
Shell: Apocalyptisch denken

over energie onzinnig 

rein willems

De uitdaging van de transitie van fossiele naar duurzame bronnen is enorm.

Daarnaast zal de energievraag de komende halve eeuw ook nog eens verdubbe-

len. Toch is het volgens Rein Willems, president-directeur van Shell Nederland

B.V., onnodig om over de toekomst erg pessimistisch te zijn. Zo is het apocalyp-

tische beeld van de Club van Rome, geen werkelijkheid geworden. Niet in de

laatste plaats, omdat de mogelijkheden van technologische vooruitgang ver-

keerd zijn ingeschat en omdat exploratie van trends nog geen adequaat toe-

komstbeeld oplevert. Er zijn historisch gezien redelijk overtuigende argumen-

ten voor het gelijk van de vooruitgangsoptimisten, aldus Willems. Op basis van

diverse energiescenario‘s hebben we naar zijn inschatting nog wel een halve

eeuw de tijd om de grootschalige bronnen te bedenken en een begin te maken

met de commercialisering ervan. In die tijd is er nog genoeg ‘conventioneel fos-

siel‘ (kolen, olie en gas), aan de flanken waarvan duurzame bronnen zich kun-

nen ontwikkelen. Daarna is er nog tijd om onconfessioneel fossiel tot commer-

cialiteit op wereldschaal te brengen. Om deze duurzame toekomst mogelijk te

maken is het wel nodig om ‘duurzaamheid’ op verschillende wijzen in de be-

drijfsvoering in te bedden. 

Eén zin uit de uitnodiging van het Wetenschappelijk Bureau voor het CDA om een

bijdrage aan dit blad te leveren (‘Vormt de schaarste aan olie voor Shell een

Apocalyptisch perspectief?’) heeft me nogal aan het denken gezet. Niet de vraag

zelf, het antwoord is namelijk een ongeclausuleerd ‘nee’, maar wel omdat ik pro-

beer te doorgronden uit welke cultuurvisie deze vraag is ontstaan. 

Een ‘apocalyptisch perspectief’ is voor mij namelijk het beeld van rampspoed, on-

dergang zelfs. Waarom zou de theoretische eindigheid van fossiele brandstoffen

überhaupt een gevoel van ondergang teweeg brengen? 

Ik hoor u nu denken ‘Hij zegt theoretische eindigheid. Maar de voorraden steen-

kool, olie en gas zíjn toch eindig?’ Dat zijn ze natuurlijk, maar acute angst is niet

nodig. Ieders aandacht gaat altijd uit naar ‘bewezen oliereserves’ (nu wereldwijd

rond 1.100 miljard vaten, ofwel 40 jaar huidige consumptie), maar daarnaast zijn

er andersoortige reserves. Ten eerste zijn er de waarschijnlijke en mogelijke oliere-

serves. Uit die hoek worden de bewezen reserves jaarlijks met ongeveer net zoveel

aangevuld als de productie bedraagt. Die reserves-production-ratio van ongeveer 40

jaar gold namelijk ook al zo rond 1975. 
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Ook is er aardgas, eveneens in de categorieën bewezen, waarschijnlijk en moge-

lijk. Daarnaast is er ‘onconventionele olie’, zoals oliezanden (‘heavy oil’, olie ver-

mengd met relatief zachte grondlagen) en schalie (‘shale oil’, olie in harde gesteen-

ten): samen in bewezen reserves mogelijk zelfs groter dan de conventionele olie

op de wereld. Shell produceert (in Canada) olie uit oliezanden, en heeft in de

Verenigde Staten een grootschalig proefproject voor de winning van schalie. Na

een voorbewerking levert dit standaard-olieproducten op. Ook valt er aardgas te

winnen uit steenkoollagen, bijvoorbeeld door CO2 in die lagen te injecteren. De

naar verwachting winbare olie- en gasreserves komen met deze bronnen in de

buurt van de 3.500 miljard vaten olie-equivalent.   

En dan zijn er natuurlijk kolen zelf. Rechtstreeks te gebruiken, met name in elek-

triciteitscentrales, maar met moderne vergassingstechnieken is er ook olie uit te

maken. Hoeveel steenkool er is? Volgens geologen mogelijk drie maal meer – in

energiehoeveelheid gemeten – dan alle gas en olie samen, conventioneel en niet-

conventioneel. 

