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NAM boort
grootste
gasveld op land
aan sinds 1995
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft een nieuw
gasveld aangeboord bij Ee in het
noordoosten van Friesland. Voor de
NAM is het de grootste gasvondst
op land sinds 1995, met naar schatting ruim 4 miljard m3 aardgas. In
de zomer van 2012 begint de NAM
met de gasproductie bij Ee.

EU-landen mogen zelf beslissen
over 80% CO2-reductie
De Europese Commissie wil dat de 27 lidstaten van de Europese Unie, ondanks de gedeeltelijke mislukking van de VN-klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban, dit jaar al eenzijdig doorgaan met een forse
vermindering van de CO2-uitstoot.
Behalve de EU en enkele andere
kleine landen wilde de rest van
de wereld - met grootmachten als
de VS, China, India, Japan, Brazilië - zich daartoe in Durban niet
verplichten. Toch zijn deze laatste
landen samen wereldwijd wel goed

voor 85 procent van de uitstoot van
CO2 en andere broeikasgassen. De
‘dwarsliggers’ zijn tot 2020 alleen
bereid tot vrijwillige acties tegen de
toenemende CO2-uitstoot uit olie,
gas en steenkool. Volgens klimaatspecialist en Europarlementslid Bas

Eickhout (GroenLinks) betekent het
feit dat verreweg de meeste landen
de komende negen jaar geen bindende afspraken over verdere CO2reductie willen maken, dat “de wereld op den duur gemiddeld 3 tot 4
graden warmer zal worden.”

Het nieuwe gasveld, genaamd Metslawier-zuid, werd in het najaar van
2011 aangeboord op een diepte van
3932 meter en ligt ingesloten tussen
twee gasvelden waar NAM al uit produceert (Metslawier en Oostrum).
De NAM verwacht de komende 15
jaar gas te winnen uit dit nieuwe
veld, dat voldoende aardgas bevat
voor een jaargebruik van 2,5 miljoen
Nederlandse huishoudens.
Kleine velden
Het Metslawier-zuid gasveld hoort
bij een van de honderden kleinere
gasvelden in Nederland. Ongeveer
40 procent van alle gasproductie uit
Nederland komt uit dit soort relatief kleine gasvelden op land en op
zee. De overige gasproductie komt
uit het grote Groningen-gasveld
(Slochteren). De overheid heeft in
1974 het zogeheten kleine veldenbeleid ingevoerd om het Groningengasveld te sparen en het opsporen
en winnen van andere gasvelden te
stimuleren. Zonder die kleine velden zou het Groningen-gasveld nu
al bijna leeg zijn geweest, terwijl
er nu nog zeker 50 jaar gas uit kan
worden gewonnen. Ook het gasveld
Metslawier-zuid levert daarmee volgens de NAM dus een bijdrage om
de gasvoorziening van Nederland in
de toekomst op peil te houden. n

opgemerkt

De Europese Commissie wil echter
niet op de andere grootmachten
wachten, ook al zijn de VS, China en
India bereid om vanaf 2015 te gaan
onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag dat in 2020 in werking
zou moeten treden. Daarom stelt
EU-energiecommissaris Oettinger
voor dat de EU-lidstaten liefst nog
dit jaar kiezen op welke manier zij
ertoe willen bijdragen dat de CO2uitstoot tot 2050 met ruim 80 procent daalt. Dit doel is volgens de
Commissie alleen bereikbaar als de
energievoorziening in Europa nagenoeg koolstofvrij wordt. Om de lidstaten bij hun keuze te helpen, lan-

ceerde de Commissie onlangs het
Energiestappenplan 2050. Daarin
schetst zij aan de hand van een aantal scenario’s de consequenties van
een CO2-vrij energiesysteem en de
daarvoor te nemen maatregelen. Die
moeten voor een stabiel bedrijfsklimaat voor particuliere energie-investeringen zorgen. Het plan oppert
ook de mogelijkheid om verschillende ‘ontkolingsscenario’s’ zoals
energie-efficiency, hernieuwbare
energie, kernenergie en het opvangen en opslaan van CO2 (CCS) met
elkaar te combineren.
Lees meer op pagina 9. n

Noorse consument
laat geld liggen op
stroommarkt
De Noorse consument betaalt onnodig teveel voor elektriciteit. Volgens
een in opdracht van het water- en energiedirectoraat NVE door consultancybureau Pöyry gemaakt rapport, ging het daarbij in 2010 om een
bedrag van bij elkaar 70 miljoen euro.
DOOR WIM VERSEPUT,
KOPENHAGEN

Energieneutrale brug
De nieuwe Ramspolbrug over het Ramsdiep in de weg tussen Kampen en Ens wordt de eerste energieneutrale brug
ter wereld in deze omvang. Het brugdek van 18 meter breedte levert energie die vrijkomt bij het afremmen. Samen
met de stroom uit zonnepanelen moet dat voldoende zijn om het brugdek ook weer omhoog te krijgen. De energie
wordt opgeslagen in zogeheten supercaps, een nieuwe type condensator die snel stroom kan opslaan en afgeven.
Het brughuis is extreem geïsoleerd, op de zon gericht, compact vormgegeven en het ventilatiesysteem wint warmte
terug. Ten opzichte van soortgelijke bruggen kunnen de maatregelen op de Ramspolbrug een besparing van 90
procent opleveren. Voor alle zekerheid blijft de brug wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Windmolens worden niet
geplaatst, omdat Rijkswaterstaat de maatregelen zoveel mogelijk in de brug wil integreren. De pilot moet uitwijzen
of ook nieuw te bouwen bruggen energieneutraal kunnen opereren. De verhoging van de Ramspolbrug tot 13 meter is
onderdeel van de verdubbeling van de autoweg tussen Kampen en Emmeloord. In totaal wordt 80 miljoen euro voor
het project uitgetrokken. n

Dat geld hadden de huishoudens
in de knip kunnen houden als ze
zich niet passief hadden opgesteld
op de markt, maar gebruik hadden
gemaakt van de stroomprijsoverzichten zoals die worden gepubliceerd door de mededingingsautoriteit. Daarbij zijn de rapporteurs
uitgegaan van een keuze voor de
spotprijscontracten die in 2010 werden aangeboden. Het blijkt echter
dat een slordige 60 procent van de
elektriciteitsafnemers contracten
hadden die in die overzichten helemaal niet staan vermeld. Afnemers
hadden gemiddeld rond de 85 euro
kunnen besparen.
Aanbevelingen
Volgens NVE is dat een duidelijk
teken dat de concurrentie op de

Noorse stroommarkt niet optimaal
is. Pöyry heeft zelf meteen ook een
paar aanbevelingen gedaan om dat
te verbeteren. Het directoraat is van
plan om die over te nemen. Onder
meer moet ervoor worden gezorgd,
dat voortaan alle contractmogelijkheden in de genoemde overzichten
komen te staan, terwijl er ook een
gestandaardiseerde manier moet
komen om de spotprijzen te berekenen. De leveranciersbedrijven
moeten verder meer en vooral gedetailleerdere informatie over de contracten verstrekken.
In Zweden hadden de consumenten ook aanzienlijk minder hoeven
te betalen als ze wat beter bij de les
waren gebleven, zo stelde de markttoezichthouder in dat land vorig jaar
al vast. De Zweedse huishoudens
hebben sinds 2008 zo’n 800 miljoen
euro meer betaald dan nodig. n

Turkije en Azerbeidzjan gaan nieuwe gaspijplijn naar Europa aanleggen
Onder het afkeurende oog van Rusland hebben Turkije en Azerbeidzjan
onlangs een overeenkomst ondertekend om op korte termijn, en mogelijk nog dit jaar, te beginnen met de bouw van een gaspijpleiding om
aardgas vanuit Azerbeidzjan via Turkije op de Europese markt af te zetten.
DOOR JAN SCHILS, BRUSSEL
De Europese Commissie reageerde
tevreden, omdat de afhankelijkheid
van de EU van Russisch gas hiermee opnieuw wordt verkleind. Het
akkoord, dat ondertekend werd
door de Turkse energieminister Taner Yildiz en zijn Azerbeidzjaanse
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ambtgenoot Natik Aliev, voorziet
in de constructie van het aardgasproject Trans-Anatolië voor een
investeringsbedrag van ongeveer
5 miljard dollar. Tegen 2017 moet
de gaspijplijn operationeel zijn.
De nieuwe leiding zal jaarlijks 16
miljard kubieke meter aardgas
kunnen transporteren, waarvan 6

miljard bestemd is voor de Turkse
markt, terwijl de overige 10 miljard
kuub naar verschillende Europese
markten gaat. Het Azerbeidzjaanse
staatsbedrijf Socar, het Turkse Botas en de eveneens Turkse petroleummaatschappij TPOA zijn de
eerste drie partners van het consortium dat de gaspijpleiding zal
exploiteren.
Afhankelijk
Het gasrijke Azerbeidzjan wordt
als een belangrijke leverancier

beschouwd voor het Europese
gaspijpleidingproject
Nabucco.
Die gaspijp moet in 2018 worden opgeleverd, maar er zit nog
weinig schot in het project. Het
Nabucco-project werd opgezet om
de afhankelijkheid van Europa van
gasleveringen door het Russische
Gazprom te verminderen. Daarom
wordt dit project in Moskou niet
bepaald op prijs gesteld, maar de
Russen kunnen er weinig of niets
tegen ondernemen. Wel proberen
zij achter de schermen met andere

gasrijke, voormalige Sovjetrepublieken exclusiviteitscontracten af
te sluiten, maar dat is tot nu toe
nauwelijks of niet gelukt. Ondanks
de Europese politiek om minder op
Gazprom aangewezen te zijn, blijft
de afhankelijkheid van Russische
gasleveringen de komende jaren
groot. Voor sommige EU-landen in
Oost-Europa loopt die zelfs op tot
meer dan 60 procent.
Lees ook het artikel op pagina 2
over de Nabucco-gaspijpleiding. n
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DOOR PETER WESTHOF
E.On had, net als RWE, vorig jaar
last van de maatregelen van de
Duitse overheid om kernenergie
in de ban te doen. Daardoor moest
het bedrijf stevig reorganiseren en
werd aangekondigd dat er duizenden arbeidsplaatsen zouden worden geschrapt. De resultaten stonden ook onder druk door zwakke
verkopen van gas en elektriciteit.
Het grootste energiebedrijf van
Duitsland moest noodgedwongen
zijn winstverwachting voor heel
2011 stevig terugschroeven. E.On
gaat nu zijn heil zoeken in markten buiten Europa, zo maakte topman Johannes Teyssen begin janu-
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ari bekend. Brazilië, Turkije en India,
waar het economisch nog wel voor
de wind gaat, zijn voor E.On interessant. Het concern is al langer bezig
hier een voet aan de grond te krijgen,
maar in de eerste helft van 2012 zal
dit volgens Teyssen daadwerkelijk
lukken. E.On zal “enige miljarden
euro’s” aan de projecten in de groeimarkten uitgeven.
Stevige plus
Beleggers op de Duitse beurs reageerden zeer positief op de plannen
van E.On om het vizier op andere
markten te richten. Ze waren vooral
blij dat er nu hiervoor een concreet
schema op tafel ligt. Het aandeel
E.On liet aan het begin van dit jaar

een stevige plus zien. Halverwege december maakte E.On al bekend dat de
nettowinst in 2011 is uitgekomen tussen de 2,3 en 2,5 miljard euro. Eerder
ging het bedrijf uit van een winst van
3 tot 3,7 miljard euro. Voor 2012 zien
de vooruitzichten er een stuk gunstiger uit. Dan wordt naar verwachting
een winst geboekt van tussen de 3,2
en 3,7 miljard euro. E.On moet wel
2,1 miljard euro op de activiteiten in
Italië en Spanje afschrijven, onder
meer vanwege de tegenvallende energieprijzen in deze Zuid-Europese landen. Eind december probeerde E.On
ook voet aan de grond te krijgen in
Portugal door een bod uit te brengen
op een aandeel van iets meer dan 21
procent in EDP. De Portugese regering wees het bod van E.On echter af.
Innovatieve concepten
Ook RWE benutte de jaarwisseling
door vooruit te kijken. De sluiting van
de kerncentrales bij onze oosterburen

Prijzen TTF gas vooral verder
omlaag
• €/MWh:
WDNW 16-Jan-12: 21,55 (+-0,00)
Feb-11: 21,68 (-1,80)
Q2-12: 22,01 (-1,33)
Sum-12: 22,02 (-1,30)
Cal-13: 25,83 (-0,07)
Cal-14: 25,95 (-0,01)
Cal-15: 25,93 (+0,13)
• Hoogste dagvolume:
2.191.005 MWh (15 december)
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Energieconcerns E.On en RWE hopen op betere tijden
Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen. Dat geldt ook voor de Europese
utilities, waarvan een aantal een minder vrolijk jaar achter de rug heeft.
Met name de Duitse energiebedrijven E.On en RWE kunnen terugkijken op een buitengewoon zwaar 2011. Daar moet de komende tijd verandering in komen, zo vinden zij.

