
• 

GEDECENTRALISEERDE 

ENERGIEVOORZIENING 

E 9 1982 

)tichting Wetenschappelijk Bureau 



BIBLIOTHEEK RU GRONINGEN 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

0139 6098 

WERKGROEP ENERGIE 

AUTEUR 
ERIK VAN DER HOEVEN 



/ i i 

GEDECENTRALISEERDE 

ENERGIEVOORZIENING 





INHOUD 
pag. 

Samenvatting 5 

1. Inleiding . . . . . . . . . . . 9 
1. 1. Centralisatie/decentralisatie 9 
1.2. Effecten van gedecentraliseerde energievoor-

ziening. 15 
2. Potentieel van gedecentraliseerde energievoor-

ziening 19 
2.1. Potentieel op langere termijn: een D'66 visie 19 

2.2. Potentieel tot 2000 . . . . . . . . . . . . . 22 
2.3. Factoren die realisatie van het potentieel be-

invloeden 29 
2.4. Prijs gedecentraliseerde energievoorziening. . 31 

3. Inpassing gedecentraliseerde energievoorziening. 36 
3 .1. Buffering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
3.2. Netkarakteristieken van gedecentraliseerd opge-

wekte elektriciteit 39 
3.3. Brandstofkeuze . ' 40 

4. Beheersvormen 43 
4.1. Historisch overzicht 43 
4.2. Coconut . . . . . . 47 
4.3. Overwegingen bij een D'66 visie 54 
4.3.1. Prioriteitsstelling bij reorganisatie 

nutsbedrijven 54 
4.3.2. Betrokkenheid nutsbedrijven . . . . . . 55 
4.3.3. Scheiding van grootschalige produktie en 

distributie 58 
4.3.4. Investeringen van het nutsbedrijf. . . . 61 
4.3.5. Democratische controle; verdeling van bevoegd-

heden 62 
4.3.6. Werkgelegenheid bij nutsbedrijven 69 
4.3.7. Financiële aspecten van herstructurering 70 
4.4. Schets van een nutsstructuur 72 

5. Beleidsaanbevelingen 79 

Lijst van vaktermen . . 82 

3 



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



SAMENVATTING 

Om de toepassing van gedecentraliseerde vormen van energie
voorziening op grote schaal mogelijk te maken, dienen pro-
vincies en gemeenten een actieve rol in ontwikkeling en uit
voering van het energiebeleid op zich te nemen:de gemeenten 
als exploitanten van nutsbedrijven, de provincies als 
toetsende instantie voor de doelmatigheid van de geïnte
greerde energievoorziening. 

De gedecentraliseerde vormen van energievoorziening waar
over het hier gaat zijn: 
- gezamenlijke opwekking van elektriciteit en warmte, op 

middelgrote schaal in de industrie (warmte/kracht-koppe
ling), en in steden en woonwijken (stadsverwarming); en 
op kleine schaal in gebouwen en de tuinbouw ("total 
energy") ; 
het gebruik van afval- en restwarmte via distributienet
ten van warmte, in de toekomst misschien ondersteund door 
gebruik van aardwarmte; 

- het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon en wind 
(in deze nota buiten beschouwing gelaten, maar waarover 
de SWB binnen afzienbare tijd een nota zal uitbrengen) . 

Wij beschouwen de toepassing van deze gedecentraliseerde 
vormen van energievoorziening als positief doordat hiermee 
aanzienlijke hoeveelheden brandstof worden bespaard, èn 
doordat (en voorzover) hiermee macro-economische voordelen 
verbonden zijn. Verder beoordelen wij de technische ontwik
keling naar beter regelhare en stuurbare apparaten, die aan 
deze ontwikkeling mede ten grondslag ligt, als een goede 
zaak. 

Gedecentraliseerde energievoorziening is vaak kapitaalinten
sief; wanneer de investering door bedrijven moet worden op
gebnacht, voldoet deze vaak niet aan de vrij strenge maat
staven voor rentabiliteit die deze aanleggen. Toch stellen 
wij geen grootscheepse investeringssubsidies voor; wij me
nen dat nutsbedrijven, die op meer continuïteit zijn inge
steld, moeten deelnemen in projecten voor gedecentraliseer
de energievoorziening. De maatstaven voor investeringen in 
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grootschalige produktie en in gedecentraliseerde systemen, 
worden op deze manier zoveel mogelijk gelijk getrokken. Pas 
wanneer deze strategie niet werkt, moet naar onze opvatting 
aan een speciale regeling voor investeringssubsidies op 
projecten van gedecentraliseerde energievoorziening worden 
gedacht. 

In het verlengde van deelname aan gedecentraliseerde ener
projecten ligt deelname van nutsbedrijven aan investeringen 
ter verhoging van de doelmatigheid bij de verbruiker; ook 
hierin moeten nutsbedrijven ons inziens deelnemen, voorzo
ver de rentabiliteit van zulke investeringen ligt binnen 
de criteria die zij aanleggen voor investeringen in groot
schalige produktie. 

Wanneer nutsbedrijven zich op deze manier gaan opstellen, 
verschuift het zwaartepunt van hun activiteiten van produk
tie naar distributie en het treffen van voorzieningen dicht 
bij de klant. De huidige distributiebedrijven zullen zich 
mede met klein- en middelschalige produktie gaan bezig hou
den. Contracten met produktiebedrijven waarin dit wordt ver
boden, moeten worden herzien. Regelingen moeten worden ge
troffen waarbij investeringskapitaal dat in handen is van 
produktiebedrijven, ter beschikking komt van distributiebe
drijven. 

Deze gedachten dienen te worden ingepast in de nu op handen 
zijnde herstructurering van de nutsbedrijven. Aan de éne 
kant is daartoe centralisatie nodig van de beslissingsmacht 
over grootschalige energievoorziening. De Staat dient de 
uiteindelijke zeggingsmacht te krijgen in Gasunie en SEP, 
en de Minister van Economische Zaken dient over het gebruik 
van deze bevoegdheden jaarlijks bij de begrotingsbehandeling 
aan het parlement verantwoording af te leggen. 

Aan de andere kant bepleiten wij decentralisatie van de be
slissingsmacht over kleinschalige vormen van energievoor
ziening. De distributiebedrijven, die op dit gebied initia
tieven moeten ontplooien, kunnen naar onze mening het beste 
worden georganiseerd op gemeentelijk niveau; wij menen dat 
het merendeel van de gemeenten groot genoeg is om een eigen 
nutsbedrijf in stand te houden. Deze bedrijven kunnen het 
beste horizontaal geïntegreerd zijn, wat wil zeggen dat zij 
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de distributie van elektriciteit, gas èn warmte onder hun 
beheer hebben; in onze ogen kan zonder bezwaar de distri
butie van water door hetzelfde bedrijf plaats vinden. 

De distributiebedrijven kunnen zich het beste bundel.en in 
sectorgewijze organisaties (gas, elektriciteit, warmte) om 
een sterke onderhandelingspositie in te nemen tegenover 
het produktiebedrijf. 

Op provinciaal niveau dienen naar onze mening in principe 
geen uitvoerende taken te liggen; alleen warmtenetten kun
nen soms een provinciale omvang bereiken, reden waarom een 
provinciaal warmtetransportbedrijf overwogen kan worden. 
Verder lijkt de aangewezen rol van de provincie ons een 
toetsende: de provincie toetst of de lokale energieplannen 
(warmtedistributie, warmte/kracht-koppeling, windenergie, 
biogas, etc.) samen een geïntegreerd en doelmatig geheel 
opleveren. De bevoegdheid daartoe moet de provincie bij wet 
worden verleend als ook de plicht om dat te doen, 

Voor het jaar 2000 bepleiten wij het bouwen van 5000 MW 
warmte/kracht-koppeling (incl. total energy), en een pro
gramma van warmtedistributie waardoor in 2000 5 m~d m3 aard
gasequivalent per jaar wordt bespaard. Het is noodzakelijk 
daarvoor een zekere hoeveelheid aardgas in te zetten, maar 
aanzienlijk grotere hoeveelheden andere brandstoffen worden 
daardoor bespaard. 
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INLEIDING 

1.1. Centralisatie/decentralisatie. 

Decentralisatie en deconcentratie, twee verwante maar 
niet helemaal gelijke begrippen, zijn de laatste tien jaren 
kernwoorden geweest in een belangrijk politiek krachtenveld. 
In een tijd waarin centralisatie en concentratie harde eco
nomische noodzaak leken, werden zij naar voren ~ebracht als 
utopisch herkenningspunt in een steeds onpersoonlijker wor
dende wereld. Want onmiskenbaar brengen centralisatie en 
concentratie, wanneer zij steeds verder voortgaan, grote 
gevolgen voor het welzijn met zich I!lee. Tussen de machts
blokken die zo ontstaan, voelen mensen zich geleidelijk ver
malen. En ook voor milieu en landschap, en voor de leefbaar
heid van de steden, hebben cent,ralis,atie en concentratie be
langrijke negatieve gevolgen. Geen wonder dat mèt het opko
men van de milieubeweging in het begin van de jaren '70 de 
behoefte aan décentralisatie en déconcentratie opkwam,_om 
een leefbare samenleving in stand te kunnen houden: schaal
verkleining als tegenwicht tegen de steeds verder' gaande 
schaalvergroting. 

Door sommigen worden deze aanzetten tot kleinschaligheid 
nog steeds als niet realistisch beschouwd. Schaalvergroting 
heeft voor hen nog de bijbetekenis "vooruitgang" (al lijkt 
hun aantal snel af te nemen) , en wanneer men er zo over 
denkt, dan moet kleinschaligheid wel terugval betekenen. Men 
vergeet daarbij, dat met schaalvergroting niet alleen de be
kende schaalvoordelen ("economies of scale") ontstaan, maar 
ook schaalnàdelen. Deze liggen bijvoorbeeld in hoge kosten 
van transport naar en van een centrale vestiging, en in de 
inflexibiliteit van grote organisaties. Maatschappelijk be
schouwd zijn er schaalnadelen zoals het feit dat steeds meer 
mensen hun weg in de maatschappij alleen met hulp kunnen 
vinden wanneer deze grootschaliger wordt, wat kosten met 
zich meebrengt; verder hangt het onleefbaar worden van ste
den en vervreemding zeker voor een deel met schaalvergro
ting samen. Maar ook afgezien daarvan is er steeds, ook op 
het niveau van de onderneming, een optimale schaal, waar 
men niet te ver boven uit moet stijgen. Dit optimum is af-
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hankelijk van vele factoren, bijvoorbeeld de $tand van de 
techniek en prijsverhoudingen. De optimale schaal kan 
steeds groter worden, zoals in de meeste bedrijfstakken het 
geval is geweest tijdens het grootste deel van de naoorlog
se periode; en hij kan ook kleiner worden, zoals de laatste 
tijd het geval lijkt te zijn, onder meer door de opkomst 
van chips en -in de energiesector- door de prijsstijging 
van brandstoffen. Toepassing van chips in produktieproces
sen maakt in vele gevallen een zeer fijne sturing van.het 
proces mogelijk. Daardoor is doorgaans een kleinere schaal 
dan vroeger optimaal, bijvoorbeeld doordat veiligheidsvoor
zieningen minder kostbaar of eenvoudiger kunnen worden uit
gevoerd. Deze ontwikkeling staat nu nog slechts in de kin
derschoenen en heeft totnutoe geen s·terke invloed uitgeoe
fend op de schaal van de energievoorziening. 

Dat is wel het geval met de stijging van de energieprijs. 
Volgens de wetten van de thermodynamica gaat elke vorm van 
energieverpruik gepaard met warmteontwikkeling. Die warmte 
zou -afhankelijk van de hoeveelheid, de temperatuur en de 
drager- opnieuw benut kunnen worden, maar uiteraard steeds 
tegen een zekere prijs. Wanneer nu de prijs van brandstof 
steeds stijgt, wordt het benutten van deze afval- en rest
warmte steeds aantrekkelijker. Dit proces is zich in snel 
tempo in alle industrielanden aan het ontwikkelen. Het 
heeft wèl grote consequenties voor de schaal van de ener
gievoorziening. Warmtetransport over grote a~standen is 
immers duur, en de verliezen zijn vrij groot ("warmtepo.ro
siteit"). Producent en afnemer van restwarmte moeten dus 
bij elkaar in de buurt liggen - of komen. 

Met name voor de elektriciteitsproduktie zijn de gevolgen 
groot. Tot voor kort was er immers een tendens om het 
zwaartepunt van de elektriciteitsproduktie steeds verder 
te verplaatsen naar zeer grote centrales ver van bevolkings
en vaak ook industriecentra. Doorslaggevend voor de plaats 
van deze centrales is de aanwezigheid van koelwater. Elek
triciteit wordt in deze centrales opgewekt met een rende
ment van ca. 40%; ca. 50% van de geproduceerde energie uit 
brandstof verdwijnt via het koelwater, ca. 10% uit de 
schoorsteen. Door de afgelegen positie van deze centrales, 
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door de enorme hoeveelheden warmte die zij produceren, en 
door het zeer lage temperatuurniveau daarvan (ca. 35° C) is 
afzet van deze warmte meestal uitgesloten. Het hoeft geen 
betoog dat de concurrentiepositie van deze vorm van elektri
citeitsproduktie verslechtert bij stijging van de brandstof
prijs, ten opzichte van vormen waarin de restwarmte kan wor
den afgezet, waarbij het rendement bij volledige benutting 
kan stijgen tot 70 à 80%, of zelfs hoger. Een sterke druk 
tot decentralisatie van de elektriciteitsproduktie in de 
komende twintig jaar is daarvan het gevolg. 

Men kan ook op andere manieren aan restwarmte komen, met 
name bij de industrie. Bij de meeste industriële processen 
is warmte nodig, die na "gebruik" nog op een temperatuur 
en in een hoeveelheid aanwezig kan zijn, die voor anderen 
aantrekkelijk is. In principe is het zelfs mogelijk, dat 
warmte eerst wordt opgewekt voor processen die bij zeer 
hoge temperatuur plaats vinden (bijvoorbeeld in hoogovens) 
en dan verschillende malen wordt doorgegeven, om tenslotte 
te eindigen in een systeem van stadsverwarming ("warmte
cascade")·. Dit kan op de warmtemarkt tot een zekere concen
tratie leiden (ten opzichte van de situatie waarin ieder 
zijn eigen CV-ketel heeft) . 

Een andere vorm waarin een meer gedecentraliseerde energie
voorziening tot stand kan komen, is die van de duurzame 
energie (energie uit zon, wind en dergelijke) . Hierbij 
wordt geen brandstof verbruikt; bij een stijging van de 
brandstofprijs verbetert dus ook de concurrentiepositie van 
duurzame bronnen. 

Bij duurzame bronnen is, beter dan bij gebruik van restwarm
te, te merken dat de mate van centralisatie of decentrali
satie, van groot~ of kleinschaligheid, niet alleen afhangt 
van de grootte van de apparaten. Wanneer men planmatig bij
voorbeeld half Nederland met windmolens zou willen bedekren, 
zou dat een grootschalige operatie zijn, die ook vanuit een 
centraal punt zou worden geleid, zelfs als elke windmolen 
afzonderlijk klein zou zijn. Of van groot- of kleinschalige 
energievoorziening sprake is, hangt af van factoren als de 
hoeveelheid geld die met één project is gemoeid en de posi
tie van degene(n) die uiteindelijk over het project beslis-
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sen. Duurzame energie kan zeer grootschalig worden gewon
nen, bijvoorbeeld met grote parken van grote molens op de 
Noordzee, of door enorme fabrieken in de Sahara, die water
stofgas uit zonlicht zouden produceren. Kleinschaligheid 
is ook zeer wel mogelijk, met zonnecollectoren of windmo
lens bij ieder huis (mits de eigenaar of bewoner daarover 
beslist) . In de praktijk zal toepassing van duurzame ener
gie wel minder grootschalig zijn dan de bestaande vormen 
van energievoorziening, met name elektriciteitsproduktie. 
Datzelfde geldt voor nog een vorm van energievoorziening 
die in de lift zit door de stijgende brandstofprijzen: de 
benutting van aardwarmte. Een laatste vorm van decentrali
satie van de "energievoorziening" die door de hogere 
brandstofprijs wordt gestimuleerd; vormt de verhoging van 
de doelmatigheid bij de verbruiker, vaak kortweg energie
besparing genoemd. In de vele jaren waarin de reële ener
gieprijs daalde, zijn kapitaalgoederen neergezet die onder 
de huidige omstandigheden te hoge lopende energiekosten rr.et 
zich meebrengen. Vervanging daarvan is maar in beperkte 
mate mogelijk (huizen, gebouwen). Daardoor zijn, vaak 
forse, investeringen nodig om de kapitaalgoederenvoorraad 
aan te passen. Voor de verbruikers vormen deze vaak een 
probleem doordat de terugverdientijden te lang zijn (lan
ger dan drie à vijf laar). 

Voo~ n~bedhijven z~jn deze ~nv~tehingen ond~ bepaalde 
om~~an~gheden alt~n~even voo~ uitb~~~~gen van de ~a
p~e:uU;t. Ve~name van het n~ bedhij t) aan ~nv~tehingen 
bA_j d~ v~b~uA..1l0 vo~mt een ~eûe mogrujk.h~d, waMmee 
o.a. ,(_n de V~eMgde Staten ~vahing ~ opgedaan. 

In Nederland hebben enkele gasdistributiebedrijven rente 
en aflossing geincasseerd via de gasnota, ten behoeve van 
de bank die kapitaal voor isolatie verstrekte (Isotheek). 
Verder hebben enkele bedrijven de voorschotnota verlaagd 
in verband met het te verwachten lagere gasverbruik na 
isolatie, ter compensatie van de huurverhoging die daarbij 
optrad (balans isolatie) . 

Bij een meer gedecentraliseerde vorm van energievoorzie
ning hoort ook een meer gedecentraliseerde o~ganisatievorm. 
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Wanneer in een te kleinschalige structuur over een groot
schalig project moet worden beslist, levert dat problemen 
op: kapitaalverschaffing wordt een probleem, organisatie
vermogen en deskundigheid schieten tekort om het project 
goed te begeleiden. Het omgekeerde geldt ook: wanneer in 
een te grootschalige structuur over een kleinschalig pro
ject moet worden beslist~ levert dat problemen op. Kleine 
projecten zijn voor een grote structuur alleen rend~bel 
wanneer ze sterk worden gestandaardiseerd, wat wrijving kan 
geven met plaatselijke omstandigheden; controle van vele 
projecten vanuit een centraal punt is vaak inefficiënt; 
door bureaucratie kan het contact met de klant slecht wor
den. Verschuiving van de schaal waarop energievoorziening 
plaats vindt, kan aanpassingen in de organisatievorm van 
de energievoorziening noodzakelijk maken. In ons geval: m~ 
name bij nutsbedrijven zullen elementen van decentralisatie
in de structuur moeten worden ingebouwd, willen zij onder 
de nieuwe omstandigheden hun taak naar behoren blijven ver
vullen. 

Bij dit alles moeten we niet uit het oog verliezen, dát al
leen bepaalde onderdelen van de energievoorziening gedecen~ 
traliseerd zullen worden. Vooral de omzetting van de ene 
vorm van energie in de andere zal dichter bij de verbruikff 
komen te liggen, waardoor verliezen tot een minimum beperkt 
kunnen worden. Andere onderdelen van de energiesector, met 
name de winning, zullen echter grootschalig blijven. Het 
opsporen en winnen van brandstoffen blijft een zaak van 
giganten, doordat projecten in deze sector alleen nog maar 
grootschalig kunnen worden opgezet. Zo kost de ontsluiting 
van één veld in de Noordzee soms rond dè vijf miljard dol
lar, een investering die alleen de allergrootste organisa-
ties ter wereld kunnen opbrengen. Decentralisatie van de 
energiesector blijft daardoor betrekkelijk: wanneer we 
constateren dat nutsbedrijven nàar hun klanten toe meer 
gedecentraliseerd moeten werken, moet toch worden erkend 
dat zij ook met de oliemaatschappijen zaken moeten blijven 
doen. 