Gaan we als mensheid al deze reserves gebruiken? Bij Shell – en niet alleen daar -

leeft de overtuiging dat al lang voordat het theoretisch laatste vat koolwaterstof-

fen aangebroken zou moeten worden, de wereld op een ander, duurzaam stelsel

van energievoorziening is overgegaan. Het tempo waarin dat gebeurt hangt sterk

af van politieke keuzes (bijvoorbeeld limitering van de emissie van broeikasgas-

sen) en van technologiedoorbraken (hoe maak je betaalbare duurzame bronnen,

of systemen om broeikasgassen uit de atmosfeer te houden, bijvoorbeeld door ze

ondergronds te bergen in waterlagen en/of lege gasvelden.) 

De race naar dat ‘duurzame doel’ is reeds begonnen. Shell investeert er nu al in.

Met $1 miljard in het tijdvak 2004-2009 gaat het om niet meer dan een paar pro-

cent van het totaal aan investeringen, maar het betreft hoofdzakelijk R&D en pro-

ductie die relatief kleinschalig is, omdat de markten – door de huidige hoge kost-

prijs van duurzame technieken – dat ook nog zijn. Shell concentreert haar

inspanning op solar, wind en biomassa. En op technieken rond CO2-sequestratie. 

Is de mensheid slim of dom?

Geen ‘Apocalypse Now‘ dan, maar op de verdere termijn dan? Dat is vragen of de

mensheid dom of slim is. Dom zou zij zijn als het een verrassing werd. Dat is niet

waarschijnlijk, want overal wordt al gezocht naar duurzame substitutie van fos-

siel. Om een aantal redenen: de fysieke eindigheid, uit milieu-overwegingen en

met een strategische achtergrond, immers tweederde van alle conventionele olie

in de wereld ligt in slechts één regio, het niet bijster stabiele Midden-Oosten. 

De volgende vraag is of de mensheid slim genoeg zal zijn om die nieuwe bronnen

daadwerkelijk te vinden en ze tijdig uit te werken tot grootschalige commerciali-

teit. Ik twijfel daar niet aan. We hebben naar mijn inschatting nog wel een halve
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eeuw de tijd om de grootschalige bronnen te bedenken en een begin te maken

met de commercialisering ervan. In die tijd is er nog genoeg ‘conventioneel fos-

siel’ (kolen, olie en gas), aan de flanken waarvan duurzame bronnen zich kunnen

ontwikkelen. 

Daarna is er nog tijd om renewables tot commercialiteit op wereldschaal te bren-

gen. Aan onconventioneel fossiel zijn, zoals ik in het begin aantoonde, immers

nog grote reserves af te tappen. 

Is de mensheid zo slim? Blijft de technologische ontwikkeling zich versnellen, of

zal de hersenkracht van de mens zomaar opdrogen? Bent u een vooruitgangsopti-

mist? Of meer apocalyptisch van karakter? 

De rij opties is lang: kernfusie, een nieuwe generatie kernsplijting, hoogrende-

ments-zonnecellen, windturbines, biomassa, geothermische hitte, getijden. ‘Hij

vergeet waterstof’, zegt u? Waterstof is geen energiebron, het is een energiepro-

duct, dat gemaakt moet worden, met de inzet van veel energie… Het zijn wel alle-

maal technieken die veelal nog op de onderste sporten van de ontwikkelingslad-

der staan. 

De wereld gebruikt momenteel 200 miljoen vaten olie-equivalent per dag aan pri-

maire energie. Fossiele bronnen leveren daarvan 80 procent – ik gebruik afgeron-

de cijfers. De rest is verdeeld over waterkracht (±5 procent), kernsplijting (±5 pro-

cent) en traditionele biomassa – zoals brandhout – plus afvalverbranding (±10

procent). Het aandeel van wind en zon is minimaal, letterlijk nog ‘werk achter de

komma’. 

Energievraag verdubbelt, minstens…

Alsof de uitdaging van de transitie van fossiele bronnen naar duurzame al niet

groot genoeg is, moet u ook bedenken dat de wereldvraag naar energie blijft stij-

gen. En niet weinig: Shell-scenario‘s (net als die van bijvoorbeeld de IEA en collega-

oliemaatschappijen) gaan er vanuit dat de vraag naar energie in de komende hal-

ve eeuw minimaal verdubbelt. Voornamelijk door een verwachte verdere

welvaartsgroei in India en China, samen zo‘n 2,3 miljard mensen nu, meer dan

een derde van de wereldbevolking. Bovendien groeit ook de wereldbevolking ver-

der: van nu 6,3 miljard naar iets van 9 miljard in 2050.  

De uitdaging voor de wereld is een drieledige:

1 Ontwikkel voldoende nieuwe fossiele reserves: niet alleen om te voorzien in 

de groeiende vraag naar energie, maar ook om de natuurlijke uitputting (met

zo‘n vijf procent per jaar) van bestaande reservoirs aan te vullen. 