TTF Day-Ahead daalt in volume
en prijs
• Het gemiddelde dagvolume op
de TTF gas spot markt daalde
van 61.842 MWh (periode
14 nov-2 dec 2011) naar
12.877 MWh
• De gemiddelde prijs daalde
eveneens vergeleken met bovengenoemde periode; van 23,95
€/MWh naar 21,64 €/MWh

Wood Pellets indices iets lager
• €/MT:
Feb-11: 135,00 (-0,77)
Q2-12: 134,67 (-0,13)
Cal-13: 135,20 (-0,86)
Cal-14: 136,69 (-1,27)
Cal-15: 138,61 (-0,64)

ENDEX Wood Pellets - Basislast Index
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Europa heeft steeds meer behoefte aan gas. Tot 2020 hebben de EU-landen rond 150 miljard kubieke meter
gas per jaar nodig. “Elke pijplijn naar Europa is meegenomen voor de voorzieningszekerheid”, zegt ook
Adrian Schaffranietz van E.On. “Nabucco alleen is daarvoor niet voldoende.” Er wordt daarom naarstig gekeken naar allerlei alternatieven.
Opvallend is dat Nabucco over de gaslevering uit Azerbeidzjan onderhandelt met de gaswinner Shah Deniz, waarvan het eigendom deels in staatshanden is. Kenners menen dat daar de uiteindelijke beslissingen
worden genomen. En de regering van Azerbeidzjan heeft veel afzetmogelijkheden voor haar gas, zoals via
de Turks-Grieks-Italiaanse interconnector ITGI. Intussen heeft Azerbeidzjan de daad bij het woord gevoegd
en met Turkije een overeenkomst gesloten voor de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding die aardgas via
Turkije aan de Europese markt gaat leveren (zie ook het artikel op pagina 1, red.). Dat maakt de zaken er voor
Nabucco niet eenvoudiger op. Nabucco wordt volgens insiders door Azerbeidzjan gezien als een kandidaat
met veel moeilijk in te schatten zaken. Bovendien moet Nabucco voor gas uit Turkmenistan een pijplijn door
de Kaspische Zee laten aanleggen, waarvoor toestemming van Rusland nodig is. Daar blijft Azerbeidzjan
waarschijnlijk liever buiten. n
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Azerbeidzjan schaakt op meerdere borden
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Volume

Prijzen Power NL flink gedaald
• €/MWh:
Wk 03-12: 47,00 (-6,69)
Feb-11: 49,98 (-3,81)
Q2-12: 46,28 (-2,47)
Cal-13: 51,50 (-0,73)
Cal-14: 51,68 (-0,88)
Cal-15: 52,68 (-1,32)
• Hoogste dagvolume:
192.864 MWh (16 december)
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Ongeduldig
Bij energieconcern RWE, een van de
zes partners in het Nabucco-project,
begint men intussen ongeduldig te
worden. Strategiedirecteur Leonard
Birnbaum maande eind november
in een interview met een Duitse
krant het voor de gaswinning in
Azerbeidzjan opgerichte Shah Deniz-consortium om eindelijk eens
de eerste beslissingen te nemen.
“Alle benodigde informatie is nu beschikbaar”, stelde Birnbaum, waaraan hij toevoegde “anders genoeg
andere mogelijkheden te hebben
om gas te importeren.” Kenners van

de markt leidden daaruit onmiddellijk af, dat RWE mogelijk overstapt
naar de South Stream-gaspijplijn,
waarvan Gazprom de initiatiefnemer is. Zij verwezen daarbij naar
de gesprekken tussen de Duitse en
Russische energieconcerns over
een coöperatieve samenwerking in
Europa, waaronder ook Nederland.
Maar die onderhandelingen hebben uiteindelijk tot niets geleid, zo
maakten RWE en Gazprom vlak
voor Kerst bekend. Toeval of niet? In
elk geval liet RWE gelijktijdig weten
dat een overstap naar South Stream
“werkelijk geen issue is en Nabucco
nog steeds een goede economische oplossing biedt om nieuwe
gasbronnen in het Kaspische gebied voor Europa te ontsluiten.” n

Hoger volume, lagere prijs voor
spot elektriciteit
• Record dagvolume voor levering
op 3 januari: 160.875 MWh
• Het gemiddelde dagvolume steeg
met 6% van 129.007 MWh naar
136.686 MWh
• De gemiddelde prijs daalde met
een kwart t.o.v. van de vorige
periode (56,61 €/MWh) naar
41,57 €/MWh nu.
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cier voor eind oktober opnieuw een
beslissing, maar die is weer uitgesteld tot uiterlijk maart dit jaar.
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Knopen doorhakken
De Nabucco-directie is optimistisch dat er nu snel knopen worden
doorgehakt, liet ze een dag voor
Kerstmis weten. Dat was de directie echter al vaker. In augustus
2010 bezocht ze Azerbeidzjan om
over prijzen en volumes van het benodigde gas met de grootste leverancier te onderhandelen, maar er
kwam niets tot stand. In september
vorig jaar beloofde de gasleveran-
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Intussen is het al acht jaar geleden
dat Nabucco werd opgericht. Doel:
de bouw van een 3.900 kilometer
lange pijplijn, waardoor jaarlijks 31
miljard kubieke meter aardgas zal
moeten vloeien. Destijds gingen
de initiatiefnemers ervan uit dat
Nabucco na voorbereidende werkzaamheden in 2012 gereed zou zijn,
maar er is nog geen meter gasleiding gelegd. Aan de voorbereiding
is inmiddels al minstens 80 miljoen
euro uitgegeven, hoewel dit slechts
1 procent is van de minimaal op 8
miljard en maximaal op 15 miljard
euro geschatte totale kosten.
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DOOR JAN VAN HOOF, FRANKFURT
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Er bestaat nog steeds grote twijfel of de Nabucco-gaspijpleiding, die Europa van gas uit het Kaspische gebied
wil gaan voorzien, ooit tot stand zal komen. De aanleg wordt steeds weer uitgesteld, omdat er nog altijd geen
zekerheid is over de aanvoer van voldoende gas. Een investeringplan kan daardoor nog niet worden gemaakt,
evenmin als contracten met afnemers.

Marktontwikkeling APX-ENDEX – 15-12-2011 / 9-1-2012

Volume (MWh)

Nabucco-gaspijpleiding komt
moeizaam van de grond
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wordt door RWE actief voorbereid
met “innovatieve concepten en flexibele elektriciteitscentrales”, stelde Johannes Lambertz, bestuursvoorzitter
van RWE Power, een dochteronderneming van het concern. De sluiting
van de Duitse kerncentrales moet in
2022 voltooid zijn. RWE wil een bedrag van meer dan 240 miljoen euro
investeren om de huidige elektriciteitscentrales ‘toekomstbestendig’ te
maken. RWE vindt bijvoorbeeld dat
de bruinkoolcentrales zeer waardevol zijn voor de energievoorziening
in Duitsland en daarom worden deze
centrales ‘een belangrijke partner’
van de centrales die worden aangestuurd door hernieuwbare energie.
Lambertz kondigde verder aan dat bij
RWE Power duizend arbeidsplaatsen
zullen worden geschrapt.
Gazprom
Kort voor Kerstmis kwam voor
RWE het negatieve bericht dat de

geplande samenwerking met de
Russische gasgigant Gazprom niet
doorgaat. RWE en Gazprom wilden
gezamenlijk energiecentrales in
Duitsland, Groot-Brittannië en ook
Nederland bouwen en operationeel
maken. “We hadden heel constructieve discussies. Helaas konden we
het niet eens worden over een werkbaar kader voor beide partijen om
samen te werken”, stelde topman
Jürgen Grossmann van RWE. RWE
had eerder de mogelijke samenwerking met Gazprom als een “belangrijke bouwsteen” voor het bedrijf
betiteld. Een extra tegenvaller voor
RWE is dat het nu ook geen betere
voorwaarden krijgt bij bestaande
gasleveringscontracten met Gazprom. Daar had het bedrijf ook op
gehoopt. Het aandeel RWE kende
wel een goede start van het nieuwe
jaar. Een positief rapport van een
analist van JP Morgan ondersteunde de stijging van het aandeel. n

Best en slechtst
presterende beursfondsen
periode 6 december 2011
t/m 9 januari 2012
Best presterende

in %

International Power

1,78%

EVN

1,73%

Scottish & Southern

0,78%

National Grid Group

0,74%

EDP

-1,23%

Minst presterende

in %

Enel

-5,52%

E.On

-8,71%

Iberdrola

-9,20%

RWE

-9,67%

Veolia Env

-15,51%
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BINNENLAND
Energiebeleid

Peter Molengraaf,
directievoorzitter Alliander
“Vroeg of laat zijn
investeringen
onvermijdelijk”
(Pagina 5)
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Han F ennema, voorz itter N etbeheer N ederland

‘Verduurzaming en betrouwbaarheid energienetten
hebben allerhoogste prioriteit’
miljoen euro subsidie beschikbaar
gesteld voor proeftuinen op het gebied van intelligente netten.”

Han Fennema, voorzitter van Netbeheer Nederland, de vereniging van
netbeheerders in ons land, kijkt terug op een jaar waarin zijn organisatie
de toekomstvisie ‘Net voor de Toekomst’ presenteerde. “Verduurzaming
en betrouwbaarheid van de energienetten blijfven ook de komende jaren
onze allerhoogste prioriteit.”
DOOR ALEXANDER HAJE
Fennema: “Netbeheerders hebben een heel lange horizon. Infrastructurele
ontwikkelingen
voltrekken zich niet in één, twee
jaar tijd, maar over meerdere jaren, vaak decennia. De door netbeheerders ingeslagen koers, de
energienetten gereed maken voor
de toekomst, zet zich ook komende periode onverminderd voort.
2011 en 2012 zullen in het licht
van die geleidelijke verandering
gezien moeten worden. Het zijn
schakels in dat proces.” Verduurzaming is de rode draad, zegt Fennema. “Wat we zullen gaan zien,
is dat de inspanningen van netbeheerders om de energietransitie
te faciliteren verder intensiveren.
De investeringen in het net zullen
de komende jaren toenemen. Dat
werpt tegelijkertijd de vraag op
welke taken voor rekening komen
van netbeheerders en welke voor
de energiebedrijven. Die werken
immers nauw samen in dat verduurzamingsproces en beide partijen zullen daar met elkaar goede
afspraken over moeten maken.”

Leveringszekerheid
Niet alleen is het vizier gericht op de
toekomst, ook is er oog voor lopende zaken, zegt Fennema. “We zijn
als netbeheerders druk bezig om delen van netten te vervangen, te vernieuwen en onderhoudswerkzaamheden te doen. Dat is belangrijk
om de betrouwbaarheid en dus de
leveringszekerheid van de energienetten op een hoog peil te houden.”
Het economisch klimaat en de vooruitzichten daarop temperen nieuwe
initiatieven, stelt Fennema vast. Dat
betekent dat het aantal grote aansluitingen, zoals van windparken en
grote warmtekrachtinstallaties, dit
jaar iets zal afnemen.
Samenspel
Een goed samenspel tussen regionale overheden en netbeheerders is
en blijft heel belangrijk, stelt Fennema vast. “We slagen er steeds
beter in om zaken goed op elkaar af
te stemmen en nieuwe aansluitingen binnen een zo’n kort mogelijk
tijdbestek te realiseren. Goed overleg met gemeenten en provincies
– waar komen nieuwe industrieterreinen? – blijft daarom noodzake-

Han Fennema (Netbeheer Nederland): “Verduurzaming blijft de komende
decennia de rode draad.”

lijk. Ook bij nieuwbouwprojecten is
het belangrijk dat netbeheerders in
een zo vroegtijdig mogelijk stadium
betrokken worden bij de plannen.”
Steeds duidelijker
Fennema: “Onze rol als netbeheerder wordt steeds duidelijker en die
rol als verduurzamer binnen de
energietransitie is ook in politiek

Den Haag goed doorgedrongen.
Dat blijkt onder andere uit de Green
Deal die de netbeheerders in 2011
met energieminister Verhagen hebben gesloten. Netbeheerders geven
invulling aan de ‘Road Map Smart
Grids’ en investeren in innovatieve
ontwikkelingen en projecten op
het gebied van intelligente netten.
De overheid heeft voor bedrijven 16

Slimme meter
De invoering van de slimme meter
moet het proces van energiebesparing in de gebouwde omgeving versnellen, zegt Fennema. “Ook dat is
opgenomen in een afspraak die netbeheerders met het Rijk hebben gemaakt.” In 2012 zullen de gezamenlijke netbeheerders 1.200 slimme
meters per dag gaan uitrollen over
Nederland. In 2012 en 2013 wordt
dat aantal uitgebreid tot 5.000 slimme meters per dag. In 2020 moet
80 procent van de huishoudens
voorzien zijn van een slimme meter,
aldus Fennema. En, zegt hij, netbeheerders spelen een belangrijke
rol bij het van de grond krijgen van
biogas- en groen gasprojecten en
zullen zich daar de komende jaren
op blijven richten.
Op het gebied van elektrisch vervoer
zullen netbeheerders eveneens de
komende jaren een belangrijke rol
spelen. Fennema: “Onlangs werd
de duizendste oplaadpaal in bedrijf
gesteld. In 2015 is het streven om
15.000 elektrische auto’s te kunnen bedienen met een voldoende
dekkende en goed werkende laadinfrastructuur. Netbeheerders hebben het initiatief genomen om een
basisinfrastructuur met maximaal