De. de.c.e.itvw.f.Mcttie. cüe. wij vooM.:taan, --L6 om af. de.ze. !Le.de.
ne.n qe.e.n .:to.:taf.e. de.c.e.nt!Laf.Mcttie.. In he..:t e.ve.nwic.h.:t ~~e.n 
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füuvt- e.vt gJLoo:tóc.hCL-t[ghud moe;t _{_vt ovtze oge.vt doo!L ytj__e_uwe. 
om~tavtd_{_ghe.de.vt e.e.vt yt_{_e_uw opt_{_mum woJLde.vt ge.vovtde.vt, _{_vt de 
e.e.Mte. p!aa:tó op te.c.hvto!og~c.h ge_bj__e_d, e.vt _{_vt ~ame.vthavtg 
daaJLme.e. ook _{_vt de o!Lga~at_{_e_vo!Lm vavt de e.vteJLg_{_e_vooJLz_{_e_~g, 
m e;t vtame. bj__ j de_ vtuU b e_d![,{ j v evt. 

Veranderende omstandigheden kunnen zowel een bedreiging 
als een uitdaging vormen. Wij benaderen ze als uitdaging. 
De nieuwe realiteiten op energiegebied geven alle kans aan 
bijvoorbeeld de machine-industrie, om nieuwe apparaten op 
de markt te brengen (warmte/kracht-installaties, warmte
wisselaars, total energy installaties) en ook andere in
dustrietakken kunnen bij een innovatief beleid profiteren 
(instrumenten, buizen). De mate waarin die innovatieve in
spanning lukt, hangt voor een belangrijk deel af van de 
thuismarkt voor zulke apparatuur, en die is weer voor een 
belangrijk deel afhankelijk van adequate organisatievormen. 
In tijden waarin de industrie het moeilijk heeft, is zij 
naar onze overtuiging meer gebaat met verschuivingen zoals 
die door ons worden bepleit, dan met het blijven voortgaan 
op de oude weg van gecentraliseerde energievoorziening,bij
voorbeeld door zich te blijven vastbijten in de grote ke
telbouw. 

In deze nota is de toepassing van duurzame energiebronnen, 
waaronder hier ook aardwarmte wordt verstaan, niet in be
schouwing genomen. Op het moment van schrijven zijn een 
aantal belangrijke studies naar inpassing van duurzame 
bronnen in de energievoorziening onderweg, waardoor be
schouwingen hierover in deze nota ontijdig zouden zijn. 

De werkgroep Energie stelt zich echter ten doel, binnen 
afzienbare tijd hierover met een nota te komen. 

Literatuur: 

Erik van der Hoeven: De wet van de stimulerende achter~ 
stand, hfdst. 2-3. Uitg. Eert Bakker, Amsterdam 1980. 
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1.2. Effecten van gedecentraliseerde energi~voorziening. 

Gedecentraliseerde energievoorziening heeft een aantil 
belangrijke voordelen; ook zijn er enkele problemen mee 
verbonden die opgelost moeten worden, willen de betreffen
de vormen van energievoorziening door een gedecentraliseer
de aanpak van de grond komen. 

a. Energiebesparing. 
Energiebesparing (of beter: het doelmatig gebruik van 

brandstoffen) is een van de hoofddoelstellingen van het 
energiebeleid. Gedecentraliseerde energievoorziening kan 
in hoge mate besparend werken. Wanneer laagwaardige warmte 
wordt benut in de mate waarin wij dat voorstaan (par. 2.2), 
dan wordt in 2000 5 miljard m3 aardgasequivalent per jaar 
bespaard (vergelijk het huidige Nederlandse energieverbruik 
van 85 miljard m3 aardgasequivalent). 

Wanneer in 2000 een hoeveelheid van 5000 ~-1W aan warmte/ 
kracht-installaties zou functioneren(zie par. 2.2.), zoals 
wij voorstaan, dan zou dat per jaar een besparing geven 
van 1,5 à 2,5 miljard m3 aardgasequivalent, afhankelijk 
van de gebruikte apparatuur en de bedrijfstijd. Beide vor
men van energievoorziening behoren tot de "grote" bespa~ 
ringsmogelijkheden in het Nederlandse energiesysteem. Nà 
2000 is een verdere verhoging van de doelmatigheid van het 
brandstofverbruik door deze technieken mogelijk. 

b. Minder milieuvervuiling. 
Wanneer minder brandstof wordt verbruikt, wordt minder 

luchtvervuiling veroorzaakt. Voor 80
2 

kunnen we ruwweg 
stellen dat als de helft van de genoemde 7 miljard m3 aard
gasequivalent met olie of kolen van 1 à 1~% zwavel zou zijn 
opgewekt, dat 70.000 à 100.000 ton 802 méér zou hebben ge
geven (bij een huidige uitworp van 526.000 ton in 1981). 
Hierbij is echter geen rekening gehouden met uitworpbeper
kende maatregelen voor 802 , waardoor het effect van doel
matig gebruik van energie op dit gebied wordt beperkt. 

Het effect op de uitworp van NO (stikstofoxiden) is gerin
ger, doordat deze stoffen vooraÎ worden uitgestoten door 
auto's en vliegtuigen. Op een uitworpniveau van 546.000 
ton (1981) zouden de besparingsmaatregelen zoals boven 
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genoemd ca. 35.000 ton minder betekenen; opnieuw is hierbij 
geen rekening gehouden met het verkleinende effect van 
emissiebeperkende maatregelen. 

Naast luchtverontreiniging wordt ook opwarming van het op
pervlaktewater verminderd door doelmatiger gebruik van 
energie. Er zijn immers veel koelprocessen waarbij de 
~armte wordt geloostl op kanalen, rivieren of de zee. Met 
name geldt dit voor grootschalige elektriciteitsproduktie. 
Van de genoemde 7 miljard m3 aardgasequivalent zou de warm
te misschien voor de helft uiteindelijk in het water te
recht zijn gekomen. Minder opwarming van water betekent en 
duidelijk milieuvoordeel. 

Verder zijn er milieuvoordelen zoals minder kolentreinen 
en minder olietankvaarten; daar staat tegenover dat er, 
vooral voor warmtenetten, meer buizen de grond in zullen 
moeten, waardoor misschien enkele rustige gebieden worden 
verstoord en wellicht wat goede-landbouwgrond minder zal 
produceren. 

c. Innovatie. 

Door gedecentraliseerde energievoorziening ontstaftt een 
constante orderstroom van hoogwaardige apparatuur, waarvan 
een slagvaardige industrie zal weten te profiteren. Voor 
benutting van laagwaardige warmte zijn warmtewisselaars, 
warmtepompen en buizen nodig. Warmte/kracht-koppeling ver
eist de toepassing van stoomturbines, gas- en dieselmoto
ren, gasturbines en dergelijke, en verder meet- en regel
apparatuur, transformatoren etc. 

d. Diversificatie. 

Diversificatie is een ander belangrijk doel van het Ne
derlandse energiebeleid. Daaronder wordt verstaan het in
zetten van andere energiebronnen dan olie en gas; op de 
termijn tot 2000 voornamelijk steenkool. Gebruik van steen
kool kan voor een deel plaats vinden in grote elektrici
teitscentrales, en wel op vrij korte termijn. Daaraan zit
ten geen sterke innovatieve aspecten, en omvangrijke in
vesteringen zijn Qodig om de milieu-effecten te beperken. 
Bovendien dragen deze centrales bij aan verdere overcapa
citeit. Daarom zien wij veel méér in vergroot steenkool-
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verbruik via lokale energiecentra, op basis van nieuwe 
technieken in de jaren '90 (onder andere kolenvergassing) 
en wervelbedinstallaties in de industrie. 

Het gebruik van laagwaardige warmte levert op zich geen 
bijdrage tot diversificatie: warmtenetten kunnen met warm
te uit elke bron worden gevoed. Een directe bijdrage tot 
een vergrote steenkoolinzet kunnen warmte/kracht-installa
ties leveren. Van de genoemde 5000 MW w/k-koppeling in 
~000 kan in de loop van de jaren '90 3000 MW worden aange
sloten op kolenstook, hetzij via kolenvergassing, hetzij 
door directe verbranding van steenkool met wervelbedver
branding (PFBC). Dit levert een kolengebruik op van ca. 
2 miljoen ton steenkool per jaar, waarmee jaarlijks ca. 
1,7 miljard m3 aardgas wordt uitgepaard. 

e. Betalingsbalans. 

Doelmatiger gebruik van energie betekent minder import 
van buitenlandse energiedragers zoals aardolie en steen
kool. Wanneer de bespaarde 7 miljard m3 aardgasequivalent 
voor een kwart uit olie en voor een kwart uit steenkool 
zou hebben bestaan, dan zou bij de huidige prijzen de be
talingsbalans met ca. f 1,3 miljard worden verbeterd. 

f. Energieprijs. 

Gedecentraliseerde energievoorziening kan alleen door 
gedecentraliseerde investeringsbeslissingen, d.w.z. voor 
een belangrijk deel door het bedrijfsleven, tot stand ko
men. Dat houdt al in, dat daarmee prijsvoordelen moeten 
zijn gemoeid - anders zouden bedrijven niet op deze manier 
investeren. 

Nadelen zijn met gedecentraliseerde energievoorziening 
eigenlijk niet verbonden. Wèl zijn er problemen die moeten 
worden opgelost. Eén zo'n probleem betreft de zekerheid 
van de energievoorziening. Een bedrijf dat met zijn afval
warmte een stadsverwarmingsnet voedt, kan failliet gaan; 
of het moet tot produktieverlaging beslissen; àf de instal
latie kan langdurig uitvallen. Natuurlijk is men ook bij 
de bestaande energievoorziening niet geheel gevrijwaard 
voor risico's (een graafmachine kan een gasbuis breken), 
maar uit de voorbeelden blijkt wèl, dat bij decentralisatie 
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van de energievoorziening duidelijke garanties moeten ko
men voor de nodige continuïteit. 

Een ander probleem vormt de kapitaalverschaffing. Investe
ringen in gedecentraliseerde voorziening vragen kapitaal; 
kapitaal dat nu voo.r een belangrijk deel bij centrale or
ganisaties aanwezig is. Deze hoeven minder te investeren, 
naarmate meer gedecentraliseerd wordt geïnvesteerd; maar 
dat betekent nog niet dat zij hun kapitaal daar ook voor 
beschikbaar stellen. Decentralisatie van de energievoor
ziening vraagt daarom ook om regelingen waardoor centraal 
beschikbaar kapitaal gedecentraliseerd ter beschikking 
komt. Ook leggen bedrijven die in energievoorziening in
vesteren, vaak criteria aan voor die investeringen die veel 
strenger zijn dan het nutsbedrijf, dat op continuïteit 
plant, zou aanleggen. Het komt dagelijks voor, dat maat
schappelijk wenselijke projecten daardoor niet in uitvoe
ring komen, of zelfs niet overwogen worden. Ook dit pro
bleem moet worden opgelost, ons inziens door de nutsbedrij
ven nauw te betrekken bij zoveel mogelijk projecten in de 
sfeer van gedecentraliseerde energievoorziening. 
In onze voo~teiten iigt voo~~nog geen plan om de ~ub~i
di~~omen na~ gedeQe~~ee~de en~gievoo~ziening 
~t~R. te v~hogen. Het gilijweR.R.en van ivtv~te~ng~Q~
t~ ivt doefmaüghud~v~bet~ng en uilb~uding van de 
opweR.R.ing, zo~ R.an gebe~en bij i~QhaR.iling van het 
nuUbe~j6, iijR.t o~ vooJt~nog e66eQtie6. Indien dit 
middel niet bujR.t te we~R.en o6 indien nuUbe~jven deze 
b~oR.R.enhud a6wijzen, R.an ~nog wo~den ov~wogen de ~ub
~idie~aan v~de~ open te ~aaien. Indien nut~bed~jven 
mee-inv~t~en, w~R.en zaQhte leningen zef6~ bet~ dan -<-n
v~t~ngMub~idie~ bij het ~timuf~en van de gewe~te 
vo~ van en~gievoo~ziening. 
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HOOFDSTUK 2 

POTENTIEEL VAN GEDECENTRALISEERDE ENERGIEVOORZIENING 

2.1. Potentieel op langere termijn: een D' 66 visie. 

In de loop van de jaren is de energievoorziening in 
snel tempo grootschaliger geworden. In 1920 was de groot
ste turbine in een elektriciteitscentrale 5 MW; in 1953 
100 MW; en in 1973 al meer dan 1000 MW. Daarna is deze ont
wikkeling overigens tot een abrupt einde gekomen. In· over
eenstemming hiermee is, dat de elektriciteit, opgewekt bij 
verbruikers, in aandeel steeds achteruit liep. 

In de gasvoorziening heeft zich een soortgelijke verande
ring voorgedaan. Tot ca. 1920 was de Nederlandse voorzie
ning volledig gebaseerd op lokale produktie; daarna werd 
geleidelijk meer afstandsgas gebruikt (Staatsmijnen, Hoog
ovens). Een radicale omwenteling vond plaats toen het zeer 
grote Slochteren-aardgasveld werd ontdekt en in produktie 
genomen.In hoog tempo werd nu een landelijk transportnet 
voor aardgas aangelegd; in Nederland werd overgeschakeld 
van geproduceerd gas (stadsgas, hoogovengas, raffinaderij
gas) op aardgas. 

Ook bij de elektriciteitsvoorziening is schaalvergroting 
gepaard gegaan met de aanleg en sterke groei van een lan~ 
delijk koppelnet. 

Door de sterke stijging van de brandstofprijs is de laat
ste jaren het optimum in de schaal van de energievoorzie
ning verschoven naar kleinschaliger systemen. Wanneer nieu
we structuren in de organisatie van de energievoorziening 
worden overwogen (zoals nu) is het van belang te weten, 
tot in welke mate deze systemen de energievoorziening voor 
hun rekening zullen (kunnen) nemen op langere termijn. 
Gezien de voo~delen van een me~ qedecenth~e~de vo~m 
van en~gievoo~ziening zijn wij van mening dat de gekozen 
.ó.:fJLu.c:tUJLen de ontplooiing ~van rU-et in de weg mogen J.J:taan. 

In dit v~band i-6 hu van belang te conJ.J:tat~en, dat zowel 
op de ele~ci:tU:t-6- af.ó op de WMm:temMkt gedecenthati
.óe~de .ó!J.ó:temen een ze~ g~oo:t aandeel ku.nnen v~~ven. 
Ond~ gu.nJ.Jûge om.ó:tandigheden moet hu mogelijk wo~den ge-
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Figuur 1. 
Principe van energiebesparing bij warmte/kracht
koppeling. In dit voorbeeld is een kracht/warmte
verhouding van ~ aangenomen: op 100 eenheden ener
gieverbruik is het warmte-aandeel 80 eenheden en 
het elektriciteits-aandeel 20 eenheden. Bij conven
tionele produktie blijken 153 eenheden brandstof 
te moeten worden ingezet, bij warmte/kracht-koppe
ling slechts 120 eenheden, een besparing van ca. 
20%. Wel is in het laatste geval een grotere aan
voer van brandstof naar de eindverbruiker nodig; 
dit legt ook beperkingen op aan de brandstofkeuze 
(zie par. 3.3.) 
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ac.h:t, da;t in. de. .toop van. de. volge.n.de. e.e.w,:; he;t gtwo:U:te. 
d e.e..t van. de. :to:taf..e. e..te.k:tJUc.U e.J.;U v !Laag g e.d e.c.e.nttLai...-L6 e.e.Jtd 
wofLd:t opge.we.l<:t: me.t ,Wa.Jml:te.;k.Jtac.ht- e.n. :to:ta.t e.n.e.Jtgy-iYL6:tal
.ta:ti~, e.n. OOR me.:t win.d:tutLbin.~. Opslagproblemen daarbij 
komen in par. 3.1. aan de orde. 

Hetzelfde geldt voor de warmtemarkt. Globaal gesproken zijn 
er vier opties die -bij de goede isolatie en het lage ver
bruik van woningen in de 21e eeuw- in de warmtevraag van 
woningen en gebouwen kunnen voorzien: 
a. sterk gedecentraliseerde gasgestookte installaties (zo

als nu), maar dan voornamelijk gasgestookte warmtepom
pen; 

b. benutting van afval- en restwarmte, alsmede aardwarmte; 
c. zonne-verwarming en in voorkomende gevallen verwarming 

m.b.v. windenergie; 
d. elektrische verwarming (met elektrische warm·tepompen). 

Elk van deze opties zou reeds voldoende kunnen zijn. Dat 
betekent dat er vermoedelijk overschotten gaan ontstaan op 
de warmtemarkt, en dat er keuzen moeten worden gedaan. 
Ve. ofLgavU-óa:tie.vofLm van. de. n.u:Ube.d!Lijve.n. die. wotLd:t ge.Roze.n., 
zou de. optie. op ÛR van. de.ze. ~y~:te.me.n. ope.n. moe.te.n. houde.n.. 

2.2. Potentieel tot 2000. 

In het rapport van de Commissie Warmte/kracht-koppe
ling in de Industriè (de Commissie- Tieleman) van november 
1980 wordt een schatting gegeven van het elektrisch vermo
gen dat in wik-installaties bij de industrie tot het jaar 
2000 kan worden verwacht. De commissie acht de volgende 
uitbreidingen van w/k-koppeling tot 2000 denkbaar: 
- 1979 t/m 1985: 100 MWe gasturbines per jaar 

1986 t/m 2000: 60 MWe tegendrukstoomturbines per jaar, 
in combinatie met wervellaagverbranding 

- 1991 t/m 2000: 40 MWe gasturbines per jaar, gestookt met 
kolengas. 

Hierdoor zou ca. 2000 MWe beschikbaar komen aan wik-vermo
gen. Daarnaast zou het bestaande w/k-vermogen van ongeveer 
1100 MWe normaal worden vervangen, waardoor in 2000 een 
totaal van 3100 MWe zou mogen worden verwacht. Het belang 
van het rapport van de Commissie-Tieleman is gelegen in 
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het feit, dat dit is opgesteld door alle bij de wik-proble
matiek betrokkenen. Eraan vooraf gingen schermutselingen 
tussen bepaalde industrieën en de elektriciteitsbedrijven, 
die binnen de commissie voorlopig werden opgelost. t-1et 
name is van belang, dat de elektriciteitsbedrijven zich 
bereid hebben verklaard, het zo verwachte vermogen op te 
nemen in de elektriciteitsplannen, en zelfs om projecten 
die op korte termijn ingediend zouden worden voor jaren 
waarvoor het plan al was vastgesteld, te accepteren. 

Tegelijk draagt het rapport echter alle sporen van een com
promis dat door de aanwezigheid van verschillende belangen 
werd bepaald. Het ministerie wenste op het moment dat het 
rapport werd samengesteld, na 1985 geen aardgas beschik
baar te stellen voor wik-koppeling in de industrie. Daar
door, en misschien ook door de afwezigheid van de machine
industrie in de commissie, kwam men tot de penibele oplos
sin0 van een interim-periode waarin alleen de (veel lager~ 
vermogens van stoomturbines zouden worden aanvaard. Wan
neer er -zoals wij voorstaan- aardgas beschikbaar zou wor
den gèsteld tot op het moment dat kolengas commercieel ter 
beschikking komt van de industrie, dan komt men uit op een 
hoger vermogen. Bovendien vergroot men daarmee zeer de 
planningszekerheid voor de industrie, ook al doordat de 
eventuele ombouw van een aardgasstook naar een kolengas
stook geen erg grote ingreep is. 