2 Ontwikkel duurzame energiebronnen die aanvankelijk naast, en later in 

plaats van fossiele bronnen moeten komen. De ‘winnaar’ (of veel waarschijn-

lijker: de combinatie van winnaars) is nu echter nog niet aan te geven. Er zul-

len meerdere ontwikkelingstrajecten bewandeld moeten worden. 
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3 Verminder de milieueffecten van bestaande fossiele bronnen, bij zowel 

productie en verwerking als bij het gebruik. Dat vereist een breed pakket ont-

wikkelingen – van efficiencyverbetering in het energiegebruik op alle fronten 

en het maken van schonere brandstoffen tot en met het vermijden en/of het 

opbergen van CO2-emissies. 

Is dit een onmogelijke uitdaging? Niet volgens de vooruitgangsoptimisten, en zij

kunnen redelijk overtuigende argumenten ontlenen aan de historie, zowel die

van kort als van langer geleden. 

Het Rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, schetste in 1972 een waar-

achtig apocalyptisch beeld van wat ons tegen de eeuwwisseling aan uitputting

van de aarde en milieuvervuiling te wachten zou staan. 

Die ramp is niet gebeurd. Was dat omdat Dennis Meadows en collega’s op tijd

waarschuwden? Of was hun extrapolatie van trends in wezen even onjuist en dus

even irrelevant als die van Thomas Malthus over overbevolking en honger bij de

overgang van de 18de naar de 19de eeuw? Hun voorspellingen schoten falikant

mis, omdat de technologie nieuwe wegen opende waardoor bijvoorbeeld de voed-

selproductie significant kon groeien en waardoor meer olie- en gasvelden gevon-

den en geproduceerd werden, terwijl de milieuvervuiling veel sterker verminder-

de dan de economie groeide. 

Welke moderniteit?

Extrapoleren van trends levert geen toekomstvoorspelling op. Geen ontwikkeling

zet zich lineair voort, altijd vinden ombuigingen plaats door botsingen met ande-

re trends en door technologie-ontwikkelingen. 

Shell maakt dan ook geen voorspellingen, wel scenario‘s. Een scenario is een ver-

haal dat een mogelijke toekomst beschrijft. Het identificeert enkele significante

gebeurtenissen, benoemt de belangrijkste acteurs en hun motivatie, en het neemt

in beschouwing hoe de wereld functioneert. De nu gebruikte kernscenario‘s dra-

gen de titels ‘Business Class’ en ‘Prism’. 

Business Class biedt het beeld van internationale ‘vrijheid in verbondenheid’, waar-

bij wereldelites, onder de dominante invloed van de Verenigde Staten, de wereld

leiden naar een verdergaande economische integratie. 

Prism weerspiegelt de hardnekkige krachten van verschillen in culturele waarden,

die leiden tot verschillende wegen naar en opvattingen over moderniteit. Landen

volgen daarin een eigen weg binnen de context van nieuwe regionale structuren. 

Daarbij hangt boven beide scenariomodellen het gecombineerde effect van libera-

lisering, privatisering en technologie-ontwikkeling, in eerdere Shell-scenario’s

voorzien van de titel TINA, There Is No Alternative. Die machten zijn niet te beïnvloe-

den, wel kunnen landen of landengroepen er op eigen manier op reageren.    
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Scenario‘s kunnen helpen om onze onzekerheden over de toekomst te verbinden

met de beslissingen die we vandaag moeten nemen. Er is geen eensluidend ant-

woord op dit soort vragen, dus geven scenariobouwers meerdere mogelijkheden.  

• Beslissers kunnen scenario’s gebruiken om na te denken over de onzekerhe-

den in de toekomst die ze het meest verontrusten, of om die elementen te ont-

dekken waarover ze de meeste zorgen moeten hebben, en om richtingen te 

formuleren waarheen de ontwikkeling kan gaan. 

• In scenario‘s worden soms getallen genoemd voor een kwantitatieve analyse 

van beleid en strategie, maar omdat scenario’s geschreven zijn als een ver-

haal, bevatten ze ook ‘zachtere’ aspecten van de toekomst. 

• In een scenario wordt een context beschreven en hoe die zou kunnen veran-

deren. Het is geen weergave van een consensus over de toekomst, en evenmin 

vertelt het hoe te reageren. 

• Onze scenario‘s zijn bedoeld als basis voor een ‘goed gesprek’ over strategie. 

Ze bieden de gebruikers een gemeenschappelijke taal en concepten voor het 

verkennen van toekomstonzekerheden en zijn een methode om te komen tot 

het nemen van betere beslissingen. 

