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CCS (CO2-afvang en –opslag)

Tijdens een informatiebijeenkomst, die de provincie Groningen eind januari belegde 
over de plannen voor de kolencentrales van Nuon en RWE in de Eemshaven, lijkt 
men het eens dat het Noorden de centrales moet verwelkomen en zich daarmee ook 
kan profileren als proeftuin voor grootschalige ondergrondse opslag van CO2. Kolen-
centrales zijn wereldwijd populair omdat ze relatief goedkoop stroom produceren, de 
kolenprijs nauwelijks schommelt en er genoeg kolen zijn voor de komende 200-300 
jaar. Het is wel noodzakelijk dat CO2 op een veilige manier onder de grond kan wor-
den opgeslagen. Alleen is dat nog niet verplicht gesteld door de Europese Commissie 
en dat zorgt er weer voor dat het niet mogelijk is om Nuon en RWE te dwingen de 
noodzakelijke voorzieningen op hun centrales te treffen. Het Noorden is volgens de 
directeur van Energy Valley zeer geschikt omdat er lege gasvelden zijn en er is bo-
vendien veel kennis aanwezig over de CO2-opslagtechnologie.

Een Europees consortium, dat wordt gecoördineerd door ECN en KEMA, gaat mem-
branen ontwikkelen voor het verwijderen van CO2 uit rookgas bij elektriciteitscentra-
les. Onderzocht worden membranen met polymeren, carbon membranen, membranen 
met waterbomen, fixed-site carrier membranen en keramische membranen. De meest 
veelbelovende technieken zullen worden uitgetest in een proefinstallatie bij de ener-
giecentrales. In het samenwerkingsverband zitten naast ECN en KEMA onder meer 
energiebedrijven als E.ON en Endesa, zes universiteiten, waaronder de Universiteit 
Twente, Siemens, het Spaanse ingenieursbureau Inabensa en de Nederlandse bedrij-
ven Haffmans, HyGear en Parker Filtration & Separation. Een belangrijke Nederland-
se afwezige in het consortium is TNO, dat eerder een membraan-gasabsorptieproces 
ontwikkelde voor CO2-afvang.

Premier Balkenende heeft begin maart, na afloop van de EU-klimaattop in Brussel, 
zijn steun betuigt voor de bouw van een schone kolencentrale in Nederland. Daarbij 
moet het CO2 ondergronds worden opgeslagen in een voormalig gasveld. Volgens de 
premier komt de centrale waarschijnlijk in het noorden van het land te staan en lijkt 
hij daarmee het initiatief van Nuon te steunen. Het energiebedrijf maakt bij het ont-
werp van de centrale gebruik van een technologie die is ontwikkeld door energiecon-
cern Shell. Als alles volgens plan verloopt neemt Nuon de nieuwe kolencentrale in 
2011 in gebruik, en moet het twee jaar daarna mogelijk zijn om CO2 op te slaan. Voor 
Nederland biedt CO2-opslag grote kansen, wegens de vele gasvelden. Op de klimaat-
top in Brussel zijn regeringsleiders gisteren overeengekomen dat de lidstaten in 2020 
hun gezamenlijke CO2-uitstoot met 20% moeten hebben teruggebracht ten opzichte 
van referentiejaar 1990. Het Nederlandse kabinet heeft in haar recente regeerakkoord 
nog scherpere doelen geformuleerd. In 2020 moet Nederland zijn CO2-uitstoot met 
maar liefst 30% hebben teruggebracht ten opzichte van 1990.

De ministerraad gaat half april op voorstel van VROM-minister Cramer akkoord met 
het beschikbaar stellen van €80 miljoen voor de ontwikkeling van de afvang en opslag 
van CO2 (CCS). €60 miljoen is bedoeld CO2-opslagprojecten van middelgrootte om-
vang die voor een periode van maximaal 10 jaar naar verwachting een emissiereductie 
opleveren van circa 0,4 Mton CO2 per jaar. De rest (€20 miljoen) wordt gebruikt voor 
de stimulering van innovatieve projecten op het gebied van CO2-afvangtechnologie. 
De besteding van het geld maakt deel uit van de afspraken die het kabinet al in 2005 
had gemaakt, in verband met het langer open houden van de kerncentrale Borssele, 

http://www.co2-captech.nl/
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om €250 miljoen te reserveren voor een verdere verduurzaming van de energievoor-
ziening.

Het platform Energie Transitie adviseert begin juni aan het kabinet dat Nederland zo-
wel de eigen als de Duitse uitstoot van CO2 moet opslaan in lege gasvelden. Omdat 
vlakbij Nederland in het Ruhrgebied de helft van de totale Europese CO2-uitstoot 
plaatsvindt, kan hiervoor met het grote gasveld in Slochteren de grootste opslagcapa-
citeit van West-Europa worden ingezet. EnergieNed meldde al eerder dat CO2-opslag 
in gasvelden een belangrijke rol moet gaan spelen om milieudoelstellingen in 2020 te 
halen. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in nieuwe centrales en een leidingnet De 
energiebedrijven Nuon, EON, Seq, Eneco en NAM (Shell-Exxon) hebben allemaal al 
plannen voor een proef met CO2-opslag in de bodem.

CO2- en NOx-emissiehandel

Begin 2007 blijkt dat de prijs van de EU-rechten voor de uitstoot van koolstofdioxide 
bij energiecentrales en fabrieken met 15% is gezakt naar 5,5 euro per 1000 kg. Dat is 
de laagste prijs ooit betaald voor emissierechten. Door de zachte winter en dientenge-
volge een afnemende vraag naar energie is er een overschot aan rechten ontstaan. In 
de zomer van 2006 was de Europese Commissie (EC) nog van mening dat het te veel 
rechten voor 2007 had verdeeld onder de lidstaten, mede veroorzaakt door onvolledi-
ge gegevens over de uitstoot van CO2. Duitsland heeft de EC onlangs gevraagd om 
meer rechten vanaf 2008. 

Half januari krijgt de Nederlandse overheid het Nationale Allocatieplan (NAP) terug 
van de Europese Commissie (EC) met het verzoek het plan aan te passen. In het Ne-
derlandse NAP is een maximum voorgesteld van 90,4 miljoen ton per jaar, maar de 
EC wil Nederland slechts 85,8 miljoen toekennen. In 2005 werd er in Nederland 
80,35 miljoen ton CO2 uitgestoten. De EC stelt dat Nederland de reductie van de CO2-
uitstoot meer in eigen land moet realiseren en minder in het buitenland d.m.v. het op-
kopen van emissierechten. Nederland wil 12% en de EC heeft een maximum van 10% 
ingesteld. In totaal wil de EC-commissaris voor Milieu Dimas circa 7% korten op de 
voorstellen die de EU-lidstaten hebben ingediend. Nederland zit met 5,1% onder dat 
gemiddelde. Een ander punt van discussie zijn de zogenaamde ‘windfall profits’: het 
door de energiebedrijven doorberekenen van de kosten van emissierechten in de tarie-
ven, terwijl ze de CO2-rechten gratis hadden gekregen. Nog een reden waarom de EC 
het NAP heeft afgewezen is dat de zogenaamde efficiëntiefactor niet mag leiden tot 
hogere toebedeling van rechten dan een bedrijf naar verwachting nodig heeft. Dit 
hangt in Nederland samen met het Convenant Benchmarking: vrijwillige reductie van 
de industriële CO2-uitstoot in ruil voor minder strenge milieumaatregelen. Hoewel de 
EC deze afspraak eerder goedkeurde wijst men dit nu af. 

De meest verantwoordelijke bewindslieden (EZ en VROM) vinden verlaging van het 
totale aantal rechten acceptabel, als Nederland maar wel de zekerheid heeft dat de 
Nederlandse bedrijven niet zwaarder worden aangepakt dan hun collega's in andere 
landen. Ze zijn het echter niet eens met de Brusselse aanwijzing dat Den Haag onge-
veer honderd CO2 uitstotende installaties alsnog onder het emissiehandelssysteem 
moet brengen. Het milieueffect is gering en de administratieve lasten nemen toe.
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De EU-lidstaten worden het in februari in grote meerderheid eens over het feit dat de 
Europese luchtvaartmaatschappijen moeten meedoen aan de handel in emissierechten. 
Air France en KLM doen mee, maar Lufthansa dreigt veel internationale vluchten via 
Zürich te laten lopen. Zwitserland doet niet mee aan het emissiehandelssysteem. Brus-
sel wil invoering in 2011 voor EU-interne vluchten en in 2012 voor niet- Europese 
maatschappijen die op Europa vliegen. Amerikaanse maatschappijen zullen pogingen 
ondernemen het systeem te ontduiken.

