
Energie Actueel, jaargang 15, nr 13 • dinsdag 6 november 2012 7

Europese producentenzonnepanelen juichen 
 EC-onderzoek Chinese bedrijven toe

Ook Amerika gaat Chinese  
zonnepanelen extra belasten 

(Pagina 2)BUITENLANDNieuws

Pleidooi voor de markteconomie
RWE-topman Peter Terium hield in Keulen een uitgebreid pleidooi 
voor de markteconomie. Want, zei hij, “de politiek reageert met steeds 
meer regulering en laat de markt steeds minder haar werk doen.” Zelf 
vertrouwt Terium meer op marktkrachten op Europese schaal. “Het is 
mijn vaste overtuiging dat alleen marktmechanismen in staat zijn om 
complexe industriesystemen, zoals de energiebranche, efficiënt te stu-
ren. Hoe groter een markt is, des te efficiënter functioneren prijssyste-
men en concurrentie.” n

De Duitse Energiewende lijkt in 
een nieuwe fase gekomen, waarin 
de bevordering van hernieuwbare 
energie de dominante factor van 
het gehele elektriciteitsbeleid zou 
kunnen worden, maar deze tegelijk 
meer marktconform wordt. Het gaat 
om de omslag van een steeds gro-
tere nichemarkt naar dominantie. 

Half oktober kondigde de Duitse 
milieuminister Altmeier een fun-
damentele herziening aan van de 
Erneuerbare Energie Gesetz (EEG). 
Hij noemde drie oorzaken: de on-
dersteunende bedragen houden de 
kostendaling en het uitbouwtempo 
niet bij, waardoor de totale onder-
steuning te duur wordt; de onder-
steuning is alleen op kwantiteit 
hernieuwbaar gericht, terwijl het om 
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een samenspel van alle energievor-
men en de regionale verdeling moet 
gaan; er is onvoldoende coördinatie 
tussen Berlijn en de regio’s. Achter-
grond hiervan is een toenemende 
onrust onder bevolking en mid-
delgrote bedrijven  over oplopende 
kosten: van 4,7 miljard in 2008 via 
12,1 in 2011 naar ruwweg 20 miljard 
euro in 2013.  Die zorg  is niet nieuw 
maar actueel, omdat de EEG opslag 
op de stroomrekening in 2013 met 
47% stijgt. De Duitse bevolking was 
de werkelijke drager van de transitie, 
uit een mengeling van zorg om het 
milieu en energietoekomst, behoef-
te het heft in de hand te nemen en 
eigen baat. De grote industrie werd 
in de bekostiging geheel ontzien: 
deze betaalt dit jaar 40 miljoen op 
een totaal van 13,5 miljard euro. Fei-
telijk heeft de grote industrie alleen 
baat, omdat door het ‘merit order 
effect’ de groothandelsprijs door 
aanvoer van wind- en zonne-energie 
daalt. Ook wordt het aantal bedrij-
ven dat nauwelijks hoeft te betalen 
uitgebreid – maar drukt de last dan 
nog meer op de anderen. Het finan-

cieringsmodel van de EEG is onder 
druk komen staan. Dat werd steeds 
urgenter door de enorme toename 
van zon-PV. In de eerste helft van 
dit jaar steeg de capaciteit daarvan 
tot 29 gigawatt (meer dan de gehele 
Nederlandse capaciteit). Het doel 
van 35% hernieuwbare elektriciteit 
in 2020 is bijgesteld naar 40%, tegen 
25% nu. Tegelijk neemt de flexibiliteit 
van het elektriciteitssysteem af. Gas-
centrales worden uit bedrijf geno-
men, maar tot 2015 komt er per saldo 
5 gigawatt aan kolencentrales bij die 
allemaal hard willen draaien. Over 
het probleem van het tekort aan 
netwerkcapaciteit is in deze krant al 
vaak geschreven. Minder aandacht 
kreeg de verregaande autarkiewens 
van Duitse regio’s. De analyse van 
Altmeier spreekt zelfs van ’export’ 
van de ene deelstaat naar de andere. 
Dat past ook in een beeld waarin 
de wisselwerking met omringende 
landen tot nu toe niet in de beschou-
wing werd meegenomen.

Wettelijke einddoelen
Wat gaan de Duitsers hieraan doen? 

