
Om vermindering van broeikasgassen te verwezenlijken is interna

tionaal beleid noodzakelijk. Oat beleid moet zijn gericht op verbe

tering van de energie-efficiency, een grater aandeel duurzame 

energie en joint implementation. Het Nederlands klimaatbeleid is 

ambitieus. Effect valt verder te verwachten van een mix van maat

regelen zoals voorlichting, subsidies, fiscale ondersteuning, wetge-

ving en convenanten. 

T
wee lhema's behcerscn de 

energiemarkten momenle. cl 

volledig de komende libc

rali~cring van de cncrglc

voorziening en de milicuasrecten van 

atmosker is tocgcnomen en dat het kli

maat de afgeloren eeuw is veranderd. 

Het totaal aan wetenscharpelijke gege

vens lijkt te duiden or een merkbare 

menselijke invloed op hct wereldkli

!naat.''1 de cnergierroductie en 

dan mel name het klimaat

problcem. De \ibera\i-,e

ring zal vooral invloed 

hebbcn op de organisatie 

van de cnergJevoorzic

mng. De mogelijke kli

maatveranderingcn ten gc

volge van de -.tijgende 

COJ-emissie en de reacties 

daaror van de overheden 

zullen echter een vee\ ver

dergaande invloed hebbcn Jr. MPH Kortcn 

Hoewel er nog vee\ on

duidelijkheden zijn om

trent de juistc samenhang 

tusscn de emissie van 

broeikasgasscn, een moge

lijke tempcratuurstijging 

en vervolgens de daaruit 

voortvloeiende klimaat

veranderingen, constateert 

het IPCC dus dat het aan

tal vraagtckcns afnecmt. 

Door de grotere nauwkeu-

dan de libcralisering en zich uitstrekken 

van de primaire energieproducent lot 

de uiteindelijk comument. Het 

lnlm}ournllllf111111 P11ml 011 Cli111<il<' Ch,Hujc 

(\\'CC), een organisat1e van de 

Verenigde Naties ( VN) concludecrt in 

zijn slotdocument van I 995 dat "De 

concentratie van broeikasgassen in de 

righeid van de klimaatmodcllcn zijn de 

zckerheden toegenomen, maar de ef

kcten zijn waarschijnlijk minder groot 

dan in een eerder stadium werd hcre

kend, omdat bijvoorbeeld bepaaldc 

compcmerende etfecten over het hoofd 

zijn gezien. Hoewcl cr incidenteel be

richten orduiken dat het hroeikaseffect 
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slechts een hersenspinsel is van een 

grocpje wetenschappers of aan geheel 

andere oorzaken dan ccn stijgendc 

C:02-emissie is te wijten, moetcn we er 

rekening mee houden dat het klimaat

probleem ccn van de ernstigste en 

mee<,t complexe milieuproblemen zou 

kunnen worden waar we tot nu toe mee 

te maken hebben gehad2 Ernstig niet 

aileen vanwege het mondiale en groot

schalige karakter van de effecten, maar 

ook vanwege de lange tijdschaal waar

over dit milieuprobleem zich uitstrckt. 

De complexiteit van het broeikawraag

stuk hecft drie oorzaken. In de eerste 

plaats is de bijdrage van elk land afzon

derlijk zeer gering. (Nederland draagt 

hiJvoorbeeld slcchts 0,6'){, bij aan de 

mondiale C0 2-emissie ) l\1aatregelcn 

hebben aileen maar zin, indien zij in

ternationaal gecoordineerd worden 

doorgevoerd. In de tweede plaats zal 

een vermindering van de C0 2 -cmissie 

hoge kosten met zich zal meebrengen. 

Fn in de derde plaats is het gebruik van 

fossiele energie, op dit moment de be

langrijkste bron van C02 , zeer nauw 

verweven met de gei'ndustrialiseerde 

economieen. Een milieuprobleem dat 

aileen kan worden opgelmt door sa

menwerking van een groot aantal ian

den, dat die Ianden echter voor hoge 

kosten zal plaatsen en wellicht nog een 

aanpassing van hun economic zal ver

gen. Dat is waarachtig geen eenvoudige 

opgavc. Het opkomende pessimisme 

kan aileen gckeerd worden door het 

be.,ef dat het inderdaad in potcntie om 

een van de ernstigste milieuproblemen 

gaat, waarmee de mcnsheid tot nu toe 

geconfronteerd is. 

