VvE’s en
de installatie(s) zich in een zogenaamde ‘postcoderoos’ (viercijferige postcode plus
aangrenzende postcodes) bevinden.’
Hoewel belangrijke eerste stappen om ruimte te geven aan burgerinitiatieven, schiet deze aanpak nog altijd tekort. Zo is de postcoderoos een complexe
17
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Zo is er ook de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk, waarbij bedrijven minder
loonheffing hoeven te betalen over de loonkosten als zij speur en ontwikkelingswerk
verrichten.
Advies Topsector Energie, Energie in Beweging, 2011, p.7.
Ibidem, p. 8.
Ibidem.
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en onlogische keuze voor deze doelstelling en vooral voor gebieden met weinig
inwoners een kostbare en beperkende optie. Door hoge aansluitkosten en weinig
beschikbare ruimte komen grotere initiatieven niet van de grond. Anders gezegd
is het verdienmodel te mager, waardoor de regeling in de huidige vorm niet zal
bijdragen aan een aanzienlijke groei in de productiecapaciteit.21 Wetgeving moet
de drempels om ook op kleine schaal tot lokale initiatieven te komen verder wegnemen. De werkgroep is ook in dit geval geen voorstander van lang(er) lopende
exploitatiesubsidies die een vaste prijs per opgewekte kWh garanderen. Eerder valt
te denken aan het verder vereenvoudigen van regelgeving en vergunningsverlening, het vergroten van de postcoderoos, het scheppen van voldoende experimenteerruimte, en het bieden van zekerheid door stabiel beleid en een voorspelbaar
investeringsklimaat. In het Energieakkoord wordt hierover het nodige genoemd,22
maar verdere aanpassingen zijn nodig om de katalysatorfunctie van lokale initiatieven in de energietransitie daadwerkelijk te benutten.
Sterke punten van Nederland
In paragraaf 4.2.3 werd gesteld dat bij het opstellen van duurzame capaciteit rekening dient te worden gehouden met de specifieke context van landen. Bij het
implementeren van de energietransitie moet daarnaast meer gekeken worden naar
wat de sterke punten van Nederland zijn en waar de grootste kansen liggen. Daarbij moeten de pijlen niet exclusief worden gericht op de opwekking van duurzame
energie. Nederland is sinds de grote vondst in 1959 een grote speler op het gebied
van gas geworden. Aardgas speelt in de Nederlandse energievoorziening en economie een cruciale rol. Daarnaast zijn we een belangrijke exporteur. Aan die exporteurstatus zal naar verwachting rond 2025 een eind gaan komen. Aardgas heeft als
pijler onder onze economie wat betreft de inkomsten uit de winning ervan dus
een beperkte levensduur. Treurig genoeg zijn inmiddels de baten in de orde van
grootte van 500 miljard euro naar de algemene middelen gevloeid in plaats van
deze te investeren in een fonds dat nu jaarlijks circa 20 miljard aan opbrengst had
kunnen genereren.
Dat betekent echter niet dat onze status als ‘gasland’ daarmee ten einde is.
Zoals in het tweede hoofdstuk duidelijk is geworden kan Nederland, ook wanneer
eigen voorraden teruglopen, een belangrijke rol blijven spelen op dit terrein. Te
denken valt aan het bieden van flexibiliteit en het fungeren als verdeelcentrum,
onder andere voor Noordwest-Europa. De opgedane ervaring, kennis en gasinfrastructuur bieden volop mogelijkheden en de kans om Nederland de ‘gashub’
van Europa te laten zijn. De aandacht zal dan wel verder moeten verschuiven
richting handel, opslag, transport en vooral kennis en gerelateerde dienstverlening.
Te denken valt aan het verder ontwikkelen van grootschalige gasopslag, en de verdere aanleg van pijpleidingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, het
21
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Planbureau voor de Leefomgeving, Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en
interactie met gemeenten, Den Haag, 2014.
Sociaal Economische Raad, Energieakkoord voor duurzame groei.

conclusies

participeren in pijpleidingen tussen gasleverende landen en de EU en de aanleg
van LNG terminals, maar ook advisering, consultancy en training op uiteenlopende gasterreinen.
Schaliegas, Power to Gas & LNG
Het besluit om in Nederland schaliegas te gaan winnen is voorlopig uitgesteld.
Uit het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen van 2013 is gebleken dat
de risico’s van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn. Toch zullen er geen proefboringen plaatsvinden
voordat de Rijksoverheid meer onderzoek heeft gedaan naar alle mogelijke plekken waar dat in Nederland kan worden gedaan. Uit dat onderzoek moet blijken
waar eventuele proefboringen het meest verantwoord kunnen worden uitgevoerd.
Het beschikbare gas hoeft ook niet hals over kop uit de grond te worden gehaald. Nederland beschikt zeker voor de komende jaren nog over voldoende ‘conventioneel’ gas om de exporteurstatus te behouden. Het is verstandig om een
uiteindelijk besluit over dit thema weloverwogen en goed geïnformeerd te nemen.
De uitkomst van het onderzoek dat door het ministerie van Economische Zaken is
uitgevoerd in overweging nemende, moet de optie om het gas uiteindelijk te gaan
winnen in principe bespreekbaar zijn. Gezien de belangrijke rol die in Nederland
voor gas is weggelegd zou afzien van de winning van schaliegas, als dat geen onoverkomelijke bezwaren oproept, erg onverstandig zijn. Winning van schaliegas
zal bijdragen aan het verlengen van de status die Nederland heeft als gasland en
op die wijze grote voordelen opleveren. Dat mag niet uit het oog worden verloren.
Bovendien kan schaliegas een belangrijker rol spelen bij het verminderen van de
CO2-uistoot en is het één van de opties binnen een stabiele energiemix.
Andere mogelijkheden liggen op het gebied van power to gas (P2G). Daarbij
wordt elektriciteit omgezet in gas. De meerwaarde ligt vooral in het feit dat dit
met duurzame energie ten tijde van overschotten kan worden gedaan, die wegens
het intermitterende karakter van zonne- en windenergie van tijd tot tijd ontstaan.
De overtollige elektriciteit kan – bijvoorbeeld via elektrolyse of andere chemische
reacties – worden omgezet in verschillende soorten gassen. Die gassen kunnen
worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder de verwarming van
gebouwen, transport en waterstof voor de chemische industrie. Ook kan het gas
worden getransporteerd en vervolgens weer worden omgezet in elektriciteit. Op
grote schaal toegepast levert dit een buffer om de fluctuatie bij het aanbod van
zonne- en windenergie op te vangen. Het maakt intermitterende vormen van
hernieuwbare energie meer flexibel en de potentiële waarde van P2G is daarmee
aanzienlijk.23 Het ligt dus voor de hand dat ons land daadkrachtig inzet op deze
innovatie en de overheid daartoe de nodige stappen zet, opdat deze technologie zo
snel mogelijk het stadium van economisch volwassenheid bereikt.

