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Op de drempel
De belangrijkste trends in de Neder-
landse energiesector zijn niet in één 
jaar te vangen. Toch durf ik wel zes 
ontwikkelingen te noemen die be-
palend in 2011 zijn geweest en waar 
we in 2012 onverkort mee te maken 
blijven houden.

De eerste is de discrepantie tussen 
benodigde investeringen en beschik-
baar geld. Er zijn enorm veel inves-
teringen nodig om een schone en 
betrouwbare energievoorziening tot 
stand te brengen. In de IEA scenario’s 
speelt dit het meest in het transport, 
maar het zichtbaarst is het in de elek-
triciteitsvoorziening. Schone elektri-
citeit is veel kapitaalintensiever dan 
de huidige voorziening en vereist 
een zwaarder net. Daar staan lagere 
brandstofkosten tegenover. Maar de 
Europese energiebedrijven hebben 
niet veel geld in kas en banken lenen 
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niet meer uit. De netbedrijven wor-
den door strenge toezichthouders 
in de gaten gehouden (ik kom daar 
later op terug). Nederland verkeert 
in een relatieve luxepositie met een 
groot bouwprogramma, maar ook 
hier gaan nieuwe projecten niet door. 
Hoe in zo’n situatie een nieuwe kern-
centrale gefinancierd kan worden, is 
mij een raadsel. In België, Frankrijk en 
Engeland is het tekort nog nijpender 
en worden nieuwe beleidsinstru-
menten overwogen of ingevoerd: 
een prijsvloer voor de CO2, tenders 
voor ook andere opwekking dan her-
nieuwbaar, of een capaciteitsmarkt. 
Als er geen internationale afstem-
ming plaatsvindt, zal dat de Neder-
landse situatie nog lastiger maken.

Kernenergie
De tweede is uiteraard de ramp in 
Fukushima en vooral het Duitse ant-
woord daarop. De onmiddellijke stil-
legging van enkele en het geleide-
lijke vervolg daarop voor de overige 
kerncentrales tot 2022 heeft in het 
belangrijkste EU-land tot een geheel 
nieuwe situatie geleid. Het is van 
exporteur elektriciteitsimporteur ge- 
worden. De prijzen stijgen. Elektrici-
teitskabels van noord naar zuid zijn 

nog harder nodig. De grote onder-
nemingen E.On en RWE hebben de 
winst dramatisch zien dalen en RWE 
voelt zich gedwongen met Gazprom 
over samenwerking te praten. Of 
Essent-centrales daar onderdeel van 
zijn is onbekend. Het Duitse model, 
waarin overheid en nationale kam-
pioenen nauw samenwerken, moet 
zich opnieuw uitvinden. Nederland 
kijkt daar enigszins verbaasd naar. 
Dat ethische overwegingen het ener-
giebeleid kunnen domineren is ons 
vreemd. Pragmatisme en nadruk op 
kosteneffectiviteit liggen ons meer. 
Maar we krijgen volop met de gevol-
gen van het Duitse beleid te maken.

Gasrotonde
Ten derde is onverdroten door-
gewerkt aan de gasrotonde. De 
Nordstream-gaspijp is gereed ge-
komen, we hebben Polen, de Oekra-
ine en Wit-Rusland minder nodig. 
De Duitse kernuitstap heeft het gas 
ook daar hernieuwde populariteit 
gebracht, zorgen om afhankelijkheid 
van Rusland zijn verdrongen. Het 
IEA schetst een gouden toekomst. 
De nieuwe LNG-terminal Gate in de 
Rotterdamse haven sluit Nederland 
aan op internationale LNG-verbin-
dingen. Minister Verhagen verklaart 
dat gas niet langer alleen een tran-
sitiebrandstof is (op weg naar de 
duurzame voorziening), maar ook 

een destination fuel kan zijn (daar 
onderdeel van). Dat is voor de gassec-
tor te hopen, maar wil het waar zijn, 
dan moet aan twee voorwaarden 
zijn voldaan: meer groen gas en een 
geleidelijke introductie van gas met 
Carbon Capture en Storage (CCS). 
Met de oprichting van de Stichting 
Groen Gas en de nieuwe SDE+ kreeg 
het groene gas in ons land een be-
langrijke impuls. Maar CCS heeft het 
moeilijk. Het verbod op CO2-opslag 
in het Noorden heeft het perspectief 
niet makkelijker gemaakt. De lage 
CO2-prijs biedt geen uitzicht op ren-
dabele toepassing. En zonder CCS is 
een duurzame energiehuishouding 
duurder (elektriciteit) of onmogelijk 
(industrie). Waarnemers noemen 
2012 dan ook het jaar van de waar-
heid.

