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Energiebeleid na de 
BMD 
Een beschouwing naar aanleiding van de 
discussienota 'Tijd voor Electriciteit' door 
dr. A. Lansink en drs. R. van der Linden. 

door ir. M. Kok 

Na het artikel over energie in het aprilnummer, thans een 
bijdrage aan de ontwikkeling van het christen-democratisch 
den ken naar aanleiding van de discussienota van twee !eden 
van onze Tweede Kamerfractie. 

lr. Matthijs Kok (1956) heeft toegepas
te wiskunde gestudeerd aan de TH 
Twente en is nu werkzaam aan de TH 
Delft. HiJ is coordinator van de frac
tiebegeleidingsgroep 'Milieu en Ener
gie' van het CDJA. 

Discussieren over de meest wenselijke toe
komstige energievoorziening heeft altijd met 
de visie op de toekomstige samenleving te 
maken. Welke ontwikkelingen (cultureel, 
maatschappelijk, technologisch) bepalen 
deze samenleving? Het is duidelijk dat deze 
vraag zich niet eenvoudig laat beantwoor
den, vooral ook omdat - met J. van der 
Spek in zijn artikel over energie in het april
nummer van Christen Democratische Ver
kenningen te spreken - hier volop ruimte is 
voor 'beliefs', voor selectieve perceptie. Het 
gaat hier om algemeen-psychologische pro
cessen waar iedereen aan onderhevig is. 
T erecht stelt daarom J. van der Spek dat het 
vooral moet gaan om acceptatie van 'argu
menten van anderen en vooral de reden 
waarom mensen tot een belief komen'. Het 
lijkt mij dat dit nu precies de inzet was van de 
BMD: voorgesteld vanuit de kerken en vak
beweging was het uitdrukkelijk de bedoeling 
om vanuit verschillende visies (en dus niet 
aileen vanuit de visie van een bepaalde 
groep deskundigen) te discussieren over de 
toekomstige samenleving en de meest wen-
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selijke energietoekomst. De BMD laat echter 
ook zien hoe moeilijk dat is. Op de BMD zal 
verderop in deze notitie uitvoerig worden 
teruggekomen, ook omdat de BMD- zij het 
wei summier- aan de orde komt in de nota 
'Tijd voor electriciteit' van de Tweede Ka
merleden dr. A. Lansink en drs. R. van der 
Linden. Deze nota is een van de beste stuk
ken die vanuit het CDA geproduceerd zijn 
over energie, in het bijzonder over elektrici
teit. 
In deze korte nota zal, uitgaande van het 
hierboven aangehaalde artikel van J. van der 
Spek, ingegaan worden op deze nota. Spe
ciale aandacht zal hierbij besteed worden 
aan het proces van afwegen en beslissen, de 
industriepolitiek en de BMD. 

