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BESCHOUWING 

De overheid, de elel~triciteitsprodul~tie 

en het Midas-complex 
Erik van der Hoeven 

In 1970 werd een ontwerp-Elektrici
teitswet ingett'okken, omdat deze te 
centralistisch was, Twintig jaar later 
is een systeem van kracht dat verder 
gaat dan het toenmalige plan, 
Waartoe gebruikt de ovet'heid haar 
macht? 

De elektriciteitsvoorziening, 
een veld van strijd. 

De huidige situatie 

Elektriciteit wordt opgewekt bij vier 
produktiebedrijven (EPZ, EPON, 
UNA en EZH), voortgekomen uit fu
sies van de voormalige provinciale en 
grootstedelijke opwekkers. Deze be
drijven houden zich vooral bezig met 
de praktische bedrijfsvoering; zij ex
ploiteren de elektriciteitscentrales. 
Het beleidsvoerend orgaan van de 
produktiebedrijven is de N.V. SEP. 
Deze in Arnhem gevestigde instelling 

Welke is de positie van 
de overheid in deze ? 

Een case-studie, 
De kolencentrale op de Maasvlakte 
moet wOl'den heroverwogen, De ad
ministratieve rechter heeft geoor
deeld dat bij het afwijzen van de mo
gelijkheid van een (relatief chone) 
kolenvergassingseenheid onzorgvul
dig is gehandeld. In een milieu-effec-

de auteur concludeert 
tot de noodzaak van 

terugdringing van 
de overheid. 

trapport (MER) moeten alle moge-
lijkheden nog eens met elkaar worden 
vergeleken. Een interessante vraag, en niet alleen voor in
gewijden, is wie et' uiteindelijk zal beslissen over de aard 
van de nieuw te bouwen centrale. Is de elektriciteitspro
duktiesector autonoom, en kan de beslissing binnen maat
schappelijke randvoorwaarden wOl'den genomen op be
drijfseconomische gronden ? Of is de invloed van de cen
tl'ale overheid zo sterk dat deze de eigen visie kan door
drukken, en de SEP (Samellwel'kende Elektdciteits 
Produktiebedl'ijven) kan dwingen tot haar wil ? Velen 
menen het laatste. Volgende vraag: wat wil die overheid 
dan? Economische Zaken, de ptwail' vet'antwoordelijke, 
wil zo snel mogelijk bouwen - dus een (t'elatief vuile) poe
derkoolcentrale; maar de invloed van VROM is groeiend, 
en VROM kan met zijn instrumentarium (emissie-eisen, 
MER, StructUUl' chema Elektl'iciteitsvoorziening) heel wat 
t'oet in het toch al niet zo schone EZ-eten gooien. 
Twintig jaar geleden was de invloed van de overheid op de 
elektriciteitspl'Oduktie nihil; nu is die ovel'weldigend, 
maar zondel' dat de overheid scherp omlijnde doeleinden 
heeft. In de loop van twintig jaar zijn deze een aantal 
malen gewijzigd. De ovet'heid als Koning Midas, de mytho
logische vorst die alles wat hij aanraakte in goud veran
det'de en tenslotte van honger tiet-f. De huidige overheid 
verandel't alles in macht. De macht van de overheid (in de 
ruim te zin, dus inclusief de EG) tegenover het maatschap
pelijk leven is overweldigend - maar wat kan de overheid 
met die macht doen ? Zij kan het maatschappelijk leven 
niet in stand houden, Ondel' de macht schuilen onzeker
heid en interne conflicten. Hoe is het zover gekomen, en 
wat zijn de consequenties van deze ontwikkeling? 

Erik van der Hoeven isfllosooJen lid van de redactie. 