Routekaarten
Impliciet is zo een vierde punt aan-
gestipt, de oriëntatie op de langere 
termijn. In het voorjaar van 2011 
kwam een Europese klimaatroute-
kaart tot 2050 uit, onlangs volgde 
de Nederlandse. Weinig opgemerkt 
is de uitspraak hierin van staatsse-
cretaris Atsma dat ook Nederland, 
onder voorwaarden, voor een Eu-
ropees broeikasgasreductiedoel in 
2030 is. Frankrijk, Duitsland en Enge-
land waren ons hierin al voorgegaan. 
Routekaarten zijn een eerste stap, ze 

uitvoeren is een tweede. Dat wordt 
de opgave voor 2012.

Lokale initiatieven
Een vijfde ontwikkeling is de op-
komst van lokale initiatieven. Bur-
gers en bedrijven gaan zelf aan de 
slag, lokale overheden ondersteunen 
dit. Minister Verhagen begreep deze 
tekenen des tijds en sloot 59 Green 
Deals waarin het nationale beleid 
gaat trachten belemmeringen weg 
te nemen. Een cruciale factor hierbij 
wordt de modaliteit van de energie-
belasting. Met een ruimere vrijstel-
ling daarvan worden steeds meer 
hernieuwbare investeringen zonder 
subsidie rendabel. Het ministerie van 
Financiën is uiteraard bevreesd voor 
daling van een stabiele inkomsten-
bron. In theorie is het niet zo moeilijk 
daar oplossingen voor te bedenken, 
maar in 2012 zal blijken of dat ook 
gaat lukken.

Netwerken
Als laatste noem ik het al aangestipte 
toegenomen belang van netwerken. 
Nederland heeft daarin een sterke 
uitgangspositie door de ervaring 
met ontbundeling in het lange af-
standsverkeer en de helderheid die is 
gecreëerd bij distributiebedrijven. In 
2012 zal blijken of de nationale net-
bedrijven TenneT en Gasunie hun fi-
nanciële spanning kunnen oplossen. 

Zeker zo interessant zijn de vele ini-
tiatieven gericht op intelligente net-
ten. Een landelijk geheel van proef-
projecten gaat dat ondersteunen en 
zal de informatie verduidelijken die 
nodig is om te bepalen of hier van 
een maatschappelijke baat sprake 
kan zijn, afgezet tegen de kosten.

Pieter Boot is verbonden aan het Plan-
bureau voor de Leefomgeving. n

Aanleg van ondergrondse elektriciteitssnelweg
Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT is begonnen met de aanleg 
van in totaal 20 kilometer ondergrondse elektriciteitssnelweg in de Rand-
stad. Het officiële startsein daarvoor werd medio dit jaar gegeven. De aan-
leg van deze kabel van het hoogste spanningsniveau is wereldwijd uniek en 
Nederland wordt hiermee koploper op het gebied van ondergrondse aanleg 
van dergelijke 380 kV-verbindingen. Nergens ter wereld worden dergelijke 
vermogens in een hoogspanningsnetwerk over deze lengte ondergronds 
aangelegd. Het innovatieve project wordt daarom ook intensief gevolgd en 
begeleid door beleidsmakers, wetenschappers en industrie. Onder meer 
de TU Delft heeft meerdere promovendi aan dit project verbonden.
De nieuwe verbinding door de 
Randstad wordt de komende jaren 
in fases aangelegd en is in totaal 
85 kilometer lang. Voor het eer-
ste gedeelte tussen Wateringen en 
Bleiswijk (in totaal 20 kilometer) 
zijn de procedures afgerond en is 
begonnen met de werkzaamheden. 
In deze zogenaamde zuidring, die 
begin 2013 gereed is, komt in totaal 
10 kilometer kabel ondergronds te 
liggen. Het tweede gedeelte loopt 
vanaf Bleiswijk naar Beverwijk. 

Carbon Capture & Storage in Nederland
Met het afblazen van het CCS (Carbon Capture & Storage)-project in het 
Zuid-Hollandse Barendrecht is een belangrijke pilot voor CO2-opslag in 
Nederland afgevallen. Ook de stopzetting van het kolengestookte deel 
van de in aanbouw zijnde Nuon Magnum-centrale in de Eemshaven (al-
leen het gasgestookte deel van de centrale wordt gebouwd) betekent dat 
CO2-afvang en -opslag hier niet zal plaatsvinden. CCS-projecten die wel 
operationeel zijn, zijn GDF K12 en CO2-afvang Buggenum. GDF K12 is in 
2004 door GDF Suez E&P Nederland in samenwerking met het ministerie 
van EZ gestart. Het betreft hier een CO2-herinjectieproject op het K12-B 
platform. De CO2 die vrijkomt bij de productie van aardgas wordt terug-
gepompt in de zandsteenlaag, zo’n 4.000 meter onder het zeeoppervlak. 
Jaarlijks gaat het om 20 kiloton CO2. K12-B is de eerste locatie ter wereld 
waar het broeikasgas CO2 in een gasveld onder de zeebodem wordt op-
geslagen. 