 Net zoals bij zon-PV al het geval is, 
komen er per technologie wette-
lijke einddoelen met nadrukkelijker 
een, aan de jaarlijkse toename ge-
koppelde, daling van het subsidie-
bedrag. Als het einddoel is bereikt, 
stopt de ondersteuning. Tegelijk 
wordt de ondersteuning meer als 
premie dan als volledig subsidiebe-
drag vormgegeven, vergelijkbaar 
met de SDE+. Er komt een sterkere 
koppeling tussen de aanwezigheid 
van netten en de mate van onder-
steuning, wat tot regionale diffe-
rentiatie gaat leiden. Dit hangt ook 
samen met de totstandkoming van 
een landelijke netplanning in 2013. 
In de EEG komt apart aandacht 
voor energieopslag. Dit alles is al-
leen mogelijk als de regio’s en de 
Bondsregering meer samen optrek-
ken, wat tot onderling afgestemde 
groeipaden moet leiden. Een grote 
mate van consensus is daarbij es-
sentieel. Door een intensieve dia-
loog moet die in mei 2013 zijn be-
reikt, maar insiders denken dat dit 
voor de verkiezingen (september) 
niet gereed komt.

Andere zorg
Of de voorgestelde aanpak het doel 
van een rond hernieuwbare energie 
vormgegeven markt zal bereiken 
weten we niet. Op de achtergrond 
speelt een andere zorg mee. De ver-
wachting was dat de Energiewende 
nieuwe industriële banen zou ople-
veren. Maar komen die niet vooral 
in China terecht? Eerste analyses in-
diceren dat dit wellicht mee lijkt te 
vallen. Duitsland heeft een aandeel 
van 15% in het mondiale aanbod 
van milieutechnologie en grond-
stoffenefficiency en verwacht dat 

te behouden. Het grootste deel is 
van middelgrote bedrijven, actief 
in energie-efficiency. Op papier is 
energiebesparing ook een centraal 
onderdeel van de Energiewende, 
maar de financiering daarvan blijkt  
moeilijk. Maanden bleken nodig 
om een investeringsfonds van 400 
miljoen euro tot stand te brengen. 
Maar ja, in Nederland hadden we 
het wel sneller, maar werd het even 
later afgeschaft.

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving. n

Nieuwe stap Energiewende

EU ROPEES EN ERGI ECOMMISSAR IS GÜ NTH ER OETTI NGER

‘Duitse energiepolitiek is te 
weinig Europees’

DOOR JAN VAN HOOF, FRANKFURT

Oettinger zei op een onlangs gehou-
den congres aan de Universiteit van 
Keulen dat de Duitse Energiewende 
meer kans van slagen kan hebben 
als Duitsland meer zou samenwer-
ken met andere Europese landen 
en in de context van de Europese 
energiepolitiek. Daarnaast wees de 
eurocommissaris erop dat veel be-
slissingen van Duitsland negatieve 
uitwerkingen op de energiemarkten 
in andere Europese landen hebben. 
In het bijzonder moet het volgens 
hem bij de uitbreiding van trans-
portnetten tot een coöperatie op Eu-
ropees niveau komen. 

Technologieneutraal
Andere sprekers op het Keulse con-
gres spaarden de Duitse regering 
evenmin. Niemand minder dan de 
algemeen directeur van het energie-
wetenschappelijk instituut aan de 
Universiteit van Keulen, Marc Oliver 
Bettzüge, meent dat de politiek on-
danks het besluit de kerncentrales 

“Het weer samen brengen van Oost- en West-Duitsland is ook de voorwaarde voor het samengroeien van  
Europa geweest”, zei de president van het Duitse parlement, Norbert Lammert, begin oktober op de dag van de 
Duitse eenheid. Niet iedereen ziet dat zo, zeker niet als het om energiepolitiek gaat. De Europese Commissaris 
voor Energie, Günther Oettinger, heeft zijn landgenoten in de Duitse politiek onlangs in elk geval fors de les 
gelezen. Hij verwijt Duitsland dat het in zijn eentje een andere energiekoers is gaan varen. 

stil te leggen tot nu toe geen dui-
delijk concept voor de toekomstige 
vorming van de energiemarkt ont-
wikkeld heeft. Hij heeft de indruk 
“dat de politiek deze rol ontwijkt 
en liever over de mogelijke bijdrage 
van afzonderlijke technologieën 
voor de energievoorziening specu-
leert.” Volgens Bettzüge moet de 
bevordering en financiële steun van 
hernieuwbare energiebronnen tech-
nologieneutraal zijn.

