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Nederland moet in 20 l 0 de C0 2-uitstoot met 3 3% reduceren. De
door het kabinet uitgetrokken 750 miljoen gulden voor technologische projecten zijn nuttig, maar er is meer nodig. C02-onvriendelijke vormen van elektriciteitsopwekking moeten verdrongen

<(

worden ten gunste van aardgas. Dit vergt echter Europees beleid.
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Daarnaast zijn er maatregelen in het vervoer nodig.

D

e poht1eke onentat1e van

Daarnaast is het zo dat zonder maatre-

Nederland

IS

in het jaar

gelen door de economische groei de

2010 10%

a

15% minder

uitstoot in Nederland in de periode van

C0 2 -u1tstoot

te

hebben

1990 tot 2010 (volgens EPU-bereke-

dan in 1990. In het kader van een

ningen)

Europese aanpak is voorlopig overeen-

Nederland moet dus in totaal met 33%

gekomen dat Nederland in 20 I 0 I 0%

terug. In onderstaand artikel wordt een-

zou

toenemen

met

23%.

minder uitstoot zou moe-

voudshalve van deze 33%

ten hcbben dan in 1990.

uitgegaan. Het is echter

Het

verschil

tussen

de

nuttig te weten dat in de

I..U

15% en de

z

deels veroorzaakt door hct

sproken over een reductic

f-

10% wordt

Klimaatnota

a 2 '){,

wordt

ge-

feit dat Nederland minder

van I

mogclijkheden tot vermin-

bij de

dering van de CO,-uit-

heeft geuit 2% na te streven.

stoot heeft dan sommige

per jaar, waar-

Kamer de wens

andere Ianden, zoals met
name

Duitsland.

Deels

Techno Iogie

wordt het ook veroorzaakt

Er is 750 miljoen gulden

doordat bij de 'burden sha- Prof.drs. R.FM. Lubbers uitgetrokken om C0 2 -rcri11g' in Europa voorlopig een gat geacductie via speciticke (research)projeccepteerd is tussen waar Ianden zich nu
ten te bewcrkstclligcn Extrapoleert
toe

verplicht

hebben

en

wat

de

men de eerste tranche van toegewezcn

Europese Politieke Unie (EPU) als ge-

projecten op de relatie 'subsidie'- C0 2 -

heel behoort tc prcsteren. Hoe dan

effect dan Ievert deze 750 miljoen gul-

ook,

den 4 miljoen ton C0 2 -reductie op. Dit

naar

huidige

EPU-maatstaven

moet Nederland ten opzichte van 1990

is circa 2,2% van de huidige C0 2 -cmis-

10% terug.

sie in Nederland. Het betrcft hier een
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waaier van projecten die met een subsi-

ductic met 33% zou kunnen bewerk-

die nieuwc technologie respectievelijk

stelligen.
'De eerste tranche van toegewezen

de toepassing daarvan uitlokken. Om 1

projecten geeft ook een eerste i ndruk

kg C0 2 -uitstoot te besparen blijkt dus
gemiddeld krap

f

van de investeringsomvang waar we

0,20 nodig te zijn;

per ton C0 2 dus krap

f

over spreken.

200,-. Als men

er van zou mogen uitgaan dat dcze

Bij de allereerste tranche bedroeg het

nieuwe technieken, nadat ze eenmaal

subsidiepercentage ongeveer 1/6 van de

praktisch toegepast zijn, zonder ver-

investeringen. Als dit cijfer structureel

m

dere subsidie blijvend toegepast zullen

zou blijken praten we dus over het toe-

worden, wordt een blijvend effect be-

groeien naar

reikt.
Een mecr pessimistische veronderstel-

per jaar. Er zijn overigens aanwijzingen
dat de benodigde subsidie als percen-

ling zou zijn dat men met de subsidie

tage van de investering bij de projecten

0

aileen minder CO,-uitstoot reali.,eert

die nu beoordeeld worden hoger lijkt te

c

voor de levensduur van het investe-

zijn. Dit zou wei eens een eerste aan-

c

ringsprojcct; zeg tien jaar.