Duurzaamheid in ondernemen

In 1997 heeft Shell duurzame ontwikkeling verklaard tot een van de bedrijfsdoel-

stellingen. Om op termijn succesvol te blijven, moeten duurzame antwoorden

worden gegeven op de behoeften van de samenleving, is het uitgangspunt. 

Het bedrijf doet dat op drie manieren:

• Verantwoorde energievoorziening. Het zo schoon mogelijk leveren van de 

extra energie die de wereld nodig heeft voor haar ontwikkeling met een na-

druk op een verschuiving richting een laag koolstofhoudend energiesysteem, 

bijvoorbeeld ‘ontkoling’ van fossiele brandstoffen en het werken aan her-

nieuwbare bronnen.  

• Betere milieuprestaties bij operationele activiteiten. Dus minder emissies, 

minder effect op de biodiversiteit en minder gebruik van anderssoortige 

hulpbronnen.

• Verbetering van maatschappelijke prestaties. Dat is de bescherming van ge-

zondheid en veiligheid van werknemers en de buren, minder verstoring van 

de samenleving en het creëren van welvaart. 

Een voorbeeld: bij investeringsbeoordelingen worden nu ook ‘screening values’ mee-

gerekend voor de CO2-emissies. Er worden verschillende kostenaannames inge-

voerd voor de CO2-uitstoot van een voorgenomen nieuwe activiteit, om te zien of

een project bij die aannames nog economisch rendabel is. Zal de investering bij

een (nu nog theoretische) hoge CO2-heffing later financieel onrendabel kunnen

worden, bijvoorbeeld omdat we denken dat verdere ‘ontkoling‘ niet zal lukken,

dan gaat hij niet door.  
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Hoe is ‘duurzaam’ verder ingebed? Een paar andere voorbeelden:

• Er bestaat een Social Responsibility Committee, bestaande uit commissaris-

sen, om te beoordelen of het bedrijf zich houdt aan de eigen beleidsuitgangs-

punten. 

• Verplichte Shell-regels en -standaarden, bijvoorbeeld over veiligheid, gezond-

heid en milieu. Maar ook over diversiteit, mensenrechten, zakenethiek en 

dierproeven. 

• Interne controle. De verantwoordelijke leidinggevende van elke Shell-activi-

teit in een land moet jaarlijks schriftelijk melden of de operaties conform be-

leid en standaarden hebben plaatsgevonden. Zo worden de duurzaamheids-

doelstellingen verankerd in de bedrijfsvoering.

• Interactie met de samenlevingen rond onze operaties, zoals Burenraden rond 

een raffinaderij of petrochemisch complex. (In 2003 is een minimumstan-

daard voor dialoog met stakeholders ingevoerd.) 

• Ontwikkeling van leidinggevenden, training en interne communicatie, zodat 

medewerkers steeds beter begrijpen wat ‘bijdragen aan duurzame ontwikke-

ling‘ voor hun individuele werk inhoudt.  

Geven al deze systemen nu een garantie van een reis in de toekomst zonder pro-

blemen? Ik denk het niet; wel denken wij er het risico mee te verkleinen, dat we

mistasten bij het zoeken van onze weg naar morgen.  

We zijn een technisch bedrijf met veel ingenieurs. Dit brengt met zich mee dat er

een natuurlijk optimisme is dat er technische oplossingen zijn voor alle uitdagin-

gen. Toch moeten we nooit vergeten te luisteren naar wat om ons heen gebeurt,

en we moeten zorgen dat onze ‘licence to operate’ intact blijft. 

Vanuit deze visie krijg ik geen beeld van een naderende energie-apocalyps voor

ogen. We gaan naar een nieuw, duurzaam energiesysteem, dat is zeker. Maar op

termijn, het kan onmogelijk morgen al, en waarschijnlijk ook niet overmorgen. 

Met één zekerheid: we zullen straks minder ruwe olie hoeven aan te boren als we

nu al beginnen om meer innovaties aan te boren.  

Ir. Rein Willems is president-directeur Shell Nederland B.V. 
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Mini-apocalyps

olie heilzaam 

wilbur perlot

Volgens Shell is er geen enkele reden om apocalyptisch te denken over energie-

voorraden. Toch is er,  volgens de bijdrage van Perlot van Clingendael, wel dege-

lijk reden tot zorg. In sommige opzichten is het mogelijk te praten in termen

van crisis, van 'apocalyps'. Zo zit er nog genoeg olie in de grond, maar de be-

schikbaarheid van economisch winbare olie is een ander verhaal. Aan de ande-

re kant brengt juist zo’n crisis het utopia van een duurzame energiehuishou-

ding dichterbij. 

