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SAMENVATTING EN HOOFDPUNTEN

De regering is van plan om binnenkort, vooruitlopend op een
parlementaire discussie over de Energienota, een definitief
standpunt in te nemen over de bouw van drie kerncentrales
van 1000 MW elk. Hierdoor wordt een beslissing over de kern-
energie te veel losgekoppeld van het gehele energiebeleid.
Dit is onjuist, want het energiebeleid tot 1985 gaat over
veel meer dan alleen de kernenergie. Besluiten nu genomen,
zullen echter voor vele decennia niet meer terug te draaien
consequenties hebben. Daarom dienen, wat tot nu toe is ver-
zuild of op zijn minst onvoldoende is gebeurd, alle mogelijke
alternatieven nog eens naast elkaar te worden gezet.

Het is van belang dat duidelijk wordt waarover bes, luiten
nodig zijn, tussen welke alternatieven gekozen kan worden,
welke gevolgen ieder der alternatieven meebrengt en naar
welke criteria de beslissingen worden genomen. In deze nota
willen wij trachten alle punten van belang te presenteren.
Wij constateren dat in de Er.ergienota deze materie nog onvol-
ledig en ten dele eenzijdig wordt behandeld.

In tegenstelling tot de eerste Bezinningsnota (september
1974), waarin alleen een bezinningsperiode werd bepleit,
willen wij in deze nota een aantal concrete beleidsalterna-
tieven voorleggen. Deze vormen ons inziens een betere basis
voor een discussie over het te volgen beleid dan die welke
is gehanteerd in de Energienota. Daarom kunnen wij ons ook
niet beperken tot uitsluitend een beschouwing over de drie
veil.igheidsrapporten, die inmiddels zijn verschenen.

Enkele hoofdpunten, die in het vervolg van deze nota worden
toegelicht, zijn als volgt.

1. Beslissing nu nodig?

a. Uit overwegingen van energiebeleid en op grond van
nieuwe én meer realistische prognoses (o.a. SEP) voor
het elektriciteitsverbruik behoeft vóör 1977 geen beslis-
sing te wordan genomen over de bouw van nieuwe elektri-
citeitscentrales, nucleair of fossiel.

b.<. ̂Besparingen van elektriciteit blijken in de meeste op-
zichten gunstiger te zijn dan de bouw van nieuwe can-

¥ trales en distributienetten. Bij een invoering van deze
be'sparingeu op redelijke schaal wordt het moment, waarop
over nieuwe centrales moet worden beslirt nog eens twee
jaar opgeschoven.

c. Terwijl er dus enerzijds uit een oogpunt van elektrici-
teitsvoorziening op korte termijn nog geen beslissing
genomen behoeft te worden, zijn er anderzijds sommigen
die stollen dat uit industriële beleidsoverwegingen een
snelle: beslissing noodzakelijk is. Hierbij wordt echter
voorbijgegaan ̂ aan het feit dat nog een antwoord ontbreekt
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op de fundamentele vraag of een Nederlandse nucleaire
industrie nog toekomst heeft of niet.

2. Investeringen °tn werkgelegenheid

a. De elektriciteitsvoorziening is slechts een onderdeel
van onze totale energievoorziening. Om deze laatste vei-
lig te stellen zijn investeringen nodig. Investeren in
besparingen (in de eerste plaats ruimteverwarming) is
ook hier in vele opzichten aantrekkelijker dan een ver-
dere vergroting van de energieproduktie. Deze voordelen
betreffen vooral mogelijkheden voor een verbetering van
de structurele werkgelegenheid op lange termijn, alsmede
mogelijkheden voor een jaarlijks handelsbalansvoordeel
en jaarlijkse energiekostenbesparing per gezin (tabel 1).