wijzing kunnen zijn dat de beleidsbe-

Mijn inschatting is dat de kans zeer

slissing

aanzienlijk is dat met de eenmalige sub-

om (research)projecten te stimuleren

sidie structurele effecten bereikt wor-

een zeer rationele is gewee>t, maar dat

f

f

6 miljard investeringen

750 miljoen aan te wenden

den. Optimisten zullen er overigens op

het tach zeer moeilijk zal zijn via dit

wijzen dat de met de subsidie uitge-

spoor aileen de beoogde vermindering

lokte investering een leercurve in wer-

aan C0 2 -uitstoot te bewerkstelligen.

king kan stellen die zelfs tot een grater

Dat dit wei eens erg moeilijk zou kun-

C0 2 -reductie-effect leidt dan nu voor-

ncn worden blijkt uit het feit dat in de

zien wordt. Wat hier ook van zij, in het

klimaatnota uitgegaan wordt van

kader van deze tussenstand ga ik voor-

- per ton vermeden C0 2 per jaar.

f

maar geen extra voordelcn uit hoofde

Een C02-heffing?
Het is nuttig de hicrboven genoemde
cijfers tc spiegelen aan wat nodig zou

De volgcnde vraag is dan of er vol-

zijn als je via C0 2 -heffingen de markt

doende specifieke projecten tot ont-

zijn werking zou Iaten docn om tot de

wikkeling te brengen zijn om niet de

noodzakelijke reductics te komen. De

hierboven genoemde 2,2% reductic te

prijs-elasticiteit van energic ligt in de

realiseren, maar de tot 2010 gewenste

orde van -0,2%

33'ii>, dus 15x zoveel. Als dit zou luk-

dat om -33% C0 2 te bereiken de

ken is er bij dezelfde verhoudingscijfers

energieprijzen ruimschoots verdubbeld

a -0,3%

Dit betekent

15x 750 miljoen gulden aan subsidie

zouden moeten worden. Het is overi-

nodig; in totaal dus ruim 11 miljard gul-

gens lang niet uitgesloten dat selectieve

den. Over de hele planperiodc moeten

prijsverhogingen (heffingen) een hoger

f

we dan dus toegroeien naar zeg

1

rendement wllen hebben.

miljard per jaar.
Zo zal het mogelijk zijn na een gelcide-

f

Uit deze cijfers wordt intussen wei dui-

11

delijk dat slechts beperkte hcffingen

miljard te komen, die de beoogde re-

nodig zouden zijn om voldoende finan-

lijke aanloop over dertien jaar tot
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50,-

lopig uit van een structureel effect,
van de zogenaamde lecrCLirve.

z

0

0

cieringsmiddelen te vinden om techno-

ecn '>tevige rol kunnen spelcn, maar

logische initiatieven te stimuleren. F.r is

deze is weer 'krom' als er onvoldoende

UJ

immers- mits er voldoendc technologi-

I

sche mogelijkhedcn zijn

2
<(

slechts

f

1

miljard subsidic per jaar nodig, en dat
ning, gcen verdubbeling, maar slecht'>

a 4%, en zelfs bij f

zeg 3'){,

N

ligt het duidelijk onder de 10%.

50,- per ton
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Uit deze ruwe bcrekening wordt duide-

aanmcrking neemt, is het nuttig de

lijk dat een C0 2 -hdhng om voldoende

C0 2 -belasting per kwh clcktriciteit in

geld hinnen te krijgen ten behoeve van

kaart te brengen. Welnu, deze vcrschilt

subsidiering van

nieuwe

zecr aanzicnlijk, afhankc-

technologie. vee! beperk-

De algemene C02-

lijk van de wijze van elek-

hefting zou een

Bij elektriciteitsopwekking

stevige rol kunnen

op basis van kolen komt

tcr van omvang zal zijn
dan ecn algemene C0 2 heHing om puur via de
markt- via het prijsmecha-

cc

nismc

UJ

hcfhngcn

z

te

1-
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llij het doorhreken van de C0 2 -problemccr als men de situatie in Europa in

Vl

cc

Europa en elektriciteit
matick in Nederland, maar nog vee!

cc

I

in kaart gcbracht: Allcrminst.

is, uitgedrukt in de totalc cnergiereke-

<(

:J

internationaal draagvlak is.
Is hierrnee de problematick voldoende

aangevuld

door

C0 2-uitstoot

verminderen.