is eigenaar van het hoogspanningsnet 
en de kerncentrales. Verder doet 
SEP de dagelijkse landelijke optima-

lisatie van de elektriciteitsproduktie (het van uur tot uur 
bepalen wat de goedkoopste manier van produceren is, in
elusief import), terwijl zij tevens de planning en enginee
ring voor de produktiesector voor haar rekening neemt. 
Deze verhoudingen zijn neergelegd in de Elektriciteitswet, 
die concessies kent voor de opwekking van elektriciteit 
boven bepaalde grenzen, en daarnaast vele bepalingen 
omtrent de planning, de import, de prijsvorming enzo
voort. De wet bestaat pas sinds enkele jat'en; voor die tijd 
berustte de elektriciteitsvoorziening nauwelijks op een 
wettelijke grondslag. 
Naast produktiebedrijven zijn er ook distributiebedrij
ven. De drrecte levering door produktiebedrijven aan 
klanten vindt alleen p1aats aan enkele zeer grote afnemers. 
Distributiebedrijven worden in toenemende mate 'hori
zontaal' geïntegreerd, wat wil zeggen dat de levering van 
gas en elektriciteit gecombineerd plaats vindt, al dan niet 
samen met die van water, warmte (stadsverwarming) en 
omroep (kabel) . Van de vroeger overal bestaande sectora
le bedrijven zijn er nog maar weinig over. 
Voor overnames worden soms grote bedragen op tafel ge
legd. 
De distributiebedl'ijven hebben eveneens het recht tot op
wekking van elektriciteit, zij het binnen zekere grenzen. 
Dit l'echt is toegesneden op situaties waarin deze opwek
king zozeer is verbonden met de bedrijfsvoering van de af
nemer, dat het produktiebedrijf zulke situaties niet zinvol 
kan exploiteren. Dit is niet onbelangrijk, want hiermee is 
een zekere concurrentieverhouding binnen de elektdci
teitssector geïntroduceerd. Tegelijk wordt deze concurren
tie gematigd door de omstandigheid dat producenten en 
distributeut's gebruik moeten maken van dezelfde infrast
ructuur. De afstemming in bedrijfsvoering en planning is 
noodzakelijk- het zou bijvoorbeeld niet nuttig zijn, wan-
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neer de SEP een grote stadsverwarming wil bouwen in het
zelfde gebied waar het distributiebedrijf kleine opwekeen
heden bouwt in fla ts . 

Vroege ontwikkelingen 

In Nederland dateert het elektriciteitsnet van 1884; in dat 
jaar begon een privé-onderneming leveringen in Rotter
dam. Het bedrijf had daarbij een concessie gekregen van 
de gemeente voor het leggen van kabels. Dit pionieren was 
gewoonlijk in privé-handen. Elektdciteit werd geleverd 
aan huizenblokken en wijken. Soms waren het indus
trieën, die pdmair produceerden voor zichzelf, en een 
surplus leverden aan derden. 
Een aantal gemeenten ging er al snel toe over een gemeen
telijk bedrijf op te richten. Dit gebeurde het eerst opnieuw 
in Rotterdam (1895). Tussen 1900 en 1910 ontstonden er 
gemeentelijke bedrijven in vrijwel alle grote plaatsen. Elk 
van deze bedrijven ging er als vanzelf toe over, elektl"ici
teit aan de nabuurgemeenten te leveren. Zo ontstond er 
een strijd over leveringsrechten, waarbij ook de provincies 
betrokken werden. Deze beschikten over een machtig 
wapen in de vorm van concessies voor het leggen van ka
bels langs provinciale wegen. Vanaf 1910 ontstond aldus 
een verdel'gaande centralisatie met de vorming van pro
vinciale bedrijven. 
Dit hele proces leidde, zoals verwacht kon worden, niet tot 
een éénvormige structuur. Sommige pal·ticuliere bedrijven 
hielden de strijd nog lang vol; het laatste tot 1950 toe. In 
somJnige provincies, zoals Gelderland en Noord-Bl'abant, 
werd het provinciale bedrijf zo sterk dat het voor vrijwel 
de hele provincie de opwekking èn levering van elektl"ici
teil naai' zich toe trok. In Zuid-Holland was het provincia
le bedrijf gedurende vele jal"en niet veel meer dan een pa
pieren organisatie, terwijl de grote gemeenten de dienst 
uitmaakten. 
Het centl'alisatieproces ging hand in hand met een techno
logische ontwikkeling, waal"bij elektriciteit in steeds grote
re eenheden werd opgewekt. De toenemende schaalvoor
delen maakten op den duur een landelijke samenwerking 
bij de opwekking onvermijdelijk. In 1949 werd de N.V. 
Samenwerkende Elektdciteits Produktiebe-drijven opge
richt, aanvankelijk met volledig behoud van de autonoJnie 
van elk van de deelnemers . De taak van de SEP was in 
eeJ:ste in tantie het verzorgen van noodleveringen via het 
hoogspanningsnet en het bemiddelen in situaties van ovel'
schotten en tekOI"ten. De SEP was op dat moment niet 
meel", maar ook niet minder, dan een ontmoetings- en on
derhandelingspunt. Pas in de jaren '60 zou zij zelf natio
nale elektt"iciteitsplannen opstellen ter integratie van de 
plannen van de verschillende produktiebeddjven. En pas 
in de jaren '80 kreeg de SEP volledige beslissingsbevoegd
heid over de van uur tot uur operationele opwekeenheden. 
SEP was een nationale reus geworden die in alle opzichten 
de produktiebedrijven overvleugelt. 