EZ-minister Van der Hoeven VROM-minister Cramer zullen n.a.v. de beoordeling 
van de Europese Commissie het Toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-
2012 aanpassen. In het Toewijzingsplan wordt beschreven welke Nederlandse bedrij-
ven meedoen aan emissiehandel en hoeveel emissierechten deze bedrijven krijgen. De 
Europese Commissie heeft de toewijzingsplannen van alle lidstaten op eenzelfde ma-
nier streng beoordeeld. De belangrijkste aanpassing voor het Nederlandse plan is dat 
het totale CO2-plafond wordt verlaagd met ruim 4,5 miljoen ton CO2 per jaar. Daar-
naast wordt de elektriciteitssector in verband met de zogenaamde ‘windfall profits’ 
met 15% gekort. Ook zal de regeling voor het uitsluiten van kleine installaties worden 
aangepast. Installaties van maximaal 3 MW worden niet meegeteld voor het gezamen-
lijke vermogen van een verbrandingsinstallatie. Wel is de Nederlandse overheid van 
mening dat de kleine installaties (<=20 MW) niet onder de emissiehandel moeten val-
len. Tenslotte zal het gebruik van Joint Implementation en Clean Development Me-
chanism (JI/CDM) door bedrijven worden teruggebracht. Een bedrijf mag nog maar 
maximaal 10% van haar CO2 rechten in Oost-Europa en ontwikkelingslanden kopen. 
Dat was eerst 12%. 

Begin maart wordt door de EU-landen overlegd over de herziening van het emissie-
handelssysteem (ETS). Er blijken namelijk nogal wat fouten in het ETS te zitten die 
moeten worden opgelost om ook andere, niet-EU landen voor het systeem te winnen. 
Men vindt in de Europese Commissie dat het ETS een belangrijk middel is in de strijd 
tegen de uitstoot van broeikasgassen. Om het systeem te verbeteren, startte de Euro-
pese Commissie donderdag een serie hoorzittingen waarin herziening van het ETS 
voor de periode ná 2012 centraal staat. De EU wil in 2020 20% minder CO2 uitstoten 
dan in 1990. De toewijzing van emissierechten in de periode 2005-2007 is niet goed 
verlopen: er zijn door de EU-lidstaten te veel rechten uitgegeven, waardoor de prijs in 
mei 2006 sterk daalde. De gratis toekenning van rechten aan energiebedrijven is door 
hen onterecht doorberekend aan hun klanten. Ook is de systematiek van allocatie op 
historische basis ondeugdelijk. Het ontbreekt ook aan uniforme regels voor toeken-
ning van gratis rechten wat uit overwegingen van concurrentie onwenselijk is.

Begin april blijkt uit een bericht in de Emissiehandel Nieuwsbrief dat de Nederlandse 
bedrijven die deelnemen aan de CO2-emissiehandel in 2006 bijna 4 mln ton CO2 min-
der hebben uitgestoten dan in 2005, een daling van 4,5%. Net als in 2005, was er in 
2006 opnieuw een overschot aan emissierechten. 203 Nederlandse bedrijfslocaties 
(99,5% van alle uitstoot binnen de emissiehandel, inclusief drie nieuwe locaties) emit-
teerden in 2006 76,3 Mton CO2, tegen 80,0 Mton in 2005. De bedrijfslocaties ontvin-
gen in 2006 van de Nederlandse overheid 86,3 mln emissierechten, dezelfde hoeveel-
heid als in 2005 en 2007. Voor de periode na 2007 wordt momenteel een nieuwe toe-
wijzing voorbereid.

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap_netherlands_nl.pdf
http://www.ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap_netherlands_nl.pdf
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbox/ecofys/default.asp?briefid=9425
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In april maakt de Europese Commissie (EC) bekend dat het ook de scheepvaart aan de 
handel in emissierechten wil laten meedoen. Daarmee wordt naast de zware industrie, 
stroomproducenten en de luchtvaart een vierde bedrijfstak aan het emissiehandelssys-
teem (ETS) toegevoegd. In februari was al voorgesteld om vanaf 2011 de Europese 
luchtvaart te verplichten mee te doen. Ook bij deze sector, net als bij de luchtvaart, is 
het de vraag in hoeverre niet-Europese bedrijven een bijdrage aan het systeem moeten 
leveren, omdat anders mogelijk de concurrentiepositie van de Europese scheepvaart-
industrie wordt benadeeld. Het is nog niet bekend op welke wijze de scheepvaart in 
het ETS moet worden opgenomen, tegen welke voorwaarden en wanneer deelname 
moet ingaan. Uit diverse studies blijkt dat de CO2 -uitstoot in de scheepvaart de ko-
mende 15 jaar met circa 75% zal groeien, vooropgesteld dat de groei van de wereld-
handel zich voortzet. 

Volgens een bericht van de Wereldbank tijdens een handelsbeurs voor de emissiehan-
del in Keulen begin mei is de wereldwijde markt voor uitstootrechten van CO2 in 
2006 bijna verdriedubbeld tot €22 mrd. De voornaamste bijdrage kwam van de Euro-
pese Unie.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) meldt half juni dat bedrijven in 8 EU landen (Ne-
derland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Ierland, Polen, Portugal, Duitsland en Spanje),
hun verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen omzei-
len. Met Clean Development Mechanism (CDM) projecten kopen bedrijven emissie-
rechten in ontwikkelingslanden, maar daarvan is de herkomst niet te controleren. De 
uitstoot van broeikasgassen neemt binnen Europa niet af, tenzij bedrijven in de EU 
onderling gaan handelen. WNF wil dat de Europese Commissie duidelijker criteria 
maakt voor de verkoop van emissierechten en de opbrengsten laat gebruiken voor de 
ontwikkeling van duurzame energie. In een ontwikkelingsland moeten alleen schone 
bedrijven worden gebouwd, zodat de bevolking er ook baat bij heeft.

Eind juni ondertekende VROM-minister Cramer in Luxemburg een overeenkomst met 
Letland om Letse emissierechten op te kopen. Nederland is daarmee het eerste land 
dat emissierechten in het buitenland gaat kopen om aan de klimaatdoelstellingen van 
het Kyoto-protocol (in 2012 een 6% lagere CO2-uitstoot t.o.v. 1990) te kunnen vol-
doen. Letland gaat volgens de overeenkomst de opbrengsten in klimaatprojecten ste-
ken. Tijdens de tweede fase van het klimaatverdrag (2008-2012) moet Nederland 200 
miljoen ton CO2 besparen, waarvan de helft in het buitenland zal worden gerealiseerd. 
Tot dusver gebeurde dat door buitenlandse energieprojecten te financieren, waarbij de 
bereikte reducties van de eigen uitstoot worden afgetrokken. Zeker in minder ontwik-
kelde landen ligt de prijs per ton CO2 een stuk lager dan in Nederland, waar de meeste 
‘makkelijke’ maatregelen al zijn genomen. In de Oost-Europese lidstaten leverde de 
sluiting van verouderde fabrieken uit de Sovjettijd enorme milieuwinsten op. Volgens 
het Kyotoverdrag mogen de deelnemende industrielanden ook onderling uitstootrech-
ten verhandelen. In totaal verkoopt Letland voor 5 miljoen ton CO2 aan emissierech-
ten, waarvan Nederland en Finland allebei de helft voor hun rekening nemen.

Europees beleid

The European Regulators Group for Electricity and Gas (Ergeg) presenteert begin ja-
nuari het formele advies aan de Europese Commissie (EC) voor nieuwe energiewet-
geving. Ergeg benadrukte opnieuw de noodzaak tot onafhankelijke regulering en 

http://www.ceer-eu.org/portal/page/portal/ERGEG_HOME/ERGEG_ADMIN/PR-07-01_CEER-ERGEG_Strategic-Energy-Review_2007-01-10.doc
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splitsing van energiebedrijven. Het advies bestaat uit zes delen: splitsing (‘unbund-
ling’), Europese regulering, ETXOplus en GIEplus, de macht en onafhankelijkheid 
van de nationale regulering en gecoördineerde markttransparantie. Ergeg is van me-
ning dat splitsing van gas- en elektriciteitsnetten Europese wetgeving moet zijn. Bo-
vendien geeft de groep de voorkeur aan een Europees reguleringssysteem boven een 
enkele Europese reguleerder in de vorm van interactie tussen de nationale reguleer-
ders en Europese instituten.

10 januari presenteert de Europese Commissie (EC) het rapport An Energy Policy for 
Europe, een uitgebreid pakket aan maatregelen bedoeld om de concurrentiepositie van 
de energiemarkt in Europa te verbeteren en klimaatverandering te bestrijden. Het pak-
ket aan maatregelen is gebaseerd op (1) een echte interne energiemarkt; (2) het ver-
snellen van de emissiereductie; en (3) het doorvoeren van energiebesparing. Naast het 
nieuwe beleid zelf, wil de EC dat de Europese Unie één extern beleid ontwikkeld en 
zal ze proberen samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met leveranciers gebaseerd 
op transparantie, voorspelbaarheid en wederkerigheid.