Afwegen 
Het is goed te constateren dat het begrip 
'rentmeesterschap' volop ondersteuning 
krijgt in het CDA als een van de centrale 
uitgangspunten. Lansink!Van der Linden 
verwoorden dit heel krachtig op het gebied 
van economie en milieu: 'Het rentmeester-
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schap verplicht tot een grenzenstellend, 
voorwaardenscheppend en taakgericht 
milieubeleid. Het beheer van de Schepping 
en de ontplooiing van de economische be
drijvigheid worden daarin niet als elkaar uit
sluitende tegenstellingen gezien, maar als 
tegelijkertijd uit te voeren opdrachten' (biz. 
7). 
De vertaling naar het concrete energiebeleid 
geeft echter nog vele problemen. Het gaat 
hierbij niet aileen om het vaststellen van cri
teria (kosten, milieu-effecten, afhankelijkheid, 
zekerstelling van de voorziening) en het toe
kennen van gewichten (bijv. via een multi
criteria analyse methodiek), zoals J. van der 
Spek voorstelt. Erg belangrijk is de beoorde
ling in welke mate de verschillende alterna
tieven (kolen, uranium, etc.) aan de criteria 
bijdragen. Bij kosten is dit erg duidelijk: hoe
wei de twee Nederlandse kerncentrales op 
dit moment goedkope stroom leveren, is het 
erg onzeker hoe de prijs van kernenergie 
zich in de toekomst ontwikkelt. Vooral de 
wereldmarktprijs van uranium is moeilijk te 
voorspellen. 
Ook bij de milieuconsequenties van de ver
schillende energie-opties spelen allerlei sub
jectieve beoordelingen een rol. Het gaat hier
bij vooral om de effecten van de verzurende 
emissies van vooral kolen en olie, het radio
actief afval en emissies van kerncentrales, 
het vaste afval van kolen en de kooldioxide
uitstoot van fossiele brandstoffen. Hier kan 
gemakkelijk het ene effect uitgespeeld wor
den tegen andere: Het 'uiterst gevaarlijke' 
radio-acti,ef afval als argument om geen 
kerncentrales te willen, of het 'uiterst urgen
te' kooldioxideprobleem om juist wei kern
centrales te willen, etc. 
De uitstoot van de verzurende emiSSies kan 
relatief eenvoudig via extra investeringen 
(andere verbrandingstechnieken of reini
Qingsapparatuur) tegengehouden worden. 
De nota van Lansink!Van der Linden is erg 
optimistisch, maar niet geheel eenduidig wat 
betreft de milieuconsequenties van kern
energie. Een citaat: 'De belasting van het 
milieu door kerncentrales betreft een drietal 
fysische processen, die meetbaar en be-
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heersbaar zijn, ook op lange termijn' (biz. 
16). Echter, even later wordt verwacht 'dat in 
de 90-er jaren een definitieve oplossing voor 
het afvalvraagstuk beschikbaar is' (biz. 27), 
en weer even later wordt uitgesproken: 'over 
de oplossing van het vraagstuk vim het ra
dio-actief afval wordt uiterlijk in 1988 een 
principe-beslissing genomen, ... ' (biz. 29). 
En op dezelfde bladzijde wordt gepleit voor 
een besluit omtrent kernenergie in 1985. 
Het lijkt mij dat hier te gemakkelijk met de 
milieuproblematiek van kernenergie omge
sprongen wordt. Het verhaal verliest hier
door kracht, omdat tot op heden nog niet 
duidelijk is of de milieuconsequenties ook op 
langere termijn beheersbaar zijn. Het staat 
ook in schril contrast met de - terecht -
omzichtige manier waarop het kooldioxide
probleem (broeikaseffect) behandeld wordt. 
'De lange termijn effecten van koolzuur 
dienen in elk geval in de beschouwing te 
worden betrokken. Die effect en betreffen 
een tijdschaal, die vergelijkbaar is met die 
van het verval van de radioactiviteit van kern
splijtingsafval' (biz. 37). Een 'faire afweging 
van het afvalvraagstuk' (biz. 26) lijkt mij pri
ma, maar wordt wei vertroebeld door deze 
nogal verschillende behandeling van het af
val van de energiedragers. 

lndustriepolitiek 
In de nota 'Tijd voor Electriciteit' wordt wei
nig aandacht besteed aan de sociaal-eco
nomische omgeving van de elektrici
teitsvoorziening. Dit is teleurstellend, omdat 
in de BMD op verzoek van de CDA-fractie 
verschillende sociaal-economische scena
rio's moesten worden betrokken. De argu
mentatie ontbreekt in de nota waarom men 
nu een andere opstelling heeft gekozen. Een 
zekere rechtvaardiging voor de huidige op
stelling kan hierin gevonden worden dat naar 
de aanbodkant van de elektriciteitsvoor
ziening gekeken kan worden zonder precies 
aile details van de vraagkant aan te geven. 
Maar uit de resultaten van de BMD blijkt wei 
dat allerlei voorkeuren ten aanzien van ele
menten uit het energiebeleid ten nauwste 
samenhangen met de voorkeur ten aanzien 
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van de ontwikkeling van de energievraag. In 
deze laatste opstelling zit het gevaar dat 
men de energievoorziening als instrument 
ziet om bepaalde sociaal-economische 
wensen te realiseren. Echter, dit laat onverlet 
dat omgekeerd bepaalde maatregelen uit de 
sociaal-economische sfeer direct conse
quenties hebben voor de energievoor
ziening. 
Via een gericht structuurbeleid kan bereikt 
worden dat de arbeidsintensiviteit verhoogd 
wordt en dat de energie-intensiviteit daalt. 
lmmers: de kosten van de diverse produk
tiemiddelen bepalen voor een groat gedeelte 
de inzet. De overheid kan ervoor zorgen dat 
arbeid (relatief) goedkoper wordt; instrumen
ten van de overheid zijn hierbij bijvoorbeeld 
verlaging van de BTW-tarieven in de 
dienstensectoren en verandering van de hef
fingsgrondslag van de sociale premies. 1 

Ook via het laag houden van elektriciteits- en 
aardgasprijzen kan geprobeerd worden er
voor te zorgen dat de energie-intensieve 
bedrijven ('giganten') in Nederland behou
den worden. Deze bedrijven hebben zich 
voornamelijk in de jaren zestig in Nederland 
gevestigd vanwege de goede infrastructuur 
en het goedkope aardgas. Een mogelijke 
beleidsoptie is om deze bedrijven elektriciteit 
onder de kostprijs aan te bieden. De SEP 
(Samenwerkende Elektriciteits Producenten) 
is, getuige het volgende citaat uit het meest 
recente jaarverslag, tegen dit beleid: ' .... 
voor de giganten, ongeacht de kosten, inter
nationaal concurrerende tarieven vast te 
kunnen stellen. De elektriciteitsvoorziening 
vindt dit onjuist en is dan ook tegenstander 
van een dergelijk beleid ten aanzien van de 
giganten. '2 

De vraag is of de strategie om de giganten 
subsidie te verlenen die opgebracht moet 
worden door de overige elektriciteitsverbrui
kers (bedrijven en consumenten) perspectief 
biedt. De nota van Lansink/Van der Linden 
geeft hierop geen antwoord. Geconstateerd 
wordt dat 'terwijl tussen 1960 en 1980 de 
energie-intensiteit van de economie in vrijwel 
aile Europese Ianden daalde, .... die factor in 
Nederland toenam' (biz. 35). Over de ont-

212 

Sociaal-economisch 

wikkeling van de energie-intensitelt 1n de 
toekomst wordt geen uitspraak gedaan. Het 
lijkt mij geen wijs beleid om deze bedrijven bij 
voorbaat het voortbestaan in Nederland on
mogelijk te maken, en evenmin lijkt het me 
geen wijs beleid om deze giganten onder de 
kostprijs elektriciteit te leveren en op deze 
manier coOte que coOte voor Nederland te 
behouden. Dit laatste kan betekenen dat 
een gedeelte van de giganten de toekomst 
zoekt in die Ianden waar goedkoop- bijv. via 
waterkracht- elektriciteit geleverd kan wor
den. Levering van elektriciteit onder de kost
prijs aan de grootverbruikers heeft zeker een 
aantal negatieve gevolgen: andere bedrijven 
zullen te maken krijgen met lastenverhoging, 
zoals hogere elektriciteitstarieven en hogere 
kosten van arbeid (de werknemers zullen te 
maken krijgen met een hogere elektrici
teitsrekening, die wellicht afgewenteld wordt 
op de bedrijven)? 
Oat het niet denkbeeldig is dat enkele gigarJ
ten Nederland verlaten, kan ge'i'llustreerd 
worden met de aluminiumindustrie in Neder
land. Uit een SER-rapport4 kan geconclu
deerd worden dat voor deze industrie elek
triciteit onder de kostprijs verkocht moet 
worden om deze voor Nederland te behou
den: 'Om op gelijke kosten ( ... ) uit te komen 
als een denkbeeldige Braziliaanse smelter 
(stroomprijs op basis van waterkracht 3 cent 
a 6 cent/kWh) mag de stroomprijs voor Ne
derlandse smelters niet verder stijgen dan 
4,1 cent a 7 cent/kWh'. De goedkoopste 
reele ingeschatte produktieprijs voor elektri
citeit in Nederland bedraagt 8,7 cent/kWh 
(opgesteld door het Ministerie van Es;onomi
sche Zaken). 
Lansink!Van der Linden stellen dat er 'aile 
reden is voor nadere bezinning' en dat het 

1) N.H. Douben en J.P.I. van der Wilde, lnformele Economie 
en Economisch Beleid, Preadvies voor de Vereniging 
voor de Staathuishoudkunde, november 1984. 

2) Eiectriciteit in Nederland 1983, Arnhem 1984, biz. 11 . 
3) J. Bruggink, Electricite1tsprijzen en de werkgelegenheid, 

NRC-Handelsblad, 9-3-'82. 
4) Energie en Economie, produktbijlagen, dee/Ill, Cornrnissie 

Ontwikkelinqsproblematiek van de SER, 1982, biz. 25.16. 
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'van groot belang is om de energiebakens 
tijdig en doeltreffend te verzetten' (biz. 35), 
maar verder dan 'aanpassing van ta
riefstructuren', 'grotere besparingsinspan
ning' en 'inzet van kernenergie voor electric·l
teitsopwekking' (biz. 36) komt men niet. De 
vraag blijft daardoor wat precies de plannen 
zijn met de tariefstructuren en welke ver
wachtingen er 9ekoesterd worden over de 
giganten. lk pleit ervoor om verschillende 
inschattingen van deze verwachtingen on
derdeel van de beleidsvoorbereiding te rna
ken. Bij de Shell wordt ook veel beter met 
allerlei onzekerheden omgegaan dan bij de 
overheid: het is standaard bij de Shell om 
fundamenteel verschHlende scenario's te 
hanteren - 'Restructured Growth' en 'Re
straint as Reaction' 5

- terwijl bij de overheid 
scenario's ten onrechte veel meer politiek 
geladen zijn. Er moet veel meer ruimte zijn bij 
de overheid om verschillende beleidsstrate
gieen te evalueren. 

De BMD 
In deze notitie is al enkele malen de Brede 
Maatschappelijke Discussie genoemd. Het 
is opvallend dat de BMD de laatste tijd ver
schillende reacties oproept: of men roept dat 
het schande is dat de uitkomsten van de 
BMD genegeerd worden, 6f dat er nieuwe 
inzichten zijn sinds de BMD die een nieuwe 
(en andere!) afweging noodzakelijk maken. 
Wat hier in feite gebeurt, is niet anders dan 
dat eerst gekeken wordt naar de uitkomsten 
van de BMD, om vervolgens argumenten te 
bedenken die de eigen visie rechtvaardigen. 
lk heb hierbij een paar vragen: zouden dege
nen die roepen dat de BMD serieus moet 
worden genomen dat ook zeggen als de 
uitkomst geheel anders was? Of zou dan 
gewezen worden op bijvoorbeeld fouten in 
de procedure en informatievoorziening? En 
is het voor degenen die roepen dat er een 
aantal nieuwe ontwikkelingen hebben voor
gedaan in de laatste jaren, die een herover
weging vereisen van de BMD-resultaten, niet 
veel logischer zijn om voor een permanente 
BMD te pleiten? Het is duidelijk dat, hoewel 
P-r verwachtingen gewekt zijn, regering en 
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parlement een eigen verantwoordelijkheia 
behouden, maar dat betekent niet dater zich 
een willekeurig aantal zgn. nieuwe ontwikke
lingen (LansinkNan der Linden noemen er 
zeven (!) die geen van aile bij zorgvuldige 
bestudering van het Eindrapport nieuw zijn) 
genoemd kunnen worden waarmee de BMD 
is afgedaan. 
Vooral vanuit sociaal-wetenschappelijke 
kringen is de waardering voor de BMD hoog. 
T wee hoogleraren sociologie 6 beschouwen 
de BMD als het eerste 'Technology Assess
ment (TA)' project in Nederland. Hierbij 
wordt TA als volgt gedefinieerd: 'TA is een 
beoordeling van de effecten van technische 
toepassingen op grond van meningsvor
ming verkregen door confrontatie van we
tenschappelijk onderzoek met de inzichten 
van de bevolking'. De BMD wordt als zeer 
zorgvuldig gekwalificeerd. Ook wordt aan
gegeven dat nimmer tevoren groeperingen 
met afwijkende meningen zoveel kansen ge
kregen hebben om hun eigen uitgangspun
ten door middel van wetenschappelijk on
derzoek door te rekenen. Zij beeindigen het 
artikel als volgt: 'Het negeren of bagatellise
ren van de uitkomsten van de BMD zou 
ernstige gevolgen kunnen hebben. De maat
schappelijke onrust rond kerncentrales zou 
opnieuw in aile hevigheid kunnen losbreken. 
Toekomstige pogingen tot technology as
sessment op grote schaal zouden zinloos 
worden. De gevoelens van onzekerheid en 
machteloosheid tegenover de overheid, die 
ook volgens andere onderzoekingen al groot 
zijn, zouden sprongsgewijze toenemen. De 
BMD mag niet uitlopen op een brede maat
schappelijke desillusie. Parlement en Kabi
net moeten zich dit realiseren, nu zij zich 
binnenkort zullen uitspreken over de plannen 
voor de bouw van vier nieuwe kerncen
trales'. 

5) Scenarios for the Netherlanos 7982-2000, SHELL Cor
porate Planning Department, 1983. 

6) H.A. Becker. R.W. Hommes, Brede Maatschappelijke 
Desillusie, NRC-Handelsblad, 28-6-'84. 
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Men kan de BMD ook vanuit andere optiek 
benaderen: wat heeft de uitkomst van de 
BMD nu aan de energiesituatie veranderd? 
En overzien mensen wei de gevoigen van 
hun antwoorden? Wat nu aan de orde komt 
is de verhouding tussen deskundigheid en 
democratie, of zo men wii: wetenschap en 
politiek. Het voert te ver om hier diepgaand 
op in te gaan. ik zai dat slechts doen door in 
te gaan op een van de, door de Stuurgroep 
aanbevolen belangrijkste beleidsopties voor 
de decentraie elektriciteitsopwekking (DEO). 
De Stuurgroep concludeert dit ais gevolg 
van meningspeiling van deeinemers aan de 
BMD en van een onderzoek uitgevoerd door 
een onderzoeksgroep bestaande uit verte
genwoordigers van industrie, elektrici
teitsproducenten, universiteiten, etc. (Hier 
mag dus deskundigheid niet zonder meer 
tegenover democratie gesteld worden!) Op 
deze manier is een potentieel voor DEO 
bepaald wat haalbaar is, uitgaande van ac
tieve stimulering door de nutsbedrijven. Het 
is goed kennis te nemen van Amerikaanse 
voorbeeiden op dit terrein. 7 Nu staat deze 
vorm van elektriciteitsopwekking kernener
gie in de weg, en omgekeerd, door voor 
kernenergie te kiezen, is het mogelijk dat 
warmte-krachtkoppeiing (WKK) nauwelijks 
van de grand komt. immers: beide opties 
zorgen voor een groat deel van de basislast, 
en hebben beide -:Je mogelijkheid in zich om 
goedkoop elektriciteit te produceren. Ook is 
het mogelijk dat door kernenergie de bespa
ringsdoeisteiling minder aandacht krijgt: 
door de lange bouwtijden van kerncentrales 
is overcapaciteit niet denkbeeldig, en dit ver
mindert de noodzaak om te besparen. Lan
sinkNan der Linden zijn erg positief over 
decentrale elektriciteitsopwekking: 'WKK 
dient de energiebesparing en is globaal ge
nomen in overeenstemming met het milieu
beleid' (biz. 1 0). Maar: 'op grand van feitelij
ke ontwikkeiingen moet worden geconclu
deerd, dat de raming van de Stuurgroep 
voor de industriele WKK veel te hoog is' (biz. 
11 ). Nu is het goed mogeiijk dat de onder
zoeksgroep van de Stuurgroep veei te en
thousiast was over WKK. Maar aan de ande-
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re kant stellen LansinkNan der Linden niet 
een beieid voor waarbij WKK actief door 
overheid en nutsbedrijven gestimuleerd 
wordt. Het is dan niet verbazingwekkend dat 
in dit Iicht de ramingen van de Stuurgroep 
veei te hoog uitkomen! Een beleid gericht op 
stimulering van WKK is in ieder gevai een 
keuzemogelijkheid8

, en geeft bovendien voor 
vele energie-giganten een voordelige 
stroomrekening. Het geeft ook nogmaais 
aan dat prioriteitstelling van de verschillende 
opties niet kan beginnen met criteria en het 
be pal en van gewichten, zoals ook in het 
begin van deze notitie is aangegeven. De 
vraag wat realiseerbaar is, en de afhankelijk
heden van verschiliende beieidsalternatieven 
dienen ook in de beschouwingen betrokken 
te worden. 

Tot slot 
Energiebeleid na de BMD kampt met 
dezelfde problemen als het beleid voor en 
tijdens de BMD. Het is daarom niet verwon
derlijk dat de discussie door blijft gaan, nu 
niet gestructureerd door een Stuurgroep. 
Deze permanente BMD zal nog wei even 
duren, omdat een redelijke mate van con
sensus over de meest wenselijke ener
gietoekomst vooralsnog niet binnen hand
bereik ligt. De dwarsverbanden en contac
ten tussen de verschillende deskundigen tij
dens de BMD stimuleren een beter begrip 
voor elkanders uitgangspunten en stand
punten. Het lijkt daarom verstandig de 
dwarsverbanden tussen de deskundigen 
van de verschillende organisaties (met daar
bij beperkte beschikbaarstelling van midde
len voor het verrichten van onderzoek) op 
een of andere manier te continueren. Wel
licht is op-deze wijze een redelijke mate van 
consensus bereikbaar. 

7) Bert de Vries, Californische energielessen, lntermediair, 8 
februari 1985 

8) Electriciteit: een bezinning op 2000, Bezinningsgroep 
Energiebeleld, Utrecht, 1984 
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