Strategie 
Het klimaatbeleid van de Nedcrlandse 

regcring i'> uitgestippeld in de 

Vervolgnota Klimaatverandering van 

1996. Uitgangspunt is het terugdringen 

van de emissies van broeikasgassen na 

2000 met 1 a 2 % per jaar Nederland 

kiest voor een internationale strategie, 

wat betekent dat het Nederlandse be

leid in belangrijke mate wordt bepaald 

door internationale afspraken en de 

wijze waarop de Ncderlandsc reducties 

op de mee<,t kosteneffectieve wijze 

kunnen worden ingevuld. Uit bereke

nmgen van de Universitcit Utrecht 

blijk dat 2% per jaar het technisch 

maximaal haalbare is.' len dergelijk 

percentage kan cchter uitsluitend tegen 

zeer huge kmten worden behaald. 1 Op 

de Europese Milicuraad van maart 

jongstleden kwamen de lurope<,c mi

lieuministers onder Ieiding van mini'>ter 

De Boer tot een akkoord over de inzet 

van de Europese Unie bij de mondiale 

klimaatonderhandelingen, die in de

cember van dit jaar in Japan mogclijk 

zullen worden afgesloten met een 

Protocol onder het Klimaatverdrag De 

lU streeft naar een reductic van broei

kasgasscn van 15% in 2010 ten op

zichtc van 1990. Niet elk land zal een 

gelijke inspanning hoeven te levcren. 

Nederland zal de broeikasgassen met 

I 0% moeten verminderen, Denemarken 

moct zelfs met 25% terug evenals 

Duitsland, maar Ianden als Portugal en 

Criekenland mogen hun emissie nog Ia

ten groeien met 30 tot 40%. llij dczc 

zogenaamde 'h"r·dc11 shari11i;' i'> n:kening 

gehouden met de reeds verrichtc in

spanningen, de indu<,tricle structuur, de 

gcografi,chc ormtandigheden en het 

huidige welvaartspeil 

De Furopesc doelstellingcn kunncn met 

recht als zeer ambiticus worden geken

schetst. Hoc ambitieu<; wordt pa<; echt 

duidelijk als we de autonome stijging 

van de CO,-cmissie ten gcvolge van de 

economische groci in becld brengen. 

llij een economische groei van 2,3% 
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per jaar stijgt het energieverbruik en 

dus de C02 -emissie met ongeveer 30')(, 

tu"en 2000 en 20 I 0 Door de auto

nome etficiency-verbetering van onge

veer I% per Jaar in onder andere de in

dustric, automotorcn en elcktriscbe 

apparatuur kunnen we dat terugbren

gcn tot ongeveer 5%. In de 

Fnergienota van 1996 hcdt de regering 

aangekondigd dat de cncrgie-cfficiency 

in 2020 met 33% moet zijn verbeterd 

en hct aandcel duurzame energie ver

groot van de huidige I% naar I 0%. A Is 

dat lukt kunnen we in 2020 uitkomen 

op ccn stabilisatie van de C02-emissie 

Om die doelstelling van -10% , die 

voor Nederland zal gelden, indien in 

Japan overeenstemming wordt bereikt 

over genoemd Protocol moet er dus 

heel wat mccr gebeuren Nederland 

heeft het daarbij extra moeilijk van

wcgc de reeds hoge energie-etficiency 

in grotc dclcn van de industrie en het 

relatief scheme brandstofpakket van 

onze elektriciteitscentrales, die voorna

melijk van aardgas gebruik maken. 

Welke strategic zouden we moeten vol

gen om de trend van stijgendc C02 -

cmissic, die nog steeds zichtbaar is, om 

te buigen2 

Ver/Jrteri111} energie-effeciency 

In de eerste plaats doorgaan met cffi

ciencyverbctering. Verbetering van de 

energie-etficiency zal, zcker voor de 

nabije toekomst, de hoekstccn blijven 

van het bcleid gcricht op terugdringing 

van de C02-emissie. Vcrbetering van 

de energie-efticiency hcdt zowel van

uit milieu-, economische aJ., industrie

politieke overwegingcn grotc voorde

lcn. Energie-dhciencyverbetering vindt 

voortdurend plaats in het bedrijfsleven. 

