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Mankementen Doel 3 en Tihange 2 niet zo
onschuldig als Belgen kwijt willen
De afgelopen maand heeft het stilleggen van de kerncentrales Doel 3 in Vlaanderen en Tihange 2 in Wallonië de
wereldpers gehaald. Bij onderhoud bleek dat het reactorvat van Doel 3 zo’n 8.000 scheurtjes vertoonde. Omdat
het reactorvat van Tihange 2 van hetzelfde type is als Doel 3, werd ook deze kerncentrale voor nader onderzoek
stilgelegd. Intussen wordt de onrust verder aangewakkerd door het bericht dat het reactorvat van Doel 3 al in
1979 scheurtjes vertoonde.
DOOR JAN SCHILS,
BRUSSEL
Het probleem met de kernreactoren
betekent wel dat België momenteel
2.000 van de in totaal 6.000 megawatt aan nucleair productievermogen kwijt is. Zolang het zomer en

vakantie is en de economie niet optimaal draait, vormt dat nog geen
probleem. “Maar als beide kerncentrales dichtblijven en het wordt
een koude winter, bestaat er een
ernstig gevaar op stroomonderbrekingen”, waarschuwt de CREG, de
nationale energietoezichthouder.

Uitbrander
De CREG wordt bijgevallen door
directeur Willy De Roovere van het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Die deed er
nog een schepje bovenop door te
waarschuwen dat “Doel 3 mogelijk
nooit meer opgestart zal worden

en dat er méér dan 50 procent kans
bestaat dat er in Tihange 3 soortgelijke afwijkingen worden ontdekt
als in Doel.” Dat kwam De Roovere
prompt op een uitbrander van de
Belgische vice-premier en minister
van Economie, Johan Vande Lanotte, te staan: “De informatie die
de FANC-baas verspreidt over beide
kerncentrales is op zijn zachtst gezegd niet samenhangend. In plaats
van paniek te zaaien in de media,
zou hij beter de regering en de bevolking correct en concreet inlichten over de risico’s en zeggen wat
er te doen staat.” Op aangeven van
Vande Lanotte werd De Roovere
een paar dagen later met pensioen
gestuurd, ofschoon dat pas in november zou ingaan.
Slordig beleid
De incidenten in Doel en Tihange
tonen aan dat het slordige energiebeleid van de opeenvolgende regeringen van de afgelopen jaren - in
sommige Belgische kranten zelfs
een ‘non-beleid’ genoemd - de
elektriciteitsvoorziening erg kwetsbaar heeft gemaakt. Dat beleid was
niet in de eerste plaats gericht op
voorzieningszekerheid, maar op de
vraag hoe de energieproducenten
de staatskas konden spekken. Met
name de socialist Vande Lanotte en
later zijn politieke geestverwant, de
Waal Magnette, hebben op dat vlak
jarenlang strijd gevoerd tegen Electrabel, de eigenaar van de zeven
Belgische kerncentrales. Een strijd
die nog altijd voortwoedt.

Noodgeneratoren inschakelen
Wanneer het in België tot ernstige black-outs komt, zal het land stroom
moeten invoeren uit Nederland en Frankrijk, voor zover deze landen dit
op dat moment kunnen. Ook zullen twee klassieke centrales in eigen
land van samen 1.000 megawatt, die op sluiten staan, gereed worden
gehouden om bij te springen. Verder kunnen grote industriële verbruikers tijdelijk worden uitgeschakeld en kunnen windmolens mogelijk
een steentje bijdragen. Federaal minister van Economische Zaken,
Vande Lanotte, heeft ook een idee. Hij stelt voor om tijdens de piekuren
in de wintermaanden de noodgeneratoren van alle bedrijven te laten
draaien. “Ecologisch optimaal is het niet, maar het is beter dan een
black-out”, meent hij. n
Onrustwekkend
Ofschoon Electrabel en de federale
regering binnen- en buitenland proberen gerust te stellen dat Doel 3 en
Tihange 2 geen gevaar opleveren,
denken verschillende experts daar
anders over. Zo dringt Mycle Schneider, energieconsultant en nucleair
analist, die al 20 jaar lang het Europees Parlement en de overheid in
verschillende landen als Duitsland
en Frankrijk adviseert, aan op een
internationale en onafhankelijke
onderzoekscommissie. Die moet
volgens hem een antwoord vinden
op de vraag waarom de afwijkingen
in Doel 3 dertig jaar lang niet werden opgemerkt. Schneider: “Het is
zorgwekkend dat het controlesysteem faalt, terwijl dit soort mankementen tot kernexplosies kan leiden.” Volgens de Duitse expert zijn
materiaalproblemen onder de buitenlaag van dit type reactoren zoals
Doel 3 allesbehalve onschuldig. “Dit
kan tot gevolg hebben dat het reac-

torvat breekt. Deze reactoren werken met druk, te vergelijken met een
snelkookpan. Scheurtjes in het omhullende materiaal kunnen explosies veroorzaken. Een fabricagefout
gebeurt overal ter wereld, maar een
veiligheidssysteem, dat gebaseerd
is op talloze inspecties en een hele
reeks controles en vervolgens een zo
risicovol mankement jarenlang over
het hoofd ziet, is onaanvaardbaar.”
Schneider is niet tevreden met de
reactie van FANC-woordvoerster
Karina De Beule, die verklaarde dat
“we de afwijkingen nu pas hebben
kunnen zien, dankzij een nieuwe
ultrasone meettechniek.” Volgens
de Duitse expert bestaan ultrasone
meettoestellen al langer. “We weten
ook al langer dat corrosie en scheurtjes op plaatsen waar we niet zo
gemakkelijk bij kunnen, een risico
vormen. Ik wil zeker geen paniek
zaaien. Maar men mag nooit zeggen: ‘bij ons kan er niets misgaan’.
Dat zeiden ze in Japan ook.” n