10.000 openbare oplaadpunten te
realiseren. Ook dat maakt deel uit
van de Green Deal die wij met minister Verhagen hebben gesloten.”
Nieuwe initiatieven
Netbeheerders kijken meer dan ooit
over hun grenzen heen, constateert
Fennema. Elektrische laadinfrastructuur, groen gas, pilots op het
gebied van smart grids, het zijn stuk
voor stuk voorbeelden van nieuwe
initiatieven die door netbeheerders
landelijk worden ontplooid.
Fennema: “De hoeveelheid investeringen in de netten zullen toenemen
de komende jaren. Het robuust maken van de netten en het geschikt
maken van de netten voor tweerichtingsverkeer vraagt om miljoeneninvesteringen. Er zal de komende
jaren worden geïnvesteerd in de automatisering van de haarvaten van
het net.”
En last but not least: “We staan in
2012 voor de uitdagingen van een
ander marktmodel. We zijn nu hard
bezig het centrale aansluitregister
voor netbeheerders te vervolmaken. Daardoor zullen switches volledig probleemloos kunnen verlopen. Het is de opmaat naar het
nieuwe leveranciersmodel, waarin
de energieleverancier het centrale
aanspreekpunt wordt voor de klant.
Simpeler en doelmatiger. De klant
profiteert daarvan.” n

H ans A lders, voorz itter Energie - N ederland

‘Energiebesparing moet hoger op de agenda’
De Green Deal die in 2011 tussen Rijk en energiesector werd gesloten is een belangrijke stap in de richting
van een verdere verduurzaming. Het is van groot belang dat Den Haag een consistent energiebeleid voert
en geen start-en-stopbeleid zoals in het verleden regelmatig het geval was, zegt Hans Alders, voorzitter
van Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. “Daarbij is serieuze aandacht voor
energiebesparing onontbeerlijk.”
Energiebesparing is de eerste belangrijke stap die moet worden
gezet om uiteindelijk tot een echte
verduurzaming van de samenleving
te kunnen komen, zegt Alders. “Alleen door collectief minder energie
te gebruiken is het mogelijk om van
fossiele brandstoffen over te stap-

pen op duurzame bronnen en onze
energievoorziening betaalbaar te
houden.”
Alles wijst erop dat energie de samenleving steeds meer geld gaat
kosten. De verduurzaming, de
toenemende vraag naar fossiel en
investeringen in de infrastructuur

Hans Alders (Energie-Nederland): “Green Deals zorgen voor consistent beleid
en stabiel investeringsklimaat.”
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vragen aanzienlijke financiële offers, aldus Alders. “De enige manier om deze stijgende kosten te
beteugelen is minder energie gebruiken. Kijk je naar de klimaatdoelstellingen, dan vragen die forse
inspanningen. Voor elke bespaarde
kWh elektriciteit en kubieke meter
gas hoeven die inspanningen niet
te worden geleverd.”
Green Deal
De Green Deal die het afgelopen
jaar is gesloten zet koers naar een
verdere verduurzaming, stelt Alders
hoopvol vast. Daarin ook veel aandacht voor energiebesparing. Het
onderwerp verdient een veel hogere
plek op de politieke en maatschappelijke agenda, dan tot nog toe het
geval is geweest, benadrukt de voorzitter van de brancheorganisatie.
Alders: “Met deze Green Deal komt
er nu meer aandacht voor energiebesparing in de bestaande bouw. In
de herijking van de energiebesparingsconvenanten wordt nadrukkelijk gestreefd naar intensivering
van energiebesparing en de daarbij
behorende rol voor huiseigenaren,

energiebedrijven en overheden. We
zullen komend jaar meer stappen
moeten gaan zetten op besparingsgebied. Nederland moet in economische termen durven nadenken
over energie, energiebesparing en
energietechnologieën en die hoog
op de agenda zetten.”
Een positieve ontwikkeling noemt
Alders de uitrol van de slimme meter. “We hebben in Nederland erg
lang gedaan over de discussie van
de slimme meter. Nu ligt er dan een
wettelijk kader en ook dat juich ik
toe. Ook de invoering van de slimme
meter is een belangrijke stap in het
energietransitieproces.”
Verplicht aandeel duurzaam
Alders juicht de Green Deal toe
waarin energieleveranciers ook wettelijk worden verplicht een bepaald
aandeel duurzame elektriciteit te
gaan leveren (leveranciersverplichting). Producenten van duurzame
energie worden verplicht gesteld
om te zorgen voor voldoende aanbod. “Naast de levering van duurzame stroom zal er ook worden
gekeken of groen gas en duurzame
warmte onderdeel kunnen worden
van de leveranciersverplichting. In
januari 2015 moet de verplichting
wettelijk van kracht worden.”
Alders noemt ook het belang van
bij- en meestook van biomassa in

kolencentrales, die moet bijdragen
aan de doelstelling van 14 procent
duurzame energie in 2020. Afgesproken is dat de energiesector van
2012 tot 2015 10 procent biomassa
zal blijven bij- en meestoken in kolencentrales en dat is een belangrijke deal, zegt hij. “Met ingang
van 2015, als het verplicht aandeel
duurzaam van kracht wordt, zal
het aandeel duurzaam van jaar tot
jaar door de overheid worden vastgesteld. Er worden dus nu harde

afspraken gemaakt die alles te maken hebben met de realisatie van de
Nederlandse taakstelling voor de
EU-doelstellingen voor 2020. Dat
vind ik van groot belang.”
De Green Deals die door het Rijk
met energiebedrijven en netbeheerders zijn afgesloten, geven blijk van
een consistent beleid dat is gericht
op de toekomst, vindt de voorzitter
van de brancheorganisatie. “En dat
nodigt het bedrijfsleven uit om te
investeren in duurzaamheid.” n

‘Ramp in Fukushima zet
CO2-doelstellingen onder druk’
De ramp in het Japanse Fukushima is van grote invloed op de mondiale energievoorziening en het halen van CO2-doelstellingen, meent
Alders. “Kernenergie staat nu weer heel hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Plaats je die discussie in het licht van de CO2doelstellingen, dan hebben we met een evident probleem te maken.”
Er treedt een acuut probleem op als kernenergie als energietransitiebron wordt stopgezet, meent Alders. “De sluiting van zeventien kerncentrales in Duitsland betekent dat bestaande kerncentrales moeten
worden vervangen door andere energiebronnen. Kijk ook naar de
groeiende mondiale vraag naar energie, die zal moeten worden opvangen door andere bronnen dan kernenergie. In beide gevallen
wordt er van de elektriciteitssector een enorme inspanning gevraagd.
Want hoe bereik je dit zonder dat de CO2-doelstellingen daarbij in
gevaar komen? Er zijn maar twee alternatieven: Meer verduurzamen
of het op grote schaal toepassen van CCS (Carbon Capture and Storage, red.). Dat is de acute uitdaging waarvoor we ons in Europa, maar
ook wereldwijd gesteld zien.” n
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Decentrale duurzame
stroomproductie heeft
de toekomst
DOOR ALEXANDER HAJE
Grote energiecentrales die zich voeden met kolen of aardgas,
en op nationale schaal huishoudens en bedrijven voorzien van
elektriciteit behoren ooit tot het verleden. De inzet van biomassa
neemt al jaar op jaar toe, en ook het aantal windparken op land
en op zee groeit gestaag. Daarnaast zal ook bij de consument en
bedrijf ter plekke geproduceerde energie een steeds belangrijkere rol krijgen. Een ontwikkeling die nog een lange weg heeft
te gaan, maar onmiskenbaar is.
Belangrijke vraag daarbij is of kleinschalig en duurzaam vanaf
wanneer ook economisch interessant is? Wat is de impact op
de netten? Zijn we – kijkend naar onze portemonnee - inderdaad
beter af met een decentraal duurzame energievoorziening? In
deze special van Energie Actueel komen experts aan het woord
die antwoorden geven op deze vragen. Ja, zeggen zij, decentrale
productie heeft de toekomst en zal uiteindelijk leiden tot een kostenbesparing. Maar voordat het zover is, moeten nog heel wat
hobbels worden genomen en inspanningen worden geleverd. n

A d van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems

‘Decentrale energieopwekking bespaart veel geld’
Kleine windturbines, zonnepanelen, zonneboilers, piëzo-cellen (die beweging in elektriciteit omzetten) en
warmtepompen in woningen. En de auto als kleine, mobiele elektriciteitscentrale. Decentrale duurzame
energieopwekking heeft de toekomst, zegt Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft:
“Ze bespaart de samenleving heel veel geld.”
Van Wijk, voormalig CEO van
Econcern en tegenwoordig hoogleraar in Delft, werkt aan de totstandkoming van een Green Campus bij
de TU Delft. Hij toont een artists
impression van hoe de universiteitscampus er in de nabije toekomst uit kan gaan zien. Van Wijk:
“Het klinkt misschien nu nog als
toekomstmuziek, maar de ontwikkeling naar een omgeving die volledig gebruikmaakt van nieuwe
duurzame opwekkingsvormen van
energie gaat sneller dan je denkt.
Om die Green Campus te realiseren, zijn we als TU-Delft in gesprek
met een groot aantal commerciële
partijen. Zowel hele grote als kleine
innovatieve bedrijven, want als universiteit kun je zoiets niet alleen.
Het gaat er uiteindelijk om dat investeringen ook levensvatbaar zijn
en hun geld opleveren. Wat wij hier
op microniveau op het gebied van
duurzame energievoorziening willen ontwikkelen, kan straks van
invloed zijn op ontwikkelingen
op macroniveau. Daarom ook zijn
externe partijen juist zo geïnteresseerd in de ontwikkeling van een
Green Campus in Delft. De kennis die zij hier opdoen, kunnen zij

gebruiken bij toekomstige projecten.”
Goedkoper
Van Wijk: “Een decentraal elektriciteitsvoorzieningsysteem
is
uiteindelijk goedkoper dan een
centraal georganiseerd systeem.
Nu gebruiken we stroom voor
onze apparaten, verlichting en dat
soort zaken. Maar alles wijst er op
dat we in de toekomst all electric
zullen worden. Dat betekent dat
verwarming en koeling plaatsvindt via bronnen in de grond en
dat elektrische warmtepompen
die warmte en koeling zullen reguleren. Daarnaast ontwikkelt
elektrisch vervoer zich in hoog
tempo. Van de 1,2 miljoen fietsen
die nu jaarlijks verkocht worden,
zijn er nu al 200.000 elektrisch.
Van de 80.000 scooters die per
jaar worden verkocht, zijn dat er
20.000. En ook de auto wordt op
termijn elektrisch. Dat opgeteld
betekent dat de elektriciteitsvraag
flink toeneemt. Zou je die stroombehoefte centraal willen regelen,
dan moet de bestaande infrastructuur versterkt worden. Zo’n capaciteitsvergroting vraagt veel geld.

Autogebruiker wordt energieproducent
Van Wijk: “Energiebedrijven kunnen op termijn een overeenkomst
aangaan met autogebruikers. Het energiebedrijf zorgt voor aardgas of
biogas, de autogebruiker levert elektriciteit en krijgt betaald voor het
parkeren. Vraag en aanbod van elektriciteit worden met behulp van ICT
op elkaar afgestemd. Het energiebedrijf hoeft niet meer te investeren
in productievermogen, want hij huurt gewoon de auto. Dat wordt het
toekomstige, flexibele elektriciteitssysteem. Opslag is niet nodig en de
infrastructuur hoeft niet te worden verzwaard.” n
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Als je nagaat dat elektrisch vervoer
op termijn net zoveel stroom gaat
verbruiken als nu de hele elektriciteitsvoorziening bij elkaar, dan
kun je nagaan wat dat aan infrastructuur vraagt. Die moet verdubbeld worden. Het antwoord is dus
nee: investeren in een centraal georganiseerd systeem leidt uiteindelijk tot veel hogere kosten.”

‘Betaalbaarheid en
duurzaamheid moeten
hand in hand gaan’
Geen aanpassingen
Van Wijk: “Het plaatsen van decentraal opwekkingsvermogen kunnen we – omdat ook de auto een
opslagmedium is – realiseren zonder uitbreiding van het bestaande
elektriciteitsnet. Het investeren in
decentraal mag dus eigenlijk misschien wel twee keer zo duur zijn
als centraal, want we besparen
uiteindelijk op investeringen in het
elektriciteitsnet. Stel dat je twee
keer zoveel capaciteit grootschalige
opwekking gaat bouwen, dan zul je
het hoogspanningsnet en het middenspanningsnet moeten uitbreiden. En ook het laagspanningsnet
in woningen vraagt dan aanpassingen. Bij decentrale opwekking hoef
je dat midden- en hoogspanningsnet niet uit te breiden en te verzwaren. Daar zit dus een groot deel van
je winst om het decentraal te gaan
regelen. Dat is niet alleen aan de
opwekkingskant, maar ook aan de
infrastructurele kant.”

