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In de eerste plaats benadrukt de 
Commissie de noodzaak om (ein-
delijk) de interne markt voor ener-
gie tot stand te brengen. Ze erkent 
dat werk moet worden gemaakt van 
stimulansen voor investeringen in 
stroomopwekking om een soepele 
integratie van energie uit hernieuw-
bare bronnen in de markt mogelijk 
te maken. De Commissie geeft de 
voorkeur aan regelingen die kos-
tenbesparingen aanmoedigen en 
waarbij oversubsidiëring wordt 
voorkomen. Om onnodige barriè-
res te vermijden, pleit zij ook voor 
meer samenhang tussen de steun-
regelingen in de lidstaten. 

Samenwerking
De Commissie moedigt ook het 
gebruik van de samenwerkings-
mechanismen van de richtlijn 
hernieuwbare energie aan. Door 
de samenwerkingsmechanismen 
kunnen de lidstaten energie uit 

Brussel wil stimulansen 
voor investeringen in 
stroomopwekking
De Europese Commissie wil dat de EU-landen naar een hogere versnelling 
overschakelen om de 20-20 doelstelling op een kosteneffectieve wijze te 
realiseren en wijst daarbij op een aantal hoofdgebieden. 

hernieuwbare bronnen onderling 
verhandelen om hun nationale bin-
dende doelen te halen. Dit houdt 
in dat de ene lidstaat bijvoorbeeld 
wind- of zonne-energie koopt van 
de andere of van een derde land 
buiten de EU. Dit kan goedkoper 
zijn dan wind- of zonne-energie 
in eigen land te produceren.  Wat 
de samenwerking inzake energie 
met het Middellandse Zeegebied 
betreft, stelt de Commissie ver-
beteringen voor van het regelge-
vingskader. Ze benadrukt dat een 
geïntegreerde regionale markt in 
de Noord-Afrikaanse landen groot-
schalige investeringen in de regio 
ten goede zou komen en Europa in 
staat kan stellen duurzame energie 
in te voeren. 

Mijlpalen
De Commissie wil dat er nu al 
beleidsopties en mijlpalen voor 
hernieuwbare energie tegen 2030 
worden vastgesteld. Daarbij denkt 
zij vooral aan nieuwe en strengere 
doelstellingen op het vlak van de 
broeikasgasemissies. Het emis-
siehandelssysteem ETS blijft de 
Commissie als belangrijkste in-
strument zien om de CO2-uitstoot 
ook in de toekomst te verminderen. 
Dat systeem wil ze dus behouden 
zien. Van de lidstaten vraagt zij 
meer aandacht voor energie uit 
hernieuwbare bronnen en naleving 
van de energie-efficiencyrichtlijn, 
waarover zij onlangs een compro-
mis sloten met het Europees Parle-
ment en die vanaf 2013 van kracht 
moet worden. n
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Kernenergie speelt in de meeste 
Britse energiescenario’s een voor-
name rol als bron van koolstofarme 
energie. In zijn nieuwe Energiewet 
neemt de regering zich voor kern-
energie, samen met duurzame 
energie, financieel te ondersteunen 
met zogeheten ‘contracts for diffe-
rence’, langetermijncontracten voor 
de levering van koolstofarme ener-
gie tegen een gegarandeerde prijs. 
Dat is op zijn minst controversieel, 
want altijd is gezegd dat een nieu-
we generatie kerncentrales niet zou 
worden gesubsidieerd. Maar ook 
met die contracten staan inves-
teerders nog niet te trappelen. De 
regering heeft nog geen duidelijk-
heid geschapen over wie eigenlijk 
garant staat voor die betalingen. 
Het ministerie van Financiën in elk 
geval niet. Potentiële investeerders 
hebben gezegd daar eerst zeker-
heid over te willen hebben.

Gesteggel
Maar ook voordat hierover gesteg-

Grote twijfels over Brits kernenergieprogramma
De ambitieuze plannen om in het Verenigd Koninkrijk een aantal nieuwe 
kerncentrales te bouwen staan op de tocht. Twee van de gegadigden, RWE 
en E.On, hebben zich al teruggetrokken. En bij de overige kandidaten zijn 
ook twijfels ontstaan.