In

dat

laatste gcval gaat hct om
vee!

grotere

hcfhngcn,

waarbij het in de rede ligt

tricitcit sopwekki ng

men op 1.3 kg per kwh;

spelen, maar deze is

bij

'moderne'

kolcnvcr-

weer 'krom' als er

branding loopt dat terug

onvoldoende

van gas komt men wt 0,29

tot 0,7 kg, bij aanwcnding

internationaal
draagvlak is.

de inkomstenstroom aan
te wenden om arbeidskos-

kg en bij zogenaamdc 'rcnc-

IP!lhlc sources' komt men uiteraard up 0 ( atgczien uiteraard van de C0 2 uit

ten te verlagen.

hoofdc van de kapitaalinvesteringen)
Deze verschillcn zijn form idabel en no-

In het politieke circuit wordt voorna-

digen dus uit om elcktricitcitsopwck-

melijk over het twecde gesproken

king zo zorgvuldig mogelijk te doen uit

Bekend is cchter dat de invoering van

C02-oogpunt.

een belangrijke C0 2 -hefhng stuit op
het probleem van de concurrentiever-

Als men vervolgens vaststelt dat nucle-

houdingen. Daarom wcrd naar de uit-

aire opwekking zijn cigen bezwaren

weg gezocht om aileen
naamde

binnenlands

het zoge-

verbruik

te

heeh en dar voor verdere ontplooiing
van hernieuwbare energic vee! tijd no-

belasten. Vanuit bcpaalde oogpunten is

dig is, is er aile aanleiding de toepas-

ook dat echter weer onbevredigend

singsmogelijkheden van gas in ogen-

Maakt men op basis van het boven-

Welnu, op hct Europese continent heb-

schouw te nemen.
'.taande cen tussenbalans op dan laat

ben we te maken met de sterkc groei-

zich vaststellen dat het 'technologisch

mogelijkheden

traject' aantrckkelijk is, maar de vraag is

Noorwcgen en vanuit de Russische

of er voldoendc technologie te mobili-

Federatie en de Kaspische regio Als

sercn is. De algemene CO,-hdfing zou

men in Europa dezc mogclijkheden van

van

aardgas

vanuit
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mccr gas, ge'importecrd uit Noorwegen

dit pijpleidingsysteem Het zou goed

en Oost-Europa, gaat gebruiken en het

zijn als dit allcs eens strategi<>ch over-

kolenverbruik dienovereenkomstig te-

dacht werd, zowel in zijn betekcnis

rugdringt zijn zeer grote effecten te be-

voor de energievoorziening als voor de

reiken. Zo overweegt Noorwegen haar

behcersing van de C0 2 problematiek.

export van 26 bern per jaar op te voeren tot 75 bern per jaar. Het effect bier-

Hoe dan ook, er zijn aanwijzingen dat

van in C0 2 in Noorwegen is slechts 2,5

er veel aan gelcgen is COronvricnde-

miljoen ton en de besparing in Europa

lijkc vormen van clcktriciteitsopwek-

I 00 miljocn ton C0 2 ; jaar in jaar uit.