Kleine elektriciteitscentrale
Van Wijk: “Wat worden nu onze
toekomstige elektriciteitsproductie-eenheden? Je zou in eerste instantie zon en wind zeggen. Maar
er is nog een derde eenheid. Dat is
de auto. De elektrische auto rijdt
nu nog op batterijen, dus die moet
je opladen en daar gebruik je extra
stroom voor. De volgende fase is
dat we een brandstofcel in die auto
plaatsen. Een brandstofcel is een
elektriciteitscentrale, die maakt
stroom en voedt de elektromotor.
Die brandstofcel heeft een rendement van 50 procent en kun je voeden met bijvoorbeeld aardgas of
biogas. Wat we in nu in Delft willen, is een parkeergarage bouwen
met op elke plek een aansluitpunt

voor elektriciteit. Daar komen op
termijn allemaal kleine elektriciteitscentrales te staan. Stel, er is
plaats voor vijfhonderd auto’s in
die garage en de gemiddelde motor is 80 kilowatt, dan heb je 40
megawatt aan productievermogen
staan. Als je die laat draaien, wek
je twee keer zoveel elektriciteit op
dan je op de hele campus gebruikt.
De auto wordt op die manier een
belangrijke kleinschalige en lokale stroomproducent.”
Duurzaam en betaalbaar
Natuurlijk vraagt het boven geschetste scenario nog verdere
studie en ontwikkeling, zegt Van
Wijk. “Het is bijvoorbeeld belangrijk om goed te kijken hoe je

dit soort garages als elektriciteitscentrales inpast in de gebouwde
omgeving. Een goede integratie
is essentieel. Ook de architectuur
speelt daarbij een rol. In zijn algemeenheid gesproken zullen we
veel meer aandacht aan de integratie van decentrale energiesystemen
in de gebouwde omgeving moeten
gaan besteden. Daar zullen allerlei partijen bij betrokken moeten
worden. Want het moet vooral betaalbaar en exploiteerbaar zijn. We
willen nu juist geen energievoorziening creëren die voor de burger
onbetaalbaar wordt. Betaalbaarheid en duurzaamheid moeten
hand in hand gaan. Dat staat bij
een toekomstige energievoorziening centraal.” n

Hoogleraar Ad van Wijk (TU Delft): “Het plaatsen van decentraal opwekkingsvermogen kunnen we – omdat ook de auto
een opslagmedium is – realiseren zonder uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet.”
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P eter Molengraaf, directievoorzitter Alliander

‘Vroeg of laat zijn investeringen onvermijdelijk’
Een acuut probleem is er niet, zegt Peter Molengraaf, CEO van netbedrijf Alliander. “Maar vroeg of laat zullen
investeringen in de elektriciteitsnetten nodig zijn om grootschalige decentrale opwekking te kunnen faciliteren.
Het is de kunst om die investeringen gespreid te doen en niet allemaal gelijktijdig. Doe je dat wel, dan kom je
voor onacceptabel hoge kosten te staan en wordt decentrale opwekking onbetaalbaar.”
Molengraaf is sinds medio 2009
voorzitter van de directie van netwerkbedrijf Alliander, dat bestaat
uit de onderdelen Liander, Liandon
en Endinet. Zenuwachtig wordt hij
niet van alle ontwikkelingen die
op netbeheerders afkomen. “Het
is ons vak om vooruit te kijken en
investeringsbeslissingen op basis
van toekomstige ontwikkelingen
te nemen”, zegt hij. “Al zullen we
nooit precies weten hoe die toekomst er uit zal zien.”
Wat betekent decentrale opwek voor de
netbeheerders in ons land en welke investeringen vergt dat van hen?
Molengraaf: “Als bedrijven en burgers hun eigen energie gaan op-

wekken, hoef je als netbeheerder
daarvoor geen extra netten aan te
leggen. Ook als gebruikers met dezelfde omvang die ze aan elektriciteit verbruiken stroom aan het net
gaan terugleveren, hoeft daar geen
uitbreiding van het elektriciteitsnet aan vooraf te gaan. Met andere
woorden: als je die zelf opgewekte
stroom zelf gebruikt of teruglevert
tot aan de capaciteit op de aansluiting, dan kun je in principe met het
bestaande net volstaan. Voorwaarde is dan wel dat het qua timing
met elkaar moet matchen. Sterker
nog, teruglevering aan het elektriciteitsnet zou zelfs de pieken op het
net kunnen verlagen en dat is alleen
maar een gunstige ontwikkeling.”

U zegt ‘in principe’. Maar strookt dit beeld
wat u schetst ook met de realiteit?
“Als je kijkt naar zon pv, dan wordt
dat over het algemeen midden op
de dag opgewekt. Overdag is er ook
redelijk veel gebruik. Dat hoeft dus
niet tot problemen te leiden, ook
niet als dat een klein percentage is
van het normale verbruik. Pas als
er sprake is van een groot percentage en je veel meer opwekt dan verbruikt, dan vraagt dat een aanpassing van het net.
Als er een hele grote afwijking is in
timing – iets dat je de laatste tijd in
Duitsland zag gebeuren – , en als er
veel meer stroom wordt opgewekt
dan gebruikt, dan vormt de capaciteit van het net wel een beperkende

‘Tempo van energietransitie valt onmogelijk te voorspellen’
Peter Molengraaf, directievoorzitter van Alliander: “Eén ding is zeker, de energievoorziening zal de komende
veertig jaar ingrijpend veranderen en naar verwachting sterk gedecentraliseerd worden. Dit betekent dat ook
het beheer van de energienetten een nieuwe betekenis zal krijgen.”
De komende jaren staat Alliander voor geweldige uitdagingen, zegt hij. “Om een meer duurzame energievoorziening te faciliteren, bereiden wij onze energienetten voor op decentrale opwekking, het invoeden van groen
gas, het inzichtelijk maken van energieverbruik en het opladen van elektrisch vervoer. Dit betekent een enorme
omslag voor het plannen, aanleggen en beheren van onze netten.”
Hoe die energietransitie er precies uit gaat zien en in welk tempo veranderingen zullen plaatsvinden, kan moeilijk worden voorspeld, zegt Molengraaf. “En dat vormt een lastig dilemma voor alle netbeheerders in ons land.
Want het vervangen of aanleggen van een net vraagt gedegen en goed onderbouwde afwegingen, voordat het
voor tientallen jaren de grond ingaat.” n

factor. Maar dat komt gelukkig niet
zo vaak voor.”
Balanceren
Toch laten de netbeheerders weten dat
dat tweerichtingsverkeer op de netten,
het ontwikkelen van intelligente netten,
veel geld kost. Hoe rijmt zich dat met het
voorgaande?
“Dat hangt er maar net vanaf. Kijk
je naar tuinders in Zuid-Holland
die zelf hun stroom opwekken met
een mini-elektriciteitscentrale, dan
vraagt dat inderdaad om een veel robuuster net. Zo’n net lag daar niet en
daar zul je dus in moeten investeren.
Dat geldt ook voor windmolenparken en andere vormen van decentrale productie op grotere schaal.
Maar voor kleinschalige zon pv is
zo’n intelligent net niet nodig.
“Als een groot deel van de elektriciteitsopwekking – maar dan praten
we toch over de langere termijn – uit
wisselende bronnen komt, zoals
zon en wind, dan moet je gaan balanceren op de netten. Dat balanceren is nu nog niet aan de orde en
ja, daarvoor zullen we die netten
veel slimmer moeten maken. Je zult
daarvoor moeten investeren in nieuwe apparatuur en metingen moeten
verrichten. Maar zover is het nu nog
niet. Dat neemt niet weg dat we daar
als netbeheerders nu al naar moeten kijken, omdat we onze netten
neerleggen voor een duur van vele
decennia.”

Peter Molengraaf (Alliander): ““Het is ons vak om vooruit te kijken en investeringsbeslissingen op basis van toekomstige ontwikkelingen te nemen.”

den: Is decentrale opwek economisch
dan wel zo interessant?
“Het is ons vak om die kosten pas
dan te maken als het echt nodig
is. Om een voorbeeld te geven:
we leggen nu al kabels aan die
straks 20.000 Volt kunnen transporteren, maar die nu nog 10.000
Volt transporteren. De bestaande
transformatoren vervangen we
nog niet en dat kost ons dus geen
extra geld. Omdat we nu alvast
die zwaardere kabels in de grond
hebben gelegd, kunnen we straks
tegen relatief lage meerkosten die
netten verder verzwaren. Zo proberen wij ook in onze traditionele
aanleg van netten zoveel mogelijk
te anticiperen. Zonder teveel kosten nu te maken en toch zoveel

mogelijk rendement uit investeringen te halen.”

Onderbelicht
Volgens Van Eck is de economische
factor van lokale duurzame energieopwekkingsystemen vaak een onderbelicht aspect. Neem zonne-energie.
Voor de Nederlandse situatie is de
goedkoopste oplossing de benutting van grote dakoppervlakten en
later mogelijk ook gevelvlakken.Van
Eck: “Het goedkoopste is directe integratie in de nieuwbouw, maar ook
veel bestaande bedrijfsgebouwen
en agrarische gebouwen lenen zich
hier uitstekend voor. Omdat veel
particulieren graag groen willen zijn
en omdat regulering het nog steeds
moeilijk maakt om in een groot project deel te nemen, zie je nog veel
kleinschalig ‘hobbyisme’. Zodra we
panelen standaard in de bouwmarkt
mee kunnen nemen en zelf plaatsen,
dan is de kleinschalige optie zeker
voor betrokkenheid prima.”

actuele gasprijzen van ongeveer 130
euro per jaar. Van Eck: “Deze kosten kunnen worden verlaagd met
grotere systemen en integratie in de
bouw, zeker als er een warmtedistributienet aanwezig is. Terwijl de zonneboiler nu nog een lokaal gebonden optie is, zijn er ontwikkelingen
die de seizoensopslag van warmte
mogelijk maken, bijvoorbeeld via
zoutkristallen of ondergrondse
opslag. Zetten die ontwikkelingen
door, dan ontstaan er grote mogelijkheden voor volledige verduurzaming van de warmtevoorziening
tegen zeer acceptabele prijzen.”

alleen veranderen als er kleine standaardmolens beschikbaar komen
tegen een lage prijs, met goede
prestaties en die tegen lage kosten
zijn te plaatsen. Voor wind speelt net
als bij zon, alleen in mindere mate,
het probleem van sterk wisselende
productie. Ook hiervoor is opslag
van elektriciteit en/of een back-up
systeem noodzakelijk.”

Zonneboiler
Hij noemt de zonneboiler voor individuele huizen. Deze systemen
kosten circa 3.000 euro en geven
een besparing aan gasverbruik bij de

Wind en biomassa
Windenergie is met de huidige
technieken vooralsnog het meest
effectief als het grootschalig wordt
toegepast, aldus Van Eck. “Dit kan

Maar wegen de opbrengsten uiteindelijk
op tegen de kosten? Met andere woor-

Grote vlucht
En hoe staat het met elektrisch vervoer?
“Vooralsnog denken wij elektrisch
vervoer nog goed in de bestaande
netten in te kunnen passen. Maar in
2020, als elektrisch rijden naar verwachting een grotere vlucht neemt,
dan zullen we gebruik moeten gaan
maken van die zwaardere kabels én
bestaande apparatuur moeten gaan
aanpassen. En dat vraagt wel degelijk
flinke investeringen. Die investeringen kunnen overigens minder hoog
uitvallen als je investeert in apparatuur die piekbelasting van het net
kan voorkomen. Ook hier geldt het
adagium: Bezint eer ge begint.” n

E nergiedeskundige Teus van Eck

‘Nieuwe ontwikkelingen kunnen kosten
decentrale opwekking verder verlagen’
Volgens onafhankelijk energiedeskundige Teus van Eck moeten er nog flinke slagen worden gemaakt om de
kosten van kleinschalige energiesystemen terug te dringen. Maar dat is slechts een kwestie van tijd, zegt hij.
“Nieuwe ontwikkelingen scheppen nieuwe perspectieven.”
Van Eck is specialist op het gebied
van elektriciteit, warmte en duurzaamheid. Hij publiceert met de
regelmaat van de klok artikelen
over duurzame energie en houdt
lezingen in het hele land. Vorig jaar
verscheen zijn boek over duurzaam

wonen en hij werkt momenteel aan
een handleiding over duurzaam
wonen voor consumenten. Van Eck:
“Ik kom op veel plaatsen en spreek
veel mensen uit de energiesector. Je
kunt mij een ervaringsdeskundige
noemen. Ik pas zelf nieuwe duur-

zame ontwikkelingen toe om te zien
of systeeminstallaties ook inderdaad die besparingen opleveren die
worden beloofd door aanbieders en
fabrikanten. Men vindt mij daarom
nog wel eens te kritisch, maar het
enige dat ik nastreef is objectiviteit.

Kosten voor individuele huishoudens vaak nog te hoog
Voor geothermie zijn de vooruitzichten gunstig, zegt Van Eck. “Er lijken voor aardwarmte goede mogelijkheden te ontstaan, zeker voor warm waterleveringen. Dit zijn per definitie lokale projecten. Echter - en dat maakt
het op dit moment financieel nog niet aantrekkelijk - de vaste kosten voor het boren zijn zodanig hoog dat je
minimaal een warmtevraag van zo’n drieduizend woningequivalenten moet hebben.”
En dan de warmtepomp. Voor utiliteitsgebouwen attractief, voor woningen (nog) vaak te kostbaar, aldus energiedeskundige Van Eck. “Voor utiliteitsgebouwen met naar verhouding veel koelingvraag en de mogelijkheid
om warmte te leveren alleen voor verwarming op laag temperatuurniveau, kan het energetisch rendement van
een warmtepomp oplopen tot 70 procent besparing. Daarmee is de warmtepomp in combinatie met warmteen koudeopslag vaak het beste alternatief. Voor woningen is het moeilijker, omdat bij nieuwbouw het aandeel
tapwater (minimaal 60°C) vaak hoog is ten opzichte van het verwarmingsdeel. Voor bestaande woningen is een
laag temperatuursysteem doorgaans te kostbaar.” Nieuwe ontwikkelingen met warmtepompen, waarbij ook
warmtepompen voor hogere temperaturen beschikbaar komen of betere bronnen of combinaties met restwarmte of zonnewarmte, zouden de kosten omlaag kunnen brengen, meent Van Eck.
Dan tot slot micro-wkk (HRe-ketel). Volgens Van Eck vallen de echte besparingen tegen en bedragen die maximaal 20 procent ten opzichte van de HR-ketel. Maar ook hiervoor geldt dat toekomstige ontwikkelingen, zoals
een combinatie met brandstofcellen, daar verbetering in kunnen brengen. n
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Voordat mensen investeren in energiesystemen is het immers belangrijk te weten of zo’n investering ook
inderdaad rendabel is.”