Uit verslagen van het overleg dat de lidstaten in Brussel in februari voeren over het 
zogeheten energiepakket blijkt weinig steun van de EU-lidstaten. Het voorstel houdt 
onder meer in dat in 2020 van alle in de EU verbruikte energie 20% duurzaam moet 
zijn. De onenigheid gaat over de hoogte van de doelstelling en over de vraag of dit 
een juridisch bindende verplichting moet zijn. Alleen landen als Denemarken, Zwe-
den, Spanje, Italië en Nederland steunen het voorstel van de Commissie. Uit het ver-
slag blijkt ook dat er onvoldoende draagvlak is voor het voorstel om energiebedrijven 
op te splitsen in een productie- en leveringsbedrijf én een netwerkbedrijf. Vooral lan-
den als Duitsland en Frankrijk zijn tegen. Men wil de beslissing hierover doorschui-
ven naar juni.

Gastransport

24 januari tekenen het ministerie van VROM, de provincie Groningen, de Vereniging 
Groninger Gemeenten, de Nederlandse Gasunie en enkele andere betrokken over-
heidsinstanties een samenwerkingsprotocol, waarin zij verklaren vergunningsprocedu-
res te zullen vereenvoudigen door het gebruik van één loket. Het loket heet het Coör-
dinatiepunt Overheden Groningen (COG) en is in oktober 2005 op proef ingesteld. 
Daaruit is gebleken dat vergunningverlening via één loket resulteert in een efficiënte 
en effectievere organisatie van vergunningverlening, van het toezicht en een veilige 
ruimtelijke inpassing van het gastransportsysteem van Gasunie. Voorheen waren tien-
tallen verschillende instanties betrokken bij vergunningaanvragen.

Kernenergie

Borssele
Half april meldt het energiebedrijf Delta dat het werkt aan Nederlands tweede kern-
centrale. Een tweede kerncentrale in Borssele leek lang onbereikbaar, maar kernener-
gie is inmiddels weer bespreekbaar. De algemeen directeur van Delta verwacht zelfs 
dat er in 2016 een nieuwe kerncentrale staat. Door zorgen over de uitstoot van CO2 en 
de leveringszekerheid van gas en olie is het tij aan het keren. De bestaande kerncen-
trale in Borssele blijft tot 2033 open en de vorige VROM-staatssecretaris van Milieu, 
Pieter van Geel, noemde de kans op een nieuwe kerncentrale ‘aanzienlijk’.

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf
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Van 18 tot en met 22 juni 2007 heeft het International Atomic Energy Agency (IAEA) 
een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de bedrijfsvoering van de 
kerncentrale Borssele. Volgens het onderzoeksteam is de bedrijfsvoering onvermin-
derd van hoog niveau. Het IAEA constateert dat EPZ, eigenaar van de kerncentrale, 
de aanbevelingen en suggesties uit een eerder onderzoek in 2005 goed opvolgt. In 
2005 onderzocht de IAEA onder meer het management en de organisatie, de bedrijfs-
voering, het onderhoud, de stralingsbescherming en het noodplan van de kerncentrale. 
Het IAEA concludeerde toen ook al dat de veiligheid van de bedrijfsvoering van hoog 
niveau was. Ook stelde men vast dat de centrale goed werd onderhouden en beheerd. 
Daarnaast gaf het team adviezen voor verdere verbetering. Over enkele weken stuurt 
de IAEA het gedetailleerde rapport aan de Nederlandse regering, waarna het aan de 
Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Euratom
In 1957 werd het Euratom Verdrag over atoomenergie ondertekend. Terwijl de Euro-
pese Economische Gemeenschap (EEG, nu de Europese Unie) op samenwerking en 
de Duitse en Franse kool- en staalindustrie was gestoeld, richtte Euratom zich op de 
samenwerking op het gebied van onderzoek, levering en distributie van kernenergie. 
Onlangs is in een parlementaire hoorzitting gediscussieerd over de relevantie van dit 
Verdrag en in maart zal een verslag over dit onderwerp aan de orde komen. Aanvan-
kelijk door zes landen ondertekend, is het Euratom Verdrag nu op alle 27 EU-lidstaten 
van toepassing. Het initiële universele optimisme over het gebruik van atoomenergie 
is vervaagd, de nucleaire wapenrace en de ramp met de Tsjernobyl reactor in 1986 
hebben van atoomenergie een controversieel onderwerp gemaakt. Met de discussie 
over klimaatverandering en de zekerheid dat de voorraad fossiele brandstoffen eindig 
is, komt een CO2-vrije energievorm als nucleaire energie bij een aantal landen weer 
op de agenda te staan. Tijdens de hoorzitting werd gesteld dat een aantal uiterst be-
langrijke gebieden niet in het Verdrag zijn opgenomen. Dit omvat o.a. het omgaan 
met nucleair afval en de ontmanteling van energiecentrales. Ook blijft de nucleaire 
industrie in de EU in eerste instantie een nationale zaak. De leden van het Europees 
Parlement (EP) betreuren het feit dat geen van de aspecten van Euratom aan een 
nauwkeurig onderzoek van het Europees Parlement zijn onderworpen. In een rapport 
over dit onderwerp wordt gevraagd om algemene normen ten aanzien van de veilig-
heid van atoomenergie, het omgaan met radioactief afval en de ontmanteling van reac-
toren. Ook stelt het rapport voor om meer in onderzoek en training op het gebied van 
afvalbeheer te investeren en het Parlement een rol te geven bij wetgevingsmaatregelen 
voor de Europese nucleaire industrie. Het rapport, opgesteld door het Litouwse EP-lid 
Eugenijus Maldeikis (Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten) zal in maart 
door de parlementaire commissie industrie worden besproken.

HFR
De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft begin mei de nucleaire on-
derzoeksreactor (HFR) in Petten stilgelegd wegens lekkage in een leiding. De veilig-
heid was op geen enkele manier in het geding. De lekkage heeft zich voorgedaan in 
een zogenoemde drukvereffeningsleiding, die volgens de woordvoerder pas een func-
tie krijgt bij een ongeval in de reactor. Medewerkers zagen tijdens de reguliere wacht-
ronde druppeltjes uit de leiding lekken. NRG heeft een onderzoek ingesteld naar de 
precieze oorzaak van de lekkage. Hoewel voor de lekkage geen meldingsplicht be-
staat, heeft het bedrijf de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM geïnfor-
meerd. De reactor is naar verwachting enkele dagen buiten gebruik. NRG bestraalt in 

http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070201/itre/programme_en.pdf
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de onderzoeksreactor onder meer materialen voor medische isotopenproductie. De le-
vering hiervan loopt voorlopig geen vertraging op, aldus het bedrijf.

Kernfusie
Begin april wordt bekend dat kernfusie-onderzoekers van het FOM-instituut Plasma-
fysica Rijnhuizen er in zijn geslaagd om de plasmacondities, zoals die in toekomstige 
fusiereactoren als de ITER zouden voorkomen, na te bootsen in een experiment. Dit 
wordt gezien als een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de wisselwerking 
tussen waterstofplasma en reactorwanden. ITER is de volgende stap in het internatio-
nale kernfusieonderzoek. Doel is het aantonen van de wetenschappelijke en techni-
sche haalbaarheid van kernfusie als schone, veilige en onuitputtelijke energiebron. 
ITER moet aantonen dat het mogelijk is om langdurig energie op te wekken met kern-
fusie. In de fusiereactor smelten lichte atoomkernen (isotopen van waterstof) samen, 
waarbij veel energie vrij komt. Het fusieproces vindt plaats bij de extreem hoge tem-
peratuur van 150 mln graden Celsius. De energie die vrijkomt bij de fusiereactie kan 
men gebruiken om elektriciteit op te wekken, of om bijvoorbeeld waterstof te maken. 
ITER is ontworpen om gedurende tien minuten ongeveer 500 MW op te wekken, tien 
maal meer dan wordt gebruikt voor het instandhouden van het hete fusieplasma. De 
onderzoekers behaalden de onverwacht hoge efficiëntie van de plasmabron en hoge 
temperatuur van het plasma door slim combineren van het magneetveld en een geop-
timaliseerde uitstroomopening.

Toekomst
In een kennismakingsoverleg met de Tweede Kamer eind maart zei VROM-minister 
Cramer dat kernenergie geen verboden onderwerp is om over te praten. Hoewel het 
kabinet kernenergie voor het halen van zijn milieudoelstellingen uitsluit, staat ze toch 
open voor het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) dat in juni zal worden 
gepubliceerd.