23

Bron: Gasunie.
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Ook ontwikkelingen op het gebied van LNG bieden kansen aan Nederland.
LNG – vloeibaar gemaakt natuurlijk gas (hoofdstuk 2) – kan een optie zijn om
de aanvoer van gas te diversifiëren. De Nederlandse havens spelen reeds op deze
ontwikkelingen in door het bouwen van LNG-terminals waar LNG-schepen
kunnen worden gevuld of het gas aan land kan komen. Rotterdam heeft al een
LNG-terminal, maar ook in Noord-Nederland – de Eemshaven en Den Helder
– liggen kansen. De aanleg van dergelijke terminals vereist een gecompliceerde
strategische analyse van de marktkansen voor LNG tegenover die van gas aangevoerd per pijpleiding. De staat dient ruimhartig te zijn bij het verlenen van
vergunningen en het creëren van een stabiel investeringsklimaat. Het eigenbelang
bij de winning van gas uit eigen bodem mag daarbij geen rol spelen. Op kleinere
schaal kan smallscale LNG diesel voor vrachtwagens, treinen en de binnenvaart
vervangen en binnen de zeescheepvaart ter vervanging dienen van Heavy Fuel Oil
en Marine Gas Oil. Onder andere door de emissienormen in de Europese kustwateren is deze vorm van brandstof veelbelovend.
4.2.5 Energievoorzieningszekerheid
Energie als kernthema binnen het Nederlandse (buitenlands) beleid
Onafhankelijkheid in de betekenis van volledig zelfvoorzienend zijn is in de huidige situatie een utopisch en onliberaal verlangen, zo bleek in hoofdstuk 3. Volledige energieonafhankelijkheid bestaat voor geen enkel land, omdat zij allemaal
onderdeel uitmaken van nauw verweven mondiale markten. Beter is het om van
energievoorzieningszekerheid te spreken: het kunnen beschikken over voldoende
voorraden tegen een betaalbare prijs. Energievoorzieningszekerheid is een vitaal
belang voor iedere samenleving en iedere staat. Dat op zich is nog geen reden om
een actieve rol van de staat te bepleiten. Zoals aangetoond werkt de vrije energiemarkt zelf als buffer tegen ongeregeldheden en is het bestaan ervan op zich een
bron van energievoorzieningszekerheid. De efficiëntie van dat systeem moet niet
ontregeld worden door onnodig overheidsingrijpen.
Toch kan de energietoevoer dermate ontregeld raken dat de markt niet (snel
genoeg) een passend antwoord heeft en een zetje kan gebruiken. Dat is gebleken
tijdens de oliecrisis in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Ook de meer recente crisis
in Oekraïne, waar Rusland op slinkse wijze de controle over de Krim overnam en
de spanningen tussen Rusland en de NAVO-lidstaten opnieuw oplaaiden, toont
aan dat energieafhankelijkheid een groot strategisch nadeel oplevert. Het is belangrijk dat men zich zeer bewust is van dergelijke risico’s. Dat is momenteel niet
(altijd) het geval. Ook kan het zijn dat de markt te weinig oog heeft voor energievoorzieningszekerheid als zodanig. In die gevallen liggen er taken voor de staat om
maatregelen te treffen die de energievoorzieningszekerheid ten goede komen, zoals
het diversifiëren en coördineren van de toevoer of het versterken van de positie als
consumerend land. Te denken valt aan de oprichting van een orgaan zoals het IEA
na de oliecrisis, het aanhouden van strategische voorraden, het nemen van besluiten over de diversificatie van de energieaanvoer of het benutten van diplomatieke
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relaties. Nederland zet onder andere in op de efficiëntie van de energiemarkt,
diversificatie en de veiligheid van transportroutes. Ook worden met enkele tientallen landen die relevant worden geacht voor de Nederlandse energievoorziening op
intensieve wijze bilaterale relaties onderhouden.
In lijn met de conclusies die de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie heeft getrokken in de evaluatie van het beleid van het ministerie van
Buitenlandse Zaken tussen 2006 en 2010 en de conclusie die de Algemene Energieraad (AE) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken al trokken in 2005,24
vindt de werkgroep dat energie een kernthema en energievoorzieningszekerheid
een hoofddoelstelling binnen het Nederlandse buitenlands beleid dienen te blijven. De mate waarin Nederland in de nabije toekomst steeds afhankelijker zal
worden van een aantal (instabiele en onliberale) landen voor olie- en gasimporten,
het gepolitiseerde karakter van mondiale energiemarkt(en) en de in belang toenemende onderlinge energieafhankelijkheid tussen (Noordwest-)Europese landen (onder andere diversificatie en interconnecties) ondersteunen die conclusie.
Ook de aanbeveling dat de beleidscoördinatie tussen Buitenlandse Zaken en
Economische Zaken op het hoogste ambtelijke niveau geborgd dient te worden
onderschrijft de werkgroep.25 Als dat aspect wordt gekoppeld aan de overlap tussen energie- en klimaatbeleid is het zelfs sterk het overwegen waard om beide
beleidsterreinen effectief onder te brengen bij één bewindspersoon, bij voorkeur
de minister van Economische Zaken. Eén bewindspersoon belast met die portefeuille kan meer effectief sturing geven aan het thema en de coördinatie tussen
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken borgen.26 Klimaatbeleid dient dan
dus ook onder deze functionaris te ressorteren. Op Europees niveau bestaat reeds
een Commissaris voor Energie, die onder andere belast is met het betaalbaar houden van energie voor de consument en het stabiel houden van de energietoevoer
naar de Europese Unie.
Diversificatie en de rol van duurzaam
Recentelijk is weer gebleken hoe groot de nadelen zijn die kleven aan het afhankelijk zijn van (een paar) grote energie producerende landen. De Europese
lidstaten zijn mede door de afhankelijkheid van Russisch gas en olie niet in staat
geweest een vuist te maken tegen president Poetin, toen hij de Krim annexeerde in
2014. Het diversifiëren van energieaanvoer is voor zowel Nederland als de Europese Unie één van de belangrijkste strategische kwesties van de komende decennia
en tegelijkertijd een lastige opgave, gezien de zeer onevenredige mondiale verdeling
van olie en gas. Veel van de grote producerende landen worden ook nog eens gekenmerkt door politieke en/of sociale instabiliteit en deinzen er niet voor terug om
24
25
26

