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E. VAN DER HOEVEN 

Energie: de kwaliteit van de cijfers. 
Een reactie op JooP van Ginkel 

In Jdee'66, 2, no. 2 schetst JooP van 
Ginkei in sombere termen de ener
gietoekomst van Nederland. De 
ontwikkeling van het energiever
bruik betekent een steeds verder 
gaand beslag op de olie van de we
reldmarkt. Alternatieven daarvoor 
zijn er nauwelijks, en al helemaal 
niet wanneer kernenergie word t 
uitgesloten. De gasvoorraden, zo
wel te land als op het Continentale 
Plat, zijn beperkt. Kolen stoken 
stuit op invoeringsproblemen en is 
daarnaast ook nog schadelijk voor 

het milieu. Energiebesparing vergt 
enorme investeringen, waarvan het 
al twijfelachtig is of die bij de hui
dige rentestand kunnen worden op
gebracht. En een lagere economi
sche groei dan 2% moet als streef
doel helemaal worden afgewezen, 
wil er althans nog enige nieuwe 
werkgelegenheid worden gescha

pen. Kortom: de vraag is, aldus 
Van GinkeI, ofin Nederland wel de 
keuzeruimte bestaat om van kern
energie af te zien. Afzien van kern

energie zou een te groot beslag op 
olie betekenen; dit zou internatio

nale spanningen aanwakkeren en 
op den duur oliedol!ars in impro
duktieve handen terecht laten ko
men. 
Om een conclusie te grondvesten 
op een toekomstig 'gat' in de ener
gievoorziening, is steeds een grote 
hoeveelheid cijfers nodig. Van Gin
kei geeft een hele reeks, net zoals de 
Nederlandse regering, de OESO en 

anderen die langs dezelfde lijn re

deneren. Ervaring in de energiedis
cussie heeft me ertoe gebrach t cij
fers niet bij voorbaat te vertrou
wen, en steeds te kijken naar de on

zekerheidsmarge in de cijfers en 
naar de wijze waarop het getal tot 
stand komt. Dat, toegepast op de 
redenering van Van Ginkei, leert 
dat hij de somberste cijfers voor de 
energievraag (de hoogste) combi
neert met de somberste cijfers voor 
het energie-aanbod (de laagste) en 
zo in visioenen van doem terecht
komt. Hij staat daar overigens niet 
alleen in: de vorige regering ging 
hem daarin vóór, evenals (tot nu 
toe) de meeste westerse regeringsin
stanties. 
Eerst het aanbod. Reeds jaren ver
kondigt de Rotterdamse hoogle
raar Odell dat de oliemaatschap
pijen de cijfers over reserves laag 
houden, omdat zij daarbij belang 
hebben. Sinds enige tijd rekent 
Odel! ook 0 PEe tot dat kamp. Zijn 
cijfers over het Noordzee-poten
tieel, en over de uiteindelijk win
bare hoeveelheid aardolie in de we
reld, komen twee à vijf keer hoger 
uit dan die van de oliemaatschap
pijen, met in hun voetspoor de wes
terse regeringen. Wanneer men 

Odel! vanwege zijn geprononceer
de positie al niet wil geloven, dan 
zijn er nog een aantal zaken die tot 
nadenken kunnen stemmen. Zo bij
voorbeeld dat bijna alle schattin
gen van de uiteindelijk winbare 
hoeveelheid aardolie afkomstig zijn 

van mensen uit de industrie; de 
weinige onafhankelijke beoorde
laars blijken de mogelijkheid van 
een aanmerkelijk hoger potentieel 
dan de 'standaard-wijsheid' open 

te houden. Een nog fundamenteler 
observatie is die van de tijdshorizon 

van oliemaatschappijen. Voor con
cernplanning is een tijdshorizon 
van 25 jaar voldoende. Zie de Gas

urne: m opeenvolgende Plannen 
van Gasafzet wordt de waarschijn
lijke voorraad steeds weer op' ca. 