Buggenum en Rotterdam
In Buggenum doet Nuon een proef met vergassingstechnologie in de Wil-
lem-Alexander Centrale. Deze technologie maakt het mogelijk om CO2 af 
te vangen voordat de fossiele brandstoffen verbrand worden. Met de proef 
in Buggenum wil Nuon de technologie van CO2-afvang voor verbranding 
geschikt maken voor de energiesector. Binnen het Rotterdam Climate 
Initiative (RCI) is Deltalinqs, belangenbehartiger van het Rotterdamse 
bedrijfsleven, verantwoordelijk voor het CCS-Business Platform. Zo’n 
35 deelnemende bedrijven participeren in de uitvoering en realisatie van 
diverse CCS-projecten in Rotterdam en omgeving. Doel is om een indu-
striële keten van CO2-afvang en opslag te realiseren, waardoor een infra-
structuur ontstaat die het mogelijk maakt CO2 af te vangen, te vervoeren 
en offshore op te slaan. Op de Rotterdamse Maasvlakte bevinden zich twee 
andere CCS-projecten in een aanloopfase: E.On en Electrabel werken aan 
het ROAD-project, en de projecten van TAQA Energy en Wintershall zijn 
eveneens in voorbereiding.
 

Wind op land, wind op zee
In 2011 bedroeg de hoeveelheid opgesteld vermogen wind op zee 228 Me-
gawatt (MW). Op land stond eind 2010 2002 MW opgesteld, meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Cijfers over dit jaar zijn nog niet be-
schikbaar. Het aantal windmolens op zee bedraagt 96.
Op land stonden in 2010 1867 windmolens. De bijdrage van windenergie 
aan het totale eindverbruik van hernieuwbare energie bedroeg in 2010 
bijna 20 procent. 

Bij- en meestook van biomassa
Kabinet en energiesector vinden het belangrijk dat bij- en meestook van 
biomassa in kolencentrales blijft bijdragen aan de doelstelling 14 procent 
duurzame energie in 2020. Dit betekent dat de energiesector van 2012 tot 
2015 10 procent biomassa zal blijven bij- en meestoken in kolencentrales. De 
bedoeling is per 2015 het verplicht aandeel duurzaam in te voeren, waarmee 
ook het bijstookpercentage verder zal toenemen.

NorNed kabel: efficiënter gebruik van  
grensoverschrijdende capaciteit
Op 11 januari dit jaar is het elektriciteitsverkeer op de NorNed-kabel tus-
sen Noorwegen en Nederland ingepast in de prijsmarktkoppeling van 
Centraal-West-Europese en Scandinavische landen. De marktkoppelings-
methode is gezamenlijk ontwikkeld door de betrokken elektriciteitsbeur-
zen en netbeheerders en gericht op efficiënter gebruik van de beschikbare 
grensoverschrijdende capaciteit en verdere prijsharmonisatie tussen de 
verschillende regio’s.

Decentrale opwekking
Warmtepompen
Het aantal geïnstalleerde warmtepompen in ons land neemt de laatste ja-
ren toe. In 2010 bedroeg het aantal geïnstalleerde warmtepompen in wo-
ningen bijna 53.000, een toename van een kleine 8000 ten opzichte van 
2009. In (kantoor)gebouwen was het aantal ruim 62.000, een toename van 
bijna 10.000 warmtepompen.

Zonnestroom
In 2010 werd er ruim 20 Megawatt (MW) zonnestroom bijgeplaatst, bijna 
het dubbele ten opzichte van 2009 (bron: CBS). Dit resulteerde eind 2010 
in 88 MW opgesteld vermogen. De totale bijdrage van zonnestroom aan 
de hernieuwbare energie in ons land bedroeg dat jaar circa 0,3 procent. De 
verwachting is dat ook in 2011 het aantal zonnepanelen opnieuw is toege-
nomen. Door de dalende prijzen voor zonnepanelen is het voor particulie-
ren namelijk interessanter geworden om in zonnestroom te investeren.

HRe-ketel
De HRe-ketel is een nieuw type cv-ketel die naast warmte ook elektriciteit 
opwekt. Een aantal woningcorporaties toonde vorig jaar al serieuze inte-
resse in deze toestellen. Dit resulteerde in de loop van dit jaar in de plaat-
sing van een eerste tranche van driehonderd HRe-ketels. Nog eens circa 
2.000 HRe-ketels vinden nu hun weg in de sociale woningbouw. n
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