Voor biomassa bij kleinschalig
gebruik in een bio-warmtekrachtinstallatie ziet hij interessante
mogelijkheden. Van Eck: “Lokaal
beschikbare biomassa voor energieproductie is ecologisch en economisch gezien een optimale oplossing. Bovendien kunnen hiermee
vaak andere afvalproblemen worden
opgelost, denk aan de mestproblematiek.” n
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E neco z et in op decentraal, duurzaam en samen

Grotere betrokkenheid en economische voordelen
We bevinden ons nu nog in een transitiefase, zegt Jeroen Overgoor, directeur Communicatie en Public Affairs van Eneco. Maar binnen enkele decennia zal de energievoorziening meer richting duurzaam gaan en zal decentrale productie de centralistisch geleide energielevering gaan verdringen.
“Decentraal/duurzaam biedt veel voordelen boven centraal/fossiel, het is
schoner en op termijn de meest betrouwbare en betaalbare optie.”
“Het idee dat Ad van Wijk heeft gelanceerd voor de ontwikkeling van
een Green Campus in Delft vinden
wij bijzonder interessant”, zegt
Overgoor. “Vanuit Eneco zien wij
de nodige aanknopingspunten en
daarom hebben we een intentieverklaring getekend om een bijdrage
aan de Green Campus in Delft te
gaan leveren. We kijken daarbij onder meer naar de parkeergarage als
oplaadpunt en de energiegeluidswal die in Delft gerealiseerd gaat
worden. Ook de infrastructuur die
moet worden aangelegd heeft onze
aandacht. Daarbij is ons infrabedrijf Joulz betrokken.”
Overgoor juicht het initiatief toe:
“Hier wordt op een vernieuwende
en baanbrekende manier met toekomstige energiescenario’s omgegaan. Bovendien biedt een Green
Campus in Delft een afspiegeling
van ontwikkelingen op microniveau die we straks op macroniveau
terug zullen zien komen.”
Jeroen Overgoor (Eneco): “Decentrale energieoplossingen bieden voordelen
boven een centralistische energievoorziening.”

Innovatief
De Green Campus is een van de

initiatieven die Eneco heel interessant vindt, zegt Overgoor. “Ons
aandeel en betrokkenheid in dit
project komt voort uit het streven
om te werken aan een verdergaande verduurzaming van energie. En
daar past dit innovatieve project
heel goed in. Bovendien leren wij
hier ook van. En die kennis benutten we vervolgens weer in andere duurzame projecten.” Maar
de Green Campus in Delft is voor
Eneco geen verdienmodel, zegt
Overgoor. “Puur gekeken vanuit
business development en innovatie
zijn we bereid hier een bijdrage aan
te leveren.”
Als het gaat om de vraag hoe je bedrijfseconomisch verantwoord om
gaat met duurzaam, dan kijkt Eneco vooral naar hoe zij haar klanten
kan helpen te verduurzamen, zegt
Overgoor.
Hij noemt voorbeelden van duurzame decentrale projecten die al
draaien en rendabel zijn. Zoals
de windmolens die bij de produc-

tieplant van Fuji in Tilburg staan.
En de investering in Putten samen
met een boer in een subtropisch
zwembad, waarbij mest als brandstof dient voor de elektriciteit die
daar wordt opgewekt en geleverd.
Overgoor: “Dat zijn heel concrete
voorbeelden van decentrale duurzame oplossingen. Dit soort initiatieven komen allen tot stand als het
energiebedrijf met lokale stakeholders intensief samenwerken. Ze
vormen de basis voor toekomstige
decentrale duurzame ontwikkelingen. Want die kant gaan en moeten we uit. De tijd van alleen maar
grote energiecentrales is voorbij,
energie wordt een zaak van ons allemaal.”
Drie fasen
Overgoor: “Onze denkwijze bestaat eigenlijk uit drie fasen. We
komen uit een fase waarin de energievoorziening zeer centralistisch
was geregeld. Nu zitten we in fase
2, een transitiefase. De centrale
productie van energie speelt nog
steeds een belangrijke rol, maar
daar is nu duurzame energie en
decentrale opwekking bijgekomen. Je ziet dat bijvoorbeeld terug
in lokale geothermische oplossingen, het gebruik van restwarmte
tussen industrie en woonwijken.
In deze transitiefase zie je cen-

traal, decentraal, fossiel en duurzaam naast elkaar bewegen. Wij
denken dat de toekomst, fase 3,
zich steeds meer weg zal bewegen
van fossiel naar steeds meer duurzaam. En weg van centraal naar
meer decentraal.”
Deze ontwikkeling vindt niet toevallig plaats, maar komt voort uit
de voordelen die decentrale opwekking boven een centralistisch
georganiseerde energievoorziening biedt, stelt Overgoor. “Een
decentrale voorziening is een
stuk efficiënter. Je wekt op waar
je verbruikt. Er is in tegenstelling
tot centrale productie dus minder transportverlies in de netten.
Ook is er sprake van minder CO2uitstoot. Je hebt vaker een hoger
energetisch rendement. Kijk bijvoorbeeld naar restwarmte.” En,
decentrale opwekking betekent
ook dat je als energiebedrijf veel
dichterbij de klant komt te staan,
zegt Overgoor. “Die vraagt van
zijn energiebedrijf nauwe betrokkenheid bij een lokaal georganiseerde, duurzame energievoorziening. Bij centrale opwekking sta je
als energieleverancier veel verder
weg van die eindgebruiker.” En
dat maakt decentraal economisch
en maatschappelijk zeer aantrekkelijk. n

OVG N ederland ontwikkelt duurzame gebouwen

Decentrale energieopwekking nog niet rendabel
Afgelopen zomer werd het nieuwe hoofdkantoor van Eneco opgeleverd, dat is voorzien van grootschalige zonnestroominstallaties. Het onlangs geopende hoofdkantoor van TNT Express is zelfs het meest duurzame kantoorgebouw van Europa. Goed voor klimaat en milieu, maar wegen de opbrengsten van decentrale energiessystemen
in kantoorgebouwen wel op tegen de investeringen? “Er is nog een lange weg te gaan voordat investeringen zich
echt goed laten terugverdienen.”
Cees van der Spek van projectontwikkelaar OVG vertelt vol trots
over de oplevering van beide duurzame kantoorgebouwen. Ze zijn
een visitekaartje voor Eneco en TNT
Express, en natuurlijk ook voor
OVG, zegt hij. “Beide gebouwen
zijn voorzien van de modernste
duurzame energie-installaties. Het
Eneco-hoofdkantoor heeft een van
Nederlands grootste gevelgeïntegreerde zonnestroomsystemen en
het gebouw van TNT Express maakt
onder meer gebruik van een biowarmtekrachtkoppeling.”
Ingewikkeld
OVG staat in binnen- en buitenland
bekend om zijn energiezuinige kantoorgebouwen. Duurzaamheid is
niet meer los te koppelen van het
hedendaagse bouwen, zegt Van der
Spek Maar dat betekent volgens de
projectontwikkelaar nog niet altijd
dat duurzaamheid ook loont als je
de investeringen afzet tegen de opbrengsten. Van der Spek: “Als we
praten over lokale energieopwekking in grote kantoorgebouwen,
dan is dat gewoon nog niet echt
rendabel op dit moment. Neem het
hoofdkantoor van TNT Express in
Hoofddorp. De opdracht daar was
om een CO2-emissievrij gebouw te
ontwikkelen. Om dat voor elkaar te
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krijgen, heb je allerlei vormen van
energieopwekking nodig. Belangrijk daarbij is dat de energiebehoefte
in het gebouw zo laag mogelijk is.
Hoe lager het energieverbruik, hoe
‘eenvoudiger’ het is om adequate lokale opwekking te realiseren.”
Geen haalbare kaart
Het aanleggen van zonnepanelen
en het plaatsen van kleine windturbines op het dak van het gebouw
bleek geen haalbare optie, legt Van
der Spek uit. “Enerzijds omdat het
te duur is, anderzijds omdat die
niet volledig in de energiebehoefte
konden voorzien. Wel is er gekozen
voor warmte- en koudeopslag. Dat
is inmiddels gemeengoed geworden
en wordt tegenwoordig bijna altijd
toegepast bij het ontwikkelen van
duurzame kantoorgebouwen. Ook
hebben we in Hoofddorp gekozen
voor een bio-wkk. Qua investering
kun je die over een periode van tien
tot vijftien jaar goed verantwoorden.”
Omdat zo’n warmtekrachtinstallatie
ook op momenten dat de vraag laag
is elektriciteit levert, is het interessant om die terug te leveren aan het
net, legt Van der Spek uit. “En daar
zit nu juist een probleem, want de
vergoeding die je krijgt voor de teruglevering van die elektriciteit aan het
net is beduidend lager dan de prijs

die je betaalt als je stroom koopt van
het energiebedrijf. Als die vergoeding zou worden verhoogd, wordt
het een stuk interessanter om in een
wkk te investeren.” Van der Spek laat
verder nog weten dat voor de realisatie van het gebouw gebruik is gemaakt van de SDE-regeling. “Was die
er niet geweest, dan hadden we dit allemaal wel gerealiseerd, maar was de
businesscase negatief geweest. ”
Huiverig
Van der Spek: “Energiebedrijven
waren vooralsnog niet bereid om
de warmtekrachtinstallatie van ons
over te nemen. Men is toch huiverig om de exploitatie van zo’n bioinstallatie op zich te nemen, omdat
er geen duidelijkheid is over wat de
prijzen van biobrandstoffen op termijn gaan doen. Anderzijds levert
de verkoop van warmte aan omliggende gebouwen ons bedrijf daarentegen wel weer inkomsten op.”
Hij komt tot de slotsom dat het op
dit moment financieel niet interessant is om in decentrale opwekking
in kantoorgebouwen te investeren.
Van der Spek: “Je loopt toch tegen
het probleem aan dat zon en wind
op dit moment nog onvoldoende
potentie bieden om volledig in de
energiebehoefte te kunnen voorzien. Dan is er nog biomassa dat

Het duurzame hoofdkantoor van Eneco dat OVG heeft ontwikkeld.

wel meer mogelijkheden biedt,
maar daar blijft het dan voorlopig
wel bij.” Hij noemt het gebouw
‘De Rotterdam’ dat nu aan de Maas
wordt gerealiseerd. “Omdat dit een
bijzonder groot gebouw is, is het financieel niet haalbaar om de gehele
energiebehoefte te dekken met decentrale energieopwekking. Waar ik
wel in geloof, zijn grote bedrijfsterreinen en lokale productiecentrales.
Belangrijk is dat er een dirigent is,
een instantie die de regie voert over
deze lokale opwekkingsinstallaties.
Die kant moeten we op.” n

Meest duurzame
kantoorgebouw in Europa
Het nieuwe hoofdkantoor van TNT Express is ontworpen met de meest
duurzame technologieën op gebied van licht, ventilatie en gerecyclede
materialen. De warmte in de zomer die het gebouw niet nodig heeft, en
het surplus aan koelte in de winter, worden opgeslagen in de grond en
gebruikt om het gebouw op te warmen en te koelen. Het minimum aan
benodigde energie wordt lokaal geproduceerd in een gecombineerde
warmte- en energiecentrale (bio-wkk), die werkt op tweede generatie
biobrandstoffen. Deze energie is tevens voldoende om ook omliggende gebouwen te verwarmen. n
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N ina Skorupska, chief technology officer E ssent

‘Nederland heeft unieke kans om bio based
economy te worden’
Nina Skorupska zit sinds maart 2010 in de Raad van Bestuur van Essent. Haar benoeming was opmerkelijk, weet
ze zelf. “Ik ben een vrouw en heb niet de Nederlandse nationaliteit. Essent wist in één klap aardig wat punten
te scoren op het gebied van diversiteit toen het me benoemde.” Skorupska is Britse, een kind van Poolse immigranten. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring in de energie-industrie. Ze begon in haar vaderland, maar werkte
ook in Duitsland bij RWE, moederbedrijf van Essent. Dankzij die ervaring kan ze met een internationale bril naar
de Nederlandse sector als geheel kijken en naar de ontwikkeling van duurzame energie en het terugdringen van
de CO2-uitstoot in het bijzonder. Als chief technology officer bij Essent houdt zij zich sterk met die laatste twee
zaken bezig.
DOOR FRANK KOOLS
Is het ook haar ervaring, zoals je de
laatste tijd vaak hoort, dat Nederland de pijnlijke debatten over zijn
energietoekomst uit de weg gaat,
omdat het te verwend is door de
aardgasbaten? Skorupska herkent
die typering van de Nederlandse
situatie niet. “Ik heb juist altijd
ondervonden dat in Nederland een
grotere openheid bestaat om over
energie te praten. Waarschijnlijk
omdat Nederland veel aardgas
heeft en omdat het via zijn haven
van Rotterdam zoveel brandstoffen transporteert. Ik geloof niet dat
aardgas de Nederlandse discussie
beperkt.”
Wispelturig
Het onderzoekscentrum Rathenau Instituut stelde onlangs in een
boek over de energievoorziening
in 2030 dat wispelturig en inconsequent optreden van de rijksoverheid nieuwe ontwikkelingen vaak
heeft gedwarsboomd. “Nederland
is wat betreft absoluut niet uniek”,
reageert Skorupska. “Ik was in
Groot-Brittannië bijvoorbeeld betrokken bij CCS-projecten (afvang

en opslag van CO2, red.). De Britse
overheid riep op dat terrein een
voortrekkersrol te willen vervullen.
Maar al die projecten werden gaandeweg afgeblazen. Je hoort de Britse overheid niet meer over CCS.”
Wat CCS betreft, heeft ook Nederland een ommezwaai gemaakt. Begin dit jaar blies minister Verhagen
van Economische Zaken, Landbouw
& Innovatie ondergrondse opslag in
lege gasvelden in Noord-Nederland
af vanwege publiek verzet. Essent
en collega Nuon hadden ambitieuze plannen voor zulke opslag, in
combinatie met de bouw van grote
centrales in de Eemshaven. “Dat was
een teleurstelling”, kijkt Skorupska
terug. “We geloven echt dat ondergrondse opslag technologisch mogelijk en veilig is. We hadden samen
met de overheid de vrees voor de opslag weg moeten kunnen nemen. Zeker in het noorden, waar de mensen
vanwege het aardgas daar zo overtuigd zijn van het belang van energie.
Er waren lessen uit het verleden waar
we op konden wijzen. Ooit was er
verzet in het Noorden tegen opslag
van aardgas in lege velden, maar de
vrees daarvoor is verdwenen. Helaas
vergeten de mensen zoiets.”