Dczc verbeteri ng kan per sector ver

schillen en fluctueert ook met de encrg

icprijzen en de economische groei. In 

CIJV ;:s <J7 

de jarcn vijftig en zestig was de effi

ciencyverbctering gemiddeld 1% per 

jaar In de jaren tachtig liep dat, onder 

invloed van de tocnmalige hoge energ

ieprijzcn die over een periode van cen 

aantal jaren meer dan verdubbeldcn, op 

tot 2'1(, per jaar Door de huidige, !age 

energieprijzen heeft de efficiencyverbe

tering weer de neiging te dalen. In 

Nederland is echter onder invloed van 

de Meerjarcnafspraken (MJA) energie

besparing, die een groot aantal scctoren 

uit het bedrijfslcvcn met de overheid 

heeft afgesloten, tussen 1989 en 1995 

een efficiencyverbetering bereikt van 

bijna 2% per jaar5 Het is de vraag of 

we een dergelijk tempo ook na 2000 

kunnen blijven volhouden. De efficien

cyverbetcringen zullen vooral moeten 

voortkomen uit specifieke proccs- en 

productvcranderingen die steeds meer 

gebaseerd zijn op nu nog onbekende 

technologische ontwikkelingcn. Die 

veranderingen zullen vaak zeer grate 

investeringen vergen, die een veelvoud 

zijn van de nu gcdane investeringen 

voor energiebcsparing. Een substantiele 

economische groei is daarvoor een 

voorwaarde, omdat dit bedrijven in 

staat stelt de uitgaven aan R&D-inspan

ningen voor schone technologic tc ver

hogen en de toepassing van dergelijke 

technieken versneld in te voeren. De 

ervaring leert dat cen hoge, economi

sche groei, gepaard gaat met een hoog 

niveau van investeringen in moderne 

technologic De efficiencyverbeterin

gen, aangevuld met andere maatregc

len, zullen dus de stijgende C0 2-emis

sie ten gcvolgc van de economische 

groei minstens moeten compenseren. 

lnnovatie en doorbraaktechnologieen 

zullen hierbij cen slcutclrolmocten ver

vullen. 

In de energieproductiesector is met 

name de trend naar gedecentraliseerde, 
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kleinere opwekkingseenheden cruciaal 

voor het bereiken van efficiencywimt. 

De overschakeling van de grote, kost

bare elektriciteitscentrales naar de vaak 

veel kleinere gecombineerde warmte/ 

krachtcentrales is een sterke stimulans 

voor de innovatieve ontwikkeling op 

dit terrein. Warmte/krachtcentralcs zijn 

elektriciteitscentrales waarbij zowel de 

gcleverde elektriciteit als de restwarmte 

nuttig wordt gebruikt. Zij hebben veel 

kortere bouwtijden en kennen daardoor 

lagere, financicle risico's, Omdat het 

energieverbruik in Nederland voor on

geveer drievierde deel hestaat uit de 

vraag naar warmte en clektriciteit ligt 

het voor de hand verderc efficiencyvcr

betcring vooral daar te zocken. Bij 

warrnte/kracht is, afhankelijk van de 

specifieke toepassing, een cfficiency

verbetering van 20 tot 30% tc behalen. 

De ontwikkeling van warmtekracht in 

Nederland kan zonder meer als een 

ware succcs-story worden gekwalificeerd. 

lnternationaal gezien ligt Nederland op 

het gebicd van de inzet van warmte

kracht aan kop. Momentcel vindt onge

veer 35% van onze elcktriciteitsproduc

tie plaats in warrnte/krachtccntrales. 

Het warmte/krachtaandeel in de elek

triciteitsvoorziening zou uiteindelijk 

kunnen groeien tot 50%. Daarnaast kan 

met behulp van warmtepompen het 

brandstofverbruik voor verwarming be

langrijk worden verminderd. 

Duenzmnc encrgie 

Naast verbetering van de encrgie-cffi

ciency zal de groei van het aandeel 

duurzame cnergie een belangrijke bij

drage moeten leveren aan het tcrug

dringcn van de C02-emissie 

Ceconstatecrd kan worden dat het aan

deel duurzame energie uiterst langzaam 

groeit en de hooggespannen verwach

tingen uit de jaren zeventig tot nu toe 

niet bewaarheid worden. De belangrijk

ste oorzaak lijkt de lage cnergiedicht

hcid van vecl duurzame bronnen. 