Energieraad & Adviesraad Internationale Vraagstukken, Energiek Buitenlands Beleid, p. 56.
Ibidem.
Binnen BuZa gaat coördinatie op het gebied van energie via de Directie Milieu,
Water, Klimaat en Energie en de Speciale Vertegenwoordiger Energie en
Energievoorzieningszekerheid.
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energie van tijd tot tijd in te zetten als politiek middel, zo bleek uit hoofdstuk 2. Toch
is het zaak dat Nederland manieren blijft zoeken om afhankelijkheid van landen in
te dammen en zich niet neerlegt bij de status quo of eenzijdige contracten afsluit
puur om de economische aantrekkelijkheid daarvan. Op de korte en middellange
termijn zal er hoe dan ook sprake zijn van een zekere afhankelijkheid. Nederland
is wat gas betreft in toenemende mate afhankelijk van Rusland. In beginsel niet
zozeer voor direct gebruik, maar wel voor de strategie om een flexibele leverancier
dan wel een doorvoerstation van belang te blijven (de gasrotonde). Voor olie is de
afhankelijkheid nog groter, waarbij momenteel naast wederom Rusland landen als
het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Saoedi-Arabië en Nigeria een belangrijke
positie innemen.
Wat gas betreft zijn geplande initiatieven, zoals pijpleidingen die Kaspisch gas
naar Europa moeten brengen, waaronder de Transadriatic Pipeline (TAP) en de
Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) positief te noemen. Hoewel de bijdrage
aan de aanvoer van gas via die pijpleidingen beperkt zal zijn, helpen alle beetjes
op het gebied van diversificatie. Dat geldt ook voor de integratie van energieinfrastructuur, zoals elektriciteitsnetten en gaspijpleidingen, tussen NoordwestEuropese landen en de EU als geheel. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan
pijpleidingen die gas bidirectioneel kunnen vervoeren, zodat de kwetsbaarheid
door onderlinge coördinatie kan worden verminderd. Hoewel die integratie de
afgelopen decennia van de grond is gekomen, handelen landen nog altijd voornamelijk als losse eilanden wat energiebeleid betreft.27
Ook LNG uit het Midden-Oosten (bijvoorbeeld Qatar) kan een bijdrage leveren, hoewel het nog aan infrastructuur ontbreekt in Europa om echt een groot
verschil te maken. Ook het aanbod ervan is inelastisch, doordat de bestaande
infrastructuur om het gas vloeibaar te maken al op volle toeren draait. Gas uit de
Verenigde Staten, als toestemming wordt verleend om dat uit te voeren, zal geen
gemakkelijke prooi voor Europa blijken. Wederom speelt het gebrek aan LNGterminals en bovendien zal het merendeel door marktwerking naar Azië gaan,
omdat de prijzen voor gas daar momenteel hoger liggen.28 Toch biedt het op de
lange termijn kansen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.
Het Transatlantic Trade and Investment Partnership – het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU – is daarbij een belangrijke factor die de export van het gas
naar Europa kan stimuleren. Voor landen waarmee Amerika vrijhandelsakkoor27

28
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den heeft bestaat namelijk automatisch toestemming om daar LNG naartoe te
exporteren. Een toename van LNG-export zal daarnaast tot gevolg hebben dat de
Amerikaanse, Europese en Aziatische gasmarkten verder integreren en de prijzen
voor gas mondiaal gezien dalen en dichter bij elkaar komen te liggen. Als betrekkingen met Iran op lange termijn daadwerkelijk verbeteren zou dat een aanvullende mogelijkheid kunnen bieden voor zowel de diversificatie van de herkomst
van olie en gas, hoewel belangrijke obstakels voorlopig blijven bestaan en op korte
termijn geen wonderen mogen worden verwacht. Ten slotte biedt schaliegas een
(beperkte) manier om afhankelijkheid te verminderen.29 Zo hebben Nederland en
Europa verschillende opties om hun afhankelijkheid via diversifiëring te verminderen. De oplossing moet gezocht worden in een combinatie van verschillende
maatregelen, waarbij men realistisch moet zijn over de te verwachten effecten.
Diversificatie kost tijd, geld en politieke wil.30
Wat betreft elektriciteit dienen alle beschikbare opties serieus te worden
genomen om tot een robuuste energiemix te komen. Dat geldt onder andere
voor kernenergie.31 Ook duurzame energie kan de Nederlandse afhankelijkheid
ten opzichte van grote energieleverende landen deels wegnemen en de energievoorzieningszekerheid daarmee verstevigen. Dat is een mooie bijkomstigheid en
een extra reden om de ontwikkeling van duurzame energieprojecten op de lange
termijn serieus te nemen. De nadruk ligt hier op de effecten op lange termijn,
omdat er nog een lange weg is te gaan voordat duurzame vormen van energie rendabel zijn en echt op grote schaal kunnen worden ingezet. Hernieuwbare energie
kan – in ieder geval voor een deel – op eigen grondgebied worden gewonnen. In
combinatie met kortere aanvoerlijnen kan dat resulteren in een aanzienlijke versteviging van de energievoorzieningszekerheid. Een argument voor een grotere rol
voor de overheid of ingrijpende staatsinmenging in de vorm van exploitatiesubsidies is het echter niet. De redenen die tegen exploitatiesubsidies zijn aangehaald in
hoofdstuk 3 en paragrafen 4.2.3 en 4.2.4 gelden ook hier. Bovendien moet zeker
op middellange termijn rekening worden gehouden met de noodzakelijke back up
capaciteit, waardoor een bepaalde mate van afhankelijkheid alsnog in stand blijft.
Concluderend komt het erop neer dat Nederland via diversificatie op verschillende manieren moet blijven proberen een zo stabiel mogelijke energiemix te
onderhouden. Daarbij mogen geen van de bruikbare energievormen, waaronder
ook kernenergie, bij voorbaat worden uitgesloten.
4.3 Conclusie
Met deze conclusies – geconcretiseerde antwoorden uit hoofdstuk 3 – zijn we
bijna aan het einde gekomen van onze zoektocht naar antwoorden op de in de
29