Energie is terug op de internationale politieke agenda. Een hele serie van pran-

gende kwesties vraagt om aandacht. Alle belangrijke energieconsumerende re-

gio’s worden in toenemende mate afhankelijk van energie-importen. De importen

zullen komen uit een beperkt aantal landen in het Midden-Oosten, de voormalige

Sovjet-Unie, Afrika en Latijns-Amerika. Velen van deze landen worden gekenmerkt

door recente of actuele politieke en sociale instabiliteit. Sinds eind jaren negentig

en in sterkere mate sinds de aanslagen van 11 september 2001 is energievoorzie-

ningszekerheid weer onderdeel van de strategische afwegingen van grote mo-

gendheden, het meest zichtbaar bij de Verenigde Staten.1 Ook de zorgen over de

eindigheid van de reserves is weer actueel; oftewel, is er wel voldoende olie en gas

voor de toekomst of komt de al vaak voorspelde schaarste aan fossiele brandstof-

fen er nu écht aan? Ondertussen stijgt de vraag naar olie dit jaar sterk, waardoor

het plafond van de huidige productiecapaciteit in zicht komt. De olieprijzen zijn

als gevolg van de combinatie van deze factoren hoog.

Andere energiegerelateerde issues die om aandacht vragen zijn: het verminderen

van energiearmoede in de wereld (tijdens de top van de Verenigde Naties in

Johannesburg aangemerkt als een speerpunt); liberalisering en privatiseringspro-

cessen in OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-

landen; lokale milieueffecten van het gebruik van fossiele brandstoffen en de

mondiale consequenties, zoals mede door de mens veroorzaakte klimaatverande-

ring. Er wordt, ook in Nederland, veel gezegd en geschreven over de transitie naar

een duurzame energiehuishouding.

Deze kwesties kunnen niet los van elkaar gezien worden. Talrijke dwarsverbanden

zorgen ervoor dat beleid gericht op bijvoorbeeld één onderdeel van de energie-

huishouding effect heeft op andere delen. Stijgende vraag naar olie, toenemende

energieònzekerheid, hoge olieprijzen en zorgen rondom klimaatverandering lei-
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den tot een mix met zowel kansen als risico’s. In sommige opzichten is het moge-

lijk te praten in termen van crisis, van ‘apocalyps’, aan de andere kant brengt juist

de crisis een duurzame energiehuishouding, ‘utopia’, dichterbij. 

Vraag naar olie

Olie wordt in het algemeen gezien als een belangrijke pijler van de economie en

gebruikt als grondstof in de industrie, voor elektriciteitsopwekking en als brand-

stof in de transportsector. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was dat echter

veel meer het geval dan nu. In olietermen kunnen de jaren zeventig met een klei-

ne uitloper naar de jaren tachtig gezien worden als de roerige jaren.

Energiebeleid is jarenlang gedomineerd door de in dit decennium opgetreden

oliecrises.2 In Europese landen zijn drie trends te herkennen: ten eerste kwamen

er succesvolle campagnes op gang om energiegebruik in het algemeen terug te

dringen door middel van energiebesparing. Ten tweede werd olie minder gebruikt

als brandstof in elektriciteitscentrales.3 Ten derde begon in bijvoorbeeld de che-

mische industrie de speurtocht naar alternatieven voor olie als grondstof.

Daarnaast is er in veel Westerse landen een verschuiving waar te nemen van een

industriële economie naar een diensteneconomie. Het gevolg is dat de energie-in-

tensiteit van de economie als geheel is gedaald en het aandeel van olie in de

Europese energievoorziening is teruggelopen van 55% tot ongeveer 40%. De ver-

wachting is dat ook in de toekomst het belang van olie zal dalen.4

De absolute vraag naar olie zal echter stijgen, in Europa, maar vooral mondiaal.

Volgens schattingen zal de vraag toenemen van 77 miljoen vaten per dag in 2001

naar 121 miljoen vaten per dag in 2025.5 De groei komt met name voor rekening

van de transportsector, waar weinig tot geen alternatieven zijn voor olie. 