Fossiele brandstoffen hehben het grote 

voordeel dat het ecn zecr geconcen

trecrde opslag van encrgie is, dit in te

gcnstelling tot de huidige vormcn van 

duurzamc energie. Wil men loch signi

ficante hoeveelheden energie opwek

ken, dan zijn grote oppervlakkcn of 

veel installaties nodig 13ovendien is het 

aanbod van een groot aantal bronnen 

variabel en dus zijn dus opslagsystcmen 

noodzakelijk of moet integratie met be

staande opwekking'>systemen plaatsvin

den.'' Duurzame cnergicbronnen moe

ten ook opboksen tegen de lage prijzen 

van de nog steeds overvloedig aanwe

zige fossiele brandstoffen. TNO en 

C:PB stellen in hun recente rapport 

Technologic voor duurzame ontwikke

ling' dat de relatief lage prijzen voor 

olie, kolcn en ga'> de ontwikkeling en 

doorhraak belernmert van schonere 

technologic. In ieder geval hebbcn in

vesteringcn in duurzarne encrgie bij de 

huidigc, lagc energieprijzen geen hoge 

prioriteit. En het ziet er niet naar uit 

dat die prijzen binnen afzienbare tijd 

zullen oplopen. In tegendeel, vrijwel 

aile de.,kundigen gaan cr vanuit dat fos

siele brandstoffen ook tegen relatief 

lage en stabiele prijzen beschikbaar zul

len blijven, in de orde van grootte van 

12-25$ per barreP In Nederland bedra

gen de productiekosten van een 'fos

siele' kWh uit een gasgestookte cen

trale circa 7,5 cent, van een industriele 

WK-centrale 5 cent, terwijl een 'wind' 

kWh ongeveer 15 cent kost. In hct be

gin van de jarcn tachtig bedroegen de 

productiekosten van wi ndenergie echter 

nog 50 a 60 c/kWh. Omzetvergroting 

hceft een hoofdrol gespceld in deze 

sterkc kostendaling Ook bij fotovol

ta·lsch (PV) zonne-energie, waar hoven-

C:DV 7'H '!7 



dien de hoeveelheid winbare energie 

per vierkante meter hoger is dan voor 

aile andere duurzame energievormen, 

kan omzetvergroting leiden tot een 

sterke prij<;daling Duurzame energie 

zal echter nog geruime tijd hnancieel 

gesteund moeten worden. Het ovcr

heidsbudget voor de stimulering van 

duurzame energie was de afgelopen ja

ren sterk ingekrompen. Celukkig is 

deze ten dens gekeerd in de derde 

Energienota en in het 'Actieplan duur

zame energie in opmars' van het 

Ministerie van Economische Zaken van 

maart jongstleden wordt inmiddels een 

heel een systeem van fiscale en finan

ciele ;timulansen ontwikkeld. Met dit 

instrumentarium moet de doelstelling 

van de Energienota, I 0')(, duurzame 

cncrgie in 2020 haalbaar zijn De elek

triciteitsproductiesector verwacht dat 

a]., deze trend doorzet in 2050 de elek

triciteitsvoorziening vrijwel geheel zou 

kunnen be;taan uit duurzame energie.H 

DaarhiJ moet men niet aileen denken 

aan uitsluitend in Nederland opge

wckte duurzamc energie. Door de geo

lysische situatie van Nederland zal een 

groot dee I van het aanbod van elektri

citeit uit duurzame bronnen uit het hui

tenland moeten komen. 