2300 miljard m3 geschat, bij een 
jaarproduktie van ca go miljard 
m3• Slechts schijnbaar is het dan zo 

dat op 4 januari 2006 de gasbel op 
is. In feite komt de hele zorg om het 
opraken van de gasbel rond die tijd 

neer op vragen naar het onmogelij
ke: vragen naar cijfers die niet be
schikbaar zijn, doordat de concerns 
die ze zouden kunnen leveren, cr 
nog niet m geïnteresseerd zijn. 
Geen wonder dat wie zekerheid wil 
hebben over de energiesituatie op 

langere termijnen dan 25 jaar, 
steeds weer in gaten valt. 
De onzekerheden aan de vraagkant 
zijn nog veel groter. Van GinkeI 
haalt de studies van het Centraal 
Planbureau aan, waarin vrij gede
tailleerd word t becijferd tot het 
jaar 2000 welk energieverbruik in 
welke sector hoort bij een gegeven 
economische groei. Besparingscij
fers zouden daarin zijn verwerkt. 
Nu wordt aan energiebesparing 

wel steeds het meeste verbale vuur
werk besteed in het energiebeleid, 
maar de resultaten zijn daaraan 
niet evenredig. Een goede maatstaf 
voor de prioriteit van een beleids
terrein vormen nog steeds de over

heidsuitgaven. Aan kernenergie
onderzoek wordt jaarlijks ca 19o 
miljoen uitgegeven; daarnaast ko
men geregeld incidentele posten op 
de begrotingen, zoals onlangs nog 
een afscheidscadeau van Van Aar-
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denne aan het reeds mislukte Kal

kar-project van JI50 miljoen. Op 
de meerjarenbegroting 1981 tlm 
1985 is J750 miljoen uitgetrok
ken voor steenkoolonderzoek; de 
Program Voorbereidingscommissie 
voor het steenkoolonderzoek vraagt 
1936 miljoen. Stel daarnaast de 
gelden voor doelmatiger energie

gebruik: aan directe onderzoeks
projecten ca JI 5 miljoen; met gel
den voor demonstratieregelingen 
en dergelijke erbij komt men op 
hoogstens het dubbele van dit be
drag. Staat dat misschien in ver

houding tot de bijdrage die uit deze 
hoeken wordt verwacht aan de op
lossing van het energieprobleem? 
In het geheel niet: kernenergie kan 
ca. 6% van olie en gas vervangen 
in 2000 (3 kerncentrales), steenkool 
30% en doelmatiger verbruik even

eens 30% (volgens de heersende 
wijsheid). 
Nu gaat het me in dit verband niet 
om een pleidooi voor meer geld 
voor onderzoek naar doelmatiger 
energiegebruik, al neem ik dat met 
genoegen mee in mijn betoog. Het 
gaat me erom, dat de cijfers over de 
mogelijkheden van doelmatig ener
giegebruik nog slechts een eerste 
verkenning zijn: het terrein is té 

Nawoord J. van Ginkel 

Volgens Erik van der Hoeven be
zondig ik mij - EZ, Planbureau en 
OESO 'trouwhartig' navolgend -
aan systematisch pessimisme. Zo
wel de aanbodzijde als de vraagzij
de van het energieprobleem zijn 
volgens hem in overdreven donkere 

lang verwaarloosd, en staat, on
danks beleefdheden van overheids

wege, nog steeds niet in de belang
stelling. Nog een voorbeeld? Het 
Nederlandse energiebeleid heeft, 

aldus de Nota Energiebeleid, twee 
hoofddoelstellingen: doelmatig 
energieverbruik en diversificatie 
(lees: invoering van steenkool en 

kernenergie). En de Nota besteedt 
vervolgens 36 pagina's aan doel
matig gebruik en 639 aan diversifi
catie. Nog een laatste voorbeeld: 
ten tijde van de Nota Energiebeleid 