30
31

Zie ook: ‘All Hail Shale. As Putin’s army masses in the East, Europe starts to rethink its
opposition to fracking’, Foreign Policy, 13 maart 2014, via http://www.foreignpolicy.
com/articles/2014/03/13/all_hail_shale
‘Conscious Uncoupling’, The Economist, 5-11 april 2014, pp. 29-32.
International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries - The Netherlands, 2014.
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inleiding opgeworpen vragen. De laatste stap zal gezet worden in het volgende
hoofdstuk, waarin de werkgroep een serie van aanbevelingen formuleert, met als
doel het Nederlandse energiebeleid in liberale richting bij te sturen.
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V. Aanbevelingen
“Nee tegen steenkool, nee tegen gas, nee tegen kernenergie…
En dan? Dan zitten we straks bij kaarslicht te lezen.”
(John Topper)1

5.1 Inleiding
Dit geschrift begon met de opmerking dat de energiewereld volop in beweging
is en dat verschillende prangende kwesties vragen om een visie, antwoorden en
oplossingen. Denk aan de alsmaar toenemende mondiale vraag naar primaire
energie, de verschuivingen in vraag en aanbod en de zoektocht naar een stabiele
en toekomstbestendige energiemix. De energiewereld is aan het transformeren en
ook Nederland – waar de energievoorziening over het algemeen genomen goed
geregeld is – ontkomt er niet aan na te denken over dit complexe thema. Dat
gebeurt ook al volop. Denk maar aan het Energieakkoord dat in 2013 is gesloten
tussen ruim veertig organisaties. Ondanks een aantal goede punten in dat akkoord
is er, vanuit liberaal perspectief bekeken, nog steeds ruimte voor verbeteringen en
veranderingen.
In de inleiding van dit geschrift werd de volgende doelstelling geformuleerd:
Vanuit liberaal perspectief zal worden onderzocht in hoeverre ‘energie’ niet meer
aan burgers en bedrijven kan worden overgelaten. Voor zover dat niet (geheel)
het geval is, zal worden bezien vanuit welke notie overheidsingrijpen binnen
verschillende sectoren van de energiemarkt verdedigbaar kan zijn zonder dat dit
op zichzelf tot verstorende effecten leidt. Ten slotte zal de vraag beantwoord worden
hoe zich dat vervolgens vertaalt in een toekomstig consistent liberaal energiebeleid,
dat energievoorzieningszekerheid en marktconformiteit als speerpunten heeft.
In dit laatste hoofdstuk zal de laatste stap worden genomen om die doelstelling
te bereiken. De vraag die daarbij beantwoord gaat worden is één van de geformuleerde deelvragen: Welke aanbevelingen zijn te geven met als doel het energiebeleid
langs liberale lijn bij te sturen?
5.2 Aanbevelingen
De werkgroep komt tot de volgende aanbevelingen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen beleid op hoofdlijnen en aanbevelingen op uitvoerend niveau.