SEP aan banden gelegd 

Ina,et begin van de jaren '70 bereikte de SEP het toppunt 

van haar macht. Daal"na kwam een geduchte concurrent 
op het toneel, die haar binnen twintig jaar tijd overvleu
gelt: de nationale overheid, maar in 1970 leek het daar nog 
niet op. In dat jaar was de SEP-lobby nog zo sterk dat de 
in voorbereiding zijnde ontwerp-Elektriciteitswet werd in
getrokken. Het wetsontwerp VOOl"Zag onder meer in: 

een nationaal concessiesysteem voor de opwekking van 
elektriciteit; 
ministeriële goedkeuring VOOI' tadeven en elektriciteits 
plannen; 
Jninisteriële bevoegdheden om fusies tussen produktie
bedrijven te bewerkstelligen; 
invloed van de minister op de keus van leveranciers bij 
de bouw van centrales; 
nationale regels voor personeelsbeleid bij de sector. 

Dit bleek teveel centralisatie ineen . Provincie en grote 
gemeenten -de eigel1aal"S van de pl"Oduktiebedrijven- zet
ten een krachtige lobby op tegen de wet. Dezelfde lobby 
(lie vijftien jaar latei" een schoonheidsbehandeling van de 
wet zou kunnen afdwingen. In 1970 was de macht van deze 
coalitie nog reëel; het ontwerp werd ingetrokken. 
De eerste oliecdsis van 1973 zette de enel"giesector op stel
ten. Het strategische belang van een ongestoorde energie
voorziening was aangetoond. Bovendien was men zich er, 
zo kort na het verschijnen van het rapport 'Grenzen aan 
de groei' van de Club van Rome, maar al te Zeel" bewust 
van de eindigheid van olie- en gasvool"t·aden. 
De nationale aardgasvoon"aden werden plotseling met an
dere ogen bekeken. Na de ontdekking van de gasbel in 
Slochteren ging de politieke aandacht vOOl'al uit naar de 
manier waal'op men deze onverwachte schat zo snel en ef
fectief mogelijk zou kunnen omzetten in klinkende munt. 
De elektriciteitssector werd gezien als één van de gl"Ote af
nemers van aardgas. Dat beleid had succes: in 1974 en 
1975 werd bijna 90% van alle elektóciteit in Nededand 
met aardgas opgewekt. Na de oliecrisis besefte men echter 
dat het aal"dgas juist belangl"ijk was voor de verzekering 
van toekomstige welvaal"t, zodat een zuinig gebl"uik als ge
boden werd beschouwd. 
Via de invloed van de overheid in Gasunie (25% Shell, 
25% Esso, 10 % staat, 40% DSM - toen nog 100% staats
eigendom) kon de elektriciteitssector onder druk wOl"den 
gezet. De hoeveelheid gas die de centrales tot 2000 zouden 
mogen verstoken, werd beperkt. Eind jal'en '70 nam olie 
echter weer voo I" een belangrijk deel de plaats van gas in 
- een nogal paradoxaal gevolg van het Arabische olie-em
bargo! 