Bouwvergunning
Voor de bouw van de nieuwe centrale in de Eemshaven heeft Verhagens besluit geen gevolgen. Op
het terrein van de nieuwe centrale
blijft land gereserveerd voor een
afvangunit en de centrale wordt
ook zo gebouwd dat de afvang in
de toekomst plaats kan vinden.
De centrale gebruikt steenkool en
kan ook een substantieel deel biomassa voor de productie van duurzame stroom meestoken. De bouw
van de kolencentrale gebeurt momenteel onder een tijdelijke bouwvergunning, nadat de Raad van
State afgelopen zomer een streep
haalde door de Natuurbeschermingswetvergunningen. Skorupska twijfelt er niet aan dat het goed
komt met die vergunning en dat
de Eemscentrale volgens planning
in 2013/2014 opengaat. Ondanks
het felle verzet van Greenpeace.
“We hebben afspraken met veel
natuur- en milieuorganisaties uit
het noorden gemaakt. Binnen het
zogeheten E-Pact werken we samen aan economische groei, in
combinatie met investeringen in
natuur en milieu. Greenpeace wil
als enige niet met ons om de tafel

Essent bestudeert offshore CO2-opslag
Nederland gaat niet aan de slag met ondergrondse opslag van CO2 onder land. Maar minister Verhagen ziet
opslag onder de zeebodem wel zitten om de klimaatdoelen te halen. Essent keek eerst naar opslag op land,
maar bestudeert nu ook de offshore variant.
“We zijn met andere marktpartijen in gesprek om te bekijken wat mogelijk is”, vertelt Skorupska. “Als we
voor offshore opslag zouden kiezen, hoe transporteren we de CO2 dan naar zee? Als we die in eerste instantie
met schepen willen afvoeren; welke toegang hebben we dan tot de Eemshaven? We staan nog erg ver af van
een commerciële offshore exploitatie. Daarvoor moeten we van begin tot eind kunnen laten zien hoe de CO2afvang en -opslag werkt. Wil het ooit zover komen, dan zal de CO2 met een pijplijn van de Eemshaven naar
de Noordzee vervoerd moeten worden. Maar hoe leggen wij een pijplijn door de Waddenzee aan? Er zijn nog
zoveel vragen. Duidelijk is wel dat Essent met veel partners zal moeten samenwerken.” n

zitten, omdat ze tegen alle nieuwe
kolencentrales zijn. Wij willen
graag een discussie, maar dan wel
op basis van enige realiteitszin.
Ik blijf zeggen dat de moderne en
efficiënte Eemscentrale een echt
vlaggenschipproject voor Nederland wordt.”
Voortrekker duurzame energie
Essent wil een voortrekker zijn op
het gebied van duurzame energie.
Het energieconcern bezit momenteel in Westereems het grootste
windpark van het land. Het bedrijf
is tevens geïnteresseerd in offshore
wind, maar kreeg eind vorig jaar
ook daar te maken met een Haagse
koerswijziging. Minister Verhagen
staakte toen de subsidie voor wind
op zee. Skorupska: “Wij begrijpen
erg goed dat de huidige regering
zich wil concentreren op betaalbare energietechnieken. Maar het
gevolg is wel dat offshore wind
voorlopig heel moeilijk is rond Nederland.”

‘Ik geloof niet dat aardgas
de Nederlandse energiediscussie beperkt’

Volgens Skorupska blijven Essent
en het moederbedrijf RWE geloven
dat wind op zee “een deel van de
oplossing” is voor een duurzame
energievoorziening. RWE bouwt
verder aan grote windparken voor
de Duitse en Britse kust. “Als we
niet in offshore wind geloofden,
hadden we ook beslist niet twee
speciale schepen gebouwd van 100
miljoen euro per stuk om de platforms en de windturbines in zee te
plaatsen. Die twee windparken en
installatieschepen kosten bij elkaar
3,2 miljard euro. Meer dan de totale
meerjarige investeringen van alle
kleine Nederlandse energiebedrijven bij elkaar.”

Bestuurslid Essent, Nina Skorupska: “We geloven echt dat ondergrondse CO2-opslag technologisch mogelijk en veilig
was. We hadden samen met de overheid de vrees voor de opslag weg moeten kunnen nemen. Zeker in het noorden.”
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Biomassa
Biomassa is een ander stuk van de
duurzame energiepuzzel. “Ik word
bijzonder enthousiast over het
idee van een biobased economy,
een economie die draait op groene
grondstoffen”, vertelt Skorupska.
“Omdat het unieke kansen biedt
voor Nederland. Met Rotterdam
hebben we een haven die nu al een
knooppunt is in het transport en

raffinage van energiebronnen en
die straks een knooppunt voor biomassa uit de hele wereld kan worden. Nederland heeft verder een
sterke agrarische sector en hoogwaardige kenniscentra.”
Maar het gebruik van biomassa
is omstreden. Het telen van voedingsstoffen voor energie zou ten
koste gaan de voedselvoorziening
of tot ontbossing leiden. “Wij zien
de bezwaren ook en hebben echt
goed geluisterd naar organisaties
die zich daar zorgen over maken”,
verzekert Skorupska. Als bewijs
daarvan voert ze de fabriek op voor
productie van houtpellets, in korrels geperst houtzaagsel, die een
andere RWE-dochter dit voorjaar
opende in de Amerikaanse staat
Georgia. Die fabriek, de grootste
in zijn soort ter wereld, produceert
jaarlijks 750.000 ton pellets. Veel
daarvan gaat naar de Amercentrale
in Geertruidenberg, die ze als meestook gebruikt. “Met die houtpelletfabriek laten we zien dat we de
hele keten op duurzaamheid controleren, van inkoop en productie
van de pijnbomen tot aan de productie van energie. Vergeleken bij
het gebruik van steenkool stoten
we door het meestoken van houtpellets 80 procent minder CO2 uit.
En die berekening geldt voor de
hele keten, inclusief productie van
de pellets en transport van de VS
naar Nederland.”
Bosbouw
Overweegt Essent de komende jaren, als de vraag naar biomassa
verder stijgt, ook uit andere delen
van de wereld, zoals ontwikkelingslanden, te importeren? Sommige NGO’s waarschuwen al tegen
zulke handelsstromen. “Om aan
grote hoeveelheden houtpellets te
komen, kun je alleen terecht in heel
goed onderhouden bosbouwgebieden. Die vind je momenteel niet in
onderontwikkelde landen. Het zou
dus beslist niet onze eerste keus om
bijvoorbeeld in Afrika houtpellets
te halen. In Georgia daarentegen
lagen al uitgestrekte pijnboomplantages, die speciaal aangelegd waren
voor de bosbouw. De houtmarkt
daar krimpt nu al jaren, zodat er uitgestrekte gebieden overbleven die er
gewoon om vroegen ontwikkeld te
worden. We zijn heel zorgvuldig te
werk gegaan. Als je de grootste fabriek in de wereld voor houtpellets
bouwt, kijkt iedereen over je schouder mee.”

Cruciaal voor de maatschappelijke acceptatie van biomassa in de
energieproductie is certificering,
zegt Skorupska. Zo’n keurmerk
moet ontbossing, uitbuiting van
lokale gemeenschappen en roofbouw op landbouwgronden voorkomen. Essent werkt al jaren mee
aan controles door het Green Gold
Label, een onafhankelijk certificeringsysteem. “Bovendien heeft
Georgia zelf uiterst strenge regels
voor duurzame bosbouw ingesteld.”

‘Moderne en efficiënte
centrale in Eemshaven
wordt vlaggenschipproject
voor Nederland’
Steentje bijdragen
Essent heeft nog meer bioprojecten
op stapel staan. Zo wil het volgend
jaar met een grootschalige proef
beginnen waarbij houtachtige
biomassa, die via een verhittingsproces (torrefactie) tot ‘biokolen’
wordt omgevormd, wordt meegestookt. Zulke biokolen kunnen
onder andere gemakkelijker en
goedkoper met ‘gewone’ steenkolen worden vervoerd, opgeslagen
en verbrand. Verder gaat Essent in
Green Deals met de rijksoverheid
de biomassacentrale in Cuijk weer
opstarten met onder andere papierpulp. Ook neemt Essent deel
aan twee mestvergistingsinstallaties op boerderijen, in de hoop later
125 zulke installaties op boerenerven te plaatsen. “Als onze twee
Green Deals van de grond komen
en als we nog vijf à zes ander projecten vinden die daar echt goed op
insteken, dan zou tegen 2020 de
biobased economy daadwerkelijk
van start kunnen gaan”, kijkt Skorupska voorzichtig vooruit. Maar
dan moet de overheid ook zijn
steentje bijdragen. Minister Verhagen wil in 2015 alle energieleveranciers verplichten een vast percentage groene stroom te leveren. Hoe
hoog dat percentage wordt, zegt
Verhagen niet. “Wij hebben zo’n
leveranciersverplichting nodig”,
benadrukt Skorupska, “om een
bodem te leggen onder alle investeringen in duurzame energie die we
al gedaan hebben. En om het ons
mogelijk te maken daarin opnieuw
miljoenen te steken.” n
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Verhit debat in Frankrijk over toekomst kernenergie
“Volstrekt onverantwoordelijk”, noemt de Franse president Sarkozy
de benadering van kernenergie door de onlangs gekozen socialistische
kandidaat François Hollande bij de komende presidentsverkiezingen in
Frankrijk. Hollande is niettemin veel gematigder dan zijn rivale binnen de
socialistische partij (PS), Martine Aubry. Die stuurde onder druk van de
Groenen aan op het volledig afzien van kernenergie binnen enkele decennia. Net als Duitsland dus, dat daarom in Frankrijk nauwelijks verholen
verantwoordelijk wordt gehouden voor het verdwijnen van 1.500 arbeidsplaatsen in Duitsland bij reactorbouwer Areva.
DOOR JAN VAN ETTEN, PARIJS
Hollande wil rond 2050 het aandeel
kernenergie terugbrengen tot ongeveer de helft van de Franse stroomvoorziening, tegen 75 à 80 procent
op dit moment. Met de Groenen
is in ruil voor hun stemmen aan
Hollande een akkoord gesloten: in
de komende decennia, en na hun
geschatte levensduur van momenteel 40 à 50 jaar worden 24 van de
58 in bedrijf zijnde reactoren niet
vervangen. Politiek rechts in Frankrijk noemt dat “een immorele koehandel.” Als er nu verkiezingen in
Frankrijk zouden zijn, wint de socialist Hollande met een score van
rond de 60 procent.
Op de kast
Dat alles heeft de huidige Franse
president bovenop de politieke
kast doen klimmen. Sarkozy be-

schuldigt Hollande er letterlijk
van “het licht uit te draaien.” Met
hem dreigt Frankrijk volgens de
president terug te keren naar de
Middeleeuwen met als enige lichtbron de kaars. President-directeur
Henri Proglio van energieconcern
EDF deed er nog een schepje bovenop: het wegvallen van kernenergie kost Frankrijk direct zeker
400.000, en in totaal ongeveer 1
miljoen arbeidsplaatsen. Maar die
cijfers zijn niet of nauwelijks te
onderbouwen.
Gedonder
Een net uitgekomen rapport van
een brede parlementaire commissie is vrijwel unaniem vóór het behoud van kernenergie in Frankrijk,
maar mét verscherpte veiligheidseisen. Dat doet aan het heersende
nucleair-politieke gedonder weinig af. Bij een bezoek aan een van

de oudste Franse kerncentrales,
Tricastin in het Rhônedal, heeft
Sarkozy meer dan 5.000 families
hel en verdoemenis beloofd bij
een overwinning van Hollande.
Sluiting van Tricastin betekent
voor hen verlies van inkomen van
de ene dag op de andere, en blijvende, toenemende werkloosheid
in de hele regio. Eenzelfde scenario
heeft president-directeur Luc Oursel van kerncentralebouwer Areva
de socialische burgemeester van
Cherbourg voorgehouden. Alles
wijst erop, is de burgervader gezegd, dat een linkse overwinning
het einde inluidt van de naastliggende opwerkingsfabriek van Cap
de la Hague. Want Hollande zou afwillen van de nieuwe EPR-centrale
die deels op mox draait: een mengsel van uranium en plutonium. Het
tegendeel is waar. Hollande heeft
letterlijk – en tot grote weerzin
van de Groenen - gezegd dat de
in aanbouw zijnde EPR-centrale in
het Normandische Flamanville er
echt komt.
Enige antwoord
Kernenergie is voor Frankrijk op
het moment het enig mogelijke antwoord op een aantal echte prioriteiten, heeft het socialistisch kamerlid

Christian Bataille toegelicht bij
het juist verschenen parlementaire
rapport. Allereerst moet Frankrijk kunnen beschikken over voldoende eigen elektriciteit, die een
onafhankelijke energievoorziening
garandeert. Keus is er niet: Frankrijk heeft geen eigen olie of kolen.
De Franse industrie moet verder
concurrerend blijven. Dat kan met
lage stroomprijzen wegens de kernenergie. De Duitsers betalen nu al
30 procent meer voor hun stroom.
Daarnaast beperkt kernenergie de
Franse CO2-uitstoot tot één van de
laagste van Europa, zesmaal minder dan Duitsland.