De Energy Technology Perspectives van het IEA schat grootschalige
zon-PV in de Verenigde Staten ook
bij stevig klimaatbeleid voor 2030
niet goedkoper in dan gascentrales
en verwacht in 2050 een aandeel in
de Europese elektriciteitsmarkt van
12 procent.

tot gederfde belastingopbrengst
van 100 miljoen euro zou leiden.
De subsidie uit het Lenteakkoord
was niet nodig, want onderliggende groei is er toch wel. We hebben
een goede kennispositie. Gezien de
enorme groeimarkt, waar Nederland volgens adviesbureau Roland
Berger nog weinig van profiteert,
lijkt het beter goed te kijken waar
in de mondiale waardeketen ook
Nederlandse bedrijven een bijdrage
kunnen blijven leveren.

Een zonnige toekomst
Zon-PV is het mooiste voorbeeld
van de belofte van hernieuwbare
energie. Jarenlang onderzoek en
ontwikkeling, voorzichtige toepassing, gestage kostendaling …. en
dan een doorbraak. Maar zon leert
ons ook een les: de doorbraak kan
het beleid verrassen, dat moeite
heeft zich snel aan de nieuwe werkelijkheid aan te passen.

Door
Pieter Boot

Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling in Duitsland. Een stabiel beleid
zorgde hier jarenlang voor een rustige groei van zon-PV. In 2008 was
de elektriciteitsproductie door zon
er nog lager dan het jaar ervoor.
Maar daarna explodeert deze: 2,2
terawattuur (TWh) in 2008, 6,5 in
2009, 11,7 in 2010 en 19,5 in 2011.
Oorzaak was een enorme kostendaling, veroorzaakt door massaproductie in vooral China. De aanpassing van de vergoeding kon de
dalende prijzen niet bijbenen en
boeren en burgers kregen de smaak
te pakken. De netto vergoeding
(uitgekeerd bedrag minus markt-
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prijs) steeg door de kostendaling
minder snel, maar toch ook enorm:
van 2,2 miljard in 2008 naar 7,5 miljard euro in 2011 (en dat is dus voor
vele jaren vastgelegd).

Te gortig

steund. Zelfs in China is er nu een
feed-in tarief van omgerekend 14
cent per kWh en in Japan is deze
vastgelegd op 35 cent per kWh. Dat
levert natuurlijk veel nieuw vermogen op.

Dit werd ook het Duitse beleid te
gortig en eind juni konden Bondsdag en Bondsraad het eens worden
over een aanpassing. Die oogt elegant. Kleinverbruikers krijgen een
vaste vergoeding van 19,5 cent per
kilowattuur, grotere producenten
(van 1 tot 10 megawatt) van 13,5
cent per kWh en nog grotere producenten helemaal niets. De ondersteuning voor nieuwe investeringen daalt jaarlijks met ongeveer
12 procent, maar als de capaciteitstoename meer is dan 2,5 – 3,5 MW
wordt dat tot meer (tot 29 procent)
versneld en als het minder is, kan
het bedrag ruwweg gelijk blijven.
Eind 2011 was er een capaciteit van
24,9 gigawatt (gelijk aan 20 forse
kolencentrales) en als 52 GW bereikt is gaat de ondersteuning op
de schop.

Meebewegende premie

Nu is Duitsland maar een voorbeeld. Vorig jaar was de toename
in Italië nog groter en in België is
die jaarlijks twintig tot dertigmaal
zoveel als in Nederland. Dat wordt
ook daar financieel sterk onder-

Meer animo

Maar hoe gaat dit verder? Dat hangt
vooral van twee factoren af: kan het
elektriciteitssysteem het aan en
hoe snel wordt het nog goedkoper?
Duitsland en Italië lopen noodgedwongen voorop in het nadenken
over de inpassing in het net. Men
realiseert zich dat de ondersteuning meer marktconform moet
worden: de elektriciteitsproductie
is nodig wanneer er vraag is. Het
starre feed-in tarief wordt vervangen door een met de marktprijzen
meebewegende premie zoals we in
Nederland al hebben. Maar wil dat
voor de kleinverbruiker werken, dan
heb je ook intelligente netten en
meer hoogspanningslijnen nodig.
Het hele begrip van simpele saldering zal uiteindelijk op de helling
gaan.

Even interessant is de vraag naar
kostendaling. Reken maar na.
Ondersteund door veel R&D en
slimme kennisketens zouden bij
elke verdubbeling van capaciteit

de kosten met 20 procent kunnen
dalen. Mondiaal is de zonnecapaciteit in 2009-11 verdrievoudigd (de
fabriekscapaciteit overigens veel
meer, die is naar schatting het dubbele van de productie, zodat een
tijdelijke correctie in de kostendaling waarschijnlijk is). Met een
beetje rekenen zit je rond 2020 in
gebieden met goede zon op groothandelsprijzen. Nu wordt elke capaciteitsverdubbeling lastiger, want
er is al meer. Maar naarmate het
zonder subsidie kan, zal er ook meer
animo voor zijn. De mainstream
vooruitzichten zijn voorzichtiger.

In de marge

Nederland doet alleen in de marge
mee. Door de saldering hebben we
een impliciete ondersteuning van 13
cent per kWh. Geschat is dat bij een
mogelijke vertienvoudiging van de
capaciteit van eind 2011 dat in 2020

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