-l

z
m

lfl

king in Europa te verdringen ten gumtc
van meer vriendelijke vormen van op-

Dit voorbeeld geeft aan hoe relevant

wekking; in het bijzonder gas. Dit is ci-

z

COretficicntc cnergie-allocatie is. De

genlijk een scherpe vaststelling, waar

vraag stelt zich zelfs of het oorspronkc-

minder dan vijfentwintig jaar gcleden

0

liJkc idee van een Europese energiege-

nog gesteld werd dat gas een tc kost-

meenschap, welke uitgemond is in het

baar goedje was om te gcbruiken voor

c
c

brergy-Charlcr Treaty, niet opnieuw overwogen zou moeten worden. Is cr niet

elektriciteitsopwekking.

een

en de cnorme beschikbaarheid van

Europesc

C0 2 -reducticgcmeen-

lnmiddels

dwingt de C0 2 -problcmatick enerzijd<>

N

schap nodig? Dan hebben we het uitcr-

aardgas andcrzijds tot andere conclu-

)>

aard niet aileen over Noorwcgen, maar

sies dan vijfentwintig jaar geleden.

)>

over aile Europese Ianden die het ener-

Naast deze algemene constatering is er

gic-handvest hebben onderschrcven.

de vraag of een Europese C0 2 -gcmeen-

Heel belangrijk zijn de ontwikkclingen

schap in het verlengdc van het Energy-

aan de zuidflank van Europa, waarbij

Charter respectievelijk het Energy-Charter
Treaty een nuttig instrument zou kun-

Turkije een grote rol speelt. Komt men
eenmaal tot een Furopese aanpak dan is

nen zijn om op Europese schaal de no-

dczc niet aileen belangrijk voor de on-

dige effecten te bereiken. Tot nu toe

derlinge relatic tussen de Russische

wordt in Europa wei ecn en andermaal

Federatie en de republiekcn ten zuiden

gewezen op de mogelijkheden van Jornt

daarvan, maar ook voor de integratie

Trnplernentatron, maar dat blijft voorlopig
toch rommelen in de marge. Dat is begrijpelijk; Joint Irnplernwlation verdergaand dan een incidcnteel gebeurcn
werkt immcrs aileen als de partners ieder cen helder gedcfinieerd belang
hcbben en dat is cr aileen bij heldcr gedefiniccrde C0 2 -taakstcllingen in de
betrokken Ianden. Te denkcn dat
'Kyoto' daarvoor zal zorgen, zal een
vrome wens blijken

van dczc republieken met West- en
Centraal- Europa via cnergiestromcn.
Het is uiteraard niet zeker of het
'Energy-Charter Treaty' nodig is om de
gasprJpkidingsystemen te realiseren die
voor afzct naar West- en CentraaiEuropa nodig zijn. Het is echtcr wei
waarschijnlijk dat dit dan makkelijker
zal verlopen.
Op langcre termijn zal een dergelijk
systeem waarschijnlijk ook betekenen
dat grotc hoeveelheden aan nu nog niet

Een Europese
C02-reductiegemeenschap

bcmlt, 'afgefakkeld', gas in het Midden-

De recentc oproep van minister-presi-

Oostcn aangesloten zullen worden op

dent
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Kok

voor

een

Marshallplan
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'nieuwe stijl' zou hen die bezorgd zijn

C0 2 -emissie-reductie bij een onmiddellijke en geforceerde omschakeling.

richtlijn, die in de Europese Politieke

Dit soort hoge cijfers onderstrepen

Unie a! geruime tijd in bespreking is,

echter mijns inziens de noodzaak van

alles te maken heeft met het consumen-

een Europees beleid.

tenbelang in de zin van de bevordering
van de mededinging. Wat men ook

0

55,-- per jaar per ton

Het is pikant dat de zogenaamde gas-

<t

:J

f

resulterend in

denken moeten zetten.

N
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van Economische Zaken tot een bedrag

over de C0 2 -problematiek aan het

De Verenigde Staten

denkt over de precieze vormgeving van

llelangwekkend is de vergelijking tus-

deze richtlijn, van structureel vee! gro-

sen de verschillende OESO-Ianden en

ter be lang is een gasbeleid op continen-

met name de situatie in de Verenigde
Staten.

tale schaal, teneinde de C0 2 -problematiek beter te lijf te gaan.