Het kabinet ziet kernenergie niet als een optie om het klimaatprobleem aan te pakken. 
In het 4 mei gepresenteerde VN-klimaatrapport wordt kernenergie genoemd als een 
van de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. VROM-
minister Cramer maakte duidelijk dat Nederland daarvoor 'alles uit de kast moet ha-
len', maar gaf tevens aan dat kernenergie geen optie is. Volgens de Nederlandse voor-
zitter van de internationale klimaatwerkgroep van de VN bleek tijdens de onderhande-
lingen over het rapport kernenergie het meest controversiële onderwerp te zijn. China, 
India, Canada en de Verenigde Staten zijn voor kernenergie, maar de IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) probeert de feiten weer te geven. Daarom is 
er in het rapport voor gekozen om te stellen dat kernenergie kan bijdragen om de uit-
stoot te beperken.

In opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) heeft Newcom 
ruim duizend mensen in Nederland gevraagd naar hun mening over elektriciteitsbron-
nen. Het blijkt onder meer dat 48% kernenergie ziet als een positieve bijdrage aan het 
verbeteren van klimaat en milieu. Het meest positief is men over wind- en zonne-
energie (respectievelijk 95 en 94%. Daarna komt biogas, en op de vierde plaats kern-
energie. Over kolen denkt 85% van de geënquêteerden negatief in relatie tot de bij-
drage daarvan aan een verbetering van het klimaat. Als deze energiesoorten onder de-
zelfde prijs kunnen worden geleverd, gaat de voorkeur van de Nederlander vooral uit 
naar zonne- en windenergie (33 en 32%). Bij 15% heeft kernenergie de voorkeur.

http://www.ipcc.ch/
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Klimaatbeleid

Broeikasgassen (emissie)

In december 2006 hebben ECN en de in Dortmund gevestigde Uhde GmbH, onder-
deel van Thyssen Krupp Technologies, een licentieovereenkomst op het gebied van 
N2O reductie in salpeterzuur productieprocessen getekend. Hiermee krijgt Uhde Gm-
bH officieel een wereldwijde licentie voor het gebruik van ECN kennis op het gebied 
van katalytische reductie van N2O door middel van koolwaterstoffen in het Uhde En-
viNOx® proces. N2O (lachgas) is een broeikasgas dat 300 keer sterker is dan CO2. De 
reductie ervan is onderdeel van het Kyoto protocol. De meest belangrijke bronnen van 
N2O zijn de mondiaal verspreide salpeterzuurfabrieken. Het Uhde EnviNOx® proces, 
dat zowel N2O als ook NOx in afvalgas van een salpeterzuurfabriek kan reduceren, is 
reeds succesvol ingezet in verschillende grote, commerciële productie-installaties we-
reldwijd. Recentelijk is een EnviNOx® proces unit succesvol geïnstalleerd in de sal-
peterzuurfabriek van Abu Qir Fertilizer Company Egypte waardoor een reductie van 
N2O en NOx met meer dan 98% behaald is. Het EnviNOx® proces is een resultaat van 
het intensieve R&D programma op het gebied van gastechnologieën.

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft eind januari de landen van de 
Europese Unie opgeroepen de uitstoot van CO2 met 30% te verminderen voor het jaar 
2020, ook in het geval dat niet-Europese landen niet mee willen doen. De Europese 
Commissie had de EU-landen eerder deze maand nog een reductie van 20% voorge-
steld, en 30% als andere niet-Europese landen wel meedoen.

De Nederlandse overheid steunt de voorstellen. Gezien de demissionaire status van dit 
kabinet is het aan het nieuwe kabinet om meer in detail aan te geven wat Nederland 
zelf als ambitie heeft. Het kabinet is ook van mening dat een ambitieus klimaat- en 
energiebeleid de concurrentiepositie van Europa zal versterken.

Half februari worden de 27 EU-landen het eens over bindende afspraken voor de ver-
mindering van de uitstoot van CO2. De ministers van Milieu sloten zich daarmee aan 
bij een voorstel om in 2020 te komen tot een reductie van 20% ten opzichte van 1990. 
De Europese Commissie kreeg ook de steun voor haar voorstel om andere rijke landen 
er toe te bewegen een reductie van 30% in 2020 te realiseren. Nederland toonde zich 
teleurgesteld over de kritiek van EU-landen als Italië en Tsjechië op plannen om 
kooldioxide ondergronds op te slaan. Volgens VROM-staatssecretaris van Geel (Mili-
eu) is die opslag echt nodig om de verdere opwarming van de aarde af te remmen. De 
conclusies van de Europese Milieuraad worden gebruikt voor de Europese Raad die 
op 8 en 9 maart bijeenkomt.

Begin februari maakt Schiphol bekend dat men maatregelen gaat nemen om de uit-
stoot van broeikasgassen aan te pakken. Het resultaat moet zijn dat de nationale lucht-
haven en de luchtvaartmaatschappijen over vijf jaar evenveel vervuilende stoffen pro-
duceren als nu, ondanks een groei van het vliegverkeer. De wereldwijde luchtvaart-
branche is nu verantwoordelijk voor 3% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Eind maart publiceert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) cijfers over de uitstoot 
van CO2. Voor het eerst sinds 1999 daalde in 2005 de uitstoot van koolstofdioxide 
(CO2). Ook de uitstoot van andere broeikasgassen is verminderd. De afgelopen tien 

http://www.uhde.biz/
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jaar nam de uitstoot van CO2 met 10% toe, omdat er meer elektriciteit werd gebruikt 
en het personen- en goederenvervoer toenamen. In 2005 werd de stijging doorbroken. 
Volgens het MNP is er minder elektriciteit geproduceerd in Nederland en meer geïm-
porteerd. Ook zijn er meer duurzame energiebronnen (biomassa en wind) ingezet bij 
de Nederlandse elektriciteitsproductie. Verder zorgden het milde weer en beter geïso-
leerde gebouwen voor een meevaller waardoor de CO2-uitstoot lager uitviel.

Uit een rapport van de European Environment Agency (EEA) blijkt dat Duitsland, 
Finland en Nederland koplopers waren bij de reductie van CO2-uitstoot tussen 2004 
en 2005. De daling in Nederland is te verklaren uit minder verbruik van fossiele 
brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit. In totaal daalden de emissies in de 
EU-15 (Westeuropa) met 0,8% in dezelfde periode; ten opzichte van 1990 zijn de 
emissies met 1,5% gedaald. De EEA noemt deze ontwikkeling ‘zeer positief’ omdat 
Noord Europa verantwoordelijk is voor bijna een kwart van de totale emissies in de 
EU. Overschakelen van kolen naar gas in de publieke energievoorziening en warm-
te/kracht droegen voor het grootste deel bij aan de reductie. De 15 EU-landen hebben 
in het Kyoto-protocol beloofd de CO2-emissies te reduceren met 8% in 2012 ten op-
zichte van 1990, maar tot nu toe is pas 1,9% bereikt. Echter, in de totale EU (27 lan-
den) zijn de CO2-emissies al met 8% gereduceerd. Wel waarschuwt de EEA dat de 
reductie slechts 1 jaar vertegenwoordigt en niet representatief is voor de volledige pe-
riode.

Half mei presenteert het Wereld Natuur Fonds (WNF) het door Ecofys opgestelde 
rapport ‘A Low-Carbon Vision for The Netherlands’. Eén van de conclusies is dat het 
terugdringen van 80% van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 technisch haalbaar 
is voor vijf Nederlandse sectoren. De vijf sectoren (industrie, energie, transport, land-
bouw en gebouwde omgeving) kunnen daarmee via energiebesparing en de inzet van 
duurzame energie een substantiële bijdrage leveren aan het bestrijden van de gevolgen 
van klimaatverandering. Dat kost jaarlijks €2,3 miljard, evenveel als 0,4% van bruto 
nationaal product in 2005. Volgens het laatste VN-klimaatrapport moet de uitstoot 
van broeikasgassen in 2050 wereldwijd met 50 tot 80% zijn verminderd om verdere 
opwarming van de aarde tegen te gaan.