Hct is cnigszin'-; gcwaagd 0111 enige 

wourdcn aan nuclcaire energic te wi)

den onder het kopje duurzaam. Huewel 

momenteel in veel Ianden nucleaire 

encrgic uit de gratic i<;, zoudcn \VC op 

i mrdden liang<.' tl'rmijn wl'l eens, nict op 

grond van cconorni~chc ovcrwcgingen 

maar onder invloed van de klimaatdis

cussie, een collrcbilck van de kl'rnl'ncrgie 

kunncn hclcven. De Europe<,e 

Commi'>'ie hedt, al; onderbouwing 

van haar Withoek inzake crwrgie, ecn 

analytisch document gepublic<.'crd, 

\vaarin vier -,ccnario\ worden gcprcscn

tcnd over de mogclijke ontwikkeling 

van de energievoorziening in Europa'' 

Aileen in het Forumscenario, dat ge

kcnmerkt wordt door cumensus, inter

nationale samenwerking, ecn sterke rol 

voor de overheid, energiehefhngen en 

een hoog aandeel 'koolstofvrije' brand

stotfen, grocit het aandeel nucleair nug 

up langere termijn.ro Het 

Forumscenario i; tevens het enige sce

nario waar de CO,-emissie daalt in de 

periode 1990-2020, ovcrigens nict ai

leen ten gevolge van de inzet van nu

cleaire energic maar ook door cen gro

ter aandccl duurzame bronnen. De 

oppositie tegen kernenergie zal aileen 

vcrdwijncn als er nieuwe, inherent vei

ligc technologic commercieel beschik

baar komt en de publicke overtuiging 

grocit dat kcrncnergie een milieuvoor

deel heelt tegenovcr energic-opwek

king door middel van fossiele brand

stollen. Ovcrigens wordt ook dan nog 

kernenergie geconfronteerd met ecn in

middcls opgelopen kostennadeel ten 

opzichte van de convenlionclc cnergic. 

Joint Implementation 
Echter, ook a]; we een uiterste krachts

inspanning leveren op het terrein van 

cnergicbesparing en duurzame cnergie 

is het onwaar<,chijnlijk dat de ccrdergc

noemde doclstclling van -10')\, C0 2 

voor Nederland wordt gehaald. In ccn 

recente notitie van de Europese 

C:ommissie komt de C02-emissi<.' van 

Nederland op ba;i; van een modelstu

dic in 2010 uit op +23%. 11 Vergeleken 

met de doclstclling Ievert dit een 'gat' 

op van mecr dan .iO%. Zclls als we een 

maxirnale inspanning lcveren op het 

gd1icd van cl hciencyverbcteri ng en 

duurzame encrgie. valt hl't niet te ver

wachten dat we dit gat kunnen dichten. 

Er blijft dan nog maar ccn mogeliJk 

over en dat i'> de C02 -reductic te zoe

ken op die plaatsen in de wereld waar 
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dat tegen veellagere kosten kan dan in 

Nederland. Deze mogelijkheid, )oint 

Implementation (Jl), is ook al erkend in het 

Klimaatverdrag en de voorwaarden 

waaraan Joint Implementation moet 

voldoen, zijn vastgelegd in de eerste 

'Conference of Parties' in Berlijn. Jl kan 

worden uitgevoerd in 'emerging markets', 

voormalige ontwikkelingslanden en 

voormalige planeconomieen met een 

sterke economische groei en een be

perkte prioriteit voor milicubeleid. 

Duidelijkc voorbeelden daarvan zijn de 

Oost-Europesc regio, Brazilie, India en 

China. De C02-rcductie die met be

hulp van Jl-projecten wordt bcreikt in 

dezc Ianden mag Nederland door mid

del van zogcnaamde CO,-credits in min

dering brengen op de eigen doelstel

ling. Tot het jaar 2000 geldt een 

procfperiodc voor Jl, waarvoor 

Nederland 84 miljoen gulden heeft uit

gctrokken. Willen we de doelstelling 

van -10% bcreiken dan zullcn meer 

middelen tcr beschikking mocten wor

den gestcld. Momcnteel wordt circa 

400 miljoen gulden bestced aan inter

nationaal milieu- en natuurbeleid. 

Volgens de afspraken in Rio in 1992 

moet elk land 0,1% van het BNP, dat is 

voor Nederland 700 miljoen gulden, 

besteden aan milieuverbetering in ont

wikkelingslanden. Van dit 'tekort' zou 

een belangrijk dee! gereservecrd moe

ten worden voor J I 
Een volgende stap zou de ontwikkeling 

van ecn systccm van internationaal ver

handelbare C0 2 -credits kunnen zijn. 

Met een dergelijk systeem kan in theo

rie een gegeven C02-emissicreductic 

tcgen de laagste kosten worden bercikt. 