Energienota en convenant 

De oliecrisis verhaastte Energienota, Waal"aan Economi
sche Zaken (EZ) ondel" leiding van de jonge Lubbers werk
te; de nota kwam in de loop van 1974 uit. Veel elementen 
van het ingetrokken wetsvoorstel waren er in terug te vin
den. Zo werd onder andere gevraagd om bevoegdheden 
voor de minister ter controle van elektriciteitsprijzen. 
In 1975 sloten de elektriciteitsbedrijven en EZ een conve
nant OVel" hun ondedinge verhouding. Dit was bet eerste 
document waarin belangrijke bevoegdheden van EZ met 
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betl'ekking tot de elektriciteitsvoorziening werden vastge
legd. Bepaald werd, dat de minister de bevoegdheid krijgt 
het jaarlijkse Elektdciteitsplan, en daarmee de investerin
gen in nieuwe eenheden en de brandstofinzet, goed of af te 
keuren. In ruil zal de minister alles doen wat in zijn macht 
ligt, om de uitvoering van bet plan te bevorderen. Hoewel 
het er niet met zoveel woorden stond, wel'd hierbij onge
twijfeld gedacht aan de stimulering van kemenergie, 
waal'over de eel'ste heftige discussies woedden. 

Technocratie 

Het convenant betekende niet dat de bordjes van de macht 
al waren verhangen. EZ was in 1975 nog niet in staat SEP 
werkelijk tegenspel te bieden. De SEP was op dat moment 
vooral een technocratisch ol'gaan. Een technische benade
ring van de problemen overheerste. Deze werd alleen 
maat' versterkt dool'dat de sector vijfentwintig jaar lang 
niet met onverwachte ontwikkelingen was geconfronteerd. 
Dit veranderde radicaal vanaf het midden van de jaren 
'70. El' kwam abrupt een einde aan de periode van onge
stoorde groei, met 9% per jaar. Tussen 1973 en 1979 
groeide het verbruik nog met gemiddeld 4% per jaal', in 
het begin van de jaren '80 daalde het. DoOl' de lange aan
looptijden voor de bouw van centrales schoot het be chik
bare vermogen plotseling Vel" over de benodigde hoeveel
heid, wat tot een maar al te zichtbaar kapitaalverlies leidde. 
De elektriciteitsplanning verkeerde enige tijd in ongerede. 
In 1975 en 1976 werden er in het geheel geen Elektrici
teitsplannen uitgebracht. In het plan van 1977 werden ten
slotte de prognoses scherp naar beneden bijgesteld, maar 
niet genoeg, zodat het zich de tien jaren daama steeds zou 
herhalen. Naast de economische recessie van het begin van 
de jaren '80, speelde de op gang komende energiebespa
ring een voorname l'Oi. 

Kernenergie 

De technocratische autoriteit van de SEP werd in deze tijd 
verder uitgehold door het kernenergiedebat. Plotseling ge
beUl'de het dat een commissaris van een pl'Oduktiemaat
schappij, of zelfs van de SEP, zich op politieke gronden 

Is er een weg naar depolitisering van de electriciteits
voorziening ? 

kritisch opstelde tegenover de sectorplannen. De produk
tiemaatschappijen waren immers in publieke handen, en 
de commissarissen waren voor een belangrijk deel gekozen 
bestuUl"ders. De Energienota van 1974 bevatte het voorstel 
tot het "in principe" bouwen van drie nieuwe grote kern
centrales, op een aantal voorwaarden: 

de structuUl" van de elektriciteitsproduktie zou 
zodanig moeten worden dat de overbeid op essen 
tiële punten beslissingsbevoegdheid zou krijgen; 
aanvullende studies zouden worden venicht naar 
de risico's van de brandstofcyclus, de gezond
beids- en milieu-effecten, en de veiligheidsaspec
ten van het Nederlandse deel van de brandstofke
ten. 

Cdtici van kernenergie kregen toegang tot het kabinet
Den Uyl , dat hiel'Over moest beslissen, vooral via de PPR. 
DoOl' de publikatie van twee zogenaamde Bezinningsnota's 
wi ten zij de besluitv~rming aan te houden. Men voelde 
zich gesteund doOl' een groeiende tegenstand onder de be
volking. In 1976 besloot het kabinet-Den Uyl, niet te be
slissen . 
Preciezer: de principebeslissing tot de bouw van de drie 
centrales werd bevestigd, maar uitvoering van deze beslis
sing werd afhankelijk gesteld van het vinden van een 
goede manier van opslag van kernafval. In de pl'aktijk 
kwam dit besluit neer op tien jaar uitstel, vooral door het 
succesvolle verzet (1978) tegen proefuoringen naar de 
structuur van zoutkoepels in het Noorden van het land. 
Pas in 1985 bleek de tijd rijp voor een nieuwe poging van 
EZ de bouw van kemcentl'ales van de grond te krijgen. 
Nota bene na een 'Brede Maatschappelijke Discussie' die 
een duidelijke meerderheid te zien gaf voor andere plan
nen. Maar toen gooide de ontploffing in de kemcentrale 
van Tsjernobyl roet in het eten. 