Volgens een artikel van een internationaal team onderzoekers in de online-editie van 
het Amerikaans tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 
stijgt de mondiale uitstoot van CO2 veel sneller dan in de somberste prognoses (onder 
meer van het IPCC) was voorzien. De voornaamste oorzaak is de explosief groeiende 
economie van China, maar ook van India en enkele andere ontwikkelingslanden. 
Sinds het jaar 2000 ligt de jaarlijkse groei van de uitstoot op ruim 3%. In de periode 
1990-1999 lag dat nog op 1% per jaar. Het IPCC publiceerde juist deze maand (mei) 
schattingen van de kosten van CO2-beperking aan de hand van optimistischer scena-
rio’s. Het nieuwe onderzoek in PNAS wilde nagaan wat de belangrijkste verklaringen 
zijn voor de stijgende CO2-uitstoot. Het Amerikaanse ministerie van Energie leverde 
de voornaamste gegevens over nationaal gebruik aan energie en het aandeel steen-
kool, olie en gas daarin. Daarnaast is informatie van het IMF en van de VN gebruikt. 
De uitstoot van de VS en vooral die van Europa groeit veel minder maar is in absolute 
zin hoog. In de voormalige Sovjet-Unie kwam rond 2000 een eind aan het afnemende 
energieverbruik sinds 1989. Volgens het team is het verontrustend dat een eind is ge-
komen aan de daling van de energie-intensiteit van de voornaamste economieën. Het 
energieverbruik in relatie tot het bruto nationaal product stabiliseert nu of lijkt zelfs te 

http://www.ecofys.nl/nl/publicaties/RapportenBoeken.asp
http://www.pnas.org/cgi/content/full/104/24/10288
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groeien. Ook is in geen van de negen onderzochte landen en regio’s sprake van enige 
‘decarbonisatie’ van betekenis; de benodigde energie wordt onverminderd vooral ont-
trokken aan fossiele brandstof. Naar schatting blijft tegenwoordig 48% van de gepro-
duceerde CO2 achter in de atmosfeer. Voorheen lag dit getal wat lager, maar het lijkt 
erop dat planten en oceanen wat minder CO2 opnemen. In overeenstemming daarmee 
stijgt de CO2-concentratie van de atmosfeer de laatste jaren snel. Wat de gevolgen zijn 
voor de huidige klimaatverandering is nog onduidelijk.

In de Agenda Energie 2007-2020 van EnergieNed, de federatie van energiebedrijven 
in Nederland wordt gesteld dat de energiebedrijven maatregelen gaan nemen die moe-
ten leiden tot een structurele daling van de CO2-uitstoot met in totaal 33 miljoen ton in 
2020. Met de uitvoering van het plan kan de totale CO2-uitstoot in Nederland in 2020 
worden gereduceerd van de verwachte 250 naar de beoogde 150 miljoen ton. De 
energiebedrijven willen de hoeveelheid duurzaam geproduceerde elektriciteit uit met 
name wind en biomassa opvoeren tot 20% van de totale elektriciteitsproductie in 
2020. Ook willen de energiebedrijven warmtelevering in nieuwbouw- en renovatie-
woningen fors uitbreiden en 30% van de totale warmtelevering duurzaam en CO2-
neutraal produceren. De energiebedrijven kondigen daarnaast aan dat zij efficiënter 
gaan produceren door de bouw van moderne en schone elektriciteitscentrales die min-
der CO2 uitstoten. Daarom zullen alle nieuwe kolencentrales vanaf 2010 geschikt zijn 
gemaakt voor de afvang en opslag van CO2. De agenda Energie 2007-2020 bevat bo-
vendien een gedetailleerd plan voor energiebesparing in de gebouwde omgeving (wo-
ningen en utiliteitsgebouwen). Dit plan ‘Meer met Minder’ is opgesteld in een sa-
menwerkingsverband van EnergieNed, Platform Energiebesparing Gebouwde Omge-
ving (PeGO), Aedes (vereniging van woningbouwcorporaties) en Bouwend Nederland 
(vereniging van bouwbedrijven). De benodigde maatregelen gaan gepaard met kosten 
die volgens EnergieNed vanaf 2007 oplopen tot een jaarlijks bedrag van circa €3 mil-
jard in 2020. Het volledige maatregelenpakket kan daarom alleen tot stand komen als 
de overheid de kaders voor de financiering van deze onrendabele kosten regelt.

In een vertrouwelijk advies van ECN en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) aan 
het ministerie van VROM wordt eind juni gemeld dat het klimaatbeleid €5 mrd per 
jaar te duur wordt. De coalitie heeft afgesproken om in 2020 de uitstoot van het broei-
kasgas CO2 met 30% terug te brengen, het gebruik van duurzame energie ruim te ver-
dubbelen tot 20% van het totaal en energiebesparing te laten groeien van 1% naar 2% 
per jaar. Het realiseren van deze doelstellingen kost volgens het advies €8 tot 9 mrd 
per jaar. Als het kabinet zich richt op het terugdringen van de CO2-uitstoot op een zo 
efficiënt mogelijke manier, bedragen de kosten slechts €3 tot 4 mrd per jaar. De inzet 
van kernenergie levert een extra kostenbesparing van €1,2 mrd per jaar op. Ook de 
Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) maakt zich zorgen over onnodi-
ge kosten om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Zo is onder meer een aanpassing 
van het CO2- emissiehandelssysteem nodig om schone technologie zoals WKK daad-
werkelijk te belonen en windfall profits weg te nemen.

De Staat van het Klimaat 2006

Onlangs is de PCCC brochure ‘De Staat van het Klimaat 2006, Actueel onderzoek en 
beleid nader verklaard’ tijdens een persbijeenkomst in Nieuwspoort aangeboden aan 
een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie VROM voor de Tweede Kamer. In 
de brochure wordt een beschrijving gegeven van de actuele kennis op het gebied van 

http://www.energiened.nl/_upload/bestanden/11641_Energie%202007%20-%202020%20.pdf
http://www.vrom.nl/docs/200706-meer-met-minder.pdf
http://www.klimaatportaal.nl/
http://www.klimaatportaal.nl/
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klimaat en klimaatverandering, toegespitst op nieuwe ontwikkelingen in 2005 en 
2006. De onderwerpen die in deze 'Staat van het Klimaat' de revue passeren, zijn ge-
kozen door de instituten die participeren in het PCCC (Platform Communication on 
Climate Change). Naast feitelijke informatie worden interpretaties gegeven van we-
tenschappelijke discussies die spelen rond de beschreven onderwerpen. Ook maat-
schappelijke discussies, al dan niet aangezwengeld door de media, worden in deze 
brochure in de context geplaatst van de huidige kennis op het gebied van klimaatver-
andering en klimaatbeleid. Het doel van deze brochure is om op handzame wijze aan 
politici, bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, docen-
ten, studenten en andere geïnteresseerden een compact en gedegen overzicht te geven 
van de ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de 
gevolgen ervan en de ontwikkelingen in het klimaatbeleid. In het vervolg zal jaarlijks 
een update worden gemaakt. Het (PCCC) is een samenwerkingverband tussen MNP, 
KNMI, NWO, Wageningen UR, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Energieonder-
zoek Centrum Nederland (ECN) en Universiteit Utrecht. Het portaal wordt mede ge-
financierd uit het BSIK programma Klimaat voor Ruimte. Het PCCC heeft als doel 
om de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de communicatie van Nederlands kli-
maatonderzoek te verbeteren. Daartoe faciliteren de initiatiefnemers een communica-
tieplatform waarvan alle geïnteresseerden en alle Nederlandse kennisinstituten ge-
bruik kunnen maken. Naast het klimaatportaal verzorgt het PCCC ook diverse com-
municatie activiteiten.

Klimaatverandering

Half maart presenteert ECN het rapport ‘Social cost-benefit analysis of climate chan-
ge mitigation options in a European context’. In het rapport wordt onder meer de 
vraag beantwoord hoe maatschappelijke lange-termijn effecten van reductiemaatrege-
len in het kader van klimaatverandering kunnen worden meegenomen in het beleids-
en besluitvormingsproces. De achtergrond van dit onderzoek is dat in Europese be-
leidsprogramma’s, gericht op het terugdringen van broeikasgassen, vaak de kostenef-
fectiviteit (kosten in verhouding tot CO2-reductie) het belangrijkste criterium lijkt te 
zijn voor het bepalen van de prioritering van reductiemaatregelen. In het rapport in-
troduceren de onderzoekers een methode waarmee het beter mogelijk wordt de maat-
schappelijke kosten-baten afwegingen voor de lange-termijn te maken. Onderlinge 
effecten, bijkomende niet-klimaatgebonden factoren en aannames en ook politiek ge-
voelige factoren als de verwachte prijsontwikkeling van olie en gas, de impact op 
luchtvervuiling alsmede de voorzieningszekerheid worden in de methode meegeno-
men.

Begin april wordt het tweede klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) in Brussel gepresenteerd. In februari zijn de uitkomsten van het 
eerste rapport over het klimaatsysteem en de invloed van de mens hierop gepresen-
teerd, op 3 mei wordt het rapport over mogelijke maatregelen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken vastgesteld en 16 november verschijnt tot slot het synthe-
serapport. Elke vijf jaar publiceert het IPCC rapporten die een compleet overzicht ge-
ven van de kennis op klimaatgebied. Het IPCC concludeert in dit tweede rapport dat 
de gevolgen van klimaatverandering duidelijk zichtbaar zijn. Snelle emissiereductie 
van broeikasgassen (mitigatie) is nodig om de belangrijkste effecten en risico’s te 
verminderen of te vermijden. Daarnaast is aanpassing aan klimaatverandering (adap-
tatie) onvermijdelijk, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Het kabinet 

http://www.ecn.nl/publicaties/default.aspx?nr=ECN-E--06-059
http://www.ecn.nl/publicaties/default.aspx?nr=ECN-E--06-059
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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oordeelt dat klimaatverandering onomkeerbaar is en een grote impact heeft op mens 
en natuur. De inzichten in het rapport zullen door betrokken ministeries als BZ/OS, 
LNV, VenW en VROM worden meegenomen bij het formuleren van nieuw beleid of 
het aanpassen van het huidige beleid. De Europese Unie heeft afgesproken dat in de 
uitstoot van broeikasgassen in 2020 20% lager moet zijn dan in 1990. Nederland wil 
zelfs met het VROM-project ‘Schoner en zuiniger’ een reductiepercentage van 30% 
realiseren. Daarnaast is het Nationaal Programma Ruimte en Klimaat (ARK) gestart 
waarin staat wat nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken en te houden, met 
name in ruimtelijke zin. Dit zal leiden tot een strategie in het najaar van 2007 en een 
concreet uitvoeringsplan begin 2008 waar voor innovatie een hoofdrol is weggelegd. 
Hierbij gaat het vooral om goede waterberging, verbindingszones tussen natuurgebie-
den, woningbouw in polders en leefklimaat in binnensteden.