Levensduurverlenging als optie
Een mogelijke oplossing voor het gat dat in de energievoorziening wordt geslagen door sluiting van kern-
centrales (en van kolencentrales!) is die kerncentrales langer openhouden. EDF, dat de meeste Britse kern-
centrales beheert, heeft daartoe ook verzoeken ingediend bij de Britse nucleaire toezichthouder, the Office 
for Nuclear Regulation (OND). Die heeft aangegeven daar niet onwelwillend tegenover te staan, zolang de 
centrales voldoen aan de veiligheidseisen. Langer openhouden van kerncentrales is uiteindelijk een com-
merciële beslissing, aldus het OND. Er is nog niets besloten, maar EDF zegt dat langer openhouden een 
goede oplossing voor de korte termijn zou zijn, waarmee de energiesector wat extra tijd krijgt. Maar net als 
EDF ziet de regering levensduurverlenging als een tijdelijke oplossing. Die nieuwe kerncentrales moeten er 
toch komen, vindt het ministerie van Energie. n

In juni verscheen Energy Techno-
logy Perspectives 2012 (ETP), de 
publicatie over langetermijntran-
sitie van het Internationaal Ener-
gie Agentschap (IEA). In haar voor-
woord legt IEA-directeur Maria van 
der Hoeven de vinger op de zere 
plek van ook het Nederlandse be-
leid waarvoor ze verantwoordelijk 
was: essentieel zijn (langetermijn)
doelen en voorspelbaar, consistent 
beleid, want alleen dat schept een 
investeringsklimaat dat voor scho-
ne groei nodig is.

De nieuwe ETP schetst drie lange-
termijnscenario’s die uitzicht bie-
den op een temperatuurstijging 
van 6, 4 of 2 graden Celsius. Het 690 
pagina’s dikke boekwerk begint 
met enkele belangrijke uitspraken. 
Een schoon groeipad (2 graden tem-
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peratuurstijging) levert een hogere 
voorzieningszekerheid en is zelfs bij 
hoge discontovoet voordeliger dan 
ongewijzigd beleid. Anders gezegd: 
de hogere investeringen worden te-
rugverdiend door lagere brandstof-
rekeningen – nog los van het feit 
dat bij lagere energievraag de prij-
zen van olie en gas minder snel zul-
len stijgen. Daarnaast is er minder 
afhankelijkheid van een enkel type 
brandstof. Belangrijkste belemme-
ring om dit voor elkaar te krijgen is 
niet het gebrek aan nieuwe tech-
nologie, maar de kostenverdeling 
(baathebbers zijn anderen dan in-
vesteerders), het financieringspro-
bleem (een schoon energiesysteem 
vergt relatief hoge up front inves-
teringen) en de complexiteit (het 
gaat niet zozeer om meer individu-
ele schone toepassingen, maar om 
een nieuw systeem). Cruciaal om 
dat te bereiken is volgens het IEA 
een coherente visie van de overheid 
inclusief heldere doelen en bijbeho-
rende beleidsinstrumenten, omdat 
in deze kapitaalintensieve sector 
anders geen investeringen mogelijk 
zijn. 

Drieledig beleid
In deze aanpak past een drieledig 
beleid. Meer energiebesparing door 
aanpak van marktfalen en nadruk 
op niet-economische knelpunten. 
Energiebesparing is immers ren-
dabel maar het gaat niet vanzelf. 
Het IEA noemt snelle, verplichte en 
energiezuinige renovatie van ge-
bouwen als een voor de EU relevant 
voorbeeld. Ten tweede het omzet-
ten van de werkelijke kosten in de 
energieprijzen, door emissiehan-
del of belasting en afschaffing van 
vervuilende subsidies. En ten derde 
meer onderzoek, ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe technologie 
om de schone opties goedkoper te 
krijgen. 

Eerste stappen
In de praktijk zijn al eerste stappen 
gezet. Relatief goed gaat het met 
wind op land en zon-PV, waar we 
harder lopen dan in de ‘roadmaps’ 
werd verwacht. CCS blijft echter 
sterk bij de verwachting achter, 
terwijl dit de ‘verzekeringspremie’ 
bij uitstek is tegen oplopende kos-
ten van emissiereductie; verder 