1

John Topper is algemeen directeur van het Clean Coal Center van het Internationale
Energie Agentschap.
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5.2.1 Aanbevelingen op hoofdlijnen
#1 De Staat dient (meer) terughoudendheid te betrachten op het gebied van
energiebeleid. ‘Marktwerking, tenzij’ is ook hier het liberale uitgangspunt.
Niet zelden oefent een te actieve overheid ook in de wereld van energie een
remmende werking uit op noodzakelijke ontwikkelingen. Wel is er een rol voor
de Staat bij het reguleren van natuurlijke monopolies, bij het incorporeren van
externaliteiten waarin de markt niet uit zichzelf voorziet en bij geopolitieke
vraagstukken tussen staten. Dit vereist een volgehouden langetermijn visie
die niet door korte termijn politiek mag worden doorkruist.
#2 Nederland dient zich blijvend sterk te maken voor een liberaal Europees
energiebeleid. De gezamenlijke interne markt is de relevante markt. Rigide
vasthouden aan nationaal beleid in de lidstaten is illusoir en remt economische
groei in Europa. Echter, zolang de interne markt niet volmaakt is op dit
terrein dient men het nationale belang sterk in het oog te houden.
#3 Het energiebeleid is – hoewel niet hetzelfde – nauw verbonden met het
buitenlands beleid en vooral het klimaatbeleid. Energiebeleid en het daarmee
samenhangende klimaatbeleid moet ten behoeve van coördinatie onder
verantwoordelijkheid van één bewindspersoon worden gebracht. Bij voorkeur
de minister van Economische Zaken.
#4 Nederland dient met urgentie in Brussel op te treden tegen beleid van EUlidstaten dat inbreuk maakt op het functioneren van de gemeenschappelijke
interne energiemarkt. Het gaat daarbij in het bijzonder om (ongeoorloofde)
staatssteun voor klimaatbeleid dat de beoogde interne energiemarkt ernstig
ontwricht.
#5 De centrale overheid en de decentrale overheden moeten hun beleid
van langlopende exploitatiesubsidies herzien. Dergelijke subsidies nemen
belangrijke marktprikkels weg en remmen andere innovaties. Het stimuleren
van Research & Development, pilots en het optreden als launching customer
blijven – primair in de elektriciteitssector – vooralsnog in de praktijk
belangrijke taken voor de overheid. Daarbij dient actief de samenwerking
met (technische) universiteiten en het hoger onderwijs te worden gezocht en
is het continu monitoren van technologische ontwikkeling nuttig. Waar de
overheid deze rol oppakt dient de nadruk te liggen op die projecten waarvan
een welvaartsverhogend effect in Nederland mag worden verwacht. Voor het
overige dienen belemmeringen die lokale projecten in de weg staan te worden
weggenomen, zodat spontane initiatieven (die rendabel zijn) in de markt
ruimte krijgen. Te denken valt aan het leveren van energie tussen particulieren
onderling in bijvoorbeeld woonbuurten.
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Een belangrijke kanttekening die gemaakt moet worden is dat Nederland
voor het opwekken van hernieuwbare energie (wind, zon, waterkracht en biomassa) geen gunstig land is. Het kan door geografische kenmerken niet tot de
voorlopers behoren en zal samenwerking met andere landen moeten zoeken.
#6 Voor het specifieke geval van de sociale woningbouw, een sector met circa 2,4
miljoen woningen in een sterk gesubsidieerde omgeving, beveelt de werkgroep
wel een sterke rol voor de overheid aan om via grootschalige subsidiëring
het energieverbruik van de woningen terug te brengen. In de praktijk blijkt
dat in de mark geen grootschalige efficiënte investeringsinitiatieven van de
grond komen. Dit initiatief levert een aanzienlijk CO2-reductie voordeel
op en verlaagt bovendien de totale woonlasten. De huursubsidiëring zou
dan eveneens kunnen worden teruggebracht. De werkgroep pleit ervoor
om een aanzienlijk deel van de middelen die worden ingezet in de vorm
van exploitatiesubsidies voor hernieuwbare energie over te hevelen naar
het bestaande fonds voor het energie-efficiënt maken van huizen. Anders
dan de langlopende exploitatiesubsidies gaat het hierbij om een eenmalige
subsidieverlening.
#7 De Europese Unie en Nederland moeten stoppen met het stapelen van verschillende klimaatdoelstellingen. De hoofddoelstelling moet het verlagen van
de CO2-uitstoot zijn. De twee sub-doelstellingen, te weten het vergroten van
het aandeel hernieuwbare energie en het verhogen van de energie-efficiëntie,
leiden af van de hoofddoelstelling. Door het deugdelijk beprijzen van CO2uitstoot (zie aanbeveling #8) kunnen in de markt de meest efficiënte oplossingen worden gevonden. Dit hoofddoel dient tevens in een realistisch tijdpad
te worden geplaatst. Een tijdshorizon van 2050 is daarvoor geschikt, zonder
rigide tussendoelen te stellen.
#8 De huidige opzet van het emissiehandelssysteem (ETS) werkt niet en moet
worden aangepast. De werkgroep pleit daarom voor een combinatie van het
ETS en een belasting. In een dergelijk ‘hybride systeem’ wordt een plafond
(een maximaal aantal uitstootrechten) gecombineerd met een bodemprijs
(een minimale prijs per uitstootrecht). Om een geloofwaardige allowanceprijs af te dwingen is een bodemprijs nodig, eventueel gedifferentieerd naar
soorten bedrijven. Verhandelde rechten dienen zodanig te worden belast dat
deze effectief stijgen naar het gewenste bodemniveau. Andere maatregelen
zoals subsidies en reguleringen moeten komen te vervallen om de werking
van dit systeem niet in de weg te zitten.
#9 Voor de Nederlandse energietransitie dient een strategie te worden gevolgd
waarbij de sterke punten van Nederland voorop staan. Dat is met name in de
gassector. Door nog sterker te richten op handel, opslag, transport en kennis
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van gas kan Nederland zijn status als belangrijk en flexibel gasland nog lange
tijd behouden. Het winnen van schaliegas moet serieus worden onderzocht
en mag alleen worden verworpen bij zeer zwaarwegende bezwaren. Daarnaast
dienen de mogelijkheden die innovaties als power to gas en (small scale) LNG
ons land bieden volop te worden benut. De staat moet in dergelijke innovaties
durven investeren.
#10 Kernenergie is een belangrijke vorm van energieopwekking. Net
als andere vormen behoort het een mogelijk onderdeel te zijn van een
gediversifieerde, robuuste energiemix. Het kan een wezenlijke bijdrage leveren
aan het verstevigen van onze energievoorzieningszekerheid. Daarnaast is het
de belangrijkste nagenoeg CO2-vrije vorm van elektriciteitsopwekking. De
huidige impasse voor wat betreft de verdere ontwikkeling van kernenergie
in Europa en in Nederland dient te worden doorbroken. De overheid heeft
daarbij een belangrijke langetermijn rol in het verstrekken van vergunningen,
waarborgen en een stabiel investeringsklimaat.
#11 Energievoorzieningszekerheid is van vitaal belang voor de samenleving en
economie. De vrije energiemarkt werkt zelf als buffer tegen ongeregeldheden
en is op zich een belangrijke voorwaarde voor voorzieningszekerheid.
Daarnaast heeft de overheid een strategisch belangrijke rol om de toevoer van
primaire energie te borgen. Het diversifiëren van energieaanvoer is één van de
belangrijkste strategische kwesties van de komende decennia voor Nederland
en de Europese Unie. In het buitenlands beleid dient Nederland zich op
nationaal, Europees en mondiaal niveau blijvend in te zetten voor diversificatie
van aanvoerstromen en voor optimale verhoudingen met verschillende
energieproducerende landen. Het is van belang de afhankelijkheid van een
aantal grote producerende landen te verminderen. De oplossing daarvoor
moet gezocht worden in een combinatie van verschillende maatregelen. Te
denken valt aan het diversifiëren van gas- en oliepijpleidingen (die eveneens
bidirectioneel kunnen vervoeren), LNG uit onder andere het Midden-Oosten
en de Verenigde Staten, het gebruik van schaliegas en het aanboren van
alternatieve leveranciers. Dit vereist realistische grote politiek en een lange
adem.