had nog geen van de beleidsmakers 
eraan gedacht dat doelmatiger ge

bruik van elektriciteit mogelijk een 
rol zou kunnen spelen. In de hele 
nota wordt er in het voorbijgaan 
één zin aan gewijd. Zou men onder 
zulke omstandigheden de mogelijk
heden van doelmatiger energie
gebruik wel juist inschatten? 
Van Ginkel, die trouwhartig de cij
fers van het CPB met betrekking tot 
besparing overneemt, heeft niet in 
detail naar het doelmatig gebruik 
gekeken. Het kan hem nauwelijks 
worden aangerekend, want bijna 
niemand in Nederland heeft dat 
nog gedaan. Wel hebben velen zich 
geworpen op de mogelijkheden van 
spouwmuurisolatie (en met succes: 

kleuren geschetst. Zoiets riekt, zo 
laat hij merken, naar (scenario-) 
taal uit verdachte hoek! 
Volgens Van der Hoeven is het 
energieprobleem kennelijk niet, 
zoals ik schetste, een politiek keu
zevraagstuk tussen de risico's van 
kernenergie en de risico's van een 
ongewenste economische terugslag, 

in vakkringen durft men tegen
woordig te voorspellen dat er in de 

nabije toekomst woningen met 
80% minder brandstofbehoefte 
dan het huidige gemiddelde zullen 
zijn); maar naar de industrie, met 
ruim 50% van het nationale ener
gieverbruik, zijn nog nauwelijks 

onderzoeken gedaan. De enige sec

tor die is onderzocht, is de papier
en kartonindustrie: 25 à 30% be
sparing mogelijk. De rest is nog ter
ra incognita voor het energiebeleid. 
Maar de wereld draait door en 
energie wordt bespaard; daar zor
gen de prijsstijgingen wel voor. De 
onzichtbare hand slaat opnieuw 

toe: in 1980 werd 7t% minder ver
bruikt dan in 1979; in het eerste 
kwartaal van 1981 werd opnieuw 
12% minder verbruikt dan in de 
overeenkomstige periode van 1980. 
En zó snel dendert de produktie 
niet achteruit. Economische Zaken 
wordt nu verrast door het succes 
van zijn eigen 'verstandig met 
energie' -campagne. De besparin
gen voltrekken zich in sneller tem
po dan studies kunnen bijbenen. 
Kop op JooP, er is nog hoop, een 
zonnige toekomst ligt nog in het 
verschiet! 

(zulks als gevolg van de sterk ver
slechterende energiesituatie in Ne
derland ) maar een politiek keuze
vraagstuk tussen de risico's van 
kernenergie en de risico's van het 
onvoldoende benutten van alterna
tieve energiebronnen en een op 
zichzelf toereikend besparingspo
tentieel. Als dat eens waar was ... 
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Mijns inziens ligt de zaak - helaas 
- niet zo eenvoudig. Ik sluit niet 
uit, dat nog grotere besparingen 
mogelijk zijn dan reeds in mijn cij
fers liggen besloten. Ze zullen ech
ter niet zo groot zijn dat het beeld 
er radicaal door verandert. De 
voorbeelden die Van der Hoeven 
ten tonele voert om aan te tonen 
dat ik mij overgeef aan ongegrond 
pessimisme tasten de grondslag van 
mijn becijfering en beschouwingen 
niet aan. Immers: 
I. OdelIs eventuele gelijk betckent 

voor de olieproducerende landen 
met juist de grootste reserves nog 
geen aansporing om méér te pro
duceren; 

2. de jaarlijkse bijstellingen van de 
cijfers over de uiteindelijke reser
ves van Slochteren en andere be
kende velden worden steeds klei
ner naarmate de produktie 
voortschrijdt en de kennis over 
deze velden toeneemt. Grote bij
stellingen van de reserveschattin
gen van deze velden, zoals in het 
verleden gedaan, zijn daarom 
uitermate onwaarschijnlijk; 