Er zijn enkele andere factoren waardoor de potentieelschat
ting van de commissie-Tieleman wel erg aan de veilige kant 
is: 
~· Het potentieel van 2000 MW wordt -zo wordt gesteld- ook 
bereikt in een rapport van de Vereniging Krachtwerktuigen 
van december 1979. De resultaten van de enquête van Kracht
werktuigen verschillen echter sterk al naar gelang de toe
gepaste techniek van gecombineerde opwekking. Bij gastur
bines en STEG-eenheden is volgens deze studie een vermogen 
van 4500, resp. 5200 MW (in totaal) theoretisch haalbaar; 
wanneer alleen stoomturbines worden gebruikt, zou het elek
trische vermogen niet meer dan 2000 MW (in totaal) zijn. 
Bovendien is de enquête van Krachtwerktuigen alleen geor
ganiseerd onder bedrijven met tenminste een tweeploegen
dienst en een brandstofverbruik van meer dan 5 miljoen m3 
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Figuur 2. 
Tegendrukstoomturbine. 

· ') •la!i!~,~ruk. stoom warmte 

In een stoomketel wordt stoom geproduceerd op een 
hogere druk dan nodig is voor de levering van de ge
vraagde warmte. Deze stoom expandeert in de turbine 
tot de gewenste druk. De turbine drijft een genera
tor aan die de elektrische energie produceert. 



aardgasequivalent per jaar. 
~ . Naast het potentieel bij de grote bedrijven, waarop 
zowel het rapport van de Commissie-Tieleman als dat van de 
Vereniging Krachtwerktuigen betrekking hebben, is er (daar
om) ook een potentieel bij kleinere bedrijven. Met name zal 
dit van belang kunnen worden, wanneer in de jaren '90 cen
trale eenheden voor kolenvergassing worden gevestigd op 
geschikte industrieterreinen. 
~· Beide voorgaande potentiëlen hadden betrekking op elek
triciteitsproduktie als nevenactiviteit bij stoomproduktie. 
Er bestaat ook de mogelijkheid, elektriciteit op te wekken 
als nevenprodukt in industriële procesfornuizen. De moge
lijkheden hiertoe worden door Shell geschat op 4000 ~~-
.<:!· Daarnaast is er nog het potentieel in sectoren buiten 
de industrie, de kleinere installaties, die meestal "total 
energy" worden genoemd. In de tuinbouw, bij ziekenhuizen 
en gebouwencomplexen zoals winkelcentra, ligt hier een aan
zienlijk potentieel. De AER, in zijn advies Brandstofinzet 
Centrales (oktober 1981) meent dat hiervoor een "stimule
rend beleid" moet worden gevoerd. De raad signaleert ech-_ 
ter, dat voor total energy schone brandstoffen, zoals die
selolie en aardgas nodig zijn; een krachtige stimulering 
van total energy kan daardoor in conflict komen met een 
beleid gericht op het sparen van aardgas. Daar staat na
tuurlijk tegenover dat voor deze sectoren toch al aardgas 
is gereserveerd, voorzover het de warmtevoorziening betreft. 
Wanneer er bijvoorbeeld 2000 MW aan gasmotoren zou zijn op
gesteld, zou dit bij een bedrijfstijd vaB 4000 h/j het 
volgende beeld opleveren voor het jaarlijkse energiever
bruik: 

elektriciteits
produktie 

Traditionele 
situatie 

aardolie) 

Situatie met 
total energy 

1,95 mld m3 aardgas- } 
equivalent (steenkool, 

warmteproduktie 0,8 mld m3 aardgas 

2,0 mld m3 
aardgas 

De jaarlijkse energiebesparing bedraagt 0,75 mld m3 aard~ 
gasequivalent; wel moet aan de hoogwaardige grondstof aard
gas 1,2 mld m3 méér wordèn ingezet. Het is duidelijk dat 
wij het aardgas niet moeten verkwisten; de genoemde hoe-

25 



veelheid van 1,2 mld m3 gas per jaar lijkt ons voor dit 
doel desondanks aanvaardbaar. 

Samenvattend kunnen we stellen dat een groter 
vermogen aan w/k-koppeling voor ons aanvaardbaar en wense
lijk is dan voor de Commissie-Tieleman. Het opbouwen van 
5000 MW aan w/k-eenheden in 2000 wordt door ons ondersteund. 
Voor de elektriciteitsvoorziening kan dit problemen opleve
ren met de regelbaarheid van het vermogen, die in hfdst. 3 
aan de orde zullen komen. Aan de opbouw van de genoemde 
5000 MW moet wel als voorwaarde worden gesteld, dat de re
gelbaarheid van het openbare net voldoende blijft; dit kan 
consequenties hebben voor ander moeilijk regelbaar vermo
gen zoals windvermogen. 

Voor de warmtemarkt is het AER-rapport Afval- en Restwarm
te als Energiebron (oktober 1980) van groot belang. In dit 
rapport is een door NEOM opgestelde bijlage opgenomen, 
waarin een mogelijke besparing van 5 miljard m3 aardgas
equivalent per jaar wordt becijferd, die als volgt is op
gebouwd: 

fase 1 
fase 2 
fase 3 

Totaal over 
alle fasen 

totale investering 
in mld. gld. 

·----- ----------
5,9 

8' 1 
8,7 

22,7 

totale besparing in 
mld. m3 aardgasequi-

va~-~!:lt pe~jaa~--

1' 15 
1,50 
2,35 

5,0 

Wat betreft de prlJS van deze vorm van warmtedistributie: 
de NEOM schat dat van het potentieel van 5 miljard m3, 
1,5 mld te realiseren is voor een bedrag van minder dan 
35 ct/m3; 1,4 mld voor 35 à 45 ct/m3, en 2,1 mld voor een 
bedrag van meer dan 45 ct/m3. De AER merkt op dat op het 
totale verbruik van ca. 85 mld m3 aardg~sequivalent de be
sparing van 5 mld m3 aanzienlijk is. Verder signaleert de 
raad ook, dat deze schatting "nogal aan de veilige kant 
is": de NEOM heeft alleen warmte-aanbieders groter dan 
6 MW(th) geïnventariseerd, en alleen warmte-aanbod van 
hoger dan 110° C. Inventarisatie van afval- en restwarmte 
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Figuur 3. 
Gasturbine (met uitlaatgassenketel) . 
De elektrische energie wordt hier geproduceerd door 
een generator welke wordt aangedreven door een gas
turbine die is gecombineerd met een verbrandings
luchtcompressor. Uit de gasturbine komt een grote 
hoeveelheid hete uitlaatgassen. Deze uitlaatgassen 
worden door een uitlaatgassenketel gestuurd waar de 
warmte wordt overgedragen aan een stoom(water)circuit. 
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van lagere temperatuur is nog gaande; het enige dat daar
over op dit moment kan worden gezegd is dat het aanbod op 
een niveau van 60-1100 C een veelvoud is van dat bij hoge
re temperatuur. En om een indruk te geven van de grootte 
van een warmtebron van 6 MW (th) : daarmee kunnen 600 sl~ht 
geïsoleerde, of 1200 goed geïsoleerde woningen op een kou
de dag worden warm gestookt. Een omstandigheid die het 
NEOM-potentieel iets kan verminderen is dat daarbij ook 
een flinke bijdrage (0,5 mld m3 aardgasequivalent) aan ver
branding van afval wordt meegerekend, terwijl de laatste 
plannen meer gaan in de richting van scheiden en hergebrui
ken. 

Zoals gesignaleerd ZlJn er ook nog andere mogelijkheden 
voor de produktie van laagwaardige warmte, waarvan vooral 
de benutting van aardwarmte van belang is. Over het ge
bruik daarvan vóór 2000 valt voorlopig niet veel te zeg
gen; het is in grote mate afhankelijk van de ontwikkel~ng 
van de boorkosten. 

Het is duidelijk, dat inpassing van hoeveelheden afval- en 
restwarmte zoals door de NEOM becijferd, grote aanpassin
gen in infrastructuur nodig zullen maken. Er zullen in een 
twintigtal gebieden met hoge warmteproduktie uitgebreide 
warmtenetten moeten worden aangelegd. In sommige gevallen 
zal aanpassing van de appa~atuur aan een lagere tempera
tuur waarop warmte aangeboden wordt, noodzakelijk zijn 
(bijvoorbeeld grotere radiatoren in huis); bij aanbieding 
van warmte op temperaturen lager dan 110° C zal dit zelfs 
regel zijn (vloerverwarming in plaats van radiatoren) . 
Maar ook is duidelijk dat zulke aanpassingen goed uitvoer
baar zijn, indien economisch verantwoord. 

Het totale potentieel van de afzet van afval- en restwarm-. 
te op de warmtemarkt (omvang ca. 40 mld m3 aardgase.quiva
lent per jaar) is nog onvoldoende verkend om een beleids
uitspraak te kunnen doen over het na te streven potentieel 
na 2000. Het door AER en NEOM genoemde potentieel van 5 
mld m3 aardgasequivalent per jaar dient in onze ogen in 
2000 in elk geval gerealiseerd te zijn. 
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2.3. Factoren die realisatiè van het potentieel beinvloeden. 

Elke schatting van toekomstige ontwikkelingen is onze
ker; of de schatting uitkomt, hangt steeds van een groot 
aantal factoren af waarvan sommige beleidsafhankelijk zijn. 
Een aantal daarvan laten wij hier de revue passeren. 

a. Economische groei. 
Zowel bij bedrijven als bij de overheid wordt de besChik

baarheid van investeringskapitaal voor energieprojecten 
sterk bepaald door economische voor- of tegenspoed. Een be
langrijke factor is, dat energiebesparende projecten vrij
wel altijd sterk kapitaalintensief zijn: doordat de lopen
de (brandstof)kosten lager zijn dan bij andere vormen van 
energievoorziening, kan de investering hoger uitvallen; 
maar in tijden van economische stagnatie komen te weinig 
investeringsgelden vrij, waardoor juist dit soort projec
ten kan worden uitgesteld. 

Een voorbeeld van deze ontwikkeling geeft de warmte/kracht
markt te zien. Hoewel de Vereniging Krachtwerktuigen onmis
kenbaar belangstelling signaleert bij bedrijven om tot wik
installaties te komen, en de Commissie-Tieleman mede op 
grond hiervan tot 100 MW jaarlijks aan w/k-eenheden voor
spelde, is in 1980 slechts de bouw van ~50MW en in 1981 
van+ 80 MW ter hand genomen in deze sector. 

Voor bedrijven werkt verder remmend, dat zij investeringen 
in energiebesparing, zoals die in w/k en in benutting van 
afval- en restwarmte, zien als defensieve en bedrijfsvreem~ 
de investeringen, waardoor extra zware criteria voor de 
rentabiliteit van de investering worden aangelegd. 

b. Participatie nutsbedrijven. 
Deelname van nutsbedrijven aan warmte-en w/k-projecten 

kan van grote invloed zijn op de rentabiliteit van zulke 
projecten. Terwijl bedrijven voor zulke investeringen vaak 
een terugbetaaltijd van 4 à 5 jaar verlangen, werken nuts
bedrijven met een afschrijvingsduur van 15 jaar of meer; 
voorwaarde is natuurlijk dat de installaties lang genoeg 
meegaan, en dat ook verder voldoende continuiteit van het 
projèct verzekerd lijkt. 
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Figuur 4. 
Dieselmotor of gasmotor. 
Bij dit systeem wordt elektriciteit opgewekt door de 
draaiende beweging die ontstaat uit de werking van 
de motor, net als bij de automotor. Warmte wordt ont
trokken aan het koelwater van het motorblok en aan 
de uitlaatgassen; soms ook nog aan de warmte van de 
smeerolie. 



c. Structuur nutsbedrijven. 
Of een nutsbedrijf kan deelnemen aan een project, is 

mede afhankelijk van zijn structuur, en van de contracten 
waarmee het aan andere nutsbedrijven is gebonden. Distri
butiebedrijven zijn nu bijvoorbeeld gebonden aan het elek
triciteitsproduktiebedrijf-en aan Gasunie met een contract 
dat eigen opwekking verbiedt. Gezien de energiebesparing 
bij gedecentraliseerde elektriciteitsproduktie zijn zulke 
clausules in deze tijd voor ons uit de boze; waar ze be
staan, zouden ze opengebroken moeten worden (zie daarover 
verder hfdst. 4). Ook de financiêle structuur van het nuts
bedrijf kan bepalen of het aan w/k- of warmteprojecten kan 
meedoen. 

d. Brandstofbeleid. 
Wij signaleerden al, dat voor een bepaald deel van de 

w/k-markt, namelijk total energy, de inzet van schone 
brandstoffen onontbeerlijk is. Verder is het ook voor het 
van de grond krijgen van industriële w/k-koppeling van 
groot belang, dat aardgas beschikbaar wordt gesteld tot 
op het moment dat kolengas en wervelbedverbranding ter be
schikking komen. Ook zijn wij van mening dat tot op zekere 
hoogte -voorlopig te bepalen op 2000 MW- aardgas voor de 
total energy-markt in het vooruitzicht moet worden gesteld 
tegen een prijs die gelijk is aan de prijs die de elektri-

. cite:itsproducenten moeten betalen. 

2.4. Prijs gedecentralisee~de_energi~v~~rzienin~. 

De al aangehaalde NEOM/AER studie geeft het best be
schikbare materiaal v.oor de prijs van warmte bij gebruik 
van afval- en restwarmte. Daaruit blijkt dat een aanzien
lijke hoeveelheid warmte geleverd kan worden via warmtedis
tributie, tegen een concurrerende prijs. Desgevraagd werd 
van de kant van NEOM meegedeeld, dat weliswaar verschui
vingen in dit beeld plaatsvinden (minder afval- en rest
warmte-aanbod van 110o, meer van 800), maar dat globaalhet 
resultaat hetzelfde blijft, ook qua prijs. 

vJat betreft w/k-koppeling ligt de zaak aanzienlijk ingewik
kelder, niet in het minst door de vele beschikbare technie
ken met elk een eigen toepassingsgebied. Verder leert de 
ervaring, dat installatiekosten van een wik-installatie in 
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verschillende bedrijven een factor 2 uiteen kunnen lopen, 
afhapkelijk van vereiste proces-aanpassingen, de aanwezig
heid of afwezigheid van een ketelhuis en stoomleidingen, en 
de vraag of het betreffende bedrijf werkt met een flexibel 
of een coninu proces. 

Voor het bedrijfsleven komen investeringen in w/k-koppeling 
achterin de rij van doelmatigheidsverbeteringen. Procesaan
passingen, "good housekeeping" en warmte-isolatie gaan voor . 

. Door zulke ingrepen verandert vaak de verhouding tussen 
elektriciteits- en warmtevraag (deze wordt meestal groter), 
waardoor de wik-installatie .anders gedimensioneerd kan wor
den, en meestal ook een ander proces optimaal wordt (meest
al gasturbine). 

Of w/k-projecten concurrerend zijn, hangt ook af van facto
ren die buiten het project liggen. Door de hoge elektrici
teitsprijs in Nederland in vergelijking met het buitenland 
ZlJn mo~enteel relatief veel projecten interessant; als men 
erin zou slagen de elektriciteitsprijs uit grote centrales 
voor grootverbruikers te drukken, dan vervalt de animo voor 
sommige w/k-projecten. Ook de brandstofkostenvergoeding kan 
hier als punt worden genoemd. De prijs voor teruglevering 
van stroom van een w/k-eenheid aan het net wordt bepaald 
door de uitgespaarde brandstofkosten bij de centrale. Momen
teel worden nog voornamelijk dure brandstoffen (olie en gas) 
verstookt in centrales; wannee:t: het kolen-aandeel toeneemt, 
zal de brandstofkostenvergoeding voor w/k-exploita~ten af
nemen, en daarmee ook de rentabiliteit van proJecten waar
bij relatief veel stroom moet worden teruggeleverd. 

Zulke problemen kunnen van minder belang worden, wanneer 
nutsbedrijven gaan participeren in w/k-projecten, zoals wij 
bepleiten. Ook het financieringsprobleem, nu het struikel
blok voor veel wik-projecten, kan dan voor een belangrijk 
deel worden opgelost. Nieuwe problemen doemen dan echter 
op, met name da:t elektriciteitsbedrijven niet·in aanmerking 
ko~en voor subsidie krachtens de WIR-energietoeslag, die ge- . 
koppeld is aan de vennootschapsbelasting. Daarvoor dient in 
onz~ ogen een voorziening te worden getroffen. 

Ook de prijs van aardgas voor w/k-projecten is van groot 
belang voor de rentabiliteit: wanneer gas voor een lagere 
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Figuur 5. 
Gasturbine met uitlaatgassenketel en tegendrukstoom
turbine (STEG) . 
Hierbij wordt het systeem van tegendruk-stoomturbine 
gecombineerd met dat van de gasturbine met uitlaat
gassenketel. Na de gasturbine met verbrandingslucht
compressor worden de gassen gevoerd door een ketel 
die met eventueel extra toegevoerde brandstof stoom 
produceert. Deze stoom expandeert in een tegendruk
turbine. 
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prijs ter beschikking wordt gesteld aan centrales dan aan 
w/k-eenheden, betekent dat een structureel nadeel voor wik
koppeling. Wij menen dat aardgas leveringen aan wik-projec
ten moeten plaast vinden voor dezelfde prijs als die aan 
centrales, althans voorzover dit aardgas in elektriciteit 
wordt omgezet en voorzover levering onder dezelfde specifi
caties (druk etc.) plaats vindt. 

Momenteel is er een groep projecten van tezamen ca. 600 MW, 
waarvoor concrete plannen op tafel liggen, maar waarvan een 
deel financieringsproblemen ondervindt; ditzelfde geldt 

· voor eenzelfde groep waarbij in principe ook een concurre
rende prijs voor energieproduktie zou ontstaan, maar waar
voor nog geen concrete plannen gemaakt zijn. Daarnaast zijn 
er bedrijven die een variërende belasting hebben, waardoor 
de terugleverprijs van elektriciteit een knelpunt wordt. 
Tenslotte zijn er bedrijven waar warmte/kracht-projecten 
marginaal worden door een te kleine omvang. 

De mogelijke prijs van w/k-koppeling in andere sectoren is 
nog slechter bekend. Volgens voorlopige berekeningen lijkt 
het mogelijk dat centrale kolenvergassings-eenheden op in
dustrieterreinen in combinatie met w/k-koppeling tot con
currerende kWh-prijzen kunnen leiden. Technisch-economische 
beschouwingen over de kWh-prijs bij w/k-koppeling bij pro
cesfornuizen zijn niet bekend. In de sector total energy 
is van sommige instellingen algemeen aanvaard, dat zij door 
een gunstige elektriciteits/warmte verhouding bij uitstek 
geschikt zijn voor toepassing van total energy (ziekenhui
zen); de financieringsstructuur van de ziekenhuisbouw maakt 
toepassing van total energy installaties echter moeilijk. 