Een greep naar de macht 

Rond 1980 bevond de machtige SEP zich in een deernis-
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wekkende toestand: 
de vrijheid van brandstofkeuze was SEP ontnomen; 
er was een pijnlijk gt"ote overcapaciteit in elektriciteits
centrales, slecht gemaskeerd door een aantal vervroeg
de sluitingen; 
de plannen voor de bouw van kerncentrales wal'en ge
blokkeerd door de ovet"heid" 

Bovendien waren de oliept"ijzen (en de daaraan gekoppel
de gaspdjzen) dool' de tweede oliecrisis van 1979 opnieuw 
omhoog geschoten" De Nederlandse elektriciteitsvoot"zie
ning, voor meet" dan 80% afhankelijk van de dUnt"ste 
bl"andstoffen, stond el' zeer slecht voor. 
Dit werd vool"al gevoeld door de grote enel"giegebruiket·s 
ondel' de Nederlandse industrieën. Zij bonden de strijd 
aan tegen tal"Ïeven die hen internationaal van de kaart 
zouden vegen. Gehoor wet·d gevonden bij het juist aantt'e
dende kabinet-Van Agt I1, en nog meet" bij het eerste kabi
net-Lubbers. 
Dit zijn de omstandigheden waat"onder bij EZ het plan 
wel'd gebot"en dat een beslissende invloed van EZ op de 
elektriciteitssector teweeg zou brengen, de zogenaamde l'e
stitutieregeling. Het idee was, de gmte Nederlandse indu -
trieën een 't"estitutie' (teruggave) te geven voor wat zij 'te
veel' aan elektriciteit hadden betaald. Steun aan de 
Nededandse industrie wegens te hoge elektriciteitsprijzen 
zonder meet" was onmogelijk door EG-bepalingen tegen 
concurrentievervalsing. Maar -zo betoogde EZ met succes 
in Brussel- als Nededand nu ten nelste een aantal centra
les op steenkool ombouwde, zou -vooruitlopend op deze 
ombouw- aan de industrie wel de 'steenkool-elektriciteits
pdjs' mogen worden gerekend. Het prijsverschil tussen 
'aardgas-elektriciteit' en 'steenkool-elektriciteit' zou dan 
mogen worden tet"uggegeven in de vorm van een 'restitu
tie'. EZ sloeg hiermee een aantal vliegen in één klap: 

het hielp de, door uitstel van'centralebouw vrijwel fail
liete, ketelindustrie (RSV en Stork) weet" aan orders, 
namelijk voor ombouw van centrales; 
het hielp de Nederlandse expot"t-industrie, die in het 
'no nonsense'-tijdperk weer als trekkers van de wel
vaat"t werden be chouwd, met lage pl'ijzen; 
het eigende zich het beslissingsl'echt toe over de pdjs
vorming door SEP, namelijk door te bepalen dat de re
stitutie alleen bedoeld was voor de grote industt"ie . 

De ['estitutiet"egeling wet·d ontworpen in een tijd van een 
opl.opend financieringstekort bij de ovet"heid door de 
enorm toenemende werkloosheid. De politieke oplossing 
die daarvoor werd gevonden -bij pogingen tot reparatie 
van het tweede kabinet-Van Agt-, was een (tijdelijk) hoge
t"e inzet van aardgas om het oplopende financieringstekort 
te bestI"ijden. De restitutieregeling paste hier goed in, en 
werd dan ook krachtig ondersteund door Financiën. 
SEP stond met de rug tegen de muur. Het moest de nieuwe 
macht van EZ rond prijsvorming aanvaarden, slikken dat 
er opeens weer méér aardgas gestookt moest worden door
dat de muts in Den Haag weer eens anders stond (zoals 
men dat ervaart), en tussen neus en lippen door ook ac
cepteren dat elektriciteitsbeleid plotseling een afgeleide 
was van het industriebeleid. Tenslotte verloor de SEP nog 
eens de bevoegdheid tot het uitzoeken van de eigen leve-

t"anciers. Maat" SEP kon geen kant uü: de prijzen voor 
grootverbruikers waren desastl'eus. Aan haar medewer
king stelde SEP evenwel één belangdjke voot"waarde: de 
'restitutie' mocht de prijzen van gas voor warmtelkracht
koppeling niet even sterk laten dalen als die voor de gt"oot
schalige elektriciteitsopwekking. 