3. een onevenredige achteruitgang 
van het energieverbruik in 1980 
t.O.V. 1979 lag in de rede aan
gezien in tijden van recessie voor
al de energie-intensieve indu
strieën zeer sterke omzetdalingen 
laten zien; 

4. of ooit huizen met 80% minder 
energieverbruik in zeer grote se
ries zullen worden gebouwd, 
hangt af van de extra investe
ringsprijs van de extra bespaarde 
mS aardgas. Na 50% besparing 

zijn de investeringskosten al 
gauw prohibitief. Bovendien 
maakt 80% of 50% voor mijn al
gemene beeld van het jaar 2000 

maximaal I % verschil uit. 

Het lijkt mij overigens waarschijn
lijk dat de thans nog bestaande ver
schillen van mening over het maxi
maal benutbare besparingspoten
tieel naar elkaar toe zullen groeien 
naarmate meer bekend wordt van 
de vele lopende onderzoekprojec
ten: deze geven namelijk niet alleen 
uitsluitsel over de technische, maar 
ook over de economische haalbaar
heid van de voorgestelde bespa
ringstechnieken. 
Waar de verschillen van mening 
zich wél op zullen toespitsen, zal de 
vraag zijn hoeveel economische 
groei in welke sectoren minimaal 
nodig zal zijn om een té ver gaande 
aantasting van sociale voorzienin
gen, werkgelegenheid en inkomen 
te voorkomen. 
Mij dunkt dat 2% economische 
groei tot 2000 plus een grote be
reidheid onder de Nederlandse be
volking tot het brengen van mate
riële offers minimaal nodig zijn om 
de huidige onevenwichtigheden in 
de staatsbegroting en in de natio
nale bestedingen te corrigeren. Het 
is ook nauwelijks voorstelbaar dat 
de gevolgen van de oyer een aantal 
jaren wegvallende inkomsten uit de 
aardgas-export in een bijna stagne
rende economie zijn op te vangen. 
Als 2% groei minimaal nodig is 
voor het bestuurbaar blijven van 
ons land zullen met het oog op een 
adequate verruiming van het ener-

gie-aanbod zeer vroegtijdig maat
regelen getroffen moeten worden. 
Het uitblijven daarvan kan er toe 
leiden dat de thans gevraagde of
fers voor economisch herstel later 
vergeefs blijken te zijn geweest. 
Twee procent economische groei 
vergt tussen '80 en 2000 al gauw 
een verruiming van het verzekerd 
energie-aanbod met - afhankelijk 
van de aard van de economische 
groei - IQ à 20% t.o.v. het peil van 
'79. Gezien de zeer hoge bedragen 
gemoeid met geïmporteerde olie en 
aardgas en de milieu bezwaren ver
bonden aan grootschalige inzet van 

kolen (die grenzen stellen aan de 
inzetbaarheid van kolen) kàn een 
bijdrage van kernenergie van on
geveer een derde tot de helft van de 
toename van het energieverbruik 
voor de haalbaarheid van dit groei
cijfer van kritieke betekenis zijn. 
Zonder die bijdrage en dus zonder 
een zekere evenwichtsherstellende 
groei kiezen we voor minder werk
gelegenheid en een verdergaande 
aantasting van sociale zekerheid. 
Dát is dan het prijskaartje dat 
hangt aan een kernenergievrij 
Nederland. 
Centraal stond in mijn artikel 'de 
kwaliteit van de discussie' en in 
het licht dáárvan de kwaliteit van 
de besluitvorming. Als het aan mij 
ligt, kiest 0'66 voor een volledige 
bespreking van het probleem 
zónder verdonkeremaning van so
ciaal-economische effecten op 
lange termijn. Misschien dat Erik 
het prijskaartje ook eens wil lezen ... 
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