De uitstoot van C0 2 ligt daar op
20.000 kg per hoofd per jaar tegenover

z

Kernpunt van zulk een beleid zal moeten zijn het
versneld

uitfaseren

van

vanuit C0 2 -oogpunt onaantrekkelijke, zo niet onverantwoorde, vormen van
e Iek tri c itei tsopwekk i ng,
die met name waar het kolcn betrcft vaak ook nog

9.000 kg per hoofd in de

Is er niet een
Europese
C02-reductiegemeenschap
nodig?

ten laste van de belasting-

Europese politieke unie (in
Nederland ligt het op ruim
I 0 000

kg

per

hoofd)

Het cijfer in de Verenigde
Staten moet dus fors omlaag. In dat land wordt
vee! gesproken over ondergrondse

COropslag

Daar is na de forse win-

betaler gesubsidieerd worden.

ning van fossiele brandstotfen natuurlijk de nodige ruimte voor. Op zich is

In zulk een Europese aanpak zal het ge-

het dus mogelijk De kostenramingen

makkelijker zijn ook in meer algemene

varieren overigens van

zin COrvriendelijke technologieen op

per ton. Deze 2,5 tot 5 cent per kg is

het hele Europese continent toepassing

jaarlijks nodig tegenover de

te docn vinden. De geldstromen die uit

sidie genoemd aan het begin van deze

hoofde

hiervan,

25,- tot

f

f

50,-

0,20 sub-

van

tussenbalans die goed is voor een struc-

Noorwegen, met name naar een aantal

tureel effect Met 20 ton per hoofd

Oost-Europese

afgezien

f

kunnen

staat de Verenigde Staten voor een gi-

vloeien zouden een goed aanknopings-

republieken

gantische opdracht tot vermindering.

punt kunnen zijn om de Europese ener-

De mogelijkheden zijn hier echter ook

gie-C02-gemeenschap instrumcnteel te

gigantisch. Japan, om maar eens een

maken voor economisch structuurbe-

voorbeeld te noemen, is tweemaal zo

lcid in en met Oost-Europa Hoezeer

C0 2-effectief als de Verenigde Staten.

een Europese aanpak nodig en gewenst

II
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is, het uitfaseren van C0 2 -onvriende-

C02 en vervoer

lijke vormen van elektriciteitsopwekking kost tijd en geld

breed spectrum van verschillen in C0 2 -

In een brief aan de Tweede Kamer van
18 april jongstlcden komt de minister

Uiteraard gaat het daarbij om een
efficicncy Vervoer is daarbij van groat
be lang

I I
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Recentelijk werden de Europese milieu-

den dienen hard tc werken aan C02-

ministers hct er over eens zijn dat de

efficiency.
Vervolgens mocten de toegepaste tech-

uitstoot van koolwatcrstoffen en koolmonoxide in 2000 de helft lager zal

nologieen stap voor stap toegepast

moeten liggcn dan de huidige normen.

gaan worden in de groei-economieen.

Zelfs als men de voorziene tijdsplan-

Een Europese gemeenschap die werke-

ning wat rozig vindt, gecft dit aan dat

lijk effectief en slagvaardig werkt aan

er vee! mogelijk is. Te denken valt aan

de beteugeling van broeikaseffecten

de mogelijkheid om bij containerver-

kan goede diensten bewijzen.

m
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voer meer te gaan doen aan CombiRoad ('groenspoor'), dus clektrisch, onbemand en geluidsarm. Dat staat voor
een CO,-reductie met 1/3 en een nog
aanzicnlijkere S0 2 -reductie

Prof.drs. R.FM. Lubbers is hooglcraar
Globalisering van economic en samenleving aan
de Katholieke Universiteit Brabant en voorzitter
van het Wetemchappelijk Instituut voor het
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De stcrk ontwikkelde cconomiccn van
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