worden er niet alleen veel nieuwe 
kolencentrales gebouwd, maar is 
de helft daarvan ook inefficiënt. De 
bouw van kerncentrales – volgens 
het IEA nodig – is op het kritieke 
pad en het aantal elektrische auto’s 
moet per jaar verdubbelen om op 
dat pad te blijven. Maar bij elkaar 
is de noodzakelijke CO2-prijs om de 
reducties te realiseren ten opzichte 
van de vorige ETP verlaagd, wat een 
hoopgevend signaal is. Nieuw aan 
de ETP is de nadruk op dit beleids-
instrumentarium. Het dikke boek is 
daarmee een stap verder gekomen 
en gaat ook in op hoe de vernieu-
wing gerealiseerd kan worden. Im-
pliciet is dat ook een bijdrage aan 
het Europese debat over de vraag 
of we voor de langere termijn één 
of meer CO2-doelen nodig hebben. 
Het IEA kiest voor drie, omdat an-
ders de drie beleidsdomeinen niet 
elk worden aangepakt: energiebe-
sparing, CO2 en schone technologie 
(dus niet apart hernieuwbaar, maar 
alle uit CO2-optiek schone techno-
logie, inclusief CCS en kernenergie). 
Goed innovatiebeleid gaat dus ook 
over marktordening en de inzet van 

economische instrumenten en an-
dersom, de waarde van technologi-
sche ontwikkeling staat niet los van 
het CO2-doel.

Extra acties
De ETP heeft ook aandacht voor 
timingvragen. Sommige zaken 
kunnen niet wachten (grootscha-
lige renovatie van gebouwen), bij 
andere kun je nu inzetten op de-
monstraties terwijl grootschalige 
uitrol later volgt (zon-PV). In som-
mige gevallen is het beeld voor 
een scenario dat tot 2 of 4 graden 
temperatuurstijging leidt enigszins 
vergelijkbaar en zijn de opties dus 
robuust (sterk toenemend aandeel 
hernieuwbaar), in andere gaat van-

af zeker moment de ontwikkeling 
echt anders (aandeel gas of warm-
tekracht stijgt bij geringe ambitie, 
maar daalt uiteindelijk bij hoge 
ambitie). Het minst robuust is CCS: 
dat is cruciaal bij ambitieus klimaat-
beleid, maar komt anders niet van 
de grond.
Mijn conclusie voor Nederland is 
dat een nieuw kabinet beter eerst 
zo’n langetermijnstrategie kan ont-
wikkelen dan op korte termijn (2020 
is hier de korte termijn!) aan allerlei 
knoppen gaan draaien. Extra acties 
zijn nodig, maar vooral een kader 
waarin ze worden geplaatst.

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving. n
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Investeren in schone groei

gel ontstond, hadden RWE en E.On 
hun plannen al afgeblazen om 
met hun joint-venture, Horizon 
Nuclear Power, twee kerncentra-
les te bouwen. Financiële krapte 
werd daarbij als voornaamste re-
denen genoemd. Voor beide be-
drijven geldt dat zij in Duitsland 
voor flinke kosten komen te staan 
door de stopzetting van het kern-
programma daar. Voor Horizon 
Nuclear Power worden nu kopers 
gezocht. Het Franse staatsbedrijf 
EDF leek de meest geschikte kan-
didaat om nieuwe centrales te bou-

wen, zeker nadat de Britse premier 
Cameron en de toenmalige Franse 
president Sarkozy in februari af-
spraken intensief samen te werken 
op nucleair gebied. Maar de nieuwe 
bewoner van het Elysee, president 
Hollande, heeft aanzienlijk minder 
op met kernenergie. EDF-topman 
de Rivaz heeft verzekerd dat er niks 
is veranderd, maar het valt moeilijk 
in te zien hoe Hollande, die bijna de 
helft van de Franse kerncentrales 
wil sluiten, grote investeringen in 
een buitenlands kernavontuur zal 
steunen. Het Britse Centrica had 
zich aangesloten bij de plannen van 
EDF, maar topman Sam Laidlaw zei 
onlangs dat het nog allerminst dui-
delijk is of kernenergie een goede 
investering is.

Onzeker
Plannen voor bouw van een nieuwe 
centrale bij opwerkingsfabriek Sella-
field van een derde consortium, Nu-
gen, bestaand uit Iberdrola en GDF 
Suez, zijn ook op z’n minst onzeker. 
GDF heeft dezelfde problemen als 
EDF en het Spaanse Iberdrola heeft 
te maken met een zwakke thuis-
markt. Eerder trok het Schotse SSE 
zich al terug uit Nugen, omdat het 
allemaal te duur werd. Nugen zal 
niet eerder dan 2015 een besluit ne-
men. Als er geen nieuwe kerncen-
trales bijkomen, heeft het land een 
groot probleem. Van de bestaande 
kerncentrales, die op dit moment 15 
procent van de Britse stroom produ-
ceren, blijft er in de huidige plannen 
na 2022 maar één open. n