Nog steeds vormen investeringen in verbetering van de doel
matigheid bij de verbruiker een belangrijke categorie van 
besparingsinvesteringen. Bijna 10 jaar na de eerste olie
crisis investeert de industrie nog (gesubsidieerd!) slechts 
ca. f 1,20 per bespaarde m3 aardgasequivalent per jaar. Bij 
die projecten zijn er ook ettelijke ter verhoging van de 
doelmatigheid van het elektriciteitsverbruik; in de sfeer 
van de verlichting zijn bijvoorbeeld terugbetaaltijden van 
2 à 3 jaar te behalen en deze komen dan ook nog vóór wik
investeringen in aanmerking, wat des te interessanter is 
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wanneer wordt bedacht dat hierbij de praktisch-organisato
rische problemen aanzienlijk geringer zullen zijn dan bij 
w/k-koppeling. Het potentieel van zulke projecten is aan
zienlijk, maar nog weinig verkend. 

Samenvattend kunnen we stellen dat vooralsnog belangrijke 
perspectieven liggen in alle door ons genoemde sectoren. 
De warmte/kracht-markt is daarbij het meest gecompliceerd; 
toch zien wij op grond van de schaarse beschikbare gegevens 
perspectieven voor een bouwprogramma van 200 HW jaarlijks. 
Verdere studie naar de kosten van energiebesparing en met 
name case-studies op het gebied van warmte/kracht-koppeling 
achten wij dringend gewenst. 

Bronnen: gesprekken met drs. H.J.M. de Vries, Rijksuniver
siteit Groningen; dr. D.B. Jochems, NEOM. 
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HOOFDSTUK 3 

INPASSING GEDECENTRALISEERDE ENERGIEVOORZIENING 

3.1. Buffering. 

Zowel bij benutting van afval- en restwarmte, als bij 
warmte/kracht-koppeling, bestaat het probleem van de onge
lijktijdigheid van vraag en aanbod van energie. Het duide
lijkst doet dit probleem zich voor bij stadsverwarming. De 
warmtevraag van woningen en gebouwen in de zomer (tapwater) 
is maar 10% van die in de winter. Wanneer de warmte afkom
stig is van een continubedrijf, betekent dit lozing van 
een aanzienlijk deel van de warmte in de zomer. Wanneer de 
warmteproduktie gekoppeld is aan elektriciteitsproduktie, 
dan ligt het verschil zomer/winter iets minder extreem, 
doordat in de zomer ook de vraag naar elektriciteit, zeker 
in woningen en gebouwen, lager ligt dan die in de winter. 
Maar bij gecombineerde opwekking ligt er het yeel lastiger 
probleem van de fluctuaties op korte termijn: warmte- en 
elektriciteitsvraag zijn op het niveau van uren, en ook op 
dat van minuten, evenmin op elkaar afgestemd, en ook dat 
levert regelproblemen op. Tot opzekere hoogte is hieraan 
door "laad management" technieken tegemoet te komen (het
zij aan de·warmte-, hetzij aan de elektriciteitskant); 
voor een ander deel is buffering noodzakelijk. 

Laad management technieken bestaan uit het onderbreken van 
de vraag wanneer de capaci~t dreigt te worden overschre
den, en verschuiving van de vraag naar perioden van slapte. 
Voor fluctuaties die de mogelijkheden van laad management 
te boven gaan, moet een buffer worden ingeschakeld (als 
men tenminste zo min mogelijk energie verloren wil laten 
gaan). 

Bij w/k-projecten is totnutoe eenvoudig steeds het elektri
citeitsnet als buffer gebruikt. W/k-projecten worden als 
"wartntevolgers" bedreven, waarbij de benutting van de in
stallatie wordt afgestemd op de warmtevraag in het bedrijf. 
De elektriciteitsproduktie fluctueert al naar gelang de 
vraag naar warmte. Een warmtebuffer is op deze manier niet 
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nodig, wel een elektriciteitsbuffer. Het net fungeert als 
zodanig, wat wil zeggen dat een overschot aan elektriciteit 
aan het net wordt afgezet, en bij een tekort elektriciteit 
uit het net wordt betrokken. In feite wordt dus een beroep 
gedaan qp de regelbaarheid van het openbare vermogen. 

Zolang w/k-koppeling op tamelijk bescheiden schaal plaats 
vindt, levert dit geen onoverkomelijke problemen op voor de 
elektriciteitsbedrijveri - behalve dan een achteruitgang van 
de bedrijfstijd van hun eigen installaties die weer met 
laad-management technieken moet worden opgevangen. Naarmate 
wik-koppeling een steeds groter deel van de elektriciteits
voorziening voor zijn rekening gaat nemen, levert dit 
steeds grotere problemen op. Deze worden nog eens versterkt 
wanneer er een belangrijk aandeel windenergie aan het net 
zou worden toegevoerd. Buffers in het net, die een antwoord 
kunnen vormen op deze problemen, zijn noodzakelijkerwijs 
centraal opgesteld en bedreven. In landen met veel mogelijk
heden tot benutting van waterkracht vo:çmen zogenaamde pomp
accumulatiecentrales het logische antwoord op het fluctua
tie-probleem. Deze bestaan uit een stuwmeer, dat niet in de 
eerste plaats bestemd is om energie te leveren maar om op 
te slaan, samen met een turbine waarmee elektriciteit kan 
worden opgewekt, en pompen die water naar boven persen bij 
tekortschietende vraag in het net. 

In Nèderland kunnen pompaccumulatiecentrales vrijwel alleen 
worden aangelegd in kunstmatige verdiepingen of verhogingen 

,van het landschap. Een kunstmatig stuwmeer, omgeven door 
een dijk (in het IJsselmeer of op zee) is een voorbeeld 
daarvan. Een andere mogelijkheid is een ondergrondse een
heid, waarbij een bekken aan de oppervlakte als "stuwmeer" 
fungeert. Een voordeel van die laatste uitvoering is dat 
het verval veel groter is, zodat met een veel kleiner 
"stuwmeer" dezelfde capaciteit kan worden gehaald, en de 
ingreep in het landschap daardoor kleiner kan zijn. 

Ook andere uitvoeringen van opslag van elektrische energie 
zijn mogelijk, bijvoorbeeld opslag van perslucht in een 
ondergrondse zoutholte; een proefinstallatiedaarvan bestaat 
in Huntorf in Noord-Duitsland. Hierbij zijn de energiever
liezen groter dan bij verpompen van water, doordat een deel 
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van de energie bij samenpersen verloren gaat door verwar
ming van de samengeperste lucht; verliezen bedragen onge
veer 50%. 

Hier moet wel worden opgemerkt, dat naar onze indruk te 
vaak wordt gezocht naar een nationaal-Nederlandse oplossing 
voor het bufferprobleem. Ook aangrenzende landen maken de
zelfde ontwikkelingen door, en het is de moeite waard te 
onderzoeken in hoeverre Nederland gebruik kan maken van 
oplossingen die daar worden nagestreefd. Een radicale op
lossing van bufferproblemen bij elektriciteit zou bijvoor
beeld een versterkte koppeling van het net met het buiten
land zijn. De daar aanwezige mogelijkheden voor pompaccu~ 
roulatiecentrales (bijvoorbeeld in de Alpen en Scandinavië) 
zouden voldoende kunnen zijn voor geheel West- en Midden
Europa. De oplossing is minder vergezocht dan deze lijkt, 
aangezien al jaren lang een zekere uitwisseling van stroom 
met het buitenland plaats vindt. 

Een of andere vorm van buffering van elektriciteit is op 
den duur onvermijdelijk, maar kostbaar. De noodzaak tot 
buffering zal daarom op den duur een grens stellen aan het 
aandeel dat door fluctuerende bronnen zoals wik-koppeling 
en windenergie in het net kan worden ingevoerd, tenzij an
dere maatregelen mogelijk blijken. 

Bij dit laatste kan worden gedacht aan het bedrijven van 
wik-installaties als elektriciteitsvolgers. In dit geval 
wordt met de installatie de elektriciteitslast van het be
treffende bedrijf gevolgd, waardoor warmtevraag en -aanbod 
binnen het bedrijf doorgaans niet meer op elkaar aansluiten. 
Warmtebuffering bij het bedrijf wordt dan noodzakelijk.Het 
is duidelijk, dat deze vorm van bedrijfsvoering het openba
re net ontlast (koppeling ermee blijft beperkt tot levering 
van noodstroom als de installatie uitvalt en een eventuele 
piekvraag) . Wel is zorgvuldige dimensionering van de wik
installatie noodzakelijk, zodat geen structurele warmte
overschotten of -tekorten ontstaan. Het is echter niet 
duidelijk, of het bedrijven van een wik-installatie als 
elektriciteitsvolger economisch aantrekkelijk zal zijn. 
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Studies naar de mogelijkheid van buffering en load manage
ment in verband met windenergie worden op het moment van 
schrijven verricht. Deze zijn ook zeker voor w/k~koppeling 
van belang, maar konden in deze nota nog niet worden mee
genomen. 

3.2. Netkarakteristieken van gedecentraliseerd opgewekte 
elektriciteit. 

Wanneer het elektrische net niet meer wordt gevoed 
vanuit weinig, maar vanuit veel punten, kunnen zich proble
men gaan voordoen. De kwaliteit van de geleverde stroom 
kan alleen door een juist samenspel van produktie, trans
port en distributie worden verzekerd. De produktie-eenhe
den moeten daartoe bijvoorbeeld sprongsgewijze veranderin
gen in de belasting kunnen volgen. Daarvoor is een reeks 
van criteria vastgelegd. 

Wanneer nu de produktie van elektriciteit gaat afwijken 
van de "normale" produktiewijze, zullen ook de nieuwe pro
duktiemiddelen aan eisen moeten voldoen. Wanneer dit niet 
gebeurt, kan schade worden toegebracht aan aangesloten ap
paraten; gloeilampen kunnen door spanningswisselingen 
bijvoorbeeld hinderlijk gaan flikkeren,en computers kunnen 
"JOrden ontregeld. 

Toepassing van veel kleine opwekeenheden heeft ook tot ge
volg dat de structuur van het net zal veranderen. De pro
duktie zal minder worden ingevoerd in tamelijk eenvoudige 
netten van hoge spanning, en meer in netten met een inge
wikkelde, vermaasde structuur, en lagere spanning. Hand
having van het spanningsniveau, de stabiliteit en het fre
quentieniveau wordt dan zeer ingewikkeld. Weliswaar zijn 
er technische ingrepen in de netten mogelijk om de proble
men op te lossen, maar daarvoor zullen nieuwe investerin
gen gedaan moeten worden, en voor een deel ook verbeterde 
apparatuur moeten worden ontwikkeld. 

Het lijkt echter onvermijdelijk dat netstoringen vaker 
zullen gaan optreden, door de ingewikkelder structuur van 
de netten. Voor het Westland is bijvoorbeeld berekend dat 
een wik-installatie per jaar ongeveer 30 keer van het net 
geschakeld zal moeten worden door netstoringen. 
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Ook het zogenaamde harmonischenprobleem zal de nodige aan
dacht vragen. Door de vele regelapparaten zullen afwijken
de (hogere) frequenties in het net worden ingevoerd. Deze 
veroorzaken extra veriiezen in de aangesloten apparatuur. 

Veel van deze problemen, zoals grotere kans op netstorin
gen, slechte handhaving van het spanningsniveau en harmo
nischen, kunnen technisch worden bestreden. Een degelijke 
administratie van invloedpunten in het net kan storingen 
minimaliseren; toepassing van regelbare distributietrans
formatoren (nu nog tweemaal zo duur als een conventionele 
transformator) kan de spanningshuishouding verbeteren; en 
filters.kunnen het harmonischenprobleem onderdrukken. Zo
wel voor nutsbedrijven als voor de elektrotechnische in
dustrie liggen hier taken en mogelijkheden. Met name de 
potentiële markt voor regelbare distributietransformatoren 
moet voor de industrie interessant zijn. 

3.3. Brandstofkeuze. 

Het gebruik van laagwaardige warmte is in vrijwel alle 
gevallen onafhankelijk van de brandstof die is gebruikt om 
deze op te wekken. Daarom beperken we ons hier tot de 
brandstofkeuze voor warmte/kracht-installaties. 

De mogelijkheden om warmte/kracht-installaties te bedrij
ven met verschillende brandstoffen, is in onderstaande 
tabel schematisch weergegeven. 

Installatie 
stoom- gas- stoom- gas- diesel-
tur- tur- en gas- motor motor 

Brandstof bine bine eenheid 

aardgas x x x x 
beschik-x 

stookolie x baar 

steenkool x + + in ont-

kolen/olie 
wikke-

mengsel + + ling 

kolengas + + + + niet 

gasolie x x x x 
mogelijk 
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Daarbij moet worden aangetekend, dat niet alle warmte/ 
kracht-installaties eenzelfde besparing op het brandstof
verbruik geven. Vergeleken met de hoeveelheid brandstof 
die nodig is bij gescheiden opwekking van dezelfde hoeveel
heid elektriciteit en warmte is het besparingscijfer bij 
de verschille.nde apparaten als volgt: 

stoomturbine 18% 
gasturbine 22 
stoom- en gas-eenheid 30 
gasmotor 27 
dieselmotor 27 

(Bron: Algemene Energie Raad. Energiebesparing in bedrij-
ven, tabel XVII, enigszins gewijzigd). 

Vanuit de doelstelling "energiebesparing" gaat de voorkeur 
uit naar de laatste drie apparaten. Daar zitten echter ha
ken en ogen aan: 
- de stoom- en gas-eenheid (STEG) is een apparaat in ont

wikkeling, dat op het moment alleen nog kan werken met 
de dure brandstoffen 2ardgas en gasolie (kolengas is nog 
niet beschikbaar); een ontwerp voor kolenstook in een 
wervelbedinstallatie die tevens als STEG-eenheid dienst 
doet (PFBC) is wel veelbelovend, maar nog niet commer
cieel beschikbaar; 

- gasmotoren bestaan alleen in vrij kleine formaten; 
- vanuit het oogpunt van diversificatie van brandstoffen 

heeft het stoken van steenkool en in de toekomst kolen
gas verreweg de voorkeur, eventueel in de vorm van een 
kolen/olie mengsel. 

Bij het afwegen van baten en lasten gaat bij bedrijven 
meestal bij eigen opwekking de voorkeur uit naar een gas
turbine; van een STEG-eenheid is de investering vaak te 
groot, bij een stoomturbine is de besparing te klein. 
HieAud: vofg.t da:t he;t vootL e.e.n. goe.de. .6-Ümul..e.Un.g van. WatLm
te.;IVLac..h.t-lwppe.lin.g voo!Lfopig on.on.tbe.VLlijk. i.6, aatLdgM 
teA be..óc..hik.k.in.g .te. .6.te.lie.n.. 

Hieraan moet de voorwaarde worden gekoppeld, dat kolenver
gassing en de ontwikkeling van PFBC met kracht ter hand 
wordt genomen, zodat binnen tien jaar beide technieken 

41 



beschikbaar ZlJn om warmte/kracht-koppeling op basis van 
steenkool mogelijk te maken. 

Voor de markt van total-energy is vrijwel geen vervanging 
van aardgas door steenkool of kolengas mogelijk. Bij de om
vang van total-energy installaties komen doorgaans alleen 
gas- en dieselmotoren in aanmerking voor opwekking van 
elektriciteit. Dieselmotoren zullen daarbij doorgaans, van
wege eisen van,luchtvervuiling, geen kolen/olie mengsel mo
gen stoken. Voor gasmotoren zal doorgaans geen kolengas 
beschikbaar zijn, doordat kolengas tamelijk volumineus zal 
zijn, en daardoor duur in het transport(er zal doorgaans 
ook een apart buizennet voor moeten worden aangelegd) ; 
kolengas zal daarom alleen kunnen worden ingezet op in
dustrieterreinen waarop een kolenvergasser is gebouwd. 
Total-energy installaties zullen doorgaans van aardgas ge
bruik moeten maken, tenzij kolengas toch in het openbare 
net wordt ingevoerd. 

Wanneer, om de gedachten te bepalen, in 1992 kolenvergas
sing en PFBC commercieel toepasbaar zouden zijn, en vanaf 
dat moment geen aardgas meer ter beschikking zou worden 
g~steld voor nieuwe warmte/kracht-installaties; wanneer 
ook in 1992 de helft van de bestaande wik-installaties 
op kolen(gas) zou overschakelen voor de rest van de levens
duur {10 jaar); wanneer tenslotte voor de eenvoud wordt 
aangenomen dat alle installaties in de industrie gasturbi
nes zijn, en dat de opbouw van alle bestanden steeds met 
een vaste hoeveelheid per jaar is, dan is de hoeveelheid 
aardgas die met deze operatie is gemoeid tot 2000: 

- aan w/k-koppeling in de industrie: 40 mld m3 aardgas 
- aan total energy: 11 mld m3 aardgas 
en verder na 2000: 
-aan total energy: jaarlijks 1,2 mld m3 aardgas 
(voor total energy is steeds alleen dat deel gerekend dat 
nodig is voor de elektriciteitsopwekking). 
Deze hoeveelheden achten wij politiek aanvaardbaar, mits 
verder voor aardgas een zeer terughoudend afzetbeleid 
wordt gevoerd. 
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HOOFDSTUK 4 

BEHEERSVORMEN 

4.1. Historisch overzicht. 

Parallel aan de centralisatie van de energie-opwek~ng, 
zoals beschreven in par. 2.1. heeft in de loop der jaren 
een concentratie van de nutsbedrijven plaats gevonden. 
Zowel bij de gasbedrijven (vanaf 1827) als de elektrici
teitsbedrijven (vanaf 1889) hebben gemeenten na een betrEk
kelijk korte periode van particulier initiatief de voor
ziening aan zich getrokken. Vanaf ca. 1920 doet zich in 
beide sectoren een verdere concentratie voor, doordat in
tergemeentelijke leveringen de noodzaak van bovengemeente
lijke beheersvormen voelbaar maken. Bij de elektriciteits
voorziening heeft dit geleid tot voornamelijk provinciale 
produktiebedrijven; in de gassector is de rol van de pro
vincie beperkt gebleven. 

De rechtsvorm van de bedrijven is zeer verschillend. Bij 
de elektriciteitsproduktie bestaan zuivere overheidsbe
drijven op provinciaal en gemeentelijk niveau (Groningen, 
Friesland, Noord-Holland, de vier grote steden) , elders NV 's 
waarvan de aandelen vrijwel geheel in handen van de provin
cie, en verder in die van enkele gemeenten zijn. In Zuid
Holland bestaat een samenwerkingsvorm van zelfstandige ge
meentelijke bedrijven. 

Aanvankelijk handhaafden zich naast de provinciale bedrij
ven gemeentelijke bedrijven, die de distributie van elek
triciteit verzorgden,veelal in combinatie met andere ta
ken, vooral distributie van gas en ook water. In de loop 
der tijd hebben provinciale bedrijven er echter naar ge
streefd, zoveel mogelijk gemeentelijke bedrijven over te 
nemen. Dit proces gaat nu nog steeds door. In grote delen 
van het land zijn daardoor verticale concentraties ont
staan, waarbij produktie en distributie van elektriciteit 
in één hand zijn. De consequentie daarvan is, dat levering 
van gas en van water door afzonderlijke bedrijven plaats 
vindt, zodat de klant met drie afzonderlijke nutsbedrijven 
te maken heeft. 
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Tegenover deze verticale integratie staat de mogelijkheid 
van horizontale integratie: distributie van gas en elektri
citeit, mogelijk ookvan water, in één hand. Door het pro
ces van verticale integratie is dit niet de overheersende 
organisatievorm. Voorzover horizontale integratie bestaat, 
is vooral de integratie elektriciteit/gas doorgevoerd. 