Plutonium
Uiteindelijk zouden er in Frankrijk rond 2050 zo’n 30 EPRreactoren moeten draaien in
plaats van de nu bestaande 58
kernreactoren. Genoeg om –
samen met de ontwikkeling
van echt groene energiebronnen – de toekomst tegemoet te
zien, met een dan zeer wel mogelijke ontwikkeling van een nieuwe
generatie centrales die op plutonium draaien. Daarvan heeft Frankrijk momenteel een voorraad van
300 ton. Volgens UMP-voorzitter
Bruno Sido (regeringspartij) van
de parlementaire commissie is dat

genoeg voor “een paar duizend
jaar stroomvoorziening.”
Einde niet in zicht
Momenteel, en in afwachting van
een staakt-het-vuren, is de beurt nu
aan de kandidaatstelling van Sarkozy voor zijn eigen opvolging, én zijn
energieprogramma. Dat is niet te
verwachten voor aanstaande maart
of april. Tot nu wilde Sarkozy het
aandeel van kernenergie in de Franse stroomvoorziening terugbrengen
tot ongeveer 70 procent. Wat de uitkomst ook moge zijn: de komende
vijftig jaar is in Frankrijk het einde
van kernenergie niet in zicht. n

Voor mijn kleindochter doe ik veel. Heel veel. Het is mooi om te zien hoe zij de wereld ontdekt. En
dat maakt mij dan weer bewust van onze plicht: de wereld doorgeven aan de volgende generaties.
Leefbaar, schoon en duurzaam.
Voor GasTerra is dat niet anders. Daarom werken wij hard aan een verantwoorde energietoekomst,
waarin schone energiebronnen optimaal tot hun recht komen. En als de wind of de zon het dan
even laten afweten, vormt aardgas een onmisbare aanvulling. Zo zijn wij onderdeel van de oplossing.
www.iampartofthesolution.nl
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Han Fennema, voorzitter
Netbeheer Nederland
“Verduurzaming en betrouwbaarheid energienetten hebben
allerhoogste prioriteit”
(Pagina 3)
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Duitsland wijst Europese bemoeienis
voor verbetering energie-efficiency af
Net als bij de oplossing van de financiële crisis in Europa wil Duitsland ook voor de verbetering van de energieefficiency het heft in eigen hand houden. De Europese Commissie heeft daarvoor gedetailleerder plannen ingediend, maar Duitsland heeft daarop officieel niet gereageerd, hoewel de deadline al verlopen is.
DOOR JAN VAN HOOF,
FRANKFURT
De ministeries van Economische
Zaken en Milieu hebben laten
weten, dat ze wel het doel van de
Commissie ondersteunt om het
energieverbruik tot 2020 met 20

procent tegenover 2008 te verminderen, maar de Duitsers willen
zich niet laten vertellen hoe dat
bereikt moet worden. Bindende
plannen uit Brussel wijzen ze af.
“Daarover moeten de lidstaten
van de EU zelf kunnen beslissen”,
aldus het Duitse commentaar. Of-

ficieel zijn beide ministeries het
daarover eens, maar uit hun interpretaties van dat besluit blijkt dat
de verantwoordelijke ministers
een verschillende uitleg geven hoever ze met dat zelfstandig handelen willen gaan. Daarbij spelen de
verschillen in verantwoordelijkhe-

den voor economie en milieu een
belangrijke rol. De minister van
Milieu, Norbert Röttgen, heeft de
minste problemen met de voorstellen van de Europese Commissie.
Hij ondersteunt het door de Commissie voorgelegde ontwerp voor
een energie-efficiencyregeling volledig, zegt hij in een eigen bijdrage
in de Frankfurter Algemene Zeitung. Volgens zijn ministerie kan
daarmee volgens hem eenderde
van de behoefte worden gedekt.
Daarnaast moet volgens hem echter ruimte blijven voor eigen ideeën
van de lidstaten, mits ze een bewijs
leveren van de bereikte resultaten.
Opgelegd pandoer
De minister van Economische Zaken, Philip Rösler, wijst het opgelegde pandoer van ‘Brussel’ totaal
af. Hij noemt “dwangmaatregelen
de verkeerde weg” en is blij dat
Duitsland voor vrijwilligheid in
plaats van verplicht vastgelegde
doelstellingen heeft gekozen.
Insiders zien dat als een reactie
op het plan van de Commissie
om de besparingsverplichting af

E uroparlementslid L ambert van N istelrooij

‘EU moet in haar toekomstplannen
kiezen voor betaalbare energie’
Vervolg van pagina 1
Europarlementslid en energiespecialist Lambert van Nistelrooij (Europese
Volkspartij) is van oordeel dat de EU in haar toekomstplannen moet kiezen
voor betaalbare energie. Volgens hem kunnen de lidstaten, die zelf over
hun energiemix bevoegd blijven, “groen en groei prima combineren.”
DOOR JAN SCHILS, BRUSSEL
Van Nistelrooij reageert zo op het
Energiestappenplan 2050 van de
Europese Commissie. Hij zegt
zich in te zetten voor een groeiend aandeel duurzame energie in
de EU onder de voorwaarde van
een gelijk speelveld. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij dat een
keuze voor alléén duurzame energie over circa vijftien jaar leidt tot
een verdubbeling van de prijs. Van
Nistelrooij: “In een alternatief scenario, waarbij gekozen wordt voor

Lambert van Nistelrooij (Europees
Parlement): “Keuze voor alléén duurzame energie leidt over circa vijftien
jaar tot verdubbeling van de prijs.”
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zowel een groter aandeel duurzame energie, CCS en het gebruik
van gas en kernenergie stijgt de
prijs aanzienlijk minder.” Hij pleit
voor een geharmoniseerd stimuleringsbeleid in de EU, omdat de
verschillende nationale systemen
nu tot ‘subsidieconcurrentie’ tussen de lidstaten aanleiding geven.
Van Nistelrooij: “Onderzoek van
de Commissie wijst uit dat een geharmoniseerd systeem de lidstaten
10 miljard euro aan besparing kan
opleveren.”
Ontkoling
Europees
energiecommissaris
Günther Oettinger zweert bij het
Energiestappenplan 2050. Hij
voert daarbij het argument aan, dat
het mogelijke oplossingen voor
CO2-reductie aanreikt, die onder
alle omstandigheden een positief
effect hebben en daardoor belangrijke resultaten zullen opleveren.
Ontkoling van het energiesysteem
is volgens het stappenplan technisch en economisch haalbaar,
aldus de Eurocommissaris. “Alle
ontkolingsscenario’s maken het
mogelijk dat het streefdoel voor
emissiereductie wordt bereikt en
kunnen op de lange termijn minder kostbaar blijken te zijn dan het
huidige beleid.”

Infrastructuur
Afgezien van de keuze voor de ene
of andere energiemix noemt het
stappenplan een grotere mate van
energie-efficiency en een beduidende toename van het aandeel hernieuwbare energie noodzakelijk om
de CO2-doelstellingen voor 2050
te halen. De verschillende scenario’s tonen ook aan dat elektriciteit
een grotere rol zal gaan spelen dan
op dit moment. Gas, olie, kolen
en kernenergie komen in verschillende mate ook in alle scenario’s
voor, zodat de lidstaten de nodige
flexibiliteit hebben bij de keuze voor
een bepaalde energiemix. “Voorwaarde is wel dat snel een interne
energiemarkt met goede verbindingen tot stand wordt gebracht”, zegt
Oettinger. De energiecommissaris
benadrukt dat investeringsbesluiten voor de tot 2030 noodzakelijke
infrastructuur nu genomen moeten
worden, omdat het om dertig tot
veertig jaar geleden gebouwde infrastructuur gaat, die nu moet worden
vervangen. Onmiddellijk handelen
kan volgens hem duurdere ingrepen over twintig jaar voorkomen.
Oettinger: “De energieontwikkeling van de EU heeft in ieder geval
behoefte aan modernisering en een
veel flexibeler infrastructuur, zoals
grensoverschrijdende koppelingen,
slimme elektriciteitsnetten en moderne CO2-arme technologie voor
de productie, het transport en de
opslag van energie.”
Prijsstijgingen intomen
Het stappenplan beveelt ook aan

Duitsland nog steeds zoekende naar
maatregelen voor ‘Energiewende’
“In Europa en wereldwijd is Duitsland leidend op het gebied van
verbetering van de energie-efficiency”, scheef de Duitse milieuminister Röttgen onlangs. Hij noemde dit de drijvende kracht achter
de verandering van de energiekoers in zijn land. Maar of dat nog zo
is of blijft, is zeer de vraag want de Duitsers lopen ver achter met het
bedenken en uitvoeren van noodzakelijke maatregelen na de ‘Energiewende’. Pas enige weken voor de jaarwisseling riep de minister
ondernemers op voor een discussie over een Masterplan voor een
nieuwe energievoorziening, waarover al in de zomer door het Duitse parlement besloten was. Röttgen sprak hierbij niet namens zijn
collega-minister van Economische Zaken, die andere ideeën heeft.
De verbetering van de energie-efficiency speelt een belangrijke rol
in Duitsland. Eerder had de Duitse regering al vier wetenschappers
belast met de problemen bij de uitbreiding van de windparken op
zee en de benodigde aanpassingen van netwerken. De in Duitsland
actieve Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT had daar
ook al aandacht van de Duitse regering voor gevraagd, maar waarschijnlijk wacht die eerst het advies van de wetenschappers af. Tegelijkertijd pleit de Duitse industrie om een controlecentrum voor
Energiestrategie in Duitsland. n
te wentelen op de energiebedrijven. Die zouden kunnen worden
verplicht het verbruik van stroom
en gas van hun afnemers jaarlijks
met 1,5 procent te verminderen.
Behalve op politieke gronden wijst
Duitsland het afwentelen van die
taak op de energiebedrijven ook
af vanwege de opbouw van weer
een nieuw ambtelijk apparaat voor
toezicht en sancties. “De lidstaten
hebben daarvoor zelf voldoende
mogelijkheden en middelen”, aldus Rösler.

Hij is er ook tegen de doelen van
de efficiencyverbetering in absolute zin vast te leggen. Maatstaf
moet volgens dae minister meer
de groei van het bruto binnenlands product in verhouding tot de
inzet van energie zijn. Kortom:
bij meer economische groei mag
meer energie worden verbruikt.
De Europese Commissie moet
dat in de plannen opnemen, maar
weet vanwege de onenigheid
in de Duitse regering officieel nog
van niets.n

KPMG:
Verenigd Koninkrijk
kan geld besparen met
andere energiemix
Groot-Brittannië kan zijn doelstellingen voor 2020 voor uitstootvermindering ook halen met minder duurzame energie maar met meer kernenergie en gascentrales, zegt adviesorganisatie KPMG in zijn rapport
‘Thinking about affordable’. Op die manier zou het land goedkoper uit
zijn, aldus het rapport, dat meteen fel werd bekritiseerd.
DOOR ARJAN SCHIPPERS, LONDEN

Günther Oettinger (Europese Commissie): “De energieontwikkeling van
de EU heeft in ieder geval behoefte
aan modernisering en een veel flexibeler infrastructuur.”

de prijsstijgingen in te tomen:
“De investeringen die nu worden
gedaan, maken de weg vrij voor
de laagst mogelijke prijzen in
de toekomst. Tot 2030 zullen de
elektriciteitsprijzen zeker blijven
stijgen. Daarna kunnen ze dalen
door de lagere voorzieningskosten, het besparingsbeleid en de
verbeterde technologie.” Volgens
het plan zullen de kosten worden
gecompenseerd door de ruime
mate van duurzame investeringen in de Europese economie, de
plaatselijke werkgelegenheid die
daardoor wordt geschapen en de
verminderde afhankelijkheid van
ingevoerde energie. n

Onshore wind stuit op toenemende
bezwaren en offshore wind is te
duur, staat in het rapport te lezen.
Vooral door wind op zee te schrappen kan veel geld worden bespaard.
Ook is er in het KPMG-scenario
geen ruimte voor biomassa, getijden- of golfslagenergie of geothermische energie. Uit de berekeningen blijkt een scenario met meer
nucleaire energie, gascentrales en
ook schone kolencentrales bijna
40 miljard euro goedkoper dan het
scenario waarop de regering nu
afstevent. De doelstellingen voor
uitstootvermindering zouden nog
steeds worden gehaald; die voor
het percentage duurzame energie
niet. De auteur van het rapport zegt
uitsluitend naar het kostenplaatje
te kijken en niet naar beleidsoverwegingen.
Misleidend
Maar volgens brancheorganisatie
RenewableUK is het rapport misleidend. De organisatie zegt dat
over het hoofd wordt gezien dat
de oorzaak van de stijging van de
energierekeningen niet gelegen is
in de extra kosten voor duurzame
energie, maar in de hogere prijzen
voor geïmporteerd gas.