Duurzame energie kan de Nederlandse energieafhankelijkheid deels wegnemen en de energievoorzieningszekerheid daarmee verstevigen. Dat is een
mooie bijkomstigheid en een extra reden om de ontwikkeling van duurzame
projecten op de lange termijn zeer serieus te nemen. Een argument voor een
actieve rol voor de overheid of ingrijpende staatsinmenging in de vorm van
exploitatiesubsidies is het niet.
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5.2.2 Aanbevelingen uitvoering
#12 Het dient op korte termijn mogelijk worden gemaakt om privaat kapitaal – tot 49% – toe te laten bij de infrastructuurbedrijven (TenneT, Gasunie,
lokale netbeheerders). In een vervolgfase, als de netten zijn aangepast aan de
transitie en mits er sprake is van solide regulering, zou ook meerderheidsparticipatie door private partijen mogelijk moeten worden. De regulering moet
dan worden afgestemd op het kunnen behalen van een redelijk financieel
rendement. Tevens zal het wettelijke groepsverbod moeten worden gewijzigd,
zodat de verhandelbaarheid van het aandeel wordt verbeterd.
In de huidige situatie loopt de solvabiliteit van de bedrijven fors op. Het
is onwenselijk dat overheidsaandeelhouders deze bedrijven als spaarpot
benutten. Een solvabiliteit van 20% voor een (bijna) risicoloze onderneming
is voldoende. Dividenduitkeringen zouden minimaal 80% van de beschikbare
winst moeten bedragen.
De kostentoerekening in de tarieven dient helder en transparant te zijn.
Er is nu sprake van ondoorzichtigheid met als voorbeeld (de hoogtes van)
de precario belastingen. Het gereedliggende wetsontwerp dat dit beter zal
regelen moet onverwijld worden ingediend.
#13 De infrastructuur voor gas en elektra dient op lokaal niveau in één hand
te komen. Dit zal de efficiëntie van de bedrijfsvoering fors verbeteren. Tevens
is een snelle herverkaveling nodig – die deels reeds in gang is gezet. Het aantal regionale infrastructuurbedrijven in Nederland kan worden teruggebracht
tot circa vijf. Om dit te bespoedigen is een regierol van de centrale overheid
nodig, zo nodig via wetgeving.
#14 De kwaliteit van de afgenomen elektriciteit wordt deels bepaald door de
netbeheerders via de ‘sterkte’ van de lokale en landelijke netten. Als uitgangspunt moet aan netbeheerders en afnemers – waarbij het vooral grootverbruikers betreft – zoveel mogelijk de ruimte worden geboden om er contractueel
gezamenlijk uit te komen, zonder tussenkomst van de staat. Als maatwerk
niet afdoende blijkt, dan bestaat altijd nog de gang naar de rechter. Om grenzen te kunnen stellen aan regulering dienen civielrechtelijke procedures toegankelijker te worden gemaakt. Naast het leveren van meer maatwerk in de
contractuele sfeer valt daarbij te denken aan het bieden van meer ruimte voor
de aansprakelijkheid van netbeheerders, bijvoorbeeld door het verlagen van
transactie- en proceskosten. Vergoedingen aan kleinverbruikers voor storingen moeten omhoog worden gebracht.
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Samenvatting
De energiewereld is dynamisch en volop in ontwikkeling. Neem de sterke toename
van energiegebruik in landen als China en India, de ‘schaliegasevolutie’ in de
Verenigde Staten en de geopolitieke verschuivingen die dat met zich meebrengt,
de wereldwijde ontwikkelingen rondom de rol van kernenergie na de ramp in
Fukushima, en de opkomst van duurzame, deels lokaal geproduceerde energie.
Veel uitgangspunten binnen de energiewereld zijn momenteel aan het verschuiven.
In dit geschrift is onderzocht welke consequenties dergelijke ontwikkelingen
(mogelijk) hebben voor het Nederlandse energiebeleid. Dat is gedaan vanuit een
liberaal perspectief, waarbij de kwestie rondom de reikwijdte van de markt en de
rol die de staat speelt binnen de energiesector(en) centraal staat. Liberalen gaan
niet lichtzinnig om met de vraag welke ruimte aan een vrije energiemarkt moet
worden gegund; een terughoudende overheid is ook op dit terrein het uitgangspunt en dat dient vanzelfsprekend te zijn. Daar waar de staat intervenieert dient
voldoende grond te zijn om dat te legitimeren. In het derde hoofdstuk van dit
geschrift is uitvoerig stilgestaan bij vijf veelgehoorde argumenten die worden aangedragen om overheidsingrijpen te legitimeren.
Ten eerste wordt energie door sommigen erkend als een staatsaangelegenheid,
omdat het wordt aangemerkt als een publiek goed of, in de huidige moderne samenleving, zelfs als een basisbehoefte. Dicht tegen dit ‘basisbehoefte-argument’
aan ligt het argument dat overheidsinmenging soms nodig is om te voorkomen
dat een gebrekkige energievoorziening schade berokkent aan het individu en/of
aan de samenleving als geheel. De staat zou om die reden de bevoegdheid moeten worden gegeven om kwaliteitseisen vast te stellen en over voorzieningszekerheid te waken. Een interveniërende rol van de staat wordt eveneens steeds vaker
en sterker vanuit klimaatperspectief gelegitimeerd. Naast voorzieningszekerheid is
het klimaat – en dan vooral klimaatverandering – in toenemende mate één van
de pijlers van het energiebeleid geworden. Hoewel nog veel onduidelijk is over
het aandeel van de mens in de opwarming van de aarde, luidt het veelgehoorde
argument dat op dit gebied een belangrijke taak voor de overheid is weggelegd,
omdat men in de markt zelf niet tot maatregelen zal komen. Een vierde argument
voor overheidsingrijpen dat regelmatig wordt aangehaald is de schaal van de investeringen die nodig zijn binnen de energiemarkt. Projecten, zoals de bouw van
kolen-, gas-, kerncentrales, windmolenparken (en de aansluitingen daarvan op
het net) en gerelateerde energie-infrastructuur, zijn vaak enorm kapitaalintensief.
Dermate kapitaalintensief dat investeerders niet altijd bereid zijn die langetermijn
risico’s – die mede voortvloeien uit een instabiel investeringsklimaat door (plotselinge) politieke koerswijzigingen – te dragen. Hieruit wordt wel de conclusie
getrokken dat bepaalde energieprojecten zonder directe of indirecte staatssteun in
de praktijk zelden levensvatbaar zijn. Ten slotte raakt het energievraagstuk direct
aan een reeks geopolitieke en veiligheidskwesties en daarmee aan de Nederlandse
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economie en het buitenlands en veiligheidsbeleid. Energie is vanuit het perspectief
van energievoorzieningszekerheid benaderd niet minder dan een primair landsbelang. Sommigen zien het daarom als een kwestie die onmogelijk geheel buiten
de invloed van de staat valt te plaatsen.
Ook als men een liberaal perspectief en het adagium ‘marktwerking, tenzij’
als leidraad neemt zijn er situaties te noemen waarin een uitzondering moet worden gemaakt en een krachtige rol van de overheid gelegitimeerd of zelfs noodzakelijk is. Het transport van energie (elektriciteit en gas) is door de werkgroep
aangemerkt als publiek belang en daarom heeft de staat op dit gebied inderdaad
een taak te vervullen. Private zorg over het transport van energie zal altijd via
concessies moeten lopen, omdat het onpraktisch, onwenselijk en extreem duur
zou zijn om verschillende netten naast elkaar te creëren. Bovendien zouden meer
afgelegen, onrendabele gebieden in een volledig vrije markt zeer waarschijnlijk
verstoken blijven van elektriciteit en gas. Wel valt onder andere iets te zeggen over
de wijze waarop de landelijke en regionale netten worden gefinancierd. Hoewel
de staat het nog altijd niet aandurft, is de tijd rijp om private partijen toe te laten
als investeerders in die netten. Zij kunnen in eerste instantie een minderheidsaandeel (tot 49%) overnemen van TenneT, Gasunie en de lokale netbeheerders. Als
de netten eenmaal zijn aangepast aan de transitie zijn er ook geen overtuigende
argumenten om een meerderheidsaandeel toe te laten.
Zonder regulering kan het in bepaalde delen van de energieleveringsketen tot
machtsmisbruik komen. De staat dient ter voorkoming daarvan als marktmeester