Evenals bij elektriciteit is de rechtsvorm van de gasbe
drijven verschillend. Naast gemee'ntelijke bedrijven bestaan 
Gemeenschappelijke Regelingen en N.V.'s waarin lagere over
heden participeren. Vele gasbedrijven maken onderdeel uit 
van meer of minder horizontaal geïntegreerde nutsbedrijven. 
Daarbij komt ook de combinatie gas/water in een aantal ge
vallen voor. De "pure gasbedrijven" bedienen slechts on
geveer 1/3 van het totale aantal gasaansluitingen in Neder
land.Ten behoeve van het transport van aardgas is in 1963 
de N.V. Nederlandse Gasunie opgericht (25% Shell , 25% 
Esso, 40% DSM, 10% Staat). Tegelijkertijd is overeengeko
men dat de exploitatie van het Slochteren-veld voor reke
ning van de zogenaamde Maatschap (60% NAM (=Shell + Esso) , 
40% DSM) zou geschieden. Al het gewonnen Slochteren-gas 
moet aan Gasunie geleverd worden. Gasunie koopt voorts gas 
in uit andere bronnen, en importeert ook gas uit het bui
tenland. Zij vervult dus een spilfunctie. 

Ook binnen de elektriciteits- en gaswereld hebben zich, na 
het ontstaan van provinciale bedrijven, verdere concentra
tieverschijnselen voorgedaan. In de elektriciteitswereld 
werd na de Tweede Wereldoorlog de noodzaak van een lande
lijk koppelnet duidelijk. Het beheer hiervan werd opgedra
gen aan de in 1948 opgerichte N.V. Samenwerkende Elektri
citeits Produktiebedrijven (SEP) . De planning en bouw van 
de afzonderlijke centrales bleef echter in handen van de 
produktiebedrijven, evenals de r.egeling van de bela.sting 
in het eigen verzorgingsgebied. Ook de prijsstelling bleef 
gedecentraliseerd: indien een bepaalde provincie tijdelijk 
een voordeel had boven andere, door de bouw van een nieuwe 
eenheid, dan werd dit door de gestage groei van het elek
triciteitsverbruik binnen een paar jaar weer ongedaan ge
maakt, zodat toch enige gelijkheid in tarieven gehandhaafd 
bleef. 
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Figuur 6. 
Huidige situatie bij de distributie van gas, 
elektriciteit en water. 
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Geleidelijk ZlJn aan de SEP meer bevoegdheden overgedragen, 
zoals blijkt uit het door de SEP gepubliceerde jaarlijkse 
Elektriciteitsplan (voor het eerst in 1971). Hiermee werd 
een hoogst noodzakelijke formalisatie van het overleg over 
de bouw van nieuw vermogen bereikt. Ook werd aan de SEP de 
landelijke optimalisatie van de produktie gedelegeerd. 
In de loop van 35 jaar is de positie van de SEP zodoende 
aanzienlijk verstevigd, overigens op grond van een duide
lijk aanwezige technisch-economische noodzaak. 

Op hun beurt lieten achtereenvolgende Ministers van Eco
nomische Zaken zich niet onbetuigd bij de tendens tot cen
tralisatie. In 1975 werd een convenant getekend tussen de 
SEP en de minister, waarbij onder meer een goedkeuringsbe
voegdheid werd overeengekomen van de minister voor elektri
citeitsplannen. 

Andere samenwerkingsverbanden van de elektriciteitsbedrij
ven zijn de Vereniging van Directeuren van Elektriciteits
bedrijven in Nederland (VDEN, 1913), een orgaan voor ondff
ling advies en overleg; de N.V. tot Keuring van Elektro~ 
technische Materialen, KEMA (1927), 'een keurings- en onder
zoeks-instelling; de Vereniging van Exploitanten van Elek
triciteitsbedrijven in Nederland (VEEN, 1952 ), die zich 
onder meer bezig houdt met voorlichting. Samen met enkele 
kleinere organisaties vormen deze de Arnhemse Instellingen. 

Hoewel in de VEEN alle elektriciteitsbedrijv~n, dus ook de 
kleine distributiebedrijven, verenigd zijn, hebben deze 
laatste. daarin geen sterke positie. Ze zijn verenigd in de 
Vereniging van Stroom Distribuerende Bedrijven, VSDB. 

Ook in de gaswereld is een organisatorische bundeling tot 
stand gekomen. De technische zaken van de distributiebe
drijven zijn ondergebracht in VEG-GASINSTITUUT N.V. (1928). 
Dit is een keurings- en researchinstituut. Aandeelhouders 
zijn de gasbedrijven. Voor de niet-technische zaken (onder 
andere voorlichting; prijzen) en de beleidszaken is in 
1953 opgericht de Vereniging van Exploitanten van Gasbe
drijven (VEG) , later VEGIN genoemd (Vereniging van Exploi
tanten van Gasbedrijven in Nederland) . Nagenoeg alle gas
bedrijven zijn lid van deze vereniging. 
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De VEGIN behartigt de belangen van de gezamenlijke gasbe
drijven. Met name treedt zij op als onderhandelaar ten be
hoeve van de gasbedrijven voor wat betreft de inkoop van 
het aardgas van Gasunie. De gasbedrijven hebben zich con
tractueel verplicht om het onderhandelingsresultaat VEGIN
Gasunie over te nemen,met name voor wat betreft de inkoop
prijs van het gas. Deze inkoopprijs wordt bepaald op basis 
van het zogenaamde VEGIN-adviestarief, verminderd met een 
redelijke marge voor het gasbedrijf ter dekking van zijn 
distributiekosten. De gasbedrijven zijn formeel vrij van 
het -in overleg tussen VEGIN en Ga?unie overeengekomen
VEGIN-adviestarief af te wijken. In de praktijk volgen zij 
dit echter. De Minister van Economische Zaken heeft de no
dige bevoegdheden om deze onderhandelingen VEGIN-Gasunie 
te beïnvloeden. In de eerste plaats is -privaatrechtelijk
vastgelegd dat Gasunie de goedkeuring van de'Minister no
dig heeft voor onder meer besluiten inzakè haar afgifte
prijzen. Daarnaast kan de Minister op grond van de Wet 
Aardgasprijzen aan Gasunie een minimum-afgifteprijs op
leggen. Voorts kan hij, indien een gasbedrijf tarieven han
teert die in strijd zijn met zijn energiebeleid, ingrijpen. 
Tot slot zij vermeld de Koninklijke Vereniging van Gasfa
brikanten in Nederland (KVGN) , een zogenaamde personenver
eniging waarvan de directeuren en de beleidsfunctionaris
sen van gasbedrijven, VEG-GASINSTITUUT N.V., VEGIN èn 
Gasunie lid zijn. De voornaamste functie is onderling over
leg en informatie-uitwisseling. 

4.2. Coconut. 

In 1978 is de Commissie Concentratie Nutsbedrijven 
(Coconut) ingesteld door de Minister van Economische Zaken, 
om de mogelijkheden tot verdere concentratie van de nuts
voorzieningen in de sectoren gas, water en elektriciteit 
te onderzoeken. In opdracht van deze commissie heeft het 
adviesbureau Krekel, Van der Woerd en Wouterse (KWW) in 
1980 een rapport uitgebracht. Na vele commentaren op dit 
rapport te hebben ingewonnen, kwam de Cocanut in februari 
1981 met een eigen advies. Nog juist vóór de verkiezingen 
bepaalde het vorige kabinet daarop een voorlopig regerings
standpunt; een definitief standpunt is thans (begin 1982) 
in de maak. 
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In het KWW rapport wordt concentratie opgevat als ;'de sa
menvoeging van gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, 
zodat een kleiner aantal grotere bedrijven overblijft". 
Het is echter, zo stellen de onderzoekers, niet geheel dui
delijk bij voorbaat in welke richting de meest doelmatige 
concentratie zou moeten gaan. Verschillende activiteiten 
van de nutsbedrijven vragen een verschillende schaal. Pro
duktie en hoofdtransport vereisen met name een grotere 
schaal dan verdeling of distributie van gas, water en elek
triciteit. Bij de laatste functies is contact met de ver
bruikers van .belang, zeker wanneer doelmatig gebruik nage
streefd wordt. Ook kan een efficiënte bedrijfsvoering wor
den bereikt wanneer de aansluiting van verbruikers, de 
vaststelling en inning van hun rekeningen gezamenlijk voor 
de drie nutsfuncties kan worden gedaan. Dit wijst op con
centratie van de drie nutsfuncties op lokale schaal in 
één bedrijf, de zogenaamde horizontale integratie; maar 
dan alleen voor de distributie. Produktie en hoofdtrans
port vereisen naar de mening van de onderzoekers een natio
nale schaal, met name voor gas en elektriciteit. Dit houdt 
in dat de verschillende elektriciteitsproduktiebedrijven 
zouden moeten opgaan in een nationaal orgaan, dat volgens 
KWW het beste een staats~NV met de mogelijkheid van aan
delen bij lagere organen kan zijn. In het rapport wordt 
dit lichaam de NV Protrans genoemd. 

Concentratie van nutsbedrijven in de zin van.verticale in
tegratie wijzen de onderzoekers af. In zo'n opzet zouden 
produktie, hoofdtransport en distributie van elektriciteit 
in één hand komen, evenals inkoop, hoofdtransport en dis
tributie van gas. Zo'n opzet zou op het niveau van distri
buti;_e inefficiënt zijn, omdat dan alle verbruikers door 
drie afzonderlijke bedrijven voor grotendeels parallel lo
pende activiteiten (meteropname, voorlichting en dergelij
ke) benaderd zouden moeten worden. Uit hun voorstellen 
volgt dus een scheiding tussen produktie respectievelijk 
inkoop en hoofdtransport enerzijds, die door nationale 
organen verzorgd moeten worden, en distributie anderzijds, 
die op provinciaal of regionaal niveau moet worden georga
niseerd. 
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Binnen de distributiesfeer zijn echter uiteenlopende acti
viteiten die om een verschillende schaal kunnen vragen. 
Het beheer van de distributienetten vereist tamelijk speci
alistische activiteiten: bij stadsuitbreiding, renovatie, 
bij het overzien van consequenties van plannen voor ruimte
lijke ordening en milieuzorg, en bij het technisch onder
houd, zijn vrij specialistische verrichtingen noodzakelijk 
die alleen in een vrij grote organisatie goed kunnen wor
den gedaan. De onderzoekers menen dat hiervoor tenminste 
120.000 aansluitingen noodzakelijk zijn. Anderzijds is 
voor de levering aan de verbruikers (meteropname, rekenin
gen, verhuizingen, voorlichting) juist een kleine afstand 
tot de verbruiker nodig. Bij 10.000 aansluitingen zou een 
bedrijf op dit vlak al goed kunnen functioneren. 

KWW stelt nu voor, het distributiebedrijf doorgaans op pro
vinciaal niveau te organiseren, ook al omdat de meeste af
stemmingsproblemen op provinciaal vlak liggen. Alleen de 
drie grootste gemeerten zouden in staat zijn een eigen dis
tributiebedrijf in stand te houden. Deze provinciale be
drijven (horizontaal geïntegreerd) zouden nu kleinere dis
tributiekantoren moeten hebben. In provincies waar nog 
veel gemee.ntelijke nutsbedrijven voorkomen, zouden deze de 
vorm van een gemeentelijk bedrijf kunnen houden (of krij
gen) . In andere provincies zouden ze een onderafdeling van 
het provinciale distributiebedrijf kunnen vormen. De pre
cieze vormgeving van de distributiebedrijven zou volgens 
provinciaal plan moeten gebeuren, dat goedgekeurd zou 
moeten worden door de ministers van Economische Zaken, 
Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

Tenslotte bepleit het KWW-rapport gelijke tarieven voor 
gas en elektriciteit over het hele land. Dit zou sterk ver
gemakkelijkt worden door de vorming van Protrans, waardoor 
lokale verschillen in de prijs van elektriciteitsproduktie 
in eigen huis gelijkgetrokken zouden kunnen worden. Even
tuele resterende verschillen voor de verbruiker zouden al
leen voortkomen uit verschillen in doelmatigheid van de 
distributie. 

In het rapport van de Commissie Concentratie Nutsbedrijven 
worden de aanbevelingen van KWW grotendeels overgenomen, 
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maar met één belangrijke uitzondering. De vorming van Pro
trans wordt afgewezen. In plaats daarvan komt de commissie 
tot het SEP-plus model, dat handhaving van de bestaande 
structuur inhoudt, met versterking van de bevoegdheden van 
de SEP bij de optimalisatie van de elektriciteitsproduktie, 
de brandstofinzet, de aankoop van brandstof voor de cen
trales, en het beheer van het koppelnet voorzover niet 
reeds in handen van de SEP. 

Als voordelen van het SEP-plus model ziet de Coconut: 
" realisering van dit model heeft geen of weinig gevolgen 

voor het personeel en de werkgelegenheid; 
- de noodzakelijke veranderingen in de organisatiestruc

tuur kunnen op korte termijn worden doorgevoerd zonder 
dat het principe van de decentralisatie van bestuur ge
weld wordt aangedaan; 

-de kosten van invoering zijn gering." 

Daar staan voordelen van het Protrans-model tegenover: 
"- het bestaande nationale voorzieningssysteem van elektri

citeit wordt bestuurd en beheerd vanuit één beleids- en 
één beheersvisie ( ... ); 

-een grote mate van besluitvaardigheid is mogelijk ( ... ); 
- beheersbeslissingen van nationale strekking worden ge-

nomen door een nationale onderneming ( ... )". 
(Coconut-rapport p.27-28) 

Een meerderheid van de commissie komt, alles afwegende, 
tot het SEP-plus model. Vijf leden van de commissie namen 
echter een minderheidsstandpunt in (Coconut-rapport p.58), 
waarbij zij menen dat het niet nodig was geweest, de voor
keur voor één organisatie-model uit te spreken; zij hadden 
er de voorkeur aan gegeven wanneer de commissie een opsom
ming had gegeven van de eisen waaraan de organisatiestruc
tuur zou moeten voldoen, samen met het opnoemen van de 
organisatiemodellen die aan die eisen voldoen. 

De vijf leden die dit standpunt innamen, waren precies de 
vijf ministeriële vertegenwoordigers. Daarom wekt het geen 
verbazing, dat de regering juist op het punt van de struc
tuur van de landelijke elektriciteitsvoorziening afwijkt 
van de Coconut-aanbevelingen, en terugkomt op het Protrans
model. Deze maatschappij zou geleidelijk moeten worden 
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opgebouwd door alle nieuw te bouwen centrales zoveel moge
lijk in handen te leggen van de te reorganiseren SEP. 

Een ander belangrijk meningsverschil betreft de structuur 
van he~ hoofdtransport en de inkoop van gas. Deze taak 
wordt nu verricht door Gasunie (25% Shell, 25% Esso, 40% 
DSM, 10% Staat). KWW had geen opdracht tot het bezien van 
de structuur van het hoofdtransport en de inkoop van gas, 
en hun rapport bevat daarover dan ook geen .aanbevelingen. 
Wel heeft de Cocanut zich over deze zaak gebogen. De com
missie beveelt aan, de bevoegdheden van de minister bij 
Gasunie, die nu grotendeels op een contract berusten, een 
wettelijke basis te geven. Deze bevoegdheden betreffen het 
beleid op het gebied van tarieven, afzet en inkoop, als
mede het investeringsprogramma. De commissie spreekt ver
der als zijn mening uit, dat Gasunie 100% staatseigendom 
zou moeten worden; "in ieder geva.l dient het 50% belang 
van Shell en Esso in Gasunie verminderd te worden, zodat 
de staat de meerderheid van de aandelen in handen krijgt." 
(p. 54). Vier leden van de commissie zijn het met dezè 
aanbeveling niet eens (p. 58). Zij menen dat via een wet
telijke regeling van aanwijzingsbevoegdheden de greep van 
de minister op Gasunie groot genoeg zal zijn. Ook op dit 
punt heeft de regering later de minderheid in zijn stand
punt gevolgd. 

Een kwestie die binnen Cocanut nog in de compromissen-sfeer 
kon worden geregeld maar die sindsdien door meningsverschil
len actueel is geworden, betreft de relatie van de gas
distributiebedrijven tot Gasunie. De Cocanut meent dat de 
distributiebedrijven zeggenschap dienen te hebben in Gas
unie, en dat dit geregeld kan worden via twee plaatsen in 
de Raad van Commissari~sen. Deze dienen echter niet door 
vertegenwoordigers van de VEGIN, maar door die van lagere 
overheden bezet te worden. 

Sindsdien is duidelijk geworden dat men daar bij de VEGIN 
anders over denkt.VEGIN wildirecte medeverantwoordelijkheid, 
niet alleen voor de distributie, maar ook voor de inkoop 
en voor nieuwe activiteiten als kolenvergassing. Op dat 
laatste punt is men al gedeeltelijk geslaagd door de re
cente aanbeveling van de AER, dat er een gezamenlijke 
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maatschappij VEGIN/Gasunie moet komen die proefprojecten 
voor kolenvergassing moet opzetten. Maar VEGIN wil ook aan
delen in Gasunie, ten koste van het aandelenpakket van 
Shell en Esso. Alleen op deze manier kunnen de distributie
bedrijven, aldus VEGIN, gestalte geven aan de verantwoorde
lijkheid die z~j tegenover hun klanten hebben voor ononder
broken levering van gas van constante kwaliteit. 

Tot 1 oktober 1981 was er gelegenheid voor een ieder om 
reacties in te leveren op het voorlopige regeringsstand
punt. De Stichting Natuur en Milieu maakt in ZlJn commen~ 
taar hierop de fundamenteleopmerking, dat in de hele Coco
nut-procedure niet of nauwelijks is' nagegaan wat de invloed 
van de voorgestelde reorganisaties op het doelmatig geb:ruik 
van energie zou zijn. Gezien het centrale belang van doel
matig energiegebruik in het energiebeleid is dit uitermate 
verwonderlijk, en de opmerking van Natuur en Milieu is ons 
dan ook uit het hart gegrepen. De stichting noemt verschil
lende manieren om doelmatig gebruik institutioneel te be
vorderen: 
- (gedeeltelijke) opheffing van het monopolie op transport 

van elektriciteit door nutsbedrijven, en openbreken van 
contracten.tussen produktie- en distributiebedrijven om 
warmte/kracht-koppeling beter mogelijk te maken; 

- het oprichten van een aparte, of aan regionale nutsbe
drijven verbonden energiebesparingsunie, die met een aan
zienlijk startkapitaal (f 1-2 miljard) besparingsprojec
ten moet gaan uitvoeren. Het startkapitaal zou gedeelte
lijk uit aardgasbaten, gedeeltelijk uit investeringsgel
den van produktiebedrijven moeten komen. Inkomsten van 
de unie zouden komen uit rekeningen volgens het systeem 
van de Isotheek: gebaseerd op het oude verbruik, tot de 
investering is afbetaald. 

Natuur en Milieu legt verder sterk de nadruk op de democra
tische controle van nutsbedrijven. Vergroting van de be
voegdheden van de SEP zonder overeenkomstige vergroting 
van de democratische controle noemt de stichting onaanvaard
baar. Vergroting van het aandelenpakket van de staat in 
Gasunie wordt om dezelfde reden nodig gevonden. 
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In het begin van 1982 bereidt de regering eep definitief 
standpunt voor, dat aan het parlement zal wordèn aangebo
den. 
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4.3. Overwegingen bij een D'66-visie. 