Het valt echter niet tc verwachten dat 

een dergelijk systeem op afzicnbare tcr

mijn valt te verwezenlijken Niet aileen 

moetcn er internationale afspraken over 

de vcrschillende onderdelen van ecn 

systeem van 'emission trading' worden gc

maakt, maar belangrijker is waarschijn

lijk nog dat een belangrijke groep ont

wikkelingslanden grote weerzin heeft 

tegen een dergelijk systeem en ook de 

industrie in de westerse Ianden tot nu 

toe nauwelijks is ge'interesscerd. 

lnstrumenten 
Voorlichting en leefstijl 

lndustriele processen gebruiken per 

eenheid product steeds minder energie, 

auto's en vliegtuigen gebruiken per af

gelegde kilometer steeds mindcr brand

stof, zelfs van producten gaat de cner

gie-inhoud omlaag door aangepast 

matcriaalgebruik AI die verbeteringen 

worden echter voor cen belangrijk dec! 

weer teniet gedaan door een stijgend 

welvaartspeil Een stijgende welvaart 

die voor ecn belangrijk dee! wordt be

steed aan meer vakanties, bij voorkcur 

naar het buitenland met het vliegtuig, 

aan de aanschaf van nog meer appara

tuur die tot comfortverhoging lcidt. 

Deze vicicuze cirkcl is aileen te door

breken als een groter dee! van het inko

men besteed wordt aan ecn verduurza

ming van ons consumptiepatroon. 

Voorlichting kan ecn rol spelen bij ver

groting van het inzicht in het problccm 

een grotere acceptatie van maatregelcn 

van de overheid. Vee! invlocd mag men 

niet toedichten aan het instrument 

voorlichting. Als zclfstandig stimulc

ringsmiddel heeft het een zeer bcperkte 

waardc. Uit diverse onderzocken is gc

bleken dat voorlichting aileen slcchts 

zelden effect sortcert. Voorlichting aan 

de burger, door bijvoorbccld de be

kende Postbus 51 -spotjcs, hebbcn dan 

ook nauwelijks zin. Voorlichting moet 

in feite altijd in combinatie met andere 

stimulcringsinstrumenten worden ge

bruikt. Een voorbccld van een gecom

bineerde voorlichting zitn de actics van 

CD\' 7iH 'l/ 



de energiebedrijven op het gebied van 

spaarlampen, isolatie, hoogrendements

ketels en energie- efficiente utiliteits

verlichting. 

Subsidies en ecotax 

Financiele stimulering zal in veel gcval

len noodzakelijk blijven om energiebe

sparings- of effiencyverbeteringsinves

teringen uit te Iokken, omdat ze zonder 

financiele steun onvoldoende rendabel 

zijn. Vooral nieuwe technologieen zijn 

vaak duur en hcbben een hoog risico. 

Fiscale faciliteiten, zoals voorgesteld in 

de Encrgienota, kunnen de financiele 

risico's tot aanvaardbarc proporties te

rugbrengen. Maar ook bij afnemers met 

ccn relatief gering energicverbruik kan 

ccn financiclc stimulans cen belangrijk 

hulpmiddel zijn om energiehcsparings

investeringcn tot stand te Iaten komen. 

Een subsidie, investering'iaftrek, ver

sneldc afschrijvi ng kan de onrendabele 

top van ecn investering wegnemen. 

Hoewel burgers minder strikt objec

ticvc normen hanteren voor investe

ringsbcslissingen dan het bedrijfslevcn 

hlijkt ook daar een ( te) hoge kostprijs 

een hclangrijk obstakel te kunnen vor

mcn voor het nemen van besparings

maatregelen. Het financieel!fiscale in

strumentarium dat in Nederland inmid

dels is ontwikkeld is dermate uitgehreid 

dat iedcr wei wat van zijn gading kan 

vinden. 12 Uitbreiding van dit instru

mentarium is dan ook nauwelijks nodig. 

Het spiegelbeeld van financiele stimu

lansen is de energicheffing of ecotax. 