60% van de stijgende vraag naar olie komt uit de Verenigde Staten en ontwikke-

lingslanden in Azië.6 De verhoudingen op de internationale oliemarkt verande-

ren. In de toekomst wordt de Europese Unie steeds minder belangrijk voor produ-

cerende landen, terwijl met name China een grotere rol zal gaan spelen (deze

trend is al zichtbaar in figuur 1). Al in 2003 consumeerde China meer olie dan

Japan, voorheen na de VS de grootste olieconsument ter wereld. Japan, China en

Zuid-Korea consumeerden in hetzelfde jaar samen meer olie dan de EU-15.7 China

importeerde in 2003 een derde van haar olie, ongeveer twee miljoen vaten per

dag. In het tweede kwartaal van 2004 bedroeg de Chinese olieconsumptie onge-

veer 6,5 miljoen vaten per dag.8

Het International Energy Agency (IEA) gaat uit van een Chinese olieconsumptie

van ongeveer zeven miljoen vaten per dag in 2010.9 Dit niveau wordt waarschijn-

lijk al in 2005 bereikt. De onverwacht snel groeiende vraag naar olie vanuit China,
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de aantrekkende economische groei en het achterblijven van investeringen in pro-

ductiecapaciteit in de jaren negentig veroorzaken krapte op de oliemarkt, een be-

langrijke factor in het verklaren van de hoge olieprijzen in 2004. 

Hoge olieprijzen hebben een negatief effect op de wereldeconomie. Toch is het

nooit gelukt de risico’s van hoge olieprijzen goed te vatten in modellen. Voor de

Europese Unie is gesuggereerd dat een prijsstijging van 10 dollar leidt tot een half

procent minder economische groei.10 Maar de veranderingen in de Europese eco-

nomie maken dat de invloed van hoge olieprijzen minder consequenties heeft

dan in het verleden. Deze komen via een achterdeur gedeeltelijk wel weer terug;

stroom opgewekt door aardgas wordt namelijk ook duurder doordat gas en olie-

prijzen aan elkaar gekoppeld zijn.11 Ontwikkelingslanden worden het zwaarst ge-

troffen door hoge prijzen. Recente schattingen melden de mogelijkheid dat een

stijging van 10 dollar een verlies van drie procent in Bruto Nationaal Product bete-

kent in ontwikkelingslanden als India.12

Olieschaarste

Het afwaarderen van de reserves bij Shell aan het begin van het jaar hebben geleid

tot wereldwijde interesse in de hoogte van de voorraden. Het is belangrijk om een

onderscheid te maken tussen de geologisch aangetoonde of vermoede reserves en

de economisch winbare voorraden. De eerste categorie is hoger dan de laatste. In

veel schattingen wordt uitgegaan van economisch winbaar. Doordat de olieprij-

zen fluctueren en technologie verder wordt ontwikkeld veranderen de hoeveelhe-

den economisch winbaar sneller dan geologisch vastgestelde reserves. 

Het grootste deel van de wereldreserves is te vinden in het Midden-Oosten (zie fi-

guur 3). Sinds de nationaliseringsgolf in de jaren zeventig zijn deze voorraden in

handen van staatsoliemaatschappijen die, in tegenstelling tot de internationale

maatschappijen, geen verantwoording hoeven af te leggen over de geboekte reser-

ves aan bijvoorbeeld de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Midden jaren tachtig

heeft de Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) het quotasysteem

aangepast. Naast de productie gingen ook de reserves een rol spelen bij het vast-

stellen van de productiequota. In die periode verdubbelden de meeste OPEC-lan-

den de opgegeven reserves, terwijl in de periode ervoor en erna de aanpassingen

marginaal waren. De opgegeven reserves hebben soms meer te maken met politie-

ke factoren dan met daadwerkelijke vindingen. Hierdoor is er veel ruimte voor

speculatie over de daadwerkelijke reserves in OPEC-landen. 

De afgelopen decennia zijn nauwelijks nog grote olievelden gevonden. De grote

velden in het Midden-Oosten zijn alle gevonden vóór de jaren zeventig. De reser-

ves in deze velden zijn nog steeds aanzienlijk. Toch lijkt het erop dat de tijd van
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het goedkoop produceren van olie – boor een gat in de grond en de olie komt

eruit – ook hier voorbij is. In Saudi-Arabië wordt in toenemende mate gebruik ge-

maakt van ‘enhanced oil recovery’-technieken, een teken dat de druk in deze velden

aan het afnemen is. Schattingen voor wanneer de productiepiek in olie zal plaats-

vinden lopen ruwweg uiteen van 2008 tot en met 2030. Nieuwe vindingen, nieuwe

technologieën en veranderende vraagontwikkeling hebben de verwachte piek

naar achteren verschoven. 