4.3.1. Prioriteitsstelling bij reorga?isatie nutsbedrijven. 

Een reorganisatie van nutsbedrijven kan men om vele 
redenen uitvoeren, waarbij doelmatigheidsoverwegingen 
steeds eenbelangrijke rol spelen. Doelmatigheid dient ech
ter steeds ergens toe, en daarom is een duidelijke priori
teitsstelling noodzakelijk. In onze ogen zijn de doelein
den van de reorganisatie, in afnemende volgorde van belang: 
a. het doelmatig gebruik van hulpbronnen: elektriciteit, 

warmte, (aard)gas en water (het laatste echter buiten de 
strekking van dit rapport); 

b. democratische besluitvorming en democratische controle, 
gekoppeld met een effectieve bestuurlijke leiding; 

c. waar mogelijk decentralisatie van taken en bevoegdheden, 
zowel om de bedrijfsvoering doelmatiger en democrati
scher te kunnen laten verlopen, als om de politieke ver
antwoording beter mogelijk te kunnen maken (door de bur
ger meer bij het bestuur te betrekken) ; 

d. daarmee enigszins op gespannen voet staande (doordat de 
Rijksoverheid door het voorgaan~e beleidsinstrumenten 
uit handen geeft) : de mogelijkheid om vanuit nationaal 
niveau een slagvaardig energiebeleid te voeren. 

De gekozen oplossingen moeten voldoen aan de volgende rand
voorwaarden: 
e. geen verdere reorganisatie dan strikt noodzakelij~ van

wege de onzekerheden voor het personeel, en vertragin
gen in het beleid die het gevolg zijn van reorganisatie; 

f. een operatie die betaalbaar is; 
g. het handhaven of zo mogelijk verbeteren van de huidige 

kwaliteit van de voorzieningen (bijvoorbeeld de zeker
heid van levering) . 

Zoveel mogelijk is hierbij aangesloten bij punten die Co
conut noemt (p. 14-17). Vergelijking levert belangrijke 
accentverschillen. Ons criterium a. wordt door de commissre 
wel genoemd, maar niet van gewicht voorzien; dit laatste 
gebeurt wel bij onze criteria b,c en e; zij het dat de com
missie onder b. de effectieve bestuurlijke leiding noemt 
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vóór de democratische controle. Gezien de verschillen in 
accent met Cocanut zullen voorstellen van onze kant die af
wijken van die van Coconut, voornamelijk ingegeven worden 
door de wenselijkheid, een structuur te scheppen die meer 
mogelijkheden biedt tot het doelrnatig gebruik van energie. 

4.3.2. Betrokkenheid nutsbedrijven. 

Om een aantal redenen is het in onze ogen gewenst 
dat nutsbedrijven een sterke positie innemen bij de ener
gievoorziening, ook en juist wanneer doelrnatig gebruik van 
energie een hoofddoelstelling is: 

1. Nutsbedrijven zijn openbare bedrijven, die onder demo
cratische controle staan. Deze controle kan in meerdere of 
mindere mate werken- bij bedrijven die te algemenen nutte 
werken, is deze vereist. Het leveren van primaire levens
behoeften als elektriciteit, warmte en gas dient aan ieder 
te gebeuren, onafhankelijk van de vraag of een bepaalde 
leverantie winstgevend is. Nutsbedrijven hebben bovendien 
als openbare bedrijven een voorlichtende functie, die niet 
in dezelfde mate door het particuliere bedrijfsleven kàn 
worden vervuld. Ontwikkelingen waardoor nutsbedrijven ge
leidelijk zouden worden weggedrukt uit de levering van 
elektriciteit, gas en warmte aan met name kleinverbruikers, 
moeten daarom worden tegengegaan. Distributie van afval-
en restwarmte dient daarom steeds door nutsbedrijven plaats 
te vinden; bij het opzetten van projecten van gedecentrali
seerde energievoorziening waarbij geen sprake is van een 
voorziening voor het èigen bedrijf, of van een directe 
transactie tussen bedrijven, zouden nutsbedrijven in prin
cipe mede betrokken moeten worden en soms zelfs als enige 
exploitant moeten optreden. 

2. Warmte, elektriciteit en gas .ZlJn deels elkaars substi
tuten. Consumenten die de voor hen beste keus willen rna
ken, kunnen het beste worden voorgelicht door een bedrijf 
dat de voorziening van alle drie vormen van energie in 
handen heeft. Dat is alleen mogelijk binnen het (horizon
taal geïntegreerde) nutsbedrijf. 

3. Voorzieningen die door en voor het particuliere bedrijfu
leven tot stand komen, bieden minder zicht op continuïteit 
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dan 0penbare nutsvoorzieningen. Een warmte/kracht-instal
latie bij een bedrijf moet zichzelf bijvoorbeeld in 4 à 5 
jaar terug verdienen. Het zicht op continuïteit van de in
stallatie voor het bedrijf is daarom ook in deze orde van 
grootte. Nutsbedrijven hanteren daarentegen terugverdien
tijden van ca. 15 jaar. Zulke tijdshorizonten zijn meer in 
overeenstemming met de noodzakelijke continuïteit voor de 
verbruikers. Wanneer een nutsbedrijf deelneemt aan inves
teringen in een warmte/kracht-installatie, dan wordt al
leen al daardoor de continuïteit van het project over een 
langere termijn verzekerd dan wanneer alleen particuliere 
bedrijven participeren. 

Er is ook een financiële kant aan deze zaak. Door deelname 
van het nutsbedrijf kunnen langere terugverdientijden wor
den gehanteerd (wellicht geen 15 jaar, dat is mede afhan
kelijk van de technische levensduur, maar toch aanzienlijk 
langer dan 4 à 5 jaar), Daardoor worden w/k-projecten (en 
in het algemeen energiebesparende investeringen) interes
santer. Daardoor verdwijnt ook (een deel van) de ongelijke 
maatstaven die worden aangelegd aan het rendement van uit
breidingen in produktievermogen bij nutsbedrijven, en ener
giebesparende investeringen bij de consument. Deze onge
lijke maatstaven vormen totnutoe een belangrijk struikel
blok voor het bereiken van een energievoorziening, gericht 
op doelmatig gebruik. 

4. Nutsbedrijven hebben een eigen belang bij het partici
peren in energiebesparende investeringen zoals wik-koppe
ling en warmteprojecten. Elektriciteitsbedrijven bijvoor
beeld lopen een groot risico wanneer zij investeren in zeer 
kapitaalintensieve projecten (grote centrale eenheden) 
waarvan onzeker is of deze te zijner tijd (tien jaar na de 
investeringsbeslissing, wanneer zij eindelijk stroom kun
nen leveren) wel nodig zijn. Het inzakken van de (toename 
van de) vraag in de tussentijd kan het bedrijf op hoge 
kosten jagen, zoals nu het geval is bij de bestaande over:.... 
capaciteit. Investeringen in energiebesparende projecten 
leveren hun rendement sneller op. Bovendien is er juist 
bij wik-projecten een directe koppeling tussen grote uit
breidingen van de vraag en belangrijke uitbreidingen van 
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het opgestelde vermogen, zodat de onzekerheid in de ~lan
ning aanzienlijk wordt gereduceerd. 

5. Deelname vàn nutsbedrijven aan wik-projecten is een uit
stekende en voor de hand liggende manier om de werkgel~~én
heid in deze sector niet achteruit te laten gaan, en moge
lijk vooruit. De uitbreiding van de voorlichting, waarop 
KWW en Cocanut rekenen voor handhaving van de werkgelegen
heid, biedt naar onze mening te weinig perspectief. Wanneer 
nutsbedrijven participeren in gezamenlijke projecten met 
het bedrijfs-leven, en meer aan advisering gaan doen, kan 
ons inziens de werkgelegenheid-vee] beter worden veilig ge
steld. 
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4. 3. 3. Scheidinq__ van ~E_c:l_c:l_tschali_g_~ produkt~e en distributie. 

Een tweede belangrijk punt voor ons is de scheiding 
van grootschalige produktie en distributie. Bij nutsbedri~ 
vsn komt het vaak voor, dat grootproducenten van een ener
gievorm (elektriciteit, warmte) tegelijkertijd het monopo
lie hebben op de distributie, en bij elektriciteit eveneens 
op de tussenliggende stap, het transport. Dat kan de meest 
efficiënte opwekking van die vorm van energie in de weg 
staan. De monopolist-distributeur kan immers door tarieven 
voorkómen, dat andere aanbieders van elektriciteit of warm
te hun produkt kunnen afzetten, zelfs indien dat maatschap
pelijk beschouwd voordeliger zou zijn;ook kan het nutsbe
drijf concurrenten afschrikken door te hoge kwaliteitsei
sen of te hoge eisen aan de zekerheid van levering. 

Deze verkeerde monopolie-situatie kan maar op één manier 
structureel worden voorkomen: door grootschalige produktie 
en distributie te scheiden. Distributie moeten we dan zien 
als de hoofdfurietie van het nutsbedrijf. Dit bedrijf koopt 
de energievorm in, brengt deze op kwaliteit, en levert 
deze aan de afnemers. Om deze functie goed te vervullen 
(en vooral om deze functie zo goedkoop mogelijk te vervul
len) moet het bedrijf kunnen kiezen uit een veelheid van 
potentiële leveranciers die de betreffende energievorm 
kunnen verkopen. Grootschalige produktie en distributie 
dienen daarom van elkaar gescheiden te worden. Wij zullen 
later nagaan of dit principe in alle gevallen goed uitvoer
baar is. 

In de periode die nog maar kort geleden is afgesloten, 
waarin grootschalige energievoorziening economisch het 
meest efficiënt was, was dit principe niet van toepassing. 
Grote efficiënte elektriciteitscentrales waren toen in de 
meeste gevallen de goedkoopste leveranciers van elektrici
teit (hoewel niet de doelmatigste gebruikers van brandstof); 
slechts in enkele gevallen was opwekking van elektriciteit 
in een particulier bedrijf nog rendabel. Daarom was er ook 
een "natuurlijke" verbindingslijn tussen producent en dis
tributeur. Nu kleinschaliger vormen van elektriciteitsop
wekking, en gebruik van laagwaardige warmte in vele geval-
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len de meest rendabele manier zijn om elektriciteit en 
warmte te benutten, moet worden ingezien dat elektriciteit 
en warmte nu uit vele bronnen worden aangeboden, en dat 
een speciale verbindingslijn van de distributeur met één 
producent uit den boze is. Wel vereist dit een goede dage
lijkse communicatie tussen producent en distributeur. 

Wij volgen hiermee de Algemene Energie Raad, die in zijn 
advies Afval- en Restwarmte als Energiebron over de be
heersstructuur onder meer het volgende zegt: 

"Naar de mening van de Raad moet worden voorkomen dat de 
problemen die thans spelen bij de levering van elektri
citeit door derden aan het openbare net ( ... ) ook 
gaan spelen bij de levering van industriële lage tempe
ratuur warmte aan het openbare warmtetransportnet. De 
combinatie in één instantie van producent van warmte 
met die van monopolistisch transporteur c.q. distribu
teur kan minder gewenste aspecten hebben ( •.• ).Mede 
gezien de beperkte schaalgrootte van warmtenetten be
veelt de Raad aan dat voor het transportgedeelte een 
modus moet worden gevonden die goed aansluit bij de in 
de regio functionerende, bij voorkeur horizontaal ge
integreerde distributiebedrijven. Voorzover dat mogel~k 
is zou de transportfunctie door deze horizontaal geïn
tegreerde distributiebedrijven kunnen worden uitgevoerd." 

Zoals de AER al aangeeft, is een tweede reden om produktie 
en distributie te scheiden, de mogelijkheid van horizonta
le integratie van de distributie van energiedragers. In de
bespreking van het KWW-rapport is dat al naar voren gekomen. 

Een belangrijke overweging tégen het scheiden van produk
tie en distributie is, dat decentraal vermogen van wisse
lende omvang (w/k-koppeling en windenergie) beter ingepast 
kan worden naarmate de produktie- en distributieomvang 
groter is, door grotere uitmiddeling van fluctuaties en 
grotere regelmogelijkheden. Toch geeft voor ons het voor
kómen van monopolieposities en het vergroten van de prik
kel tot doelmatige produktiewijzen door verkleining van de 
bedrijfsomvang, de doorslag. 
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S~heiding van ~tnibuti~ ~n p~odu~~ di~nt in onz~ og~n 
all~~n ~~ wo~d~n doo~g~vo~~d voo~zov~~ h~ ·d~ g~oo~~ha
ug~ p~odu~~ b~~nt. v~ "~tnibuti~b~~jv~n·• di~nm 
z.iJ2h in onz~ og~n ~~v~Vl-6 b~zig ~~ houd~n m~ inveó~rungm 
in g~d~~~~~~~~d~ p~odu~~. ~n m~ inveótrung~n bij 
d~ v~b~uik.~~ ~~~ v~~hoging van d~ doümatigheid van h~ 
v~~b~uik.. 

Een punt dat bij de reorganisatie doorgaans niet wordt 
overwogen, betreft de vraag hoe de meest doelmatige pro
duktie van de nutsbedrijven kan worden bevorderd; en in 
verband daarmee, maar toch daarvan onderscheiden, hoe de 
distributiebedrijven prikkels ontvangen om de energiebe
sparing bij hun klanten zoveel mogelijk te bevorderen. 

Wat het eerste betreft: nutsbedrijven zijn monopolisten, 
zij hebben geen andere nutsbedrijven als concurrenten, en 
meestal ook geen particuliere bedrijven. Het blijkt in 
de praktijk dat de prikkel tot doelmatig produceren voor
namelijk uitgaat van de vergelijking van het éne bedrijf 
met het andere. De top van het éne bedrijf ervaart het als 
een prestatie, wanneer het de energie goedkoper aan de 
klanten kan leveren dan een aangrenzend bedrijf. Wij vin
den het van zeer groot belang dat deze prikkel behouden 
blijft. Dat wil zeggen dat de reorganisatie zodanig moet 
zijn, dat vergelijking tussen bedrijven mogelijk blijft. 
In verband daarmee wijzen wij een landelijke uniforme ta
riefstelling af; wel zijn we voorstander van een systeem 
waarbij een uniforme inkoopprijs-formule "aan de poort" 
van het distributiebedrijf wordt gehanteerd. In deze for
mule kan rekening worden gehouden metobjectieve kostenver
schillen tussen bedrijven. Prijsverschillen tussen distri
butiebedrijven kunnen dan voortkomen uit verschillen.in 
doelmatigheid bij de distributie. 

Een differentiatie van tarieven "aan de poort" zou nog ge
maakt kunnen worden aan de hand van de door het distribu
tiebedrijf bereikte besparingen. Wanneer een maat hiervoor 
wordt ontwikkeld, kan het bedrijf dat zijn klanten tot 
doelmatig gebruik weet aan te sporen, daardoor inkoopvoor
delen behalen. Bij elektriciteit kan worden gedacht aan 
verlaging van de vastrechtvergoeding aan het produktie-
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bedrijf, evenredig met de afnemende capaciteit die voor het 
distributiebedrijf wordt gereserveerd bij het produktiebe
drijf. Deze inkoopvoordelen zijn ook nodig, want het dis
tributiebedrijf moet zijn vaste lasten nu over minder afzet 
verdelen. Met eventuele voordelen die resteren, zou het 
distributiebedrijf het vastrechttarief kunnen verlagen. Wel 
zullen de kosten van het produktiebedrijf door zulke trans
acties worden verhoogd. Toch worden zo de doeleinden van 
doelmatig energieverbruik optimaal gediend. 

4.3.4. Investering_en van het nutsbedrijf. 

In vele gevallen zal het nodig zijn dat het nutsbe
drijf (distributiebedrijf) investeert bij, of samen met
verbruikers. Zo kan een nutsbedrijf een total energy in
stallatie leasen aan een tuinder, een warmte/kracht-project 
opzetten op een industrieterrein samen met bedrijven, of 
deelnemen in windmolens. Een verdergaande mogelijkheid is, 
dat het nutsbedrijf geld leent aan huiseigenaren om hun 
huis te isoleren (waardoor minder gas of warmte ingekocht 
hoeft te worden, of een aan te leggen warmtenet een minder 
grote capaciteit kan hebben). Ook kan het nutsbedrijf geld 
lenen aan een bedrijf om de verlichting op efficiënte lam
pen over te schakelen, of zelfs de ombouw als dienst leve
ren. 

Hieruit blijkt dat distributiebedrijven zich niet uitslui
tend meer met inkoop en distributie bezig zullen houden. 
Een ontwikkeling waarbij distributiebedrijven zulke initia
tieven weer zullen ontplooien is overigens al aan de gang. 
Contracten tussen produktie- en distributiebedrijven waar
bij eigen opwekking door distributiebedrijven wordt ver
boden, zullen moeten worden doorbroken. 

Kapitaal voor zulke investeringen van distributiebedrijven 
wordt maar voor een deel gegenereerd door de winsten bij 
distributie. Er zal in de eerste periode een regeling ge
troffen moeten worden voor het terugsluizen van de voor 
uitbreiding gemaakte reserveringen van produktie- naar dis
stributiebedrijven. Produktiebedrijven blijven kapitaal 
genereren door de afzet van hun produktie aan distributie
bedrijven. Hieruit moet tenminste de landelijke infra-
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4.3.5. Democratische controle; verdeling van bevoegdhede~. 

Om de democratische controle op nutsbedrijven te 
waarborgen dient in onze ogen de verantwoordingslijn kort 
en rechtstreeks te zijn. Waar mogelijk heeft een NV met 
100% van de aandelen in één bestuurlijke hand onze voor
keur: de NV-vorm om een zekere onafhankelijke en doelmati
ge bedrijfsvoering mogelijk te maken; alle aandelen in 
één hand om de democratische controle doeltreffend te la
ten zijn. Eventuele gemeenschappelijke regelingen dienen 
gedemocratiseerd te zijn opgezet. 

In het algemeen verdient het de voorkeur, dat bevoegdheden 
op een zo laag mogelijk niveau worden toebedeeld. Maar 
waar centrale besluitvorming door de verwevenheid van be
slissingen noodzakelijk is, dient deze centraal plaats te 
vinden. "Decentralisatie" door de uiteindelijke zeggen
schap over'eèn centraal orgaan toe te delen aan vele la
gere overheidsorganen wijzen WlJ van de hand, omdat dit 
democratische controle in de weg staat. 

Ten opzichte van de bestuursmodellen van KWW en Cocanut 
nemen wij een duidelijk meer gedecentraliseerd standpunt 
in; een gevolg van het feit dat in deze rapporten de moge
lijkheden van kleinschaliger energievoorziening, met name 
warmte/kracht-koppeling en total energy, niet voldoende 
serieus genomen zijn. Wij will2n daarom meer bevoegdheden 
toekennen aan lokale nutsbedrijven. Anderzijas zijn wij 
wèl voor centralisatie van de besluitvorming over groot
schalige voorzieningen. 

Voor de elektriciteitssector komt dit op landelijk niveau 
neer op voorkeurvoor de vorming van een NV Protans. Vor
ming van Protrans NV uit de produktiebedrijven kan plaats 
vinden door aandelenruil. Weliswaar leveren de uitgekeerde 
aandelen niet veel winst op (deze wordt intern gereser
veerd voor nieuwe investeringen) , maar dat is evenmin het 
geval met het bezit van de huidige produktiebedrijven. 
Dit betekent dat de eigenaren van de huidige produktiebe
drijven zeggenschap krijgen in Protrans. Deze verzorgen 
tevens het overgrote deel van de elektriciteitsdistributie. 
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structuur, het hoofdtransportnet, kunnen worden gefinan
cierd. Schieten de inkomsten te zijner tijd daarvoor te
kort, dan moeten distributiebedrijven omgekeerd een af
dracht plegen aan het produktiebedrijf. 