b. Bij de bouw van kerncentrales ontstaat i.n ons land bij
gelijke bestedingen minder werkgelegenheid dan bij de
bouw van conventionele centrales in combinatie met de
uitvoering van energiebesparende maatregelen. De meeste
activiteiten ten behoeve van besparingen geven aanzien-
lijk grotere flexibiliteit, om werkgelegenheid te schep-
pen op de gev/enste plaats en de gewenste tijd. Deze
werkgelegenheid is echter van technologisch minder hoog
niveau dan die voor nucleaire technieken.

c. De mate waarin verschillende beleidsdoeleinden per ge-
investeerde gulden worden bereikt, leidt tot een volg-
orde van prioriteiten, weergegeven in tabel 2. Een be-
leidskeuze op grond van deze prioriteiten is een zaak
van politieke afweging.

d. Beslissingen over in Nederland te installeren elektri-
citeitscentrales (kernenergie of conventioneel) moeten
getoetst zijn aan uitgangspunten van een algemeen ener-
giebeleid. Dit heeft een koppeling met een algemeen in-
dustriebeleid. Het Nederlandse industriebeleid is nog
niet geformuleerd.

e. Het is twijfelachtig of een Nederlandse nucleaire indus-
trie voldoende toekomstperspektieven heeft. Ook hier
doet het gemis aan een realistisch industriebeleid zich
voelen.

f. Sterke aanwijzingen dat import van kolen of hieruit
afgeleide brandstoffen na 1980 voor de EEG van belang
zullen worden, maken het gewenst in ons havenbeleid
hiermee rekening te houden.

g. Het kostenvoordeel van elektiiciteit uit kerncentrales
ten opzichte van die uit conventionele centrales wordt
in de Energienota overschat.



- 3 -

3. De kernenergie-discussie

a. Een beslissing over invoering van kernenergie stelt ons
voor een ethische vraag van geheel nieuwe orde. In de
eerste plaats brengt kernenergie onvermijdelijk met
zich mee, dat voor ons nageslacht het feilloos opbergen
en beheren van radioactief afval in het eigen land een
steeds aanwezig probleem zal vormen. Hiervoor is nog
geen definitieve oplossing gevonden. In de tweede plaats
mag het gevaar van proliferatie van plutonium met al z'n
consequenties niet uit het oog worden verloren. Uitspra-
ken zijn met name nodig over de hierboven genoemde pun-
ten, alsmede over de ongevallenrisico's, over de risico's
van sabotage en over de arbeidsrisico's.

c. In verschillende landen - met name in de VS -'zijn nor-
men in gebruik of in voorbereiding voor vestigingsplaat-
sen van "kerncentrales, Bij aanvaarding van deze normen
voor Nederland, is het nog allerminst zeker of in de
ruimtelijke ordening binnen ons land kerncentrales ergens
acceptabel zijn.

d. Er is dus duidelijk meer openheid nodig bij een publie-
ke discussie over alle aspecten van de kernenergie. Het
is hiervoor van belang om de diverse stadia van de be-
sluitvorming van te voren goed vast te leggen en bekend
te maken én voldoende tijd en informatie te geven. Pas
daarna -wordt het mogelijk verantwoorde beslissingen te
nemen.
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DE BESLISSING OVER KERNCENTRALES IN NEDERLAND

DE BELEIDSKEUZE OPNIEUW BEZIEN

HOOFDSTUK I INLEIDING

In onze eerste Bezinningsnota Energiebeleid (september 1974)
hebben wij gepleit voorlopig geen nieuwe kerncentrales te
bouwen. Inmiddels zijn drie rapporten verschenen, nl. die
van de Commissie Reactorveiligheid . (CRV), de Gezondheids-
raad (GR) en van de samenwerkende elektriciteitsproducenten
over een Risico Analyse van de Splijtstofcyclus in Nederland
(RASIN). Mede op grond van deze rapporten zal de regering
binnenkort een definitief standpunt bepalen over het al dan
niet bouwen van drie 1000 MW-kerncentrales van het licht wