
idee '66 / Energie / btz. 58 

].VANGINKEL 

Energie, de kwaliteit van de discussie* 

Inleiding 

In het debat over de inrichting van de energiehuis
houding van Nederland worden stelselmatig een 
aantal overwegingen over het hoofd gezien of gene
geerd. Terwijl steeds nadrukkelijk de vraag 'kern
energie ja of nee?' centraal is komen te staan, is de 
vraag naar de zekerheid van de toekomstige ener
gievoorziening naar de achtergrond verschoven. Zo 
lijken de grote onzekerheden m. b. t. de toekomstige 
bijdragen van olie en kolen aan de Nederlandse ener
gievoorziening in de negentiger jaren en de grootte 
van aardgasreserves na de eeuwwisseling slechts een 
ondergeschikte rol te spelen in de beschouwingen 
over de aanvaardbaarheid van kernenergie. 

De relatie tussen de sociaal-economische doel
stellingen en de noodzaak een daarmee overeen
stemmend niveau van energieverbruik te kunnen 
garanderen, wordtslechts door een enkeling gelegd. 

De sociaal-economische situatie en de concur
rentiekracht van het bedrijfsleven laten evenwel 
weinig speelruimte voor het ongestraft begaan van 
vergissingen. De fouten die in het verleden zijn be
gaan m.b.t. de aardgasexploitatie en de kolenwin
ning hadden vérstrekkende gevolgen. Ze bleken pas 
toen het te laat was. Mede hierdoor is de bewegings
ruimte voor Nederland om een van de omringende 
landen afwijkende energiepolitiek te voeren wel 
buitengewoon klein. Zorgvuldigheid bij de besluit
vorming is derhalve een a llereerste eis. 

* De auteur schreef dit artikel op persoonlijke titel; auteur 
schreef O.m. twee boekjes resp. over 'non-proliferatie' en 'de ge
schiedenis van de oliecrisis van 1973' (Staatsuitgeverij) . 

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn er 
weinig aanwijzingen dat deze zorgvuldigheid in acht 
zal worden genomen. Poli tieke partijen hebben zich 
verschanst achter stellingen die een open discu sie 
blokkeren. Hoe aanvech tbaar diestellingen ook zijn, 
ze oefenen grote aan trekkingskrach t ui t op hen voor 
wie onzekerheid en onduidelijkheid een gruwel is. 
Wie dan vraagtekens zet achter de houdbaarheid 
van die stellingen, wordt als 'voorstander' of'tegen
stander' gestigmatiseerd. De propagandastrijd laat 
op deze manier steeds minder ruimte voor intellec
tuele twijfel (als daar aanleiding voor bestaat). Be
dachtzaamheid raakt in diskrediet. Programma
makers van radio en tv hebben in het a lgemeen wei
nig weerstand geboden aan de verleiding het pro
bleem in zwart-wit termen te presenteren. Hel is 
althans opvallend hoe weinig aandacht zij besteed
den aan de categorie 'bezorgde twijfelaars' voor wie 
kernenergie een probleem is van afwegen van overi
gens moellijk vergelijkbare risico's. 

De onevenwichtige pre entatie van het probleem 
heeft de indruk gewekt dat de invoering van kern
energie, gezien de veronderstelde alternatieve op
lossingen, sowieso een dwaasheid is. In deze sfeer 
was het niet verwonderlijk dat de vraag 'kern
energieja ofnee?' in het algemeen met 'nou nee' of 
'in godsnaam niet' werd beantwoord. Waarom al 
die risico's, bezwaren en gevaren op de hals halen 
als het niet nodig is, als het anders kan? De belofte 
van een ander energiebeleid dat Nederland verlo t 
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van zijn dilemma's en tot voorbeeld strekt aan an

dere landen, werkte aanstekelijk. Borssele en Dode
waard 'stilleggen' dus (D'66), of'sluiten' (PVdA). De 
kiezers behoefden ten aanzien van de positie die de 

progressieve partijen in de aanstaande brede maat
schappelijke discussie zouden innemen, niet in het 
cl uis ter te tas ten. 

Binnen 0'66 was de vraag om 'duidelijkheid' zo 

groot dat een op het verkiezingscongres jn februari 
ingediend 'last minute'-voorstel tot verdere aan
scherping van de passages van het beleidsplan over 

Borssele en Dodewaard kon worden ingediend en 
aanvaard, zonder mogelijkheid van weerwoord door 

de tegenstanders van deze aanscherping. Voor velen 
in de partij is echter de twijfel over de vraag ofhet in 
de verdere toekomst ook zonder kernenergie kán, ge
bleven: is de ruimte voor het uitsluiten van de kern

energie-optie inderdaad aanwezig? Is de energie
voorziening van Nederland in de toekomst ook zon
der kernenergie te garanderen op een peil dat kwan
titatief en kwali tatiefnodig is om de Nederlandse sa

menleving naar 'lichaam en geest' gezond te hou
den? En met welke mate van stelligheid kan deze 
vraag worden beantwoord? Zo deze vraag niet met 

stelligheid is te beantwoorden, wat zijn dan de maat
schappelijke risico's van het nu al uitsluiten van de 
kernenergie-optie? 

Politieke uitspraken over 'herstel van industriële 

concurrentiepositie', 'herstel van werkgelegenheid ', 
'instandhouding van het stelsel van sociale voorzie
ningen', 'het ontzien van sociaal zwakken', 'het 

ruimte scheppen voor de (industriële) ontplooiing 
in de derde wereld', 'het voorkomen van mondiale 

spanningen' etc. hebben weinig waarde als de wijze 
waarop gewerkt wordt aan de allereerste voorwaar

de voor de inlossing van deze uitspraken - Lw. een 

verzekerde en ook internationaal gezien verant
woorde energievoorziening - ongeloofwaardig is. 
Wat stellen partijprogramma's nog voor als ze uit
sluitend bij mooi weer - en dat 20 jaar lang - kun
nen worden uitgevoerd? 

.. 

Voor wat de kernenergiekwestie betreft, moet 

daarom alsnog duidelijk worden gemaakt wat de 

gevolgen kunnen zijn van het voorlopig niet-invoe
ren respectievelijk 'het definitief afzien' van kern

energie voor: 

[. de sociaal-economische vooruitzichten; 
2. de internationaal-politieke verwikkelingen; 
3. de mogelijkheden om de slinkende binnenlandse 

aardgasreserves door andere bronnen te vervan

gen. 
Daarbij dienen dan uiteraard de alternatieve oplos
singen die de bezwaren en risico's van niet-invoe

ring op papier zouden kunnen verkleinen op hun 
realiteitsgehalte te worden getoetst. 

Een dergelijke eis mag met name worden gesteld 
aan het voorstel om energieplafonds voor het bin
nenlands energieverbruik vast te stellen. Een toet

sing als deze is natuurlijk niet, een, twee, drie ver
richt. Bovendien zal men geen eenduidige uit pra
ken mogen verwachten. Daarvoor zijn de onzeker

heidsmarges nu eenmaal te groot. Wél kan bij stuk
jes en beetjes het inzicht over de reikwijdte van de 
mogelijke effecten van wel- en niet-invoering wor
den vergroot, evenals 'het gevoel' voor de noodzaak 

om - juist gezien die onzekerheden - ongewoon ver 
vooruit te kijken. 

Navolgende beschouwingen over de genoemde 

drie toetsingspunten zijn bedoeld om het belang van 
nader onderzoek toe te lichten. 

De gevolgen voor de sociaal-economische ontwi.kkelingen 

Van welke signatuur het volgende kabinet ook zal 
zijn, het zal aan de werkgelegenheid en het herstel 
van het economisch draagvlak voor de sociale voor

zieningen een zeer hoge prioriteit toekennen. 
De verleiding om terwille van de financiering van 

een economisch herstelprogramma de aardgaspro
duktie op te voeren, zal groot zijn. Een extra inzet 
van 4 miljard m3 aardgas scheelt waarschijnlijk 2 à 
2,5 miljard gulden op de betalingsbalans. Zonder 
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deze extra inzet zou, volgens berekening van het 

Planbureau, het tekort op de betalingsbalans voor 
energiedragers oplopen van 5,5 miljard gulden in 
1980 tot 10 à 1 1 miljard gulden in 1985, Afgezien 
van het betalingsbalansvoordeel krijgt de overheid 
de beschikking over extra fondsen. De in sommige 
kringen levende gedachte is dat de overheid deze 
tijdelijk verhoogde middelen niel gebruikt ter leni

ging van de budgettaire nood , maar inzet voor 'ge
richte steun' aan het bedrijfsleven. Als deze politiek 
de 'revitalisering' van de Nederlandse industrie zou 
bewerkstelligen, zou de sterk oplopende energie
rekening die het buitenland Nederland in rekening 
brengt, betaalbaar blijven. 

Er zijn redenen om dejuistheid van deze theorie 
in twijfel te trekken. De belangrijkste is wel dat -
zolang er geen protectie is - uiteindelijk de winst
gevendheid van de afzetkansen van in Nederland 
vervaardigde produkten bepaalt of een investering 
in ons land zinvol is. Ergo, investeringen in Neder
land zijn ofwel winstgevend - en dan is overheids
steun geen beslissende factor - of niet winstgevend 
en dan is overheidssteun - op de lange termijn ge
zien - onverstandig. 

We zullen andere wegen moeten inslaan om uil 
het slop te geraken. Een actief beleid gericht op het 
stimuleren van innovatie kan nieuwe kansen schep

pen. Hogere uitgaven ter wille van de industriële 
'research and development' zijn echter pas te ver
wachten wanneer de hoge risico's die aan dit soort 
uitgaven kleven, worden beloond met winstgeven
de investeringen in ons land. Herstel van de concur
rentiepositie van de Nederlandse industrie en in het ' 
algemeen Nederland als vestigingsplaats is daarom 
voorwaarde no. één. Investeren in Nederland moet 
in de eerste plaats weer lonend worde~ Gebeurt dat 
niet, dan word t desituatie in ons land bepaald grim
mig. Het snel toenemend leger van inactieven raakt 
meer en meer in de kou. Waar geen perspectieven 
bestaan op herstel en de overheid door gebrek aan 
middelen tot machteloos toezien is gedoemd, kan een 

democratie - zelfs in Nederland - niet gedijen. 

Geen land in Europa ziet zich geplaatst voor de 
opdracht in zo'n korte tijd zo'n grote bron van in
komsten door nieuwe verdiensten te vervangen. De

ze opdracht heeft vérstrekkende gevolgen voor de 
ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishou
ding. Ten eerste betekent het streven naar herstel 
van de ind ustriële prod uktie, dat vooralsnog de daar
mee samenhangende economische groei als politie
ke doelstelling word t geaccepteerd. Di t zal zo moe
ten blijven totdat de noodzakelijke herstructure
ring van de Nederlandse economie is voltooid en het 
draagvlak van de collectieve voorzieningen is her
steld. Pleidooien voor een nulgroei in de industrie 
(wel te onderscheiden van een nulgroei in de con
sumptieve sfeer) komen te laat. De optie van de 
'steady state economy' is verloren gegaan toen e
derland in de jaren na de oliecrisis van 1973 een ge
weldige uitbouw van de consumptieve bestedingen 
én zijn sociale voorzieningen toeliet, zonder acht te 
slaan op de noodzaak voor al dit moois een evenre
dig stevig economisch fundament te bouwen. Dit 
moet nu alsnog geschieden. 

Een en ander houdt in dat de hiermee samenhan
gende groei van het energieverbruik wordt geac
cepteerd. Besparingen kunnen de groei van het ener
gieverbruik nl. wél aanzienlijk beperken, maar bij 
een niveau van 2% groei van het bruto binnenlands 
produkt (BNP) waarschijnlijk niet tot nul reduce
ren. 

In de tweede plaats moet worden geconcludeerd 
dat Nederland zich geen energiehuishouding kan 
permitteren die wat de industrie aangaat, duurder 
is dan het buitenland. Een groot deel van de indus
triële produktie in Nederland is zeer energie-inten
sief. Zo bedraagt de gemiddelde energie-intensiteit 

van de Westduitse chemie slechts eenderde van die 
van Nederland. Zolang niet hiervoor in de plaats in 
ijltempo een geheel nieuw energie-extensief pro
duktie-apparaat opgebouwd kan worden, dienen 
we te voorkomen dat Nederland zich in de concur-

rentieslag n 
gietarieven 

De prijs' 
in vergelijk 
daaromge( 
Instituut v 
recente stu 
derland op 

tijd van 5 ~ 
tingfactor . 
berekent K 

olie- of ga 
lijktdecon 
verwerkin/ 
geschikte 1 

voor slech 
opbergmij 
De prijs ze 
komen. Ir 
studie ven 
vandergel 
plannen v 
kennen: b 
als plaats 
aan? 

Zolang k( 
overzicht. 

1981', aa 
daarvan ( 
reldkolen: 
centrales 
doorgaat: 
energie in 
gevreesd 1 

energie-el 
ren. Deg. 
lei: ten el 
in een uit 
men. Ter 
king kOlT 

* Veronde 
hetgeen wil 
nele export 
worden geï 
balans is d 



e 
,1-

Ie 
1-

~ I 

~ -

! -

:t 

te 

e-

in 
e 

!-

i t 

1-

lJ 
Is 
~-

n 

~r 

s-

~

:i t 

>
n 

idee '66 /jaargang 2/ nummer 2 /juni 1981 / blz:.. 61 

rentieslag met het buitenland om de gunstigste ener- moeten afzien van hun voornemen te investeren in 

gietarieven uit de markt prijst. 
De prijs van elektriciteit op basis van kernenergie 

in vergelijking tot die op basis van kolen en olie is 

daarom geen onbetekenende factor. Het Koninklijk 

Instituut voor Ingenieurs ( KIVI ) berekent in een 
recente studie de kostprijs van kernenergie in N e

derland op 7,3 cent netto per kwh (bij een bedrijfs

tijd van 5700 uur, overeenkomend met een belas
tingfactor van 65 procent). Voor een kolencentrale 
berekent KIVI een kostprijs van 10,5 cent, voor een 

olie- of gasgestookte centrale [3 cent. Overigens 

lijktde conclusie van dit Instituut dat de kosten van 
verwerking van het kernsplijtingsafval van onder

geschikte betekenis zouden zijn aanvechtbaar als 

voor slechts een beperkt aantal kerncentrales een 

opbergmijn van [ miljard moet worden aangelegd. 
De prijs zou dan weleens, cent hoger kunnen uit

komen. In ieder geval zou deze zaak een nadere 

studie verdienen, al was het maar om de gevolgen 

van dergelijke prijsverschillen voor de investerings

plannen van energie-intensieve bedrijven te leren 

kennen: bij welke prijsverhouding kan Nederland 

als plaats van vestiging de concurrentie niet meer 

aan? 

Zolang kernenergie , ook blijkens andere studies en 

overzichten zoals die in 'Shell Briefing number one 

'98,', aanzienlijk goedkoper blijft dan kolen , zal 
daarvan een matigende invloed uitgaan op de we

reldkolenprijs (gesteld althans dat de bouw van kern
centrales met name in de grote industrielanden 

doorgaat). Zou er slechts geringe uitbouw van kern

energie in de westerse wereld plaatsvinden, dan moet 

gevreesd worden dat de kolenprijs de prijs van olie in 

energie-equivalenten tot omstreeks 80% zal benade

ren. De gevolgen van zo'n ontwikkeling zijn drieër

lei: ten eerste zouden landen met veel kernenergie 

in een uitermate voordelige concurrentiepositie ko
men. Ten tweede zouden de daarvoor in aanmer

king komende industrieën in Nederland weleens 

• Verondersteld wordt een cumulatieve importquote van 50%, 
hetgeen wil zeggen, dal voor het verwezenlijken van een additio
nele export van 1 100150 aan goede~en en diensten moeten 
worden geïmporteerd. Het netto positief effect op de betalings
balans is dan 150. In het begin van de jaren '70 bedroeg de 

(kolengestookte) energiebesparende warmte! 

kracht-installaties . Tenslotte zou de Nederlandse 
betalingsbalans nog verder inJlegatieve zin worden 

belast. 
Wat dit laatste betreft het volgende: de omvang 

van het negatiefsaldo op de energierekening zal na 

'9go nog in versneld tempo oplopen. Wanneer bij 

een gemiddelde groei van het bruto nationaal pro

dukt (BNP) ná 'g8, van 2% , het energieverbruik 
gemiddeld met 1,2 % zou toenemen, zou het totaal 

binnenlands energieverbruik stijgen van 67 miljoen 

ton olie-equivalent in 1980 tot ca. 83 miljoen ton 

olie-equivalent in 2000. Bij dat niveau zou zonder 

kernenergie ca. 57 miljoen ton olie-equivalenten 

(mtoe) geïmporteerd moeten worden. Om de ge

dachten te bepalen: ,6 mtoe kolen, 7,5 mtoe gas en 

34 mtoe olie (zie de tabellen 1 t!m 4). Daar zouden 

dan in het geheel géén aardgasexporten meer tegen

over staan. Bij een matige stijging van de reële olie

prijs met 2% zou het tekort op de energiebalans 

oplopen tot ca. 35 miljard gulden (de waarde van 

kolen is daarbij verondersteld de helft te zijn van 

olie) . De extra exportinspanning om alleen dit te

kort te compenseren zal gigantisch zijn. Om hier

van een voorstelling te maken is het aardig om te 

weten dat het hele haven- en industriegebied van 

Rotterdam goed is voor zo'n 20% van de Neder

landse export van ca. [75 miljard, meer dan 35 
miljard dus. Aangezien voor een netto-betalings

balanseffect van 35 miljard tenminste 70 miljard 

geëxporteerd moet worden, zou de conclusie zijn 
dat we nog twee 'Rotterdamse haven- en industrie

gebieden' nodig hebben om het energiedeficiet op 

de betalingsbalans tot nul te reduceren.* Ook al 

zouden deze cijfers bij nadere berekeningen iets an

ders uitpakken, ze geven toch een goed beeld van de 

omvang van de problematiek en van de beperkt

heid van de economisch-politieke bewegingsruim

te. 

cumulatieve importquote nog 42 %. Sindsdien opgetreden en 
nog volgende ruilvoetverslechteringen leiden ertoe dat de cumu
latieve importquote van het Nederlands exportpakket omhoog 
gaa t. 
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Internationale verwikkelingen 

Vele discussies over de toekomstige inrichting 
van de Nederlandse energiehuishouding worden 
gekenmerkt door een zekere blindheid voor het pro
bleem. van de aanvoerafhankelijkheid . Zo worden 
bouwplannen van de elektriciteitscentrales voorna
melijk beoordeeld aan de hand van 'binnenlandse 
criteria': hoe groot zal de groei van het elektrici
teitsverbruik zijn; hoe groot is de overcapaciteit nu; 
wanneer zijn de oude centrales afgeschreven; hoe~ 

veel warmtekracht (wiK ) vermogen is haalbaar; 
hoeveel nieuw vermogen moet derhalve wanneer in 
gebruik worden genomen. 

Het overgrote deel (ca. 80%) van het thansopge
stelde vermogen voor opwekking van elektriciteit 
t.b.v. het openbare net is gebaseerd op de inzet van 
olie of aardgas. Deze cen trales zijn voor het meren
deel in dejaren zestig en zeventig gebouwd. Afge
zien van de hierboven besproken concurrentie-over
wegingen kan de versnelde vervanging van de zeer 
dure elektrici teit leverende olie- en gasgestookte cen
trale ook uit het oogpunt van beperking van olie
importen en het ontzien van de aardgasreserves zeer 
gewenst zijn. Het probleem doet zich evenwel voor 
dat Nederland, als gevolg van een overschatting van 
de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik, op
gescheept zit met een te groot elektrisch produktie
vermogen. Plannen tot het in aanbouw nemen van 
nieuwe steenkoolcentrales zijn daarom naar een ver
dere toekomst verschoven. Tot 1990 is - uit het ge
zichtspunt van benodigd vermogen - slechts behoef
teaan hoogstens 2 IOomegawatt (Mwe) (tervergelij
king: een grote moderne kolencentrale heeft een ver
mogen van 600 Mwe). De uitkomst kan nog lager 
zijn als de ontwikkeling van de vraag naar elektrici
teit nog lager uitvalt dan de 2,3% waar men nu 
rekening mee houdt (2,3% betreft het zogenaamde 
lage scenario; gedurende de periode 1974- 1978 be
droeg de groei van het verbruik 4,3%) . 

Wanneer men niet tot versnelde vervanging van 

deze centrales beslui t, zal veel langer méér olie moe
ten worden geïmporteerd dan aanvankelijk in de 
bedoeling lag. De huidige ontwikkeling van ver
vanging van aardgas als middel tot ondervuring van 
centrales door olie stelt ons land al aan veel buiten
landse kritiek bloot. De harde woorden aan ons 
adres zijn begrijpelijk. Terwijl het internationale 
streven erop gericht is de olie-importen uit OPEC
landen te beperken , gaat Nederland meer olie im
porteren en dát dan nog uitgerekend ten behoeve 
van een toepassingsgebied - de elektriciteitsopwek
king - waar de mogelijkheden tot vervanging van 
aardolie door andere brandstoffen het grootst zijn! 

Men zou de buitenlandse kritiek nog naast zich 
neer kunnen leggen wanneer de vooruitzichten van 
de internationale oliemarkt tot optimisme zouden 
kunnen stemmen. De verwachtingen daaromtrent 
laten echter nauwelijks plaats voor een 'komt tijd , 

komt raad '-houding. Sinds 1973 zijn de olieprijzen 
(in dollars van 1970) tienvoudig gestegen. De laat
ste prijsexplosie na de Iraanse revolutie en het begin 
van de schermutselingen tussen Iran en Irak had 

een desastreus effect op de economieën van de wes
ter e landen. Volgens de OESO zou het gezamenlijk 
bruto nationaal produkt van de westerse industrie
landen eind I 98 I 400 miljard dollar (of 500 dollar 
per persoon) hoger hebben kunnen liggen wanneer 
de olieprijzen stabiel waren gebleven. 

Nu net als tijdens de oliecrisis van 1973 ten tweede 
male blijkt dat kleine onevenwichtigheden op de 
oliemarkt onevenredig grote internationale reper
cussies oproepen, i het beleid van het Internatio
naal Energie Agentschap (IEA) erop gericht struc
turele veranderingen in wereldoliemarkten vóór te 
zijn. Wanneer in de komendejaren een zekere ont
spanning op de oliemarkten optreedt- als gecombi
neerd resultaat van de recessie, de prijsstijgingen en 
de verbeterde prijspolitiek in de Verenigde Staten 
dan mag ons dat niet in slaap sussen. Het IEA acht 
daarom ook in de komende 10 jaar een 'geplande' 
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beperking van de olie-invoer nodig. Volgens de 
nieuwste verkenningen door dit agentschap zou het 
olie-aanbod door de OP Ec-Ianden vooral ná 1990 
nog verder dalen. Deze daling zal hoogstwaar

schijnlijk niet gecompenseerd worden door sub
stantiële produktiesurplussen in landen als Mexico 
en andere ontwikkelingslanden . De vermindering 
van het oPEc-aanbod na, 990 moet vooral worden 
toegeschreven aan het gereedkomen van de om
vangrijke investeringen in landen als Algerije, Ve
nezuela, Indonesië en Saoedië-Arabië. Door het 
wegvallen van de behoefte aan oliedollars - men 
gaat nu immers industriële produkten exporteren, 
terwijl import van kapitaalgoederen afneemt - is 
een hoge olieprod uktie voor deze landen niet alleen 
zinloos, maar - bij gebrek aan zekere beleggingen 
ook nog gevaarlijk. Bij dit alles komt nog datook het 
eigen verbruik in de 0 P E c-Ianden sterk zal toene
men. Op grond hiervan kan aangenomen worden 
dat de westerse industrielanden in dejaren '80 hun 
gezamenlijke olie-importen met' 5 % zullen moe
ten terugbrengen. Tussen 1990 en 2000 zou daar 
nog eens een red uctie van 15% bovenop moeten 
komen. 

Als Nederland zich - gezien de gevolgen van een 
politiek en diplomatiek isolement- naardezestreef
cijfers zou voegen, zou dit ons land op een 'rantsoen' 
zetten van 25 miljoen ton (olie-import) in [990 en 
20 à 2 [ miljoen ton in 2000 (ter vergelijking: de olie
invoerin [980 bedroeg ca. 29,5 miljoen ton). Bij een 
binnenlandse produktie van 2 miljoen ton (o.m. in 
Schoonebeek) kan dus min ofmeer 'vast' gerekend 
worden op een verzekerd aanbod van 27 miljoen 
ton in [990 en 22 à 23 miljoen ton in 2000. 

Wanneer men nu deze cijfers stelt naast die welke 
voorkomen in het zogenaamde lage groeiscenario 
uit de energienota's van de regering, dan blijkt het 
veronderstelde olieverbruik in '990 en in 2000 daar 
vér boven te liggen. Zelfs ná aanpassing van de cij
fers in verband met het effect van de prijsstijgingen 
en van de recessie blijkt de hoeveelheid olie die met 

een na '98, hervatte BNP-groei van 2% samen

hangt, nog 7 à 8 miljoen ton te hoog te zijn. Wan
neer geen kernenergie beschikbaar komt, stijgt het 
olietekort in 2000 tot 13 miljoen ton per jaar. Een en 
ander is verwerkt in onderstaand overzicht. De cij
fers in dit overzicht zijn ontleend aan de Energienota 
deel" alsmede aan recente cijfers van het Centraal 
Planbureau over de Nederlandse economie tot 

1985. 
Tabel! geeft het totaal binnenlands energiever

bruik (TVB) weer volgens het zogenaamde 'lage 
energiescenario ' in miljoenen tonnen olie-equiva
lent (mtoe). Bij deze cijfers 'hoort' een groei van het 
bruto binnenlands produkt (BNP) van 2,2 % ovel 
de periode, 977-2000. Energiebesparingen zijn er
in verwerkt op basis van de in begin 1979 geldende 
olieprijzen. In tabel 2 zijn de additionele bespariFlgs
effecten verwerkt die te verwachten zijn op grond 
van de na begin '979 opgetreden (olie)prijsstijgin
gen. In tabel 3 is een forse correctie aangebracht in 
verband met de in 1980 ingetreden recessie. Tabel4 
tenslotte laat het tekort in 2000 zien wanneer Ne
derland zijn olie-importen zou beperken tot het ni
veau dat, gelet op de ontwikkelingen op de wereld
oliemarkt, naar internationale maatstaven aan
vaardbaar kan worden geacht. 

Gezien de mogelijk zeer ernstige gevolgen van 
dergelijke tekorten voor zowel de Nederlandse eco
nomie als voor de mogelijkheden van ons land om 
aan zijn internationale (morele) verplichtingen te 
voldoen, kan men zich afvragen of een nqg grotere 
besparingsinspanning als in de tabellen veronder
steld, uitkomst kan bieden. 

In de nieuwste berekening is gerekend met een 
groei vanaf, 980 van het totaal binnenlands ener
gieverbruik (TVB) van 1,1 %. Bij een gemiddelde 
BNP-groei van 1,85% over de periode 1980-2000 
zou de verhouding tussen toename van het energie

verbruik en stijging van het BNP ongeveer 0,55 % 
bedragen. Zo'n verhoudingscijfer is nog iets lager 
dan het nieuwste streefcijfer van het Internationale 
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Overzicht van het totaal binnenlands energiegebruik 

( TBV) volgens /zet lage energiescenario in miljoe
nen tonnen olie-equivalent (mtoe)1 

Tabel J. TB V volgens het' lagtentrgiescwario' (inclusiifbesparingen ) 

kolen olie gas overige totaal 

Ig80' 3,8 3 1, 1 3 1 , J 1,1 67,1 
1985 7, 1 36,4 33,6 1,2 78,2 
Igg0 9,0 38,7 33,8 1,2 82 ,6 
Woo 10,3 42,7 3°,5 13 ,0 3 g6,4 

Tabel 2. Tabel J gecorrigeerd i.v.m. de olieprijsstijgingtll in J979 til 

JglJo (9 ,J mtoe méér besparingen in 2000) 

kolen olie gas overige to taal 

Ig85 7,1 34,5 32,4 1,2 75,2 
Igg0 g,o 33,9 32,4 1,2 76,5 
2000 ' 5,7 34,7 29,3 7,6' 87.3 

Tabel3· Tabel 2 gecorrigeerd i.v.m. ingetredtIl recessie (TB V 4,4 mtoe 
lager) 

kolen olie gas overige totaal 

'g85' 5,6 3 , ,8 32 ,2 1,2 70,8 
Igg0 1.5 3

'
,2 32,2 1,2 72,' 

2000 '5,7 3°,3 29,3 7,6' 82,g 

Tabel 4. Binatlliandse produktie (zonder keT71energie) en importen in 
2000 

kolen oli e gas overige totaal 

binnen/. produktie 2,0 21,8 l ,g 25,7 
noodz. importen ' 5,7 34,0 1.5 57,2 
mogelijk gezien de 
wereld-oli emarkt ' 5,7(?) 21,0 M(?) 44,2 
tekort (?) 13,0 (?) 13,0 

I , Inclusicf non-energc lisch gebruik ; excl usicCbunkers. 
2. Recente becijferingen van het Centraal Planburea u. 
3. Waarvan 1,9 mloe altcrnati eveencrgiebronnen en 11 , 1 mloe 

kernenergie. 
4· Waarvan 1,9 mloe alternatieve energiebronnen en 5,7 mloe 

kernenergie. 

Energie Agentschap. Daarbij moet bedacht wor
den dat het aandeel van aardgas in het ·bruto natio
naal inkomen zal teruglopen. Produktie van aard
gas kost relatiefweinig energie. Het aardgasaandeel 
zal derhalve moeten worden vervangen door meer 
energie-intensieve activiteiten in de nijverheidssec
tor. Anders gezegd: zonder besparingen zou de groei 
van het energieverbruik de toename van het BNP 

waarschijnlijk overtreffen. Een nog lager verhou
dingscijfer dan 0,55 zou slechts d'enkbaar zijn als 
Nederland er in slaagde in korte tijd een herstructu
rering van de industrie tot stand te brengen, waarin 
het accent veel meer dan tot nu toe op kennisinten
sieve en kapitaal- respectievelijk energie-extensieve 
goederen en diensten zou komen te liggen. 

Juist op deze gebieden is de internationale concur
rentie binnen de westerse wereld echter bikkelhard. 
Het vestigingsplaats-voordeel van Nederland moet 
wel heel groot zijn, wil op deze terreinen een indus
triële groei plaatsvinden die meer dan compensatie 
biedt voor de achteruitgang in de energie-intensie
ve sectoren. Zoals de zaken er nu voorstaan , ziet het 
er veeleer naar uit dat ons land de energie-intensie
ve industrie nog heel hard nodig zal hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 

Ook op andere terreinen kan op economische gron
den (wél te onderscheiden van technisch-fysische 
gronden) word en betwijfeld of een nóg hoger tempo 
van de energiebesparingen haalbaar is. In de bouw
markt, een sector die voor zeer grote energiebespa
ringen kan zorgen, is de klad gekomen. Ook andere 
sectoren hebben te kampen met lage of negatieve 
bedrijfsresultaten en hoge rentes. Als de economi
sche groei zich her telt tot een niveau van 2 % ge
middeld, zou dat vanwege het te incasseren grote 
ruilvoetverlies en de blijvend hoge collectieve lasten 
toch weinig ruimte laten voor winstherstel. Het net
to reëel beschikbaar inkomen voor particulieren zal 
in de komende jaren waarschijnlijk fors achteruit 
gaan. Slechts een zeer gunstige rentestand zou de 
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vereiste hoge investeringen voor energiebesparin

gen kunnen uitlokken. Maar ook daar kan niet al te 

zeer op worden gerekend. Onder zulke omstandig

heden zou het al een klein wonder zijn wanneer de 

in de tabellen verdisconteerde - verhoogde streef

cijfers voor energiebesparingen inderdaad gehaald 

worden. Er zij aan herinnerd dat met de realisering 

van de streefcijfers tot 2000 een (geschat) bedrag 

van 60 miljard gulden gemoeid is. Afgezien van het 

elTect van nieuwe technische vindingen zullen ver

dergaande investeringen overigens relatief steeds 

minder besparingen opleveren. 

Het idee om álles geforceerd op de ene kaart van 

de besparingen te zetten, moet daarom als té riskant 

van de hand worden gewezen: de oplossing moet 

zeker óók in de aanbod zijde worden gezocht. 

Ook nulgroei als middel om ui t de energieproble

men te geraken is, gelet op de zeer hoge prioriteit in 

alle politieke programma's voor werkgelegenheid 

en handhaving van de essentiële onderdelen van de 

sociale voorzieningen, geen werkelijke optie. Wie 

dit wél zegt, neemt zijn eigen politieke programma 

niet au sérieux. 

Nederland zal zijn 'verkregen rechten' voor zo

ver doenlijk weer met een échte inspanning moeten 

verwerven. Dit zal tot uiting moeten komen in een 

langdurige en substantiële groei in m.n. de indus

triële sector. Zonder deze groei is een versneld pro

ces van nationale verarming en afbraak van sociale 

voorzieningen onon tkoom baar! 

Mogelijkheden om de slinkende binnenlandse 
aardgasreserves te vervangen 

Bij alle aandacht voor de energieproblemen in de 

komende IO-20jaar mag de situatie ná 2000 (d.i. al 

over Igjaar!) niet uit het oog worden verloren. De 

invoerafhankelijkheid zal dan 70% bedragen. In

zet van alternatieve energiebronnen zullen dit cijfer 

niet substantieel kunnen drukken. 

Afgezien van kernenergie en eventueel nieuwe zeer 

grote aardgasvondsten zouden alleen kolen voor 
een verdere substitutie van olie en aardgas kunnen 

zorgen. Een verdere verhoging van de koleninzet 

kan echter stuiten op het probleem van de verwer

king van de enorme hoeveelheden vast afval. Het 

onderzoek naar acceptabele verwerkingsmethoden 

staat nog in de kinderschoenen. Wanneer voor dit 

probleem geen oplossing wordt gevonden, zal de 

grens van de nog net aanvaardbare verontreiniging 

van oppervlaktewater met de toxische stoffen uit 

het kolenafval wellicht een limiet stellen aan de toe

passing van kolen op grote schaal. Afgezien van het 

probleem van het vaste kolenafval zal de uitstoot 

van S02 verder gereduceerd moeten kunnen wor

den, wil deze uitstoot binnen voor Nederland ac

ceptabele proporties blijven. Ook dat is nog niet 

zeker. In recente studies (Hamstra, febr. I g8 I als

mede Bosma en Oostvoorn, jan. Ig81 ) wordt mede 

op deze gronden twijfel geuit of een veel grotere 

inzet van steenkool in een dichtbevolkt land als het 

onze wel mogelijk is. 

Als laatste uitweg uit alle dilemma's kan tenslotte 

het aardgas worden gezien. Mag en kan men reke

nen op nieuwe aardgasvondsten die een verhoogd 

binnenlands produktieniveau op langere termijn 

ook na 2000 rechtvaardigen? De Gasunie meent 

voor de verwezenlijking van haar afzetdoelstelling 

(het 'Plan van de gasafzet 1980) tot en met 2004 

1650 miljard m3 aardgas nodig te hebben. Volgens 

haar berekening zouden de bewezen reserves en ge

contracteerde importen nét voldoende zijn om dit 

te realiseren. Als geen nieuwe aardgasvondsten 

worden gedaan respectievelijk nieuwe importcon

tracten zouden worden gesloten, zou er dus geen 

perspectief bestaan op een voortgaande aardgas

voorziening na de eeuwwisseling. 

De Gasunie rekent er echter min ofmeer op dat 

die hoognodige vondsten wel worden gedaan: teza

men met de nog te contracteren importen zou voor 

de aardgasvoorziening na 2004 nog ruim goo mil-



idee '66/ Energie / blz. 66 

jard m3 resteren, waarbij het aandeel van de nieuwe 
vondsten op 400-600 miljard m3 wordt geraamd. 
'Maar', zo stelt de Gasunie, 'hierbij dient de nodige 
omzich tigheid in acht te worden genomen: de thans 
geraamde nog op te sporen gasvoorraden zijn niet 
aangetoond; verrassingen - ook in negatieve zin -
zijn geenszins uitgesloten'. 

Op basis van deze vrij summiere gegevens kan 
niet anders worden geconcludeerd dan dat een ho
ger uitputtingsniveau in 2000 dan de opgevoerde 2.2 

miljoen ton olie-equivalent (overeenkomend met 
29 miljard m3 aardgas) niet erg verantwoord lijkt. 
Daar komt bij dat de instandhouding van de Sloch
terense reserve van eminente betekenis moet wor
den geacht. Zolang het Slochterense veld groot ge
noeg is, kan het fungeren als een strategische reserve 
bij wegvallend aanbod van andere geïmporteerde 
energiedragers. Gezien de zeer hoge importafhan
kelijkheid van Nederland omstreeks 2000 (t.w. 
70%) is zo iets van nauwelijks te onderschatten eco
nomische en politieke betekenis. 

Vooralsnog zou daarom iedere mogelijkheid om 
op aardgasverbruik te besparen, moeten worden 
aangegrepen. De inspanningen om een zo groot 
mogelijk aandeel in de aardgasimporten uit Noor
wegen, Afrika, Rusland en het Midden-Oosten te 
verwerven zijn terecht: zonder een gasimport van 

10 miljard m3 aardgas (of 7,5 mtoe) zou de strate
gische aardgasreserve na 2000 geen lang leven meer 
zijn beschoren. 

Is het zeker dat Nederland zonder kernenergie kán? 

De bezwaren tegen kernenergie zijn hier niet aan de 
orde gewee t. Dit moet niet worden misverstaan. 
De risico 's van proliferatie, de problemen van af
valverwerking en veiligheid zijn van dien aard, dat 
een onomwonden keuze vóór kernenergie niet mo
gelijk is. Echter, zo goed als het noodzakelijk is om 
de gevaren en risico's van wél-invoering van kern
energie te onderkennen, zo nodig is het ook om de 
gevaren van niet-invoering in te zien. 

Mijn grootste zorg in het tot nu toe gevoerde de
bat over kernenergie binnen n'66 betrofhet feit dat 
een aantal overwegingen die uitermate relevant zijn 
voor andere politieke prioriteiten, zoals (op het ge

bied van) werkgelegenheid, de sociale voorzienin
gen alsmede de internationale positie van Neder
land, niet of nauwelijks gehoor vonden. De gang 
van zaken op met name het verkiezingscongres 
vormden wat mij betreft een dieptepunt. 

Overigens lijkt het niet praktisch te stellen 
dat wij in Nederland aan de gevaren en risico's van 
kernenergie zouden kunnen ontsnappen, wanneer, 
zoals het geval is , verdere invoering van kernener
gie buiten Nederland doorgaat: vele nucleaire in
stallaties staan al vlak over de Nederlandse grens 
opgesteld. 

Wat onze eigen kerncentrales betreft, de situatie 
wordt er niet beter op, wanneer opwerkingscon
tracten of onderzoek naar mogelijkheden voor op
slag van verwerkt kernsplijtingsafval worden ge
blokkeerd. Zo gezien had de afdeling Zeeland gelijk 
toen zij stelde nietmetde gevolgen van deze politiek 
opgezadeld te willen worden. Sluiting van Borssele 
en Dodewaard is evenwel geen oplossing. Of men 
nu met een hoeveelheid van x dan wel 2 of 3 x kern
splijtingsafval zit, maakt in wezen niet uit. Boven
dien zou door sluiting de kennis en ervaring verlo
ren gaan, die nodig is om de veiligheid van de kern
centrales rond de Nederlandse grens te beoordelen. 
Nederland zou ook internationaal geen enkele stem 
meer hebben en dus over de condities waaronder 
kernenergie wordt ingevoerd, niet meer kunnen 
meespreken. 

Politieke besluiten waarbij volstrekt aan de conse
quenties van zowel niet- als wel-invoering van 
kernenergie respectievelijk van sluiting van be
staande kerncentrales alsmede van blokkering van 
afvalcontracten wordt voorbijgegaan, zijn een vol
wassen democratische partij onwaardig. 

Ik hoop met het bovenstaande duidelijk te heb-

bengemaak 
kernenergie 
stige sociaa 
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ben gemaakt, dat de vraag ofN ederland het zonder 

kernenergie kán stellen, gezien de eventueel ern

stige sociaal-economisch en (internationaal) poli-

tieke gevolgen van een definitieve afwijzing een meer 

serieuze behandeling verdient. 
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