4 mei presenteert de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het derde 
deel van het zogenaamde 4th Assesment Report. Het rapport is samengesteld door ‘s 
werelds meest vooraanstaande experts op het gebied van klimaat en energie en heeft 
consequenties voor het Nederlandse overheidsbeleid. De IPCC is het internationale 
wetenschappelijke adviesorgaan van de Verenigde Naties op het gebied van klimaat-
verandering. Het eerste deel van het rapport van de IPCC benaderde de klimaatveran-
dering al eerder op wetenschappelijke wijze, waarna het tweede deel handelde over de 
invloed van de verandering op o.a. voedselproductie en beschikbaarheid van water. 
Deel 3 brengt oplossingen in kaart om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en 
zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Luchtverontreiniging

Op 1 januari is de wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen 
(WvvS) van kracht geworden. De WvvS dient om verontreiniging van het mariene 
milieu door zeeschepen verder te voorkomen. Daarnaast is ook het onderliggende Be-
sluit voorkoming verontreiniging door schepen (BvvS) in werking getreden. Hiermee 
zijn nieuwe en herziene internationale afspraken, die zijn gemaakt binnen de Interna-
tionale Maritieme Organisatie (IMO, een agentschap van de Verenigde Naties) en de 
Europese Unie, in de Nederlandse wet opgenomen. Aanleiding voor de nieuwe wet-
geving zijn drie internationale afspraken die de zeescheepvaart milieuvriendelijker 
maken. De eerste nieuwe internationale afspraak gaat over een nieuwe bijlage van een 
IMO verdrag (MARPOL Bijlage VI) met voorschriften om luchtverontreiniging door 
zeeschepen te voorkomen. De tweede nieuwe internationale afspraak gaat over het 
voorkomen van olieverontreiniging, de derde gaat over de regelgeving rond het trans-
port van schadelijke en gevaarlijke vloeistoffen die in bulk worden vervoerd.

Half februari worden nieuwe lijsten met de top tien van zuinige auto’s gepubliceerd. 
De ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Stichting Natuur en Milieu vragen 
de auto-industrie om ook zuinige dieselauto's standaard te voorzien van een roetfilter. 
Zuinige dieselauto's krijgen nu vaak geen roetfilter, omdat de autobranche ervan uit-
gaat dat zij toch al minder vervuilend zijn. Roetfilters worden mogelijk in 2009 ver-
plicht. Sinds 1 juli 2006 kunnen dieselrijders een overheidssubsidie krijgen van €500 
als zij een filter laten plaatsen.

In februari is het ‘Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma Particulate matter’
(BOP) van start gegaan. De programma is in overleg met het ministerie van VROM 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ecn.nl/bkm/r-d-programma/luchtkwaliteit-en-klimaatverandering/fijn-stof/
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opgezet en wordt uitgevoerd door ECN, TNO, RIVM en het MNP (Milieu- en Natuur 
Planbureau). Het voornaamste doel van het programma is het verminderen van de on-
zekerheid rondom de verspreiding van fijn stof. De gezondheidseffecten vallen niet 
binnen het onderzoek. Het programma richt zich naast PM10 (stofdeeltjes kleiner dan 
10 µm) ook op PM2.5 met speciale aandacht voor situaties waarin vastgelegde grens-
waarden worden overschreden. Blootstelling aan diverse milieufactoren, zoals lucht-
vervuiling en geluid, kan onze gezondheid ernstig beïnvloeden. In 2000 werd naar 
schatting 2 tot 5% van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door o.a. korte-termijn 
blootstelling aan fijn stof en ozon. Nederland behoort in Europa tot de koplopers op 
het gebied van uitstoot aan 'fijn stof' per oppervlakte-eenheid. ECN werkt mee aan het 
in kaart brengen van kennis, bronnen en beleid. BOP is verdeeld in 3 werkpakketten 
te weten Metingen, Emissies en Modellen. ECN is verantwoordelijk voor het pakket 
Metingen. De doelstelling van dit pakket is het reduceren van de meetonzekerheid met 
betrekking tot overschrijding van grenswaarden. In 2005 hebben het MNP en het 
RIVM de feiten over fijn stof gepresenteerd in de publicatie ‘Fijn stof nader bekeken’. 
Dit document was het uitgangspunt bij het opstellen van BOP. De resultaten van BOP 
zullen worden gepubliceerd in de vorm van een aparte BOP-rapportenserie. Aan het 
einde van het project wordt een samenvatting voor beleidsmakers gemaakt. Het eerste 
rapport, over PM2.5, staat gepland voor najaar 2007.

Uit cijfers van het CBS blijkt in mei dat het personenautoverkeer minder vervuilend is 
dan werd gedacht. De uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden is in de periode 1990-
2005 5-15% lager dan tot dusverre was aangenomen. Dankzij nauwkeuriger gegevens 
over het aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van luchtver-
ontreinigende stoffen per voertuigkilometer zijn de ramingen van de emissies van mi-
lieuverontreinigende stoffen door het wegverkeer over de genoemde periode naar be-
neden bijgesteld. De bijstellingen hebben niet tot wezenlijke veranderingen geleid in 
de trend van de emissies, wel in de niveaus.

Eind juni beslist het Europese Hof van Justitie dat Nederland niet mag eisen dat roet-
filters op nieuwe dieselauto's verplicht worden voor het jaar 2009. Die beslissing heeft 
volgens de Landsadvocaat echter geen gevolgen voor de uitvoering van het Conve-
nant Stimulering Schone Vrachtauto's en Milieuzonering van maart 2006. Het conve-
nant is ondertekend door de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat, 10 gro-
te gemeenten en het bedrijfsleven. Op basis van dit convenant mogen sommige 
vrachtwagens (oude vrachtwagens en vrachtwagens zonder roetfilter) uit de binnen-
steden (de milieuzone) geweerd worden. Als motivering voor het negatieve oordeel 
over een plicht om roetfilters aan te brengen in nieuwe personenauto's wijst de Com-
missie op alternatieve, minder beperkende maatregelen, zoals de fiscale stimulerings-
regeling op nieuwe personenauto's. De werking daarvan kan volgens de Commissie 
nog worden vergroot 'door deze maatregel aan te vullen met andere maatregelen zoals 
een selectief rijverbod in bepaalde gebieden voor dieselauto's die niet aan een bepaal-
de emissienorm voldoen'.

Nederlands energiebeleid

Aardgasbaten

De werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW presenteren eind januari 
een Deltaplan Duurzame Economische Structuurversterking. Daarin wordt onder meer 

http://www.mnp.nl/nl/publicaties/2005/fijn_stof_nader_bekeken.html
http://www.vno-ncw.nl/web/servlet/nl.gx.vno.client.http.StreamDbContent?code=1639
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gesteld dat de aardgasopbrengsten voor een groter deel dan nu het geval is moeten 
worden geïnvesteerd in de economie. Met name voor wegen, kust- en dijkversterking, 
nieuwe technologie en CO2-arme energie. Naast wat het vorige kabinet al voor projec-
ten had bestemd (€20 miljard) moet er in totaal €60 miljard worden gereserveerd. De 
werkgevers hebben in hun plan €7,5 miljard bestemd voor bescherming tegen het wa-
ter, nog eens €7,5 miljard voor duurzame energie, €12,5 miljard voor wegen, spoor-
wegen, en schone vervoersmiddelen en weer een bedrag van €12,5 miljard voor ken-
nis en innovatie. Voor de periode daarna moet er een nieuw Deltaplan worden opge-
steld.