Verder worden de kosten van
kernenergie onderschat. Zo is
er geen rekening gehouden met
de toekomstige kosten voor opruiming van kernafval en ontmanteling van de centrales. Ook
is de inschatting van het aantal
kerncentrales dat voor 2020 zou
kunnen worden gebouwd te optimistisch. Ook baseert het rapport
zich, aldus Renewable UK, op
foute aannames over windenergie. Volgens het rapport werken
windturbines maar eenderde van
de tijd. Niet waar, zegt de organisatie, ze werken 80 procent van
de tijd en eenderde van de tijd op
volle capaciteit. Bovendien wordt
geen rekening gehouden met
de lage operationele kosten van
windturbines, die de hoge kapitaalkosten compenseren.
Groene weg
De discussie over de energiemix is
van belang omdat de regeringscoalitie niet op één lijn zit. Minister
Huhne van Energie wil voort op
de ingeslagen groene weg. Maar
minister van Financiën Osbourne
lijkt wat gas terug te willen nemen.
Onlangs zei hij dat het VK zijn uitstoot niet sneller moet beperken
dan andere EU-landen dat doen. En
dat is politieke taal voor ‘geef maar
niet teveel geld uit aan duurzame
energie’. n
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Miss Sophie

Door
Coby van der
Linde

Inmiddels heeft alweer het zoveelste bilateraaltje plaatsgevonden tussen de twee in de aanloop
naar, alweer, een moeder van alle
toppen. Griekenland vertoont wederom tekenen van acute stress
en de moed moet de trojka, die
binnenkort weer polshoogte moet
gaan nemen in Athene, zo langzamerhand in de schoenen zakken.
De begrotingsunie die de EU naar
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Duits voorbeeld uit de as moet
doen herrijzen is nog in de maak,
maar doet vermoeden dat goedschiks of kwaadschiks een ieder
nu in de Duitse mal zal worden
geperst. In die zin is de rol van
Frankrijk opmerkelijk, omdat het
moeilijk voor te stellen is dat ook
zij zich gemakkelijk in de nieuwe
mores zal schikken. Maar het zijn
uitzonderlijke tijden.
Mal
De perikelen van de monetaire unie
kunnen worden beschouwd als bijzondere omstandigheden die een
even bijzondere aanpak en maatregelen vergen. Maar denken we
verder, aan energie bijvoorbeeld,
dan bekruipt me de gedachte of de
Duitse ‘Energiewende’ niet de opmaat is naar ook daar een andere
mal. Met enige jaloezie wordt in
sommige kringen naar de nieuwe
politieke consensus op energiegebied in Duitsland gekeken. Even
opmerkelijk was het Duits-Franse
voorstel voor meer overleg, afgelopen september, over de elektriciteitssector waar coördinatieproblemen op tafel moeten komen.
Maar daar houdt de parallel voorlopig nog op. Vooralsnog moet de
mal van de interne markt het gelijke speelveld bewaken.
Wegenkaart
Een mogelijk vehikel van een
dergelijke ontwikkeling zou de
wegenkaart 2050 moeten zijn.
Deze pas geleden gepresenteerde
communicatie van de Europese
Commissie munt vooralsnog uit
in vaagheid en voorzichtigheid.
Immers, de brandstofmix van landen is een nationale bevoegdheid.

Toch zal door het aanscherpen van
de CO2-uitstootplafonds of eventuele voorschriften voor aandelen
van duurzamere energiebronnen
wel degelijk de nationale keuze van
de nationale brandstofmix worden
beïnvloed. Met de leidende rol van
Duitsland in gedachten op het vlak
van de eurocrisis, is het niet zo
moeilijk voor te stellen dat de wegenkaartdiscussie ook in Duitse
richting wordt getrokken. Het
perspectief van een versnelde energieomwenteling zoals in Duitsland
gepropageerd, lijkt aantrekkelijk,
maar houdt tegelijkertijd weinig
rekening met de specifieke kenmerken van de energie-economie
van de andere EU-lidstaten. Het
is niet één maat voor allen. De wegenkaart moest juist verschillende
routes schetsen, waar een ieder
een eigen weg kon uitstippelen
naar het beoogde (zelfde) doel,
passend bij de energie-economie
van het land in kwestie.
Subsidiariteit
De beoogde benadering van de
wegenkaart rust op het doelmatig
inzetten van subsidiariteit om te
komen tot een verduurzaming van
de energie-economie. Subsidiariteit was vooral een belangrijk punt
in de Europese Raad van voor de
Eurocrisis. Het komt, vele Eurotoppen verder, over als een benadering die nog moeizaam past in
de meer dwingende wijze van besturen anno nu. Het kan zijn dat de
energiesector juist met rust gelaten
zal worden om de soevereine zenuwen niet verder te tarten, maar een
subsidierace ligt op de loer en er
is al sprake van soms vervelende
beleidsconcurrentie. Ook moet er

van alles uit de kast worden gehaald om bedrijven te dwingen te
investeren in infrastructuur die
kan voldoen aan de nieuwe systeemeisen en aan die van voorzienings- en leveringszekerheid. Nu
willen de zichtbare handen steeds
weer aan de knoppen draaien om
te zorgen dat de onzichtbare hand
het juiste publieke resultaat heeft.
Met 27 handen aan even zo vele
knoppen gaat het niet lukken en in
de sfeer van vandaag kan zo maar
een dominant stel handen een
zwengel aan het beleid gaan geven.
Parodie?
Voor relatief kleine open landen
als Nederland bestaat een voorkeur voor het sturen vanuit Brussel in plaats van door een DuitsFranse tandem, omdat Nederland
daar een institutionele stem heeft.
Nederland heeft altijd zijn positie
tussen de grote drie goed kunnen
uitbaten. Ook op energiegebied
speelde het Verenigd Koninkrijk in
Nederland een belangrijke rol in de
oriëntatie van het beleid en vormde
het vaak een brug tussen de marktopvattingen elders op het continent. In de politieke verhoudingen
anno 2012 wankelt die oude orde.
In de parodie op Dinner for One zat
Cameron als denkbeeldige gast
aan tafel met reeds gecedeerde
Europese leiders. Nederland zal
de borst nat moeten maken om
zijn rol te kunnen blijven spelen.
Gelukkig Nieuwjaar!
Coby van der Linde is hoofd van het
Clingendael International Energy Programme en hoogleraar Geopolitiek en
Energiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen. n
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De verschuivende continenten op
wereldkaarten uit een heel erg ver
verleden zijn een bron van inspiratie als je nadenkt over het reilen en
zeilen in een toekomstige wereld,
waar de Middellandse Zee verdwenen is, waar Afrika tegen India aan
drijft en waarbij je vanuit San Francisco de Chinezen aan de overkant
van het water kunt toezwaaien.

Door
Aad Correljé

Een even fascinerend beeld wordt
gevormd door de reeksen van
kaarten waarop energiestromen
tussen de producerende en consumerende landen op de continenten
worden weergegeven. In plaats van
verschuivende tektonische platen
zien we dan dat de continenten
zich in de loop der tijd in meer of
mindere mate met elkaar verbinden en dan weer afstand nemen.
Na de industriële revolutie zien we
Groot-Brittannië en Europa naar elkaar toegroeien door de handel in
steenkool. En in de eerste helft van
de 20ste eeuw verschuift Latijns
Amerika richting de VS, terwijl Nederlands Indië de banden met Azië
en Europa aanhaalt via de handel in
petroleum. Nog later, na de Tweede
Wereldoorlog, komt het MiddenOosten vrij snel in het centrum van
de wereld te liggen via dikke stromen ruwe olie. Na de jaren ’70 drijven de continenten weer wat uit elkaar, als iedereen zijn eigen olie uit
de grond (of de zee) weet te halen.
Nog spannender wordt het als
we naar de tektoniek van de continentale energiemarkten in de
toekomst kijken. En naar de veranderingen in de voorspellingen! Nog
niet eens zo lang geleden, vlak na
het begin van deze eeuw, lieten
de kaarten zien dat het MiddenOosten haar centrale positie weer
terug zou krijgen, als belangrijkste
olieleverancier aan alle continenten. Elders zouden de reserves uitgeput raken en veel nieuws zou er
niet gevonden worden. Het meeste
was immers al ontdekt.

17-01-2012

Op Oudejaarsavond lagen de
Duitse tv-kijkers in een deuk over
een bewerking van Dinner for
One uit 1963, met in de hoofdrollen Angela Merkel als Miss Sophie en Nicolas Sarkozy als de butler die alle denkbeeldige gasten
speelt om Miss Angela in de waan
te laten dat haar oude Europese
vrienden nog steeds politiek in leven zijn. Het filmpje had de nieuwe titel ‘De 90ste Eurotop of Euro’s
voor niemand’ gekregen. Hoewel
humor louterend kan werken in
een periode van hoogspanning, is
het maar de vraag of het lachen
ons niet snel vergaat. In rap tempo is het illustere koor van 27 een
Duet aan het worden, met slechts
ondersteunende vocalen, zo lijkt
het, voor de rest. Met verkiezingen in Frankrijk in het verschiet,
komt ‘the Single Voice’, waar de
EU al zo lang naar verlangd heeft,
aardig dichtbij.

De tektoniek van
de intercontinentale
energiemarkten

Wat deze kaarten ook lieten zien,
was een vergelijkbaar patroon voor
de opkomende handel in vloeibaar
gemaakt aardgas (LNG). Tot dan
toe was de rol van LNG beperkt
geweest in de wereldhandel, want
aardgas werd meestal via pijpleidingen door producenten aan consumenten op hetzelfde continent
geleverd. Maar technische voortgang en kostenreducties in de LNGketen, en de verwachte uitputting
van de bestaande gasvelden, voorspelden een grote toekomst als
nieuwe gasleverancier voor verre
landen die grote hoeveelheden gas
in de grond hadden zitten, of waar
het afgefakkeld werd bij de winning van ruwe olie. Daarbij werd
ook verwacht dat zich een wereld-

markt voor LNG zou gaan ontwikkelen, analoog aan die voor olie.
Grote stromen vloeibaar gas zouden het Midden-Oosten, maar ook
Rusland, Latijns Amerika en zelfs
Australië midden op de wereldkaart positioneren. Noord-Amerika,
Europa en Azië, met China en India
als snel groeiende consumenten,
zouden zich rond de producenten
scharen als grootafnemers.
Sinds korte tijd moeten er echter weer nieuwe kaarten van de
energiemarkttektoniek
getekend
worden. Nu is het de snelle ontwikkeling in de productie van onconventioneel gas en olie in de VS, die
mogelijke nieuwe patronen suggereert. Hoe zou dat patroon er uit
kunnen gaan zien? De verdeling van
potentiële voorkomens van dit soort
gas laat zien dat het vaak voorkomt
als er ook kolen in de grond zitten.
Dat levert een beeld op waarbij de
VS zich weer op enige afstand van
de wereld zou kunnen plaatsen
waar het de gasstromen betreft.
Maar ook op het gebied van de
olievoorziening van de VS lijkt deze
mogelijkheid te bestaan. Dat zou
betekenen, dat de VS zich vanuit het
oogpunt van voorzieningszekerheid
minder hoeft aan te trekken van wat
er in wereld gebeurt. Te meer omdat
landen in West-Afrika en Brazilië, na
de vondsten van aanzienlijke nieuwe olievoorkomens, zich ook naar
het middelpunt van de kaart lijken
te begeven.
Landen die mogelijk wat naar de
randen van de kaart zouden kunnen verschuiven, zijn China en India, waar grote kolenvoorraden een
aanzienlijk potentieel aan gas voorspellen. Ze zouden dan een minder
groot beroep doen op de LNG-markt
dan verwacht. Dat zal onvermijdelijk
tot gevolg hebben dat er minder geïnvesteerd wordt in LNG-capaciteit.
Het valt dan nog maar te bezien of
de wereldwijde spotmarkt voor LNG,
met veel alternatieve leveranciers
en afnemers en gas-to-gas concurrentie, wel zal ontstaan.
En dat heeft dan weer consequenties voor Europa en haar traditionele gasleveranciers. Want bij
ontstentenis aan een ‘echte’ wereldgasmarkt, blijven de Europese,
de Russische en de Noord-Afrikaanse tektonische platen wel erg dicht
bij elkaar liggen. De gedwongen
continuering van de wederzijdse
afhankelijkheid op het gebied van
vraag, aanbod en investeringen in
de nabije toekomst geeft te denken. Daar passen misschien toch
andere omgangsvormen dan het
huidige, op economische rivaliteit
gebaseerde, model. Maar hopelijk
geeft juist de veelbelovende exploitatie van schaliegas in Centraal-Europa de ruimte tussen de Russische
en de Europese plaat, die nodig is
om daarmee te kunnen leven.
Aad Correljé is universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren
aan de TU Delft en verbonden aan
het Clingendael International Energy
Programme. n
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