De nieuwe concurrentie 

Reeds in de Tweede Bezinningsnota Kernenergie werd 
wat"mte/kt"acht-koppeling naat" voren gebracht als een al
ternatief voor kemenergie. Het was op zich niets nieuws. 
Dit berust op het principe dat bij elke elektriciteitspro
duktie uit olie, gas of steenkool ook warmte vrijkomt. 
Stadsverwarming is hiervan een voorbeeld. 
Doot" de sector werd de (vrij Ideinschalige) wat"mte/kracht
koppeling in de jaren '70 en '80 niet opgevat als een set"Ï
euze optie, als t"uggegt"aat van het elektriciteitssysteem. 
Die opstelling was gegrondvest op ['edenen van techniek, 
cultuur en machtsverhoudingen: 

in de jaren '50 en '60 waren de bestaande warmte/ 
krachtinstallaties overvleugeld door grote elektrici
teitscentrales; zij werden gezien als achterhaald; 
de produktiebedrijven konden grote centrales bouwen, 
maar ze hadden geen kaas gegeten van het ingewikkel
de spel rond de bouw van een warmtelkracht-eenheid, 
waarbij in het algemeen vele (warmte-)afllemel:s be
trokken waren; de distributiebedrijven waren jaren
lang te zwak om een tegenspel te organiseeell; 
zeker in de elektdciteitssectol' werden in de jaren '70 
en '80 schaalvergroting en vooruitgang (technisch en 
maatschappelijk) aan elkaar gelijk gesteld. 

Toch had wat"mtelkracht-koppeling onmi kenbare voorde
len: 

het spaart energie en is daardoot" bij ondel'ling gelijke 
brandstofpdjzell veelal goedkoper dan grootschalige 
opwekking; 
het heeft planningsvoordelen door kortere aanlooptij
den. 

Dat de laatste jaren de aandacht toch geleidelijk verschoof 
naar warmte/kracht-koppeling, staat niet los van de vor
ming van sterke, horizontaal geïntegreerde distt'ibutiebe
drijven, waarvoor de plannen mnd 1980 opkwamen. In 
die tijd streefde men voomamelijk schaalvergt'oting (1) na 
van het distributiebedrijf, bijvoorbeeld door de integratie 
van de meteropname VOOt" gas, elektriciteit en watet". 

De Elektriciteitswet 

In 1985 begon het voorlopig laatste bedrijf in dit spel met 
de indiening van het nieuwe wetsvoorstel Elektriciteitswet. 
Alle bevoegdheden die EZ in de voorafgaande jaren aan 
zich had getrokken, werden in het voorstel vastgelegd. 
Ironisch genoeg wet"d de bevoegdheid van EZ op het ge
bied van elektriciteitsprijzen vastgelegd op een moment, 
waarop de t"atio om die bevoegdheid ooit toe te kennen (de 
hoge prijs van olie en gas) vet"viel. 
Het voorspelbare verzet van SEP leidde in 1985 nog 
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slechts tot een gevecht om 's keizers baal"d. EZ stelde 
VOOI", te komen tot vorming van één landelijk produktiebe
ddjf. De door de VNG en pl"ovincies georganiseerde lobby 
leidde tot de afwijzing van dit plan, zodat tenslotte vier 
produktiebedrijven overbleven. Maal' de bevoegdheden 
van deze bedrijven (en daardoor van hun eigenaars, de 
provincies en de grote gemeenten) was zozeer bepel'kt, dat 
van reële invloed op de elektriciteitspl"oduktie geen sprake 
meer was. Mede door de in panningen van D66 werden er 
wel andere betekenisvolle wijzigingen in de wet aange
bracht. Die hadden betrekking op de positie van de distri
butiebeddjven. Zo werd bepaald dat de door SEP op te 
stellen elektdciteitsplannen samen met de distt"ibutiebe-

t ti " ( tt , tt t lil ti til I I 1111 I I IIII --_!!!I. 

drijven tot stand moeten komen. 