Belastingen

Met ingang van 1 januari is de energiebelasting met enkele tienden van centen geste-
gen. Over de eerste 5.000 m3 gas betaalt een afnemer in 2007 15,31 cent/ m3. In 2006 
was dat 15,07 cent. Over de eerste 10.000 kWh elektriciteit betaalt men 7,16 cent per 
kWh, tegen 7,05 cent in 2006. De overheid had op Prinsjesdag al aangekondigd dat 
het de energiebelasting zou verhogen. In de afgelopen jaren is een gestadige, stijgende 
lijn te zien in de hoogte van de energiebelasting. Het kabinet doet dit met name om 
vervuilende energiebronnen zwaarder te belasten dan de duurzamere methoden waar-
mee energie kan worden opgewekt. De hogere inkomsten uit de energiebelasting moe-
ten het mogelijk maken om duurzame energie te stimuleren met bijvoorbeeld een be-
lastingverlaging of een subsidieregeling. De verwachting is dat de energiebelasting in 
2007 de Nederlandse staat ongeveer €4,2 miljard oplevert.

Energieonderzoek

In februari publiceert SenterNovem het rapport Energieonderzoek in Nederland. 
Energietechnologie projecten in de WBSO 2003 tot en met 2005. Deze rapportage 
geeft inzicht in de omvang van het privaat gefinancierde energieonderzoek in Neder-
land op grond van de via de WBSO ondersteunde projecten. De WBSO is een fiscale 
stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten 
voor onderzoek en ontwikkeling compenseert.

Energietransitie

De Task Force Energietransitie (TFE) heeft onder invloed van de milieubeweging het 
in december 2006 aan informateur Wijffels uitgebrachte advies over het energiebeleid 
aangescherpt. De TFE schreef in de eerste brief dat het vastleggen van specifieke be-
leidsinstrumenten voor het duurzame energiebeleid vooralsnog niet gewenst is. In de 
tweede brief staat dat op het gebied van energiebesparing wel degelijk nieuw instru-
mentarium noodzakelijk is. De eerste brief stelt dat de overheid geen aparte doelstel-
ling moet vastleggen voor het percentage energie dat in 2020 duurzaam wordt opge-
wekt. In de tweede brief staat dat de voorstellen van de Europese Commissie om op 
Europees niveau een ambitieuze duurzame energie doelstelling te kiezen, worden on-
dersteund.

Onderzoek

In juni schrijft de voorzitter van de raad van toezicht van ECN in het voorwoord van 
het jaarverslag dat nieuwe technologieën versneld moeten worden gerealiseerd en 

http://www.senternovem.nl/mmfiles/Energieonderzoek%20in%20de%20Nederland-7547-Rapport%20WBSO%2Edef_tcm24-213158.pdf
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Energieonderzoek%20in%20de%20Nederland-7547-Rapport%20WBSO%2Edef_tcm24-213158.pdf
http://www.senternovem.nl/energietransitie/taskforce/index.asp
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meer kennis moet worden opgebouwd. En er moet een einde komen aan de versnippe-
ring van kennis. Daarom heeft ECN in 2006 het initiatief genomen voor de oprichting 
van de ‘3TU-federatie’. Met de drie Technische Universiteiten (TU's) wordt het ener-
gieonderzoek afgestemd om zo versnippering en overlap te voorkomen. Volgens Lub-
bers loopt Nederland achter bij materiaalonderzoek voor nieuwe energietechnologie-
en. Hierin wordt dan ook fors geïnvesteerd. Er zijn al meer dan 60 promovendi op dit 
onderzoeksterrein aan het werk.

Half juni publiceert de KNAW haar advies 'Duurzaamheid duurt het langst' met de 
ondertitel ‘Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening’. In het ad-
vies wordt gesteld dat Nederland onderzoek moet doen naar energiebesparing, en naar 
zonne-energie. De KNAW wil een systeemaanpak rond energiewinning en gebruik. 
Het onderzoek moet zich daarbij richten op de hele keten, van energiebron tot eindge-
bruiker, en slimmer gebruik maken van bestaande technologie. Om dat goed te kun-
nen doen, is multidisciplinaire samenwerking een vereiste. Hoewel Nederland op in-
ternationaal gebied een vooraanstaande rol speelt op dit terrein, kan die rol aanzienlijk 
sterker worden als er duidelijke keuzes in worden gemaakt. Onderzoek naar verbete-
ring van efficiency en energiebesparing zal volgens de Akademie zowel op de korte 
als lange termijn het grootste effect hebben. Het moet daarbij naast onderzoek naar 
gedragsverandering, ook gaan over de mogelijkheden om het proces van omzetten en 
transport van energie zuiniger te maken. Er moeten teams komen met bèta-, techni-
sche en gammaonderzoekers, die gedurende een flinke periode een industrietak of 
energiegebied doorlichten. Op lange termijn is zonne-energie de belangrijkste duur-
zame energiebron, hoewel grootschalige toepassing nog veel onderzoek en technische 
ontwikkeling vergt. Nederland heeft een sterke onderzoekspositie op dit gebied en er 
is zeer veel te doen. Ook windparken op zee bieden goede kansen voor duurzame 
elektriciteitsproductie, maar fundamenteel onderzoek is daarvoor niet meer nodig. 
Wel pleit de KNAW voor een hechtere samenwerking tussen industrie en wetenschap 
in de windenergie. Bio-energie heeft grote potentie als duurzame energiebron, maar 
dit onderzoek staat in feite nog in de kinderschoenen. Het wetenschappelijk onder-
zoek moet er vooral toe leiden dat er een goede balans komt tussen gebruik van groe-
ne grondstoffen voor voeding, chemie en brandstoffen. Op het gebied van kernfusie is 
de Nederlandse bijdrage klein maar niet zonder betekenis. In Nederland is fysisch on-
derzoek naar kernsplijting op dit moment niet nodig, stelt de KNAW. Wel zou Neder-
land kunnen overwegen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 
nieuwe, veilige generatie kerncentrales.

ECN en de drie samenwerkende technische universiteiten in Delft, Eindhoven en 
Twente (3TU) maken in juni bekend een grootschalig onderzoeksproject naar tweede 
generatie energietechnologieën te willen starten: het Adem-project. Adem staat voor 
Advanced Dutch Energy Materials. Het samenwerkingsverband pleit er bij het minis-
terie van Economische Zaken voor om het initiatief te ondersteunen met een over-
heidsbijdrage van €58 miljoen. ECN en de drie TU's denken €28 mln nodig te hebben 
voor de aanschaf van apparatuur om materialen te produceren en te testen. De overige 
€30 mln wordt ingezet om een groep van zeventig toppromovendi op te leiden en aan 
te sturen. Met de resultaten van het Adem-project hopen ECN en 3TU het niveau van 
de huidige stand van de techniek in Nederland op te krikken en daarmee beter in staat 
te zijn om de overheidsdoelstellingen van 30% minder uitstoot van koolstofdioxide en 
20% duurzame energieopwekking in 2020 te verwezenlijken.

http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20071012.pdf
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Regeerakkoord

ECN is van mening dat de milieudoelen van het nieuwe kabinet niet haalbaar zijn. In 
het regeerakkoord is sprake van een energiebesparingsdoelstelling van 2% per jaar, 
maar ECN denkt dat 1,8% haalbaar is. Ook het streefpercentage voor duurzame ener-
gie (20% in 2020) wordt niet gehaald: ECN noemt het getal van hoogstens 16%. Wel 
denkt het ECN dat het mogelijk is om een reductie van 30% voor de uitstoot van 
broeikasgassen in 2020 te realiseren, vooropgesteld dat wordt ingezet op de afvang en 
opvang van CO2 en eventueel kernenergie. Ondanks de scepsis tegenover het halen 
van de verschillende doelen toont ECN zich positief over het regeerakkoord.

GroenLinks (GL) doet in februari een oproep aan het nieuwe kabinet om in het consti-
tuerend beraad af te spreken dat het ministerie van VROM in het nieuwe kabinet de 
komende vier jaar verantwoordelijk wordt voor het energiebeleid. Het constituerend
beraad is de eerste officiële bijeenkomst van de nieuwe bewindslieden. Daarin worden 
de taken definitief verdeeld. CDA, PvdA en ChristenUnie spraken tijdens de kabinets-
formatie al over de portefeuilleverdeling van de beoogde ministers. Daarbij stond ook 
het energiebeleid ter discussie. Uiteindelijk werd besloten om dat bij Economische 
Zaken te laten en het niet over te hevelen naar Milieu. Volgens GL is dat niet verstan-
dig, omdat energie een cruciaal onderdeel is van het klimaatbeleid. Beslissingen over 
energie moeten volgens GL niet worden genomen vanuit een economisch perspectief 
maar vanuit het milieuperspectief. VROM-minister Cramer zal zich nu vooral bezig-
houden met ruimtelijke ordening en milieu, waarbij de energiecomponent beperkt 
blijft tot besparingen. Cramer wordt wel verantwoordelijk voor het project ‘Schoner 
en zuiniger’, waarvoor een kleine aparte projectorganisatie wordt opgericht.