Aan het eind van 1979 beschikten de elektriciteitsbedrijven 
over een gezamenlijke boekwaarde van ca. f 16 mld en een 
totaal aan afschrijvingen van ca. f 13 mld (bij een eigen 
vermogen van ca. f 5 mld). Deze· f 29 mld (waarvan f 15 mld 
in installaties voor produktie en hoofdtransport) zijn 
slechts voor een deel beschikbaar voor nieuwe investerin
gen in gedecentraliseerde elektriciteitsvoorziening, voor
al ook door de grote al aangegane verplichtingen voor 
kolencentrales. Toch zal in de komende jaren eèn groot 
deel van deze f 29 mld beschikbaar komen voor investerin
gen in centraal of decentraal vermogen of in doelmatig 
energieverbruik. 

In de gassector bestaat een soortgelijke situatie. Gasunie 
heeft plannen an te komen tot een kalenvergassingsinstalla
tie in de Eemshaven. De installatie kost ca. f 2 mld. Bij 
de huidige steenkoolprijzen zal er jaarlijks voor ca. 
f 400 miljoen aan kolen moeten worden ingekocht. De uitge
spaarde jaarlijkse hoeveelheid aardgas is ca.1,25miljard m~ 

Ook in de tuinbouwsector kan voor tenminste aan f 2 miljard 
besteed worden in energiebesparende maatregelen. De jaar
lijks uitgespaarde hoeveelheid aardgas zou dan eveneens in 
dezelfde orde van grootte, 1,25 miljard m3 liggen.Bij déze 
investering zou er niet jaarlijks voor f 400 miljoen aan 
brandstof ingekocht behoeven te worden; de noodzakelijke 
kosten voor onderhoud van de apparatuur bedragen maar een 
fractie van dit bedrag. 

Gasunie heeft (op het moment) geen belang bij de investe
ringen bij de tuinders, zelfs niet als deze rendabeler 
zouden zijn dan in de kolenvergassingsfabriek. Gasunie is 
(op het moment) geen nutsbedrijf. Toch menen wij dat over
heveling van investeringsgelden van Gasunie naar de dis
tributiebedrijven, waardoor deze kunnen participeren in 
besparingsinvesteringen bij de verbruikers, noodzakelijk 
is. Eenzelfde standpunt geldt voor de elektriciteitssector. 
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Het is, zoals verder zal worden toegelicht, een goede zaak 
dat daardoor de elektriciteitsdistributie een stem behoudt 
in Protrans. De uiteindelijke zeggenschap dient echter bij 
de Staat te komen. 

Uitvoerbaar is verder nationalisatie van de NV SEP (kosten 
ca. f 600 miljoen) tot een NV met 100% van de aandelen in 
handen van de Minister van Economische Zaken. Daarbij kan 
worden bepaald dat nieuw te bouwen centraal produktiever
mogen uitsluitend onder beheer van de nieuwe SEP zou mogen 
staan. Anderzijds biedt dit tegenover een situatie waarin 
een landelijk NV Protrans bestaat, en de Minister bij wet 
vastgelegde bevoegdheden heeft, geen overwegende voordelen. 

Essentieel is voor ons dat de Minister van Economische Za
ken de uiteindelijke zeggenschap krijgt over de grootscha
lige elektriciteitsproduktie, anders dan zoals nu bij con
venant, met andere woorden bij wet of door een meerderheid 
van àandelen in de landelijke produktiemaatschappij. Naast 
verkorting van de lijnen van besluitvorming heeft dit als 
voordeel dat oneigenlijk gebruik van privaatrechtèlijke 
overeenkomsten (convenanten) in een publiekrechtelijke ma
terie wordt voorkomen. 
In ieder geval is het noodzakelijk dat de elektriciteits
distributiesector een minderheidsstem in Protrans respec
tievelijk SEP verkrijgt. Gewaarborgd moet immers zijn dat 
bij de voorbereiding en uitvoeLing van het centrale beleid 
met betrekking tot grootschalige produktie ert transport 
ook aandacht wordt besteed aan een optimale coördinatie met 
de distributie en de kleinschalige produktie. 

In de voorstellen van KWW en Coconut, èn in het voorlopige 
regeringsstandpunt, wordt er nu van uitgegaan dat de "res
terende" bedrijven distributiebedrijven zijn, en daardoor 
niet sterk behoeven te investèren. Wij zijn daarentegen van 
mening, dat een belangrijk deel van de investeringen door 
deze nutsbedrijven gedaan moeten worden, wat corresponderen
de verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De vraag is 
dan: moet het zwaartepunt van deze verantwoordelijkhedenop 
provinciaal, of op gemeentelijk niveau worden gelegd? 

KWW meent, op grond van technisch-economische overwegingen, 
dat het zwaartepunt bij de provincie moet liggen. Distri-
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butiebedrijven met minder dan 120.000 aansluitingen zouden 
een aantal hoogwaardige functies niet goed kunnen vervulren. 
Dat betekent dat alleen de vier grootste gemeenten een ei
gen distributiebedrijf zouden kunnen hebben,terwijl voor het 
overige de provincies de aangewezen bestuurslaag zouden 
vormen. 

Wij menen dat ook kleinere distributiebedrijven hun taak 
doeltreffend kunnen vervullen. Wij zijn van oordeel dat het 
door KWW geïntroduceerde criterium van 120.000 aansluitin
gen geen "hard" criterium is. Dit blijkt ook reeds uit het 
rapport zelf. Het gaat er ons inziens om een zodanige om
vang te kiezen dat het nutsbedrijf in staat is voor de ver
schillende taken gekwalificeerde functionarissen aan te 
trekken. Dat kan ook bij kleinere bedrijven. Wij zien in re 
praktijk dat ook kleinere distributiebedrijven hun taak 
doeltreffend vervullen. Wij menen bovendien dat directe be
trokkenheid van de provincie bij de exploitatie van nutsbe
drijven slecht past bij de toetsende functie die provincies 
in het algemeen hebben. Distributie dient in onze ogen in 
principe te geschieden door bedrijven op gemeentelijk ni
veau, resp. op dat van samenwerkende gemeenten. De rol van 
de provincie daarbij is coördinerend en stimulerend. Voorts 
geeft zij het kader aan op het gebied van milieu en ruimte
lijke ordening; ook vindt op provinciaal niveau afstemming 
plaats met afvalverwijderingsplannen. Voor het goed uitvoe
ren van deze taken is het van belang dat de provincie neu
traal is, en niet zelf een nutsbedrijf exploiteert. 

Gemeentelijke bedrijven zouden, voorzover nieuw tot stand 
gebracht, bij voorkeur een NV-vorm moeten hebben (zoals bo
ven bepleit voor Protrans). Eventuele samenwerking tussen 
gemeenten zou gestalte moeten krijgen in een (gedemocrati
seerde) Gemeenschappelijke Regeling. Door de schaalvergro
ting van gemeenten als gevolg van gemeentelijke herindeling 
zullen veel gemeenten groot genoeg ZlJn c.q. worden om een 

·eigen distributiebedrijf te exploiteren. 

Alleen op de warmtemarkt, die doorgaans regionaal van 
schaal zal zijn, kan het zwaartepunt bij de gemeenten tot 
problemen leiden. In de regel zal kunnen worden volstaan 
met een warmtetransportmaatschappij voor verantwoordelijk-
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heid van de betrokken gemeenten of gemeentelijke distribu
tiebedrijven. Bij wijze van uitzondering kan het zinvol zijn 
een provinciale warmtetransportmaatschappij op te richten. 

In de hier ontwikkelde visie wordt steeds verondersteld dat 
de distributiebedrijven horizontaal geïntegreerd zijn over 
de sectoren gas, elektriciteit en warmte. Ook water zou ons 
inziens hieronder dienen te vallen (met voordelen voor m.n. 
de meteropname), maar vooralsnog stuit dit op 
verzet van de waterleidingsmaatschappijen. 

Problemen kunnen ook worden verwacht in die provincies warr 
nu een provinciaal elektriciteitsbedrijf bestaat dat ook de 
distributie verzorgt. In de hier ontwikkelde structuur zou 
zo'n bedrijf moeten worden opgesplitst. Vermoedelijk is dit 
niet haalbaar. Handhaving van het provinciale elektriciteits 
bedrijf naast gemeentelijke gas- en warmtedistributiemaat
schappijen zou echter de horizontale integratie teniet doen; 
en concentratie van alle distributie op provinciaal niveau 
is in onze ögen ondoelmatig en te ver verwijderd van de tur
ger. Nader onderzoek per provi~cie zal hier moeten uitwij
zen wat in voorkomende gevallen de beste oplossing is. 

Van belang is nu de omschrijving.van de bevoegdheden van de 
twee centrale produktiebedrijven enerzijds en de distribu
tiebedrijven anderzijds. Protrans vervult een functie in 
het nationale energiebeleid. Het bedrijf heeft tot taak de 
continuïteit van de levering van elektriciteit op nationaal 
niveau te waarborgen. Het verzorgt daartoe de planning van 
de grootschalige opwekking en van het koppelnet, en voert 
deze plannen (na goedkeuring door de Minister en instemming 
van het parlement) uit. In de plannen van Protrans wordt 
ruimte gereserveerd voor en door de "distributiebedrijven" 
te verzorgen vermogen, waarbij ermee rekening wordt gehou
den dat de planningstermijn voor dit vermogen korter is dan 
die van groot vermogen. Ten behoeve van een goede coördina
tie tussen produktie en transport enerzijds en distributie 
anderzijds, is het noodzakelijk dat de_distributiesector een 
(minderheids-)stem heeft in Protrans. Dit laat onverlet de 
uiteindelijke -ook politieke- verantwoordelijkheid van het 
Rijk. 

66 



De gemeentelijke nutsbedrijven hebben de verantwoordelijk
heid voor de continuïteit van de levering van elektriciteit 
op gemeentelijk niveau, waarbij zij zowel stroom kunnen ko
pen van SEP/Protrans, als van warmte/kracht-eenheden of 
(mede) door hen geëxploiteerde windturbines. Zij kunnen 
daarin een eigen beleid voeren; ze zijn niet verplicht 
stroom af te nemen van SEP/Protrans, en kunnen tegen de 
laagste prijs inkopen. Wel dient door hen gepland of geac
cepteerd vermogen tijdig bij Protrans te worden aangemeld. 

W/k-eenheden vallen onder het beleid van SEP/Protrans of 
het distributiebedrijf, al naar gelang het net waarin zij 
hun elektriciteit afzetten. De grens tussen hoofdtransporb
en distributienet ligt ruwweg bij 10 kV: netten van hoaere 
spanning behoren tot het hoofdtransportnet en worden beheerd 
door SEP/Protrans, netten van 10 kV en lager zijn distribu
tienetten en worden beheerd door het distributiebedrijf. 
Wanneer het door een wik-installatie opgewekt vermogen te 
groot is om in het 10 kV-net ingevoerd te worden, is SEP/ 
Protrans de instantie met wie de zelfopwekker zaken moet 
doen, anders het distLibutiebedrijf. 

Voor de warmtemarkt volgen wij grotendeels het AER-advies. 
De AER stelt voor, warmteleveringen te binden aan ons con
cessiestelsel, om zo te voorkomen dat warmte op een minder 
goede manier wordt gebruikt. In principe wordt de concess~ 
verleend door de provincie. Wanneer het warmtenet een pro
vinciegrens overschrijdt of kan overschrijden, zou de Minis
ter tevens over de concessie-aanvrage moeten beslissen. 
Daarnaast moet de Minister ook meer algemene bevoegdheden 
hebben, aldus de AER, bijvoorbeeld die om arbitrage te ver
richten wanneer partijen niet in redelijkheid tot overeen
stemming kunnen komen. De raad laat in het midden of hij 
een voorstander is van eenverplichting tot het leveren of 
afnemen van warmte. Verder zou de "centrale planning en 
coördinatie" kunnen worden ondergebracht bij het Iviinister~ 
van Economische Zaken. 

Wij menen dat directe warmtelevering tussen bedrijven rffht
streeks dient te kunnen gebeuren; wanneer er een distribu
tieaspect aan de warmtelevering komt, dient de concessie 
te worden verleend aan een nutsbedrijf. 
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Voor de gassector brengt de voorgestelde structuur met zich 
mee, dat distributiebedrijven zich horizontaal integreren 
met andere nutsbedrijven, voorzover dit nog niet heeft 
plaats gevonden. Daarnaast moet echter de positie van de 
Gasunie ter discussie worden gesteld. 

Gasunie is in onze ogen een nutsbedrijf; beter geformuieer& 
datgene dat Gasunie doet, zou door een nutsbedrijf moeten 
worden gedaan; Gasunie zou tot nutsbedrijf moeten worden 
omgevormd. Momenteel is Gasunie een NV, met 25% Shell, 25% 
Esso, 40% DSM, 10% Staat. De deelname van Shell en Esso is 
indertijd welbewust gekozen vanwege de kennis en ervaring 
die deze bedrijven inbrengen. De deelname van de Staat is 
grotendeels in handen gelegd van DSM (100% Staat), waarmee 
benadrukt werd dat de activiteiten van Gasunie als een ac
tiviteit van particulier bedrijfsleven werden gezien. Pri
vatisering avant la lettre. waarom zou nu, terwijl zoveel 
overheidstaken worden onderzocht op de mogelijkheid, deze 
door particuliere ondernemingen te laten verrichten ("pri
vatisering"), Gasunie "gecollectiviseerd" moeten worden? 
Het antwoord luidt, dat Gasunie een bàsisvoorziening voor 
iedere burger in stand houdt; beleidsbeslissingen van Gas
unie kunnen het Nederlandse energiesysteem aanmerkelijk 
beïnvloeden; democratische controle op Gasunie is daarom 
noodzakelijk. De Minister van Economische Zaken dient daar
toe de uiteindelijke zeggenschap in Gasunie te krijgen. 

Het is daartoe nodig, dat het overheidsaandeel in Gasunie 
wordt vergroot tot meer dan 50%, en dat daarnaast de be
voegdheden van de Minister ten opzichte van Gasunie in de 
wet worden vastgelegd. Rechtstreekse deelname van de VEGIN 
door middel van een minderheidsaandeel in Gasunie is gewenst 
om een zo goed mogelijke coördinatie met de afzet/distribu
tie te bevorderen. 
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4.3.6. Werkgelegenheid bij nutsbedrijven. 

Verwachtingen over de gevolgen voor de werkgelegen
heid van decentralisatie van nutsvoorzieningen zijn specu
latief. In de sectoren gas en water zijn de effecten waar
schijnlijk niet groot, omdat het slechts gaat om verschui
vingen van bestaand werk. 

Anders ligt dat met de elektriciteitsvoorziening en vooral 
wanneer deze gekoppeld zou worden met de distributie van 
warmte. Concrete cijfers zijn echter niet te geven, wel 
enkele factoren die van invloed zijn op de werkgelegenheid 
in deze sector. Decentralisatie en met name overschakeling 
naar kleinere produktie-eenheden zou een niet onaanzienlij
ke verruiming van de werkgelegenheid tot gevolg kunnen heb
ben. Ter bepaling van de gedachten: voor een moderne olie
of gasgestookte 4 à 600 MW produktie-eenheid in een elek
trische centrale van enige omvang (vier tot zes produktie
eenheden, totaal 1000 tot 2000 MW) is, afhankelijk van de 
mate van automatisering, 30 tot 40 man bedieningspersoneel 
nodig bij een vijf-ploegen systeem en omstreeks 40 man 
onderhoudspersoneel. Bij gedecentraliseerde elektriciteits
opwekking in warmte/kracht-eenheden liggen deze aantallen 
geheel anders. Op grond van tbans gangbare gegevens zou mm 
een personeelsbezetting van 15 à 20 man onderhouds- en te
vens bedieningspersoneel mogen verwachten per eenheid van 
10 à 25 MW. 

In hoeverre deze personeelsbezetting ook in de toekomst 
noodzakelijk is, is onzeker. Volledige automatisering en 
afstandsbediening behoren ook in Nederland reeds tot de 
gangbare praktijk. Bediening en bewaking van een centraal 
punt uit voor een aantal van dergelijke produktie-eenheden 
vergen in een dergelijke situatie slechts enkele mensen, 
weliswaar in volcontinu-dienst, maar niettemin slechts be
perkte aantallen. Ambulante onderbaudsploegen dan wel per
soneel van de leverancier(s) verzorgen de reparaties en re
visiebeurten. Bij industriële w/k-eenheden zal de (bestaan
de?) onderbaudsploeg met deze taken worden belast. In hoe
verre dit extra werkgelegenheid oplevert is de vraag omdat 
ook bij een andere organisatie van de elektricteitsopwekking 
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onderhoudspersoneel nodig is. Van veel belang is voorts de 
te gebruiken brandstof: kolengestookte w/k zal anderhalf 
tot tweemaal zoveel personeel vergen als olie- of gasge
stookte. Bij w/k in combinatie met stadsverwarming zal ge
woonlijk werkgelegenheid verloren gaan in de gasdistributie 
sector. Deze zal echter waarschijnlijk meer dan gecompen
seerd worden door arbeidsplaatsen in de warmtedistributie. 

Al met al zijn de vooruitzichten voor werkgelegenheid in de 
nutssector bij de reorganisatie die wij voorstellen, zeker 

positief, dit in tegenstelling tot onze verwachtingen 
bij de reorganisatievoorstellen van KWW en Coconut. In die 
voorstellen wordt de vermindering van arbeidsplaatsen, die 
voortvloeit uit de efficiëntere organisatie, alleen bestre
den door meer voorlichting vanuit het nutsbedrijf. In onze 
voorstellen wordt een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe ac
tiviteiten geschapen, in de vorm van planning en exploita
tie van w/k-eenheden en vooral van advisering van verbrui
kers. 

4.3.7. Financiële aspecten van herstructurering. 

Wij moeten ons op dit punt helaas beperken tot kwa
litatieve beschouwingen, waarbij een aantal belangrijke 
punten worden aangestipt. Wanneer meer in detail wordt na
gegaan, wat de financiële gevolgen van de door ons voorge
stelde maatregelen zijn, is bijstelling op een aantal pun
ten dan ook waarschijnlijk nodig. 

Elke herschikking van mensen, organisaties en bevoegdheden 
brengt kosten met zich mee, die aanzienlijk kunnen zijn. 
Naarmate de reorganisatie groter is, zullen daar grotere 
voordelen tegenover moeten staan. Op het gebied van de 
elektriciteitsvoorziening is de ingreep die wij voorstellen 
het grootst; net als KWW stellen wij voor, de huidige ver
ticaal geïntegreerde bedrijven te splitsen in een produk
tiedeel en een "distributie"-deel; bovendien menen wij dat 
provinciale distributiebedrijven het beste kunnen worden 
herverkaveld over de gemeenten, zodat zij met de gasdistri
butiebedrijven kunnen samensmelten. 

De voordelen van deze operatie liggen voor een deel in een 
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efficiënter organisatie bij de grootschalige elektrici
teitsproduktie, voor een ander deel in de mogelijkheid van 
nutsbedrijven, met name de distributiebedrijven, om te in
vesteren in rendabeler projecten dan grootschalige elektri
citeitsopwekking, met name in verbetering van de doelmatig
heid bij de verbruiker. Zulke investeringen kunnen worden 
gebruikt om de eigen financiële positie te verbeteren, dan 
wel om tarieven te verlagen. Hierbij moeten we overigens 
opmerken dat wij menen dat nutsbedrijven géén winst mogen 
maken die in de algemene middelen vloeit. 