op te treden. Toezicht is ook nodig op het handhaven van voldoende reservecapaciteit om aan de totale vraag te kunnen blijven voldoen. Dit vraagstuk wordt
met de toename van intermitterende energievormen op het net steeds belangrijker. Ten slotte is toezicht nodig, omdat de veiligheid in het geding kan komen als
niet aan bepaalde normen wordt voldaan. Om de kwaliteit van elektriciteit, gas
en (overige) brandstoffen te waarborgen bestaan verscheidene voorschriften (zoals
de Netcodes en richtlijnen voor brandstoffen) en instrumenten (benchmarking)
die de netbeheerder kan gebruiken om bij producenten vastgestelde kwaliteitsnormen af te dwingen. Er kunnen op die wijze verschillende maatregelen worden
genomen om regulering voor de netten binnen de perken te houden en de markt
(meer) ruimte te bieden, zonder afbreuk te doen aan de geleverde kwaliteit. Als
uitgangspunt moet aan netbeheerders en afnemers – waarbij het vooral grootverbruikers betreft – de mogelijkheid worden geboden om er gezamenlijk uit te komen, zonder tussenkomst van de staat. Als dat uiteindelijk niet lukt bestaat altijd
nog de gang naar de rechter. Om grenzen te kunnen stellen aan regulering dienen
civielrechtelijke procedures wel toegankelijker te worden gemaakt. Naast het leveren van meer maatwerk in de contractuele sfeer valt daarbij te denken aan het bieden van meer ruimte voor de aansprakelijkheid van netbeheerders, bijvoorbeeld
door het verlagen van transactie- en proceskosten. Wat betreft de kleinverbruikers
dienen de vergoedingen bij storingen te worden verhoogd.
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Omdat klimaatverandering mogelijk vergaande gevolgen heeft en een ver reikende invloed van de mens daarop niet valt uit te sluiten, is het verstandig waar
mogelijk en nuttig voorzorgsmaatregelen te treffen. Ook waar de werelden van
energie en klimaat elkaar kruisen moet marktwerking echter niet onnodig worden
verstoord. Gevoerd beleid mag niet bij voorbaat winnaars kiezen en op die wijze
andere vormen uitsluiten, zodat innovaties in de kiem worden gesmoord met
suboptimale uitkomsten als resultaat. Hoge uitgaven van belastinggeld zijn niet
gerechtvaardigd zonder zekerheid dat het geld nuttig is besteed en om die reden
moet een einde worden gemaakt aan het verlenen van (langlopende) exploitatiesubsidies, bijvoorbeeld aan windenergieprojecten. Om innovaties een zetje te geven is het verlenen van eenmalige/kortlopende subsidies op de innovatieketen en
mogelijk op de implementatie van projecten een betere optie.
Het is duidelijk dat het huidige CO2-emmissiehandelssysteem (ETS) niet naar
behoren werkt. De meest kansrijke en effectieve manier om het systeem te repareren zonder marktwerking overboord te gooien is door het ETS te combineren
met een belasting (de ‘hybride’ oplossing). In de praktijk komt dit neer op het
instellen van een bodemprijs, waaronder de waarde van de uitstootrechten binnen het ETS niet mag zakken. Voor de energie-intensieve industrie is passend
overheidsbeleid nodig dat aansluit bij de internationale marktverhoudingen voor
de betreffende typen industrieën. Klimaatdoelstellingen moeten bovendien in een
realistisch tijdpad worden geplaatst zonder rigide tussendoelen te stellen en er
moet een einde komen aan het stapelen van die doelstellingen. Door het stapelen
van elkaar deels overlappende doelstellingen – een reductie van de CO2-uitstoot,
een vastgesteld minimumaandeel duurzaam opgewekte energie en meer efficiency
in het energieverbruik – worden die doelen uiteindelijk minder gemakkelijk en
tegen beduidend hogere kosten dan noodzakelijk bereikt.
Wat betreft investeringen mogen in geen geval opties worden uitgesloten of tegengewerkt door het onnodig opwerpen van obstakels, waaronder onduidelijk en veranderlijk overheidsbeleid. Aan een robuuste energiemix kunnen in beginsel alle
beschikbare energievormen een nuttige bijdrage leveren. Aan lokale/kleinschalige
burgerinitiatieven moet specifiek aandacht worden gegeven. Die verdienen alle
ruimte om invulling te geven aan hun aandeel in de energietransitie. De overheid
moet daarbij niet onnodig hinderend optreden. Wetgeving moet het mogelijk
gaan maken dat lokaal geproduceerde energie, naast salderen, onderling kan worden geleverd en afgenomen (bijvoorbeeld tussen buurtbewoners). In het Energieakkoord wordt hieraan aandacht besteed. Daarnaast moet daar waar de staat een
actieve rol neemt bij het implementeren van de energietransitie ingezet worden
op sterke punten van Nederland. De opgedane ervaring, kennis en gasinfrastructuur, bieden volop mogelijkheden om Nederland de ‘gashub’ van Europa te laten
zijn. De aandacht zal dan wel verder moeten verschuiven richting handel, opslag,
transport en vooral kennis en gerelateerde dienstverlening. Gas is een belangrijke
schakel in de beweging richting meer duurzame energie – onder andere als back
up capaciteit – en ontwikkelingen op het gebied van schaliegas, power to gas en
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LNG bieden mogelijkheden voor Nederland om de status van belangrijk ‘gasland’
langer vast te houden.
Met de crisis in Oekraïne is recentelijk weer gebleken hoe groot de nadelen
zijn die kleven aan het afhankelijk zijn van (een handvol) grote energie producerende landen. De Europese lidstaten zijn mede door de afhankelijkheid van
Russisch gas en olie niet in staat geweest een sterke vuist te maken tegen president
Poetin, toen hij de Krim annexeerde in 2014. Het is belangrijk dat men zich zeer
bewust is van dergelijke risico’s. Dat neemt niet weg dat de vrije energiemarkt zelf
als een buffer werkt tegen ongeregeldheden en het bestaan ervan daardoor op zich
een bron is van energievoorzieningszekerheid. De efficiëntie van dat systeem moet
niet worden ontregeld door onnodig overheidsingrijpen. Toch vindt de werkgroep
dat energie een kernthema en energievoorzieningszekerheid een hoofddoelstelling
binnen het Nederlandse buitenlands beleid dienen te blijven. De mate waarin Nederland in de nabije toekomst steeds afhankelijker zal worden van een aantal (instabiele en onliberale) landen voor olie- en gasimporten, het gepolitiseerde karakter van mondiale energiemarkt(en) en de in belang toenemende onderlinge energieafhankelijkheid tussen (Noordwest-)Europese landen (onder andere diversificatie en interconnecties) ondersteunen die conclusie. Ook de aanbeveling dat
de beleidscoördinatie tussen Buitenlandse Zaken en Economische Zaken op het
hoogste ambtelijke niveau geborgd dient te worden onderschrijft de werkgroep.
Als dat aspect wordt gekoppeld aan de overlap tussen energie- en klimaatbeleid is
het zelfs het overwegen waard om beide beleidsterreinen effectief onder te brengen
bij één bewindspersoon, bij voorkeur de minister van Economische Zaken.
Ten slotte is het diversifiëren van energieaanvoer één van de belangrijkste
strategische kwesties die de komende decennia op de agenda van Nederland en
de Europese Unie zou moeten staan. Een combinatie van verschillende maatregelen moet worden genomen om onze afhankelijkheid drastisch te verminderen.
Te denken valt aan het diversifiëren van gas- en oliepijpleidingen (die eveneens
bidirectioneel kunnen vervoeren), LNG uit onder andere het Midden-Oosten,
de Verenigde Staten en Australië, het gebruik van schaliegas en het aanboren van
alternatieve leveranciers. Dit vereist realistische grote politiek en een lange adem.
Op termijn kan ook duurzame energie de Nederlandse en Europese energieafhankelijkheid deels wegnemen en de energievoorzieningszekerheid daarmee verstevigen. Dat is een mooie bijkomstigheid en een extra reden om de ontwikkeling van
duurzame projecten op de lange termijn zeer serieus te nemen. Een argument voor
een actieve rol voor de overheid of ingrijpende staatsinmenging in de vorm van
exploitatiesubsidies is het niet.
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113 Onbetwistbaar recht? Juridisering en het evenwicht tussen
rechtsstaat en democratie, 2012