Dat wil niet zeggen dat er geen reden is voor zorg. Als de waarheid voor wanneer

de productiepiek zal plaatsvinden in het midden ligt plus een beetje naar achte-

ren, dan zal de piek voor 2025 liggen. Maar schaarste van olie kan ook op korte ter-

mijn plaatsvinden. Door lage olieprijzen in de jaren negentig is te weinig geïnves-

teerd in (nieuwe) productiecapaciteit. Veel olieproducerende landen, de OPEC

voorop, hebben de inkomsten uit olie nodig om de begroting sluitend te maken

en voorzieningen te verstrekken aan hun bevolkingen. Investeringen in de oliesec-

tor hebben een lagere prioriteit. Forse investeringen zijn noodzakelijk om het aan-

bod in de toekomst de vraag te laten bijbenen. De meeste OPEC-landen beperken

de mogelijkheden voor buitenlandse investeringen in hun oliesector. Maar ook de

belangrijkste niet-OPEC-producent, Rusland, trekt niet de investeringen die het

nodig heeft.13 De recente problemen met Yukos veroorzaken extra onzekerheden

voor buitenlandse investeerders. De politieke en sociale situatie in producerende

landen veroorzaakt veel risico’s. De ontsluiting van het potentieel van Irak laat

door de onrust op zich wachten. Tot nu toe zijn buitenlandse bedrijven in Irak

vooral actief geweest in het repareren van de huidige infrastructuur, gefinancierd

vanuit olie-inkomsten en de Amerikaanse begroting. Rechtstreekse kapitaalinves-

teringen zijn er nog nauwelijks gedaan. 

Alternatieven

Een ongunstig investeringsklimaat in petroleumstaten en hoge olieprijzen heb-

ben als neveneffect dat internationale maatschappijen relatief dure of marginale

oliebronnen gaan ontwikkelen. In het verleden is dit gebeurd in de Noordzee.

Shell is betrokken bij de productie van olie uit teerzanden in Canada, zogeheten

onconventionele olie. Naar schatting bevatten deze zanden in Canada ruim 150

miljard vaten op een mondiaal totaal van 1215 miljard vaten.14 Venezuela heeft

ook grote voorraden van onconventionele olie. De lokale negatieve milieueffecten

zijn groot bij het winnen van dit type olie, vergelijkbaar met bruin- of steenkool-

winning. Een ander nadeel is dat de energie die benodigd is voor winning veel ho-

ger is dan bij normale olieproductie. Met andere woorden, de netto-opbrengst zal

nooit 150 miljard vaten bedragen. Ook andere productielocaties en alternatieve

bronnen worden aantrekkelijker; kleinere velden in meer afgelegen gebieden, die-

per liggende bronnen in zee of meer experimentele vormen van fossiele brand-

stoffen (bijvoorbeeld olieschalies). 
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Net zoals in de jaren zeventig maken hoge prijzen alternatieven voor olie aantrek-

kelijker. Er is echter nog een reden om op zoek te gaan naar andere brandstoffen

buiten de fossiele brandstoffen. Bij het gebruik van fossiele brandstoffen komen er

broeikasgassen vrij die bijdragen aan de opwarming van de wereldklimaat.

Koolstofdioxide (CO2) is de belangrijkste van de vrijkomende gassen. Verwacht

wordt dat de concentratie van CO2 in de atmosfeer verder zal toenemen.

Deze schattingen gaan meestal uit van een serie aannames waarvan niet zeker is

of deze ook daadwerkelijk uit komen. Zo is het IEA uitgegaan van een gemiddelde

olieprijs van 21 dollar per vat, waardoor concurreren tegen olie met nieuwe pro-

ducten moeilijk is.15 De huidige olieprijzen geven een ander beeld. Het vinden van

alternatieven en het verminderen van het oliegebruik is aantrekkelijker gewor-

den. Helaas moet worden vastgesteld dat in de belangrijkste groeisector, trans-

port, er geen andere brandstoffen direct beschikbaar zijn. Niet-fossiele energie-

bronnen, zoals wind, zon, water, biomassa en kernenergie, kunnen worden

gebruikt voor de elektriciteit, maar niet als vervanger van olie in het transport. Op

korte termijn zijn er plannen om benzine te mengen met biobrandstoffen. Dit kan

in de toekomst oplopen, maar de productie en het gebruik van biobrandstoffen is

niet zonder complicaties.16 Op lange termijn zijn de verwachtingen het hoogst

voor waterstof. Maar waterstof is geen energiedrager. De energie moet door mid-

del van schone technologieën, zoals zon en wind energie, worden geproduceerd

en opgeslagen in waterstof. De waterstof zelf moet ook worden gewonnen. De aan-

passingen aan auto’s en infrastructuur zijn dusdanig dat waterstof pas naar ver-

wachting na 2020 een echt belangrijke rol gaat spelen. Energiebesparing is eigen-

lijk de belangrijkste en meest kansrijke optie voor het beperken van de

olieconsumptie. Relatief is er politiek weinig aandacht voor energiebesparing. De

hoge olieprijzen brengen daar wellicht verandering in.