De cncrgieheffing heeft op milieuorga

nisatics en menig politicus de aantrek

kingskracht van een vuurtorcn op een 

nachtvlinder. Nu hebben milieuheftin

gen in het verleden hewezcn dat ze wei 

degclijk een rcgulerend effect kunncn 

sorteren, denk maar aan de hcffing wa

terverontreiniging. Tach valt het nict te 
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verwachten dat een energieheffing een 

belangrijke bijdrage zal leveren aan het 

klimaatbeleid. Een energieheffing zou 

in Ieite op mondiale schaal moeten 

worden ingevoerd. Dat lukt echter niet 

en daarom probeert men het maar op 

kleinere schaal, hijvoorbeeld op het ni

veau van de Europese Unie of nog be

perkter, aileen in Nederland, zoals met 

de kleinverhruikershetfing is geheurd 

Bij een dergelijke energiehcffing moet 

echter de energie-intensieve industrie, 

vanwege de nadelige concurrentie-ef

fecten, worden uitgezonderd en dat bc

tekent dat het effect, ook al vanwege 

de geringe prijselasticiteit van de encr

gicvraag, uiterst heperkt is. Kortom, 

men komt nict uit het dilemma dat 

voor een substantieel effect een encr

gieheffing tors moct zijn, maar dat de 

sociaal-economische effecten daarvan 

weer onaanvaardhaar zijn. Dat heeft 

ook tot gevolg dat energieheffingen tot 

nu toe niet meer dan ccn symbolische 

waarde hehben. Dat hetekent nog niet 

dat een zekere verschuiving in ons bc

lastingstelsel van belasting op arbcid 

naar belasting op milieuverontreini

gende activitciten, waaronder energic

gebruik, onwenselijk zou zijn. Een der

gelijkc vcrschuiving, die ovcrigens een 

zeer bcperkt milieu-effect zal hebben, 

zou een overheid kunnen doorvoeren, 

omdat men belasting op ongewenstc 

activiteiten verkiest boven bclasting op 

arbeid. Ecn dergelijkc verschuiving kan 

slcchts geleidelijk worden ingevoerd, 

hijvoorbeeld over ecn peri ode van vijf a 
tien jaar, om burger en bedrijfsleven de 

kans te geven zich aan te passen aan 

hogere cncrgie- en grondstoffenprijzen. 

Door een hogere BTW op energie in te 

voeren, zoals dat in Duitsland al is ge

opperd door minister Waigel en in 

Nederland ook door staatssecretaris 

Verrncend, kunnen bovendien concur-
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renticverstoringen voor het bedrijfsle

ven vermeden worden. Een aanpassing 

van de Europese BTW-richtlijn is daar

voor echter noodzakelijk. En voorlopig 

zit dater niet in. 

Wetgeving of co11uenanle11 

Regelgeving voor de stimulering van 

energie-efficiency en duurzame energie 

zal waarschijnlijk beperkt blijven tot 

enkele specifieke toepassingen. 