Minister-president Balkenende en de vice-ministers-presidenten Bos en Rouvoet bie-
den half juni het Beleidsprogramma 2007-2011 aan aan de Tweede Kamer. Het pro-
gramma is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord. In het beleidsprogramma 
beschrijft het kabinet 74 doelen en 10 projecten. Het programma bevat zoveel moge-
lijk de financiële vertaling van de plannen. De €10 miljard die in deze periode be-
schikbaar zijn voor extra investeringen, worden ingevuld. De verfijnde uitwerking 
volgt met Prinsjesdag. In het beleidsprogramma staan de klimaatdoelstellingen be-
schreven: het kabinet wil in 2020 30% minder CO2-uitstoot in vergelijking met 1990. 
De energiebesparing moet naar 2% per jaar groeien en het gebruik van duurzame 
energie moet in 2020 op 20% liggen. De Rijksoverheid wil een voorbeeldfunctie ver-
vullen door in 2012 klimaatneutraal te zijn. Dat gebeurt zoveel mogelijk via energie-
besparing en de inkoop van duurzame energie. Ook wil het kabinet de huidige capaci-
teit van windenergie op land verdubbelen van 1500 MW nu naar 3000 MW in 2011.

Overheid en voorzieningszekerheid

De Europese federatie van netbeheerders van nationale transportnetten voor elektrici-
teit (UCTE) meent in januari dat de leveringszekerheid in 2015 in gevaar komt tenzij 
meer wordt geïnvesteerd. Voor de periode 2015-2020 zal het netwerk volgens UCTE 
niet voldoende zijn vanwege de groei van duurzame energieopwekking, omdat centra-
les met fossiele brandstoffen gesloten worden en omdat de toekomst van kernenergie 
onzeker is. Hoewel verwacht wordt dat de groei van consumptie zal dalen is het ‘niet 
mogelijk het belastingsniveau te stabiliseren’, aldus UCTE. Het resultaat kan zijn dat 
er in 2020 50 GW te weinig capaciteit is. Hoewel geplande investeringen toereikend 

http://bestel.postbus51.nl/content/pdf/03BR2007G003-2007614-12620.pdf
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zouden moeten zijn voor de wereldwijde capaciteit blijven onzekerheden in aanvragen 
voor toekomstige ontwikkelingen, milieupolitiek en wetgeving voor ontmanteling van 
centrales een rol spelen. Op korte termijn bestaan er geen risico’s, omdat de huidge 
investeringsplannen leiden tot een netcapaciteit van 45 GW in 2010.

In een eind maart aan de Tweede Kamer verstuurde brief meldt EZ-minister Van der 
Hoeven, mede namens minister Bos van Financiën, over ontwikkelingen in de gas-
markt en de teruglopende productie uit de Nederlandse gasvelden. Daarvoor zijn in-
vesteringen nodig in het gastransportnet ten behoeve van de voorzieningszekerheid in 
de toekomst. Het gastransportnet moet worden versterkt, verbeterd en uitgebreid om 
het mogelijk te maken dat gas vanuit diverse bronnen naar de Nederlandse markt kan 
stromen. Daarmee kan Nederland een strategisch positie innemen in het Europese 
gasnet. Om die investeringen mogelijk te maken zullen de regels voor gastransportta-
rieven worden veranderd. Dan wordt het mogelijk om gastransportcontracten te slui-
ten met langjarige vaste tarieven. Zo kan Gasunie op een verantwoorde wijze investe-
ringen van €1,1 miljard doen ten behoeve van de voorzieningszekerheid. Als gasaan-
landing uit Noorwegen, waarover binnenkort besluiten worden genomen, in Neder-
land zal plaatsvinden, kan daar nog een investering van €0,7 miljard bijkomen.

EZ-minister Van der Hoeven heeft 8 juni een Memorandum of Understanding (MOU) 
met de vice-minister president en minister van Energie en Industrie uit Qatar onderte-
kend. Qatar beschikt over enorme gasreserves. Nederland wil de betrekkingen met 
energieproducerende landen aanhalen om daarmee in de toekomst verzekerd te zijn 
van energie. Ook het Nederlandse bedrijfsleven in Qatar profiteert van de overeen-
komst. Het MOU is een eerste stap naar een Investerings Beschermings Overeen-
komst (IBO) met Qatar en een Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingaanslag 
tussen beide landen. In de overeenkomst wordt de intentie uitgesproken om nog dit 
jaar de genoemde verdragen te ondertekenen.

In juni verschijnt het rapport ‘EU Standards for Energy Security of Supply’ door ECN 
het Clingendael International Energy Programme (CIEP). De groeiende afhankelijk-
heid van energie-import vanuit een beperkt aantal landen maakt de energievoorzie-
ning in Europa kwetsbaar. Dit zorgt ervoor dat het veilig stellen van de beschikbaar-
heid van energie hoger op de politieke agenda komt. ECN en CIEP ontwikkelden een 
standaard voor voorzieningszekerheid waarmee beleidsmakers de impact van te ne-
men maatregelen kunnen analyseren en beoordelen. De methode biedt de afzonderlij-
ke landen binnen de EU de mogelijkheid hun energiezekerheid te meten en onderling 
te vergelijken en kan op EU niveau helpen bij afstemming van het beleid op dit ge-
bied. De methode houdt rekening met alle mogelijke factoren die de zekerheid kunnen 
bedreigen in de gehele toeleveringsketen. Onderdeel van de methode zijn twee indica-
toren. Met de ‘Crisis Capability’ of CC index wordt het risico onderzocht van onvoor-
ziene korte termijn tekorten die een land loopt en de mogelijkheid deze te beheersen. 
Daarmee kan worden bepaald of een land voldoende is voorbereid op een energiecri-
sis en kan worden nagegaan of de risico’s voor alle energieketens in voldoende mate 
worden beheerst. De tweede kwantitatieve indicator beoordeelt de balans tussen vraag 
en aanbod in de energievoorziening op midden en lange termijn. Deze ‘Supp-
ly/Demand Index’ of S/D Index gebruikt vier factoren. De twee meetbare factoren zijn 
enerzijds de energievraag van bepaalde sectoren plus het aandeel van bepaalde ener-
giebronnen in de energiehuishouding van een land. En anderzijds de capaciteit en be-
trouwbaarheid in omzetting en transport van de energiedragers (elektriciteit, gas, 

http://www.ecn.nl/publicaties/default.aspx?nr=ECN-E--07-004
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transportbrandstoffen). De twee andere factoren zijn subjectiever, namelijk het rela-
tieve gewicht dat wordt toegekend aan de diverse onderdelen van de energievoorzie-
ning en de beoordeling van de bijdrage van elke van deze onderdelen aan het voorzie-
ningszekerheidrisico. 

De ministerraad besluit half mei positief over een voorstel van EZ-minister van der 
Hoeven om €43 miljoen beschikbaar te stellen voor projecten die zich richten op de 
overgang naar en ontwikkeling van schone energie. De bewindsvrouw hoopt op deze 
manier schone energieprojecten een extra impuls te geven.

Subsidieregelingen

Uit onderzoek van Blauw Research in opdracht van Nuon blijkt dat vier op de tien 
ondernemers niet in aanmerking denken te komen voor één van de honderden energie-
en milieusubsidies. Daarmee laten ondernemers duizenden euro’s per jaar liggen. 
Kennis van de juiste subsidies kan ondernemers dus veel geld opleveren. Bovendien 
stimuleren veel subsidies maatregelen die leiden tot een lager energieverbruik en dus 
een lagere uitstoot van CO2. Het onderzoek toont onder meer aan dat 74% van de on-
dernemers niet bekend is met de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Ook de energie-
investeringsaftrek (EIA) is lang niet bij iedere ondernemer bekend. Bijna de helft van 
de ondernemers die ooit een energie- en/of milieusubsidie heeft aangevraagd, is daar 
door hun accountant of belastingadviseur op geattendeerd. Op Nuon Subsidiedesk
kunnen ondernemers alle energie- en milieu subsidies vinden die voor hen van toepas-
sing zijn.

Veiligheid: gas- en elektraleidingen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) draagt het toezicht op de veiligheid 
van het gastransport over aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). Hiertoe te-
kenden zij op 16 april een samenwerkingsprotocol. Met dit protocol regelen beide or-
ganisaties de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. SODM voert al langere 
tijd toezicht uit op de veiligheid bij gastransport over gasproductieleidingen en is 
daarom bij uitstek gekwalificeerd om de kwaliteiten van de gasproductieleidingen en 
het landelijke en het regionale net te controleren. De Directie Toezicht Energie (DTe) 
van de NMa is verantwoordelijk voor de kwaliteitsregulering. Deze regulering stimu-
leert netbeheerders van gas (en elektriciteit) om de kwaliteit van hun netwerken op 
peil te houden en niet te bezuinigen op onderhoud van de netwerken. DTe is als 
markttoezichthouder verheugd gebruik te kunnen maken van de technische expertise 
van de SODM. 

http://www.nuonsubsidiedesk.nl/
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