Grillen 

Nog niet eens is vermeld dat de sector nog twee grote poli
tieke schommelingen heeft moeten meemaken, namelijk 
verwikkelingen rond het gebruik van stadsverwarming en 
steenkool. Beide stammen uit de jaren '70, na de afwijzing 
van kernenergie, en lieten een krachtdadig, aUe zijwegen 
inslaand, EZ zien. Het ministerie werd in deze periode ge
confronteerd met de vraag hoe in de gmeiende energie
vraag (en vooral elektriciteitsVl"aag) kon worden voorzien, 
toen gebruik van kernenergie was geblokkeel"d. Rond 
1975 dook voor het eerst de energiebesparing op als be
langrijk antwoord. Maar EZ had geen instrumenten om 
dat te bevorderen -of misschien toch: door de SEP werd 

betoogd dat stadsverwarming veel energie bespaart in ver
gelijking met grootschalige elektdciteitsproduktie. De 
KEMA -op dat moment nog spreekbuis van de SEP- re
kende voor, dat het dan wel gróte stadsverwarmingen 
moesten zijn. En dat kwam EZ goed uit. In eendrachtige 
samenwerking werden grote stadsverwarmingsprojecten 
van de grond getild - net op het moment dat de welvaarts
groei stokte en de woningbouw inzakte. De aanloopvet"lie
zen namen gigantische VOI"men aan. Toen EZ zich na enke
le jaren terugtrok uit de stadsverwarming, lagen er op dat 
moment veel buizen in de grond, van projecten die pas ver 
in de 21e eeuw (zo ooit) uit de zwarte cijfers zullen komen. 
EZ had zich nog niet teruggetrokken uit de stadsverwar-

ming, of et" diende zich een nieuw object aan voor de amb
telijke dadendrang. Internationaal groeide de opvatting, 
dat een 'tweede jeugd' van steenkool onvermijdelijk was 
teneinde in de groeiende energievraag te voorzien (over 
het hroeikaseffect werd op dat moment al wel gesproken, 
maar vrijwel niemand nam het nog serieus). Toen kort 
daarop de olieprijzen de hoogte in vlogen , leek niets de 
groei van steenkool nog te kunnen stoppen. In de 
Kolennota van 1980 maakte EZ plannen voor een verzes
voudiging van het steenkoolgebruik tot 2000. 
De elektriciteitssector zou een zeer belangrijk deel van de 
uitbreiding voor zijn rekening moeten nemen. Maar ook 
deze gril verdween weer snel. De eerste nieuwe toepassin
gen van steenkool (bij tuinders) waren uit milieu-oogpunt 
veel te controversieel. Bovendien sloeg een recessie toe; de 
verwachte energiegroei trad in het geheel niet op. De ko-
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lenhandel kon zich gelukkig prijzen dat zij zich niet in de 
euforie had laten meeslepen. 

Van technocratisch bastion tot politieke speelbal 

Achteraf beschouwd is de aftakefulg van de autonomie van 
de elektriciteitssector ongelooflijk snel verlopen. Van het 
toppunt van autoriteit werd de SEP tot een -altijd nog 
kundig en invloedl'ijk- doelwit van ambtelijke beleidslij
nen en daarin optt'edende wijzigingen. Bitmen de 
doelstelling van een ongestoorde, goedkope en voldoende 
milieuvl'iendelijke energievoorziening zijn voor de betrok
ken sectoren aanzienlijke koerswijzigingen opgetreden. 
Die koerswijzigingen moeten dan worden afgezet tegen de 
steeds groeiende macht van de l'ijksoverheid. Zo ongeveer 
alle instrumenten die de overheid kan gebmiken om de 
elektriciteitssector te sturen, zonder de feitelijke bedrijfs
voering over te nemen, heeft zij nu in handen. Deze zijn 
verworven in een reeks van conflicten met de sector die zij 
allen heeft gewonnen. Het is opmerkelijk, dat de verwer
ving van deze instrumenten heeft plaatsgevonden onder 
ministers van christen-democratische, liberale èn D66-sig
natuur - geen enkele ministerswisseling heeft op dit proces 
enige merkbare invloed gehad. In de recente histol'ie zijn 
meer voorbeelden te vinden van de behoefte van EZ aan 
verantwoording op terreinen die volgens de net aangeno
men Elektriciteitswet tot de competentie van de SEP beho
ren, 
De politisering van de elektdciteitssector loopt pal'allel 
aan de toename van de heleidsverlegenheid bij de rijks
overheid. Geheel in ovel'eenstemming met de fabel van ko
ning Midas slaat de twijfel aan het nut van de macht toe op 
het moment dat deze veroverd is. Op dit moment krijgt 
deze vorm in de strijd tussen EZ en VROM. Daarbij kan 
VROM worden gezien als voorstander van kleinschalige 
elektriciteitsproduktie, mits de uitstoot van verzurende 
gassen uit kleine installaties aan banden kan worden ge
legd. Dat ddjft de SEP en EZ weer naar elkaal' toe, maar 
het maakt ook het machtsoverwicht van EZ futiel. VROM 
heeft immers een krachtig instmmentarium -vooral MER 
en Stt'uctuurschema vonnen een dreiging- en het kan door 
een coalitie met de opkomende macht van de distributiebe
drijven de plannen van de sector van binnen uit beïnvloe
den. 