Ethciencynormen voor producten en 

de encrgieprestatienorm voor gebou

wen zijn zaken die zich typisch lenen 

voor wetgeving, bij voorkeur op EU-ni

veau. Minister Wijers wil in de ko

mende nieuwe Elektriciteitswet de mo-

gelijkheid openhouden om een 

verplicht aandeel duurzame energie aan 

de distributiebedrijven op te leggen, 

maar waarschijnlijk zullen de distribu

tiebedrijven voldoende vrijwillige deel

nemers aan hun groene stroomprojcc

ten weten te vinden, zodra deze stok 

achter de deur niet nodig is. In hun Set 

van Alspraken voor het Milieu 

Actieplan hebben ze zich tenminste via 

een convenant met het Ministerie van 

Economische Zaken op ecn doclstel

ling om de CO,-emissie met 2,7 mil

joen ton te vermindercn door duur

zame encrgiebronnen. Dit convenant is 

ccn van de vele afsprakcn die op het 

gehied van verbetering energie-efti

ciency en duurzame energie zijn afge

sloten. In het bedrijf.,lcvcn hchben in

middeJ., mcer dan dertig sectoren een 

MJA over de verbetcring van de ener

gie-eHiciency afge•;loten De doelstel

ling is mcestal cen verbetering van de 

clhciency met 20'){, tussen 1990 en 

2000. Met de MIA's in de industric 

wordt ongeveer 'JO'X, van het indus

trielc energieverbruik afgedekt 

Daarnaast zijn er MJA', algc•;loren door 

de ban ken, de zorgscctor en het huger 

en middclbaar berocpsonderwijs Ook 

over de inzet van duurzame energic 

zijn inmiddels convenanten afgesloten, 

zoals de Set van af.,praken in het kader 

van het Milieu Actieplan van de distri

buticbedrijven en het PV (zonne-ener

gie)-convenant. De M_IA's zijn duidelijk 

succesvol geweest en verschillende ian

den in Europa hebben de MJA's inmid

dels gekopieerd Na het poldermodel 

verovert nu ook het convenantenmodel 

Europa. De weg van de MJA's moet dus 

de komende jaren zonder meer ver

volgd worden. De M_IA's blijven een 

van de bclangrijkste instrumenten voor 

de stimulering van energiebesparing in 

industrie en dienstverlcning. Daarnaast 

zou ook duurzame energie een plaats 

kunnen krijgen in de MIA 

Conclusie 
Het Nederlands klimaatbeleid kan 

zonder meer als ambitieus worden ge

kenschctst. Cezien de huidige trend 

van de CO,-emissic, die nog steeds 

opwaarts gericht i-;, is een stabilisatie 

van deze emissie in 2020 door vergro

ting van de energie-etliciency met een 

derde en vcrgroting van het aandeel 

duurzame energie tot 1 o•x, geen ge

makkelijke opgave. Onder invloed van 

de klimaatonderhandelingen zou deze 

doelstelling verder aangescherpt kun

nen worden tot cen vermindering van 

de hoeveelhcid broeika.,gassen met 

I 0% in 20 I 0. Met uit-;luitend maatre

gelcn gericht op Nederland lijkt deze 

doelstelling onhaalbaar DuideliJk is in 

ieder geval dat de dreiging van een 

dra'>lische kl imaa t vera ndcri ng noopt 

tot een verhoogde in'>panning. Een 

substanticlc daling van de hocveelhcid 

broeikasgassen is aileen te vcrwezcnlij

kcn door ecn internationaal gecoiirdi

ncerd helcid met bindcnde alsprakcn 

over vergaande emi'>Siercductics. Hct 
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bclcid zal zich daarbij vooral moeten 

rich ten op een verdcrc verbetering van 

de energic-cfficiency van aile economi

sche activiteiten en ccn grater aandeel 

duurzame cncrgie. Door de huidige, 

!age energieprijzen hebben investerin

gcn op deze twec tcrreinen gecn hoge 

prioriteit. Daar zou verandering inge

hracht kunncn worden door via ecn 

cncrgieheffing de prijs kunstmatig te 

verhogcn. lndien cen dcrgelijkc hdhng 

cchter nict op een breed internationaal 

niveau wordt doorgevoerd, leidt dit tot 

crnstigc concurrcnticverstoringcn voor 

delen van de industric. En gevrccsd 

moct worden dat die intcrnationale 

overccn<;temming cr niet op kortc ter

mijn komt. Mecr ctfcct valt dan ook te 

verwachten van ecn mix van maatrege

len: voorlichting, suhsidie'> of !i<;cale 

stimulering, wctgcving en convenan

ten. lmtrumenten die elkaar dcels 

zullen moetcn onderstcunen. 

Convcnanten hchhcn de afgelopen ja

rcn hun nut hewezen. De MJA's in hct 

bcdrijf,]even hehhcn ruwwcg tot een 

verdubbcling van de autonomic effi

ciency-verhctcring geleid in de ver

schillcndc sectorcn. Ook op het tcrrein 

van de inzel en '>timulering van duur

zame encrgic ver-,chijncn nu de eerste 

convenantcn. Maar zclfs als we, met a! 

die genocmdc stimulansen een maxi

male inspanning lcvcrcn in Nederland, 

dan is het nog uiterst onwaarschijnlijk 

dat we de hoeveelheid hroeikasgassen 

met I()')'(, zullen kunnen verminderen, 

zoa\-, de rcgering zich hceft voorgcno

men in hct kader van de klimaatondcr

handclingen Dat bctckent dat we een 

dec\ van de vcrmindering van de broci

kasgasscn in het buitcnland zullcn moe

ten zockcn. Voor deze /oint 

/mfdnllenl<liJOil zal de ovcrheid mcer ti

nanciele middclen tcr hC'>chikking 

mnctcn <,tell en. 
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lr. M.PH. Korten is secret<Jris Energiezaken bij 

het VNO-NCW Hj schreef dit artikel op per

soonlijke titel. 
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