Wanneer de maatregelen die wij voorstellen worden doorge
voerd, dan voorzien wij over enige tijd een evenwichtssi
tuatie ontstaan als gevolg van prijsconcurrentie tussen 
groot- en kleinschalig opgewekte elektriciteit (op de gas
markt tussen aardgas en biogas) ; waar dat evenwicht pre
cies komt te liggen, is van tevoren niet te voorspellen. 
In verband daarmee zal voorlopig terughoudendheid betracht 
moeten worden met het bouwen van groot centraal vermogen; 
wanneer de grote centrales te zijner tijd te duur zouden 
blijken te produceren, zou immers vergroting van de over
capaciteit gaan optreden met daarna noodzakelijk een gro
te kapitaalvernietiging. 

Een aantrekkelijk aspect van de door ons voorgestelde re
geling voor de gemeentelijke bedrijven lijkt ons, dat ta~ 
riefstelling van lokaal opgewekte elektriciteit in eigen 
hand wordt gehouden. Op deze wijze wordt inhoud gegeven 
aan de zelfstandigheid van de gemeentelijke bedrijven. 
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4.4. Schets van een nutsstructuur. 

In het voorgaande zijn wenselijkheden uitgesproken 
over de toekomstige nutsstructuur, die in de praktijk van
wege historisch gegroeide situaties niet altijd uitvoerba~ 
zullen zijn. Wij bepleiten, dat de Minister van Economische 
Zaken een nota aan het parlement voorlegt, waarin hij de 
structuur van nutsbedrijven op landelijk niveau regelt, en 
waarin hij richtlijnen vastlegt voor provincies bij het op
stellen van een structuur voor nutsvoorzieningen op provin
ciaal niveau, en waarin hij wettelijke maatregelen aankon
digt om één en ander zijn beslag te laten krijgen. Hieron
der volgt een schets van deze nota. 

Produktie en distributie. 

Grootschalige produktie wordt gescheiden van distributie. 
Landelijke produktiebedrijven worden ingesteld bij gas 
(Gasunie NV) en elektriciteit (Protrans NV). De gezamenlij
ke distributiebedrijven behouden/k:djgen een (minderheids-) 
belang in de produktiemaatschappij. Distributiebedrijven 
worden horizontaal geïntegreerd (gas, elektriciteit, warmte, 
bij voorkeur ook water) op gemeentelijk niveau. Deze bedrij
ven houden zich bezig behalve met distributie ook met k1ein
schalige produktie en met doelmatigheidsverbetering bij de 
verbruiker. 

warmte. 

Aanbieders van warmte zijn particuliere bedrijven, warmte/ 
kracht-installaties waarin nutsbedrijven participeren en 
aardwarmte-putten (deze laatste blijven hier buiten be~ 
schouwing) en elektriciteitscentrales. 

Warmtelevering is gebonden aan een concessie die verleend 
wordt door de provincie (waartoe een wettelijke regeling 
van kracht moet worden) , en in geval van provincie-over
schrijdende warmtenetten mede door de Minister'van Econo
mische Zaken. Directe levering tussen bedrijven vindt recht
streeks plaats, in andere gevallen verloopt de levering via 
een nutsbedrijf. 

Plaatselijke situatie: het horizontaal geïntegreerde nuts-
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bedrijf koopt warmte van lokale warmteleveranciers (kleine
re industrie) en/of verzorgt zelf warmte/kracht-opwekking. 
Het verzorgt ook de distributie van de warmte tot ruimtever
warming (voorbeeld: stadsverwarming) en/of ten behoeve van 
de industrie (voorbeeld: stoomlevering). 

Regionale situatie: er kan een transportmaatschappij komen 
waarin de samenwerkende gemeenten of de provincie alle aan
delen hebben. De transportmaatschappij koopt zo voordelig 
mogelijk in bij verschillende warmteleveranciers (elektri
citeitscentrales,~vuilverbranding, industrie) en levert 
rechtstreeks aan eventuele grote industriële afnemers. 

De distributie van warmte vindt plaats door de plaatselij
ke horizontaal geïntegreerde distributiebedrijven. Deze bun
delen zich organisatorisch, om een zo krachtig mogelijke 
positie in te nemen bij de onderhandelingen over de inkoop
prijs van warmte, èn om de mogelijkheid te creëren eventu
ele distributiekostenverschillen onderling te egaliseren, 
zodat de warmtetarieven voor de consumenten in de regio zo
veel mogelijk gelijk zijn. 

Dit kan bijvoorbeeld door middel van een inkoopprijsrege
ling die rekening houdt met reële verschillen in distribu
tiekosten (analoog aan de bestaande situatie bij gas). 

Gas. 

Produktie, transpoLt en distributie blijven gescheiden. De 
transportmaatschappij vervult de spil-functie. Gasunie 
koopt aardgas in van de NAM en andere maatschappijen. Gas
unie importeert uit het buitenland en exporteert. Gasunie 
levert aan de grote industrie, centrales en aan de distri
butiebedrijven. 

De structuur van Gasunie wordt aangepast. Essentieel is dat 
de Staat de uiteindelijke zeggenschap over Gasunie krijgt. 
Dit wordt geregeld bij wet. Voorts is ess~ntieel dat de ge
zamenlijke distributiebedrijven via VEGIN een (minderheids)
belang in Gasunie krijgen. 

Grootschalige kolenvergassing kan -indien de structuur van 
Gasunie is aangepast- door Gasunie plaatsvinden. Ook kan 
Gasunie aanvullend kolengas inkopen van de industrie, mits 
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de openbare gasvoorziening niet afhankelijk wordt van com
merciële kolenvergassingsrnaatschappijen. 

Distributie vindt plaats zoals nu door (horizontaaD geïnte
greerde distributiebedrijven, die zich gebundeld hebben om 
een zo krachtig mogelijke positie in te nemen bij de inkoop
onderhandelingen. 

Biogas, een kleinschalige voorziening, kan worden geprodu
ceerd en/of ingekocht door de distributiebedrijven. 

Elektriciteit. 

Door aandelenruil wordt een NV Protrans gevormd waarin de 
bestaande produktie-eenheden en het transportnet worden on
dergebracht. Nieuwe grootschalige produktie-eenheden kunnen 
alleen tot stand komen onder beheer van Protrans. 

De Staat krijgt de uiteindelijke zeggenschap in Protrans, 
hetzijdoorprioriteitsaandelen in handen te krijgen, het
zij door wettelijk te regelen bevoegdheden. Daarnaast be
houdt de elektriciteitsdistributie een stern in Protrans. 

Protrans levert direct elektriciteit aan zeer grote afne
mers, en verder aan distributiebedrijven. 

Distributie van elektriciteit vindt plaats door horizontaal 
geïntegreerde gemeentelijke bedrijven. Deze beheren het net 
van 10 kV en lagere spanning. Zij kopen elektriciteit in 
van Protrans, en zelfopwekkers, en kunnen zelf elektriciteit 
opwekken in (mede) door hen beheerde wik-installaties, wind
turbines en dergelijke. 

De· distributiebedrijven bundelen zich om een zo sterk moge
lijke positie in te nemen bij de onderhandelingen met Pro
trans over de inkoopprijs van elektriciteit. Zij kopen in 
tegen een formule, waarin rekening gehouden kan worden met 
verschillen in distributiekosten. 

Protrans kan participeren in w/k-eenheden en windturbine
parken, evenals de distributiebedrijven. Beslissend voor 
de vraag op welk niveau het elektriciteitsbedrijf wordt be
trokken, is de netspanning waarbij de geproduceerde elektri
citeit wordt afgezet. 
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Rijk, provincie, gemeente. 

Op rijksniveau bestaan twee landelijke maatschappijen die 
grootschalige produktie, hoofdtransport en directe leverirg 
aan zeer grote afnemers tot taak hebben. Gasunie en Pro
trans/SEP. Deze staan onder rechtstreekse zeggenschap van 
de Minister van Economische Zaken, die jaarlijks bij de be
grotingsbehandeling verantwoording aflegt van zijn beleid 
terzake. 

Op gemeentelijk niveau bestaan horizontaal geïntegreerde 
nutsbedrijven, die de sectoren gas, elektriciteit, warmte 
en eventueel water verzorgen. Deze bedrijven hebben de NV
of Dienstvorm of staan anderszins onder rechtstreekse zeg
genschap van het college van B&W, die daarover jaarlijks 
verantwoording afleggen. Eventuele Gemeenschappelijke Rege
lingen worden gedemocratiseerd. De gemeentelijke bedrijven 
hebben tot taak: 
- de inkoop van elektriciteit van SEP/Protrans, en van zelf· 

opwekkers die aan het door hen beheerde net leveren; 
- de produktie van elektriciteit voorzover in te passen in 

het door hen beheerde net; 
- het leveren van stroom aan verbruikers uitgezonderd gi

ganten; 
- de inkoop van gas van Gasunie, en de levering aan ver

bruikers uitgezonderd giganten; 
- mogelijk participatie in de produktie van biogas; 
- de inkoop van warmte van plaatselijke warmteleveranciers 

en/of een bovengemeentelijk of provinciaal transportbe
drijf, en de distributie van warmte aan verbruikers; 

- participatie in verbetering van de doelmatigheid bij de 
verbruiker, waarbij inkomsten tegenover de gepleegde in
vesteringen staan volgens het systeem van de Isotheek. 

De provincie heeft, tot taak: 
toe te zien op integratie van de energievoorziening in de 
provincie over de verschillende sectoren (voorkómen van 
grote warmteverliezen door slechte planning) ; 

- toe te zien op coördinatie van energievoorziening in de 
provincie met andere beleidsterreinen, onder andere 
afval verwijdering; 

- het stellen van planologische en milieuhygiënische rand-
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voorwaarden. 

De bevoegdheid én de verplichting tot het opstellen van 
provinciale integrale energieplannen zal bij wet worden ge
regeld. 

Tarieven. 

Produktie- en transportkosten worden in het eigen bedrijf 
gepoold. Levering van SEP/Protrans aan distributiebedrij
ven gebeurt bijvoorbeeld steeds tegen een eenheidsformule 
"af transportnet", zoals nu al gebeurt tussen Gasunie en 
distributiebedrijven. 

Op twee manieren kan differentiatie worden aangebacht in 
deze eenheidsprijs: 
- om enigszins te compenseren voor verschillen in distri

butiekosten tussen bijvoorbeeld een stad en het platte
land, zoals reeds nu bij gas het geval is; 

- om een premie te stellen op inspanningen voor doelmatig 
gebruik van energie door het distributiebedrijf. 

Toezicht op de prijsstelling wordt uitgeoefend door de 
Staat op grond van de Prijzenwet. 

Op den duur zal een prijsevenwicht tot stand komen bij een 
zekere mate van lokale en provinciale zelfvoorziening in 
alle drie sectoren, waarbij de produktiekosten van warmte, 
elektriciteit en gas op de verschillende manieren bepalend 
zullen zijn voor de mate waarin gemeenten en provincies tot 
zelfvoorziening zullen komen. 

Nutsvereniginge~. 

Van belang is een krachtige organisatie van distributiebe
drijven, per sector, om tegenover het leverende bedrijf zo 
sterk mogelijk te staan bij prijsonderhandelingen. 

Bij gas bestaat reeds de VEGIN, die uitsluitend distribu
tiebedrijven bundelt. De VEEN zal een vereniging van elek
triciteitsdistributiebedrijven worden, de VESTIN (stads~ 

verwarmingsbedrijven) een vereniging van warmtedistributie
bedrijven. Op langere termijn zal gekomen worden tot één 
vereniging van distributiebedrijven. 
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Op het gebied van de warmtedistributie kunnen nog afzonder
lijke bundelingen nodig zijn, namelijk van alle gemeente
lijke warmtedistributiebedrijven die van eenzelfde warmte
transportbedrijf warmte inkopen. 

Uiteraard is het ook van veel belang dat er de nodige con
tacten in vertikale richting gaan. Deze kunnen onder ande
re worden vervuld door de bestaande personenverenigingen 
(KVGN, VDEN, e.d.). 
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HOOFDSTUK 5 

BE LEI DSAANBEVE L1 NG EN 

1. Aardgas dient ter beschikking gesteld te worden ter sti
melering van warmte/kracht-koppeling, tot het moment dat 
kolen kunnen worden ingezet; in de periode tot 2000 is 
daarvoor ca. 50 miljard m3 aardgas nodig. Verder dient 
aardgas beschikbaar te worden gesteld voor elektriciteits 
produktie met behulp van total energy, voorlopig tot een 
plafond van 1,2 miljard m3 per jaar. 

2. De prijs van aardgas ten behoeve van warmte/kracht-kop
peling, voorzover dit in elektriciteit wordt omgezet, 
moet gelijk getrokken worden met de prijs van aardgas 
voor elektriciteitsbedrijven. 

3. De overheid dient verder te gaan met het stimuleren van 
wervelbedverbranding en in de tweede plaats ook schone 
kolenvergassing in internationaal verband. 

4. Er bestaat grote behoefte aan een reeks goede case-stu
dies over de kosten van warmte/kracht-koppeling in ver
schillende situaties, waarbij ook de mogelijkheid van 
het volgen van de elektriciteitslaBt in beschouwing zou 
moeten worden genomen. 

5. Het i·s dringend gewenst dat nutsbedrijven actief gaan 
participeren (ook met investeringen) in warmte/kracht
koppeling, total energy, windenergie, advisering, en 
verbeteringen van de doelmatigheid bij de verbruiker. 

6. Grootschalige produktie dient te worden gescheiden van 
distributie en (participatie in) kleinschalige produk
tie alsmede advisering. Deze laatste functies worden 
ondergebracht in, merendeels gemeentelijke, "distribu
tiebedrijven". Deze zijn horizontaal geïntegreerd (elek
triciteit, gas warmte, zo mogelijk ook water). 

7. Grootschalige produktie van elektriciteit wordt verr~ht 
door een via aandelenruil te vormen Protrans NV, die 
grote centrales en het koppelnet (spanningen boven 10 
kV) beheert. 
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8. Bij wet wordt de Staat de uiteindelijke zeggenschap in 
Protrans NV gegeven. Deze wet regelt ook dat investe
ringsgelden die bij Protrans worden gegenereerd, mede 
ter beschikking komen van distributiebedrijven (en om
gekeerd, indien nodig) . 

9. Aan VEGIN wordt een aandeel van 20 à 30% in Gasunie ge
geven, waàrtoe de deelname van Shell en Esso wordt ver
minderd. 

10.Bij wet wordt de Staat de uiteindelijke zeggenschap in_ 
Gasunie NV gegeven. Deze wet regelt ook, dat investe
ringsgelden die bij Gasunie worden gegenereerd, mede ter: 
beschikking komen van distributiebedrijven (en omgekeerd, 
indien nodig) . 

11.Provincies krijgen de bevoegdheden èn de wettelijke 
plicht, een integraal provinciaal energieplan te maken. 
In dit plan dienen de verschillende sectorplannen (elek
triciteitsopwekking,- warmtedistributie, afvalverwijde
ring, biogasproduktie etc.) geïntegreerd te worden, en 
ingepast in de ruimtelijke en milieu-eisen. 

12.Gemeenten dienen meer taken te krijgen op energiegebied 
door vergroting van het werkterrein van de (gemeentelij
ke) distributiebedrijven naar deelname in warmte/kracht
projecten, warmtedistributie e.d., en door advisering 
van hun kla~ten, waarbij ook geïnvesteerd kan worden in 
verbetering van de doelmatigheid bij de verbruiker. Be
taling daarvoor vindt plaats volgens het systeem van de 
Isotheek. Belemmeringen tegen deze werkwijze in de ge
meentelijke structuur moeten worden weggenomen. 

13.Levering van elektriciteit en gas van Protrans resp. Gas
unie aan distributiebedrijven gebeurt in principe tegen 
een uniform tarief, zodat in het hele land in principe 
dezelfde prijzen worden betaald. Afwijkingen van dit uni
forme tarief zijn mogelijk: 
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-om te compenserenvoor verschillen in distributiekosten 
tussen distributiebedrijven; 

- om distributiebedrijven die hun verbruikers tot grote
re doelmatigheid weten aan te zetten, een premie te 
geven. 



De prijsstelling yan lokaal opgewekte elektriciteit en 
gas is in handen van het gemeentelijke distributiebedrijf. 

-
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LIJST VAN VAKTERMEN 

aardgasequivalent: 1 m3 aardgasequivalent is gelijk aan de 
energie die vrij komt bij verbranding van 1 m3 aardgas. 

aardwarmte: warmte van betrekkelijk lage temperatuur 
(80 - 1500 C) die in de vorm van warm water in de Neder
lands~ ondergrond aanwezig is (op ca. 3000 meter diepte)en 
die door middel van een buizensysteem kan worden benut. 

afvalwarmte: warmte die ontstaat als "afvalprodukt" bij 
elektriciteitsproduktie. 

balans-isolatie: een systeem waarbij het nutsbedrijf de 
voorschotnota na isolatie verlaagt, in de verwachting dat 
het gasverbruik zal afnemen. 

duurzame energie: energievormen die een blijvend, niet uit
putbaar karakter hebben en die doorgaans zijn afgeleid van 
zonne-energie (zoals windenergie, biomassa en golfenergiel , 
alsmede getijdenenergie. 

isotheek: een systeem waarbij het nutsbedrijf geld leent 
bij een bank ter financiering van woningisolatie waarna 
verrekening via de gasrekening plaatsvindt: deze blijft 
een aantal jaren op het oude niveau, totdat aflossing van 
de lening heeft plaatsgevonden. 

kolenvergassing: omzetting van steenkool in gasvormige 
brandstoffen. 

load management: het beheersen van de vraag naar elektri
citeit of warmte door afremmen van de vraag bij piekbelas
ting en verschuiving van de vraag naar perioden van slapte. 

MW (= MWe) : 1 MWe is de elektrische energie voortgebracht 
(of verbruikt) door een apparaat met een elektrisch ver

mogen van 1 miljoen watt. 

MW '(th) : 1 MW (th) is de warmte voortgebracht (of verbruikt) 
door een apparaat met een warmtevermogen van 1 miljoen watt. 

PFBC: wervelbedverbranding onder druk, veelal uitgevoerd 
als STEG-eenheid. 
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pompaccumulatiecentrale: een stuwmeer waarin water gepompt 
kan worden bij een tijdelijk overschot aan elektriciteits
produktie, en waaruit in perioden van piekvraag weer elek
triciteit kan worden geproduceerd. 

procesfornuizen: toestellen ter verhitting van een chemisch 
reactiemengsel (bijvoorbeeld kraakinstallaties) . 

restwarmte: warmte die als restprodukt overblijft en waar
voor in het betreffende bedrijf geen bestemming gevonden 
kan worden. 

stadsverwarming: een systeem van ruimteverwarming door mid
del van een warm water-buizennet (met afval- of restwarmte 
of aardwarmte als energiebron) . 

STEG: stoom- en gas-eenheid (gasturbine gecombineerd met 
tegendrukstoomturbine) . 

total energy: warmte/kracht-koppeling op kleine schaal, 
doorgaans uitgevoerd in gebouwen en tuinbouwbedrijven, 
waarbij het merendeel van de geproduceerde warmte en elek
triciteit in eigen bedrijf wordt afgezet. 

warmte cascade: een systeem waarbij warmte van hogere tem
peratuur één of meer keren wordt doorgegeven aan een pro
ces van lagere temperatuur. 

warmtepomp: een systeem waarbij door een pomp warmte wordt 
verplaatst van lagere naar hogere temperatuur ( "omgekeerce 
ijskast") . 

warmte/kracht-koppeling: gecombineerde opwekking van warmr 
te en elektriciteit. 

wervelbedverbranding: een systeem waarbij (vaste) brand
stoffen worden verbrand in een bed van inert materiaal 
(zand) dat door van onderen ingeblazen lucht in een dwar
relende ("wervelende") toestand wordt gehouden. 

windturbine: windmolen. 
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