Conclusie

Er zit nog genoeg olie in de grond, echter economische winbare olie is een ander

verhaal. Deze wordt schaarser. Op korte termijn zal het probleem echter zijn dat

de productiecapaciteit achterblijft bij de vraag. Daardoor blijven de olieprijzen

hoog. Hoelang deze situatie precies aan zal houden, is moeilijk te zeggen. De eco-

nomische groei zal in theorie afremmen, waardoor de vraag naar olie weer zal af-

nemen, etc.. Tegelijkertijd nemen de investeringen toe. Net zoals na de jaren ze-

ventig zal ook geprobeerd worden de afhankelijkheid van olie te verminderen,

waardoor opnieuw de vraag lager wordt. Precies dit soort processen maakt dat de

productiepiek nog steeds niet bereikt is en doemscenario’s over het opraken van

olie tot nu toe te pessimistisch zijn gebleken. De sleutel voor toekomstige produc-

tie ligt bij de OPEC. Als daar de sociale en politieke stabiliteit verbetert en interna-

tionale bedrijven toegang krijgen tot de olie-industrie, dan zal de olie de komende
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twintig jaar gewoon blijven stromen. Van een crisis veroorzaakt door schaarste

kan niet worden gesproken. Het is wel een beetje crisis, maar op termijn kan dat

positief uitpakken. Beleidsmakers en consumenten zijn zich weer bewust van de

eindigheid van olie. Maatregelen om minder afhankelijk te worden van olie kun-

nen nu economisch efficiënter worden genomen en niet alleen uit naam van het

milieu. Als de productiepiek een feit is en de echte schaarste van economisch win-

bare olie begint, zijn de kansen dat de wereld er klaar voor is groter dan ooit. De

huidige ‘mini-apocalyps’ zal de komst van het ‘utopia’ dichterbij brengen.

Ir. W.G Perlot is onderzoeker bij Clingendael International Energy Programme

Noten

1  Een uitgebreide analyse van de geopolitieke situatie en energievoorzienings

zekerheid is te vinden in ‘Study on Energy Supply Security and Gepolitics’, 

CIEP, 2004, in opdracht van DG Transport en Energie, Europese Commissie. 

2 In het energiebeleid van consumerende landen stond sindsdien voorzienings

zekerheid centraal. Olieproducerende landen gingen zich richtten op ‘securi-

ty of demand’. Als gevolg van de crises was de vraag naar olie dusdanig afge-

nomen dat de producerende landen in een economische recessie terechtkwa-

men.

3  In Frankrijk werd in deze periode grotendeels overgeschakeld op kernenergie. 

4  In ‘Europe’s oil defences; An analysis of Europe’s oil supply vulnerability and its emer-

gency oil stockholding systems’ (CIEP 01/2004) van Robbert Willenborg, Christoph

Tönjes en Wilbur Perlot staat een uitgebreide analyse van de economische 

kwetsbaarheid van Europa.

5  Zie bijvoorbeeld de BP Statiscal Review 2004 en de International Energy 

Outlook 2004 van de Energy Information Administration (EIA) van de 

Amerikaanse overheid. Het International Energy Agency (IEA), onderdeel van 

de OESO in Parijs, komt één keer in twee jaar met de World Energy Outlook.

6  International Energy Outlook 2004, EIA. 

7  BP Statistical review 2004.

8  Petroleum Intelligence Weekly, Vol. XLIII, No. 26, June 28, 2004. 

9  World Energy Outlook 2002, International Energy Agency (IEA). 

10  De Europese Commissie (CEC) in een notitie gericht aan het Europees 

Parlement in 2002. ‘The internal market in energy: coordinated measures on the secu-

rity of energy supply’. COM (2002) 488 final.

11  Nederland als gasproducerend land profiteert daarvan.

12  Analysis of the impact of high oil prices on the global economy; IEA, mei 2004

13  Zie ook ‘Russische olie; groeimarkt of valkuil? Olie-industrie, investeringskli-

maat en buitenlandse investeerders in Rusland’; Erik Janssen; CIEP 03/2004.

82

a
r

t
i
k

e
l

 
|

 
a

p
o

c
a

l
y

p
t

i
s

c
h

e
 
t

i
j
d

e
n

?

cdv|herfst 2004

herfst 2004/definitief/4  05-10-2004  12:25  Pagina 82



14  Energy Information Agency, 2003.

15  World Energy Outlook 2002, IEA

16  Productie van biomassagewassen concurreert met andere gebruiksmogelijk

heden van grond, zoals voedselproductie. Ook is er angst voor toenemende 

‘mono-cropping’. Nieuwe technologieën kunnen biobrandstoffen in de toe-

komst echter aantrekkelijker maken.
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