16,50

114 Manifestaties van de vrijheid des geestes. Een liberale kijk op
cultuur en sport, 2012

15,75

115 Bevolkingskrimp: een liberaal antwoord, 2012

15,00

116 Eigen keuze, samen sterk: duidelijkheid geeft zekerheid voor arbeidsmarkt
en pensioenen, 2012
16,00
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117 Onderwijs: de derde dimensie, 2012

16,00

118 De plicht der politieke partijen.
Kiezers, partijleden en politici in een open partijendemocratie, 2013

19,50

119 De legitimiteit van de rechterlijke macht.
Ideeën voor behoud en versterking, 2013

17,50

120 Onbegrensde arbeidsmigratie: zegen of zorg? Een liberale
kijk op intra-EU migratie en sociale zekerheid, 2013

17,00

Verder verscheen recent als Politiek-wetenschappelijke Stellingname:
P.S. 1 Arbeidsmarkt openbreken voor jongeren, 2013

6,00

…en als bijzondere publicatie:
Aurea libertas. Impressies van vijftig jaar TeldersStichting, 2004

17,50

Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940,
2005		
20,00
Zestig jaar VVD, 2008 ***
Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici uit de
negentiende en vroege twintigste eeuw, 2008

17,50

Separation of Church and State in Europe. With views on Sweden, Norway,
the Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Slovenia and Greece, 2008 ****
Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein
1871-1956, 2009 ***
		
Democracy in Europe. Of the people, by the people, for the people?, 2010 ***
Het Liberalen Boek, 2011 ***
The dynamics of demographic decline, 2011 ****
Juridification in Europe. The balance of powers under pressure?, 2012 ****
Raadpleeg de website van de TeldersStichting voor informatie over het bestellen
van de publicaties.
* Een volledige lijst met publicaties is op aanvraag verkrijgbaar.
** Al onze geschriften zijn ook als e-book te bestellen. Voor prijzen en bestellingen zie www.teldersstichting.nl
*** Verkrijgbaar via de boekhandel.
**** Publicatie in ELF-verband, neem voor meer informatie contact op met de
TeldersStichting.
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