Grenzen aan de politisering 

Het Midascomplex houdt in dat de overheid geen gebruik 
weet te maken van de instrumenten die zij tot haar be
schikking heeft, hij gebrek aan voldoende duidelijke, en 

vool'al voldoende duurzame doelstellingen. De grenzen 
aan de politisel'Ïng van de elektdciteitsvoorziening zijn 
daarmee zichtbaar geworden. Is er ook een weg naar de
politisering? Een begin daarvan kan worden gezien bij 
ontwikkelingen die zich al voltrekken. Binnen de elektrici
teitssector begint geleidelijk een systeem van 'checks and 
balances' te ontstaan, met name door de concurrentie tus
sen produktie- en distributiebedrijven. Deze kan door de 
overheid in zulke banen worden geleid dat de verschillen
de doeleinden van die overheid in het resultaat tot uit
dmkking komen. De machtspositie van de verschillende 
medespelers kan door de overheid zó worden vastgelegd, 
dat zij elkaar binnen de grenzen van de wisselende doel
einden van de overheid in evenwicht kunnen houden. Dat 
kan echter alleen tot re ultaat leiden, wanneer de overheid 
zelf enkele van zijn instrumenten opgeeft. Wanneer zowel 
EZ als VROM ten volle van hun machtspositie gebruik 
blijven maken, zal de elektdciteitsvoorziening voorlopig 
echtcr een speelbal van hun onderlinge strijd blijven. 
Een gestructureerd machtsevenwicht: een systeem van 
checks and balances. Daarbij moet in het oog worden ge
houden dat sommige belangen nog onvoldoende in het spel 
vertegenwool'digd zijn. Producenten en distributeurs van 
elektriciteit zijn geen van beide de aangewezen instanties 
om de (ovedgens uiteenlopende) belangen van consumen
ten te bebartigen. Hun belangen verschillen van die van de 
consumenten op terreinen als tariefuoogte, verdeling van 
de lasten ovel' de vel'schillende groepen consumenten, 
nacht- of daltarieven en del'gelijke. Hoewel de bedrijven 
de afgelopen jaren verdienstelijke pogingen ondernomen 
hebben de consumentenbelangen mede te behartigen, kan 
dit geen stmcturele zaak zijn. Zeker in een strllctuUl' die 
mindel' afhankelijk is van de overheid, zouden deze belan
gen herkenbaar vertegenwoordigd moeten zijn. Daarnaast 
zal ook het belang van toekomstige generaties behartigd 
moeten worden. Deze kunnen per deftnitie niet meespre
ken. Zij zouden een stem moeten kt'ijgen via een miJieu
vertegenwoordiging in de structuur. 

Een machtige èn onzekere overheid, bereid tot het voeren 
van krachtig beleid en onvoldoende in staat dat beleid te 
formuleren - dat is het beeld dat ontstaat uit een overzicht 
van de elektriciteitsvoorziening van de afgelopen twintig 
jaar. Het Midas-complex houdt de ovel:heid in zijn greep. 
Het zou de moeite waard kunnen zijn, het tevens te belich
ten in andere beleidsvraagstukken. Wanneer ook voor zulke 
problemen een gestructureel'd machtsevenwicht een pas
sende reactie is op de beleidsverlegenheid, zou dat de basis 
kunnen vormen voor een algemene politieke beleidsliju .• 
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