Regionalisering
Opvallend was das zowel Bettzüge 
als de nieuwe topman van energie-

concern RWE, Peter Terium, grote 
nadruk legden op een grotere rol 
van de markteconomie en een ster-
kere invloed van de Europese Unie. 
“We hebben in de energiepolitiek 
een nieuwe bekentenis voor de 
markteconomie nodig. Dan zal ook 
de Energiewende slagen”, aldus Te-
rium. Hij waarschuwde daarnaast 
voor de toenemende regionalisering 
van de energievoorziening, zoals 
die zich onder andere in de energie-
politieke opstelling van de Duitse 
deelstaten aftekent.

Gezamenlijk plan
De Duitse regering heeft tot nu toe 
niet gereageerd op de geuite kri-
tiek. Maar Jürgen Schmid, lid van 
het gerenommeerde Fraunhofer 
Instituut voor energiesystemen en 
lid van de adviesraad van de rege-
ring, gaf als zijn persoonlijke reac-
tie dat eurocommissaris Oettinger 
gelijk heeft als hij over een geza-
menlijk plan voor Europa spreekt. 
“Daar is dringend behoefte aan. 
Maar Duitsland kan niet op andere 
landen wachten. Dus moet Oet-
tinger die andere landen er snel bij 
betrekken.” n

Dreigende stroomtekorten  
op Britse markt
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In 2015-2016 zal de buffercapaci-
teit in Groot-Brittannië zodanig 
zijn teruggelopen (van 14 naar 4 
procent), zegt OFGEM, dat niet 
kan worden uitgesloten dat er 
black-outs zullen optreden. De 
capaciteit loopt snel terug omdat 
oude kolencentrales voor 2015 
moeten sluiten. Een aantal daar-
van mag als gevolg van Europese 
regels nog maar een beperkt aan-
tal uren draaien en die worden 
snel opgebruikt nu de kolenprijs 
zo laag ligt. Voortijdige sluiting 
is dus niet uitgesloten. Ook raken 
de meeste Britse kerncentrales aan 
het eind van hun levensduur. OF-
GEM zegt dat in geval van dreigen-

de tekorten het mogelijk is eerst 
energie-intensieve industrieën stil 
te leggen. Het zal misschien zo’n 
vaart niet lopen, maar het lijkt wel 
voor de hand te liggen dat stroom-
prijzen zullen stijgen.

Zwalkend beleid
Tegenover de sluiting van oude 
centrales staat dat er weinig 
nieuwe (gas)centrales worden 
gebouwd, omdat het zwalkende 
energiebeleid investeerders doet 
aarzelen. Er ligt nog een nieuwe 
Energiewet bij het parlement die 
onder meer een capaciteitsmarkt 
voorstelt, maar er is nog te weinig 
duidelijkheid over prijsniveaus en 
lengte van contracten. Daar komt 
onzekerheid over schaliegas nog 
eens bij. Wordt er nu wel of niet 

geboord naar schaliegas in de 
Britse bodem en wat voor effect 
zal dat hebben op de gasprijzen? 
Desondanks heeft energieminis-
ter Davey onlangs aangekondigd 
dat er twintig nieuwe gascentrales 
bij zullen komen, naast alle duur-
zame energieprojecten. Maar de 
realiteit is dat investeerders wat 
huiverig zijn nu hun geld in nieuw 
gas te steken. Datzelfde geldt voor 
kerncentrales. Plannen om de ko-
mende jaren acht nieuwe kerncen-
trales te bouwen, lijken op niets 
uit te lopen. De ene na de andere 
mogelijke gegadigde valt af, voor-
al nu Chinese financiers het laten 
afweten. Er dreigt dus een behoor-
lijk gat in de Britse energievoor-
ziening. De beleidsdirecteur van 
Greenpeace in Engeland merkte 
fijntjes op dat wat het OFGEM-
rapport vooral duidelijk maakt, is 
dat het tijd wordt zuiniger om te 
gaan met energie. n

De Britse energietoezichthouder OFGEM heeft gewaarschuwd voor mo-
gelijke black-outs omdat oude kolencentrales niet snel genoeg worden 
vervangen.

Energiecommissaris Oettinger: “Veel beslissingen van Duitsland hebben  
negatieve uitwerking op energiemarkten van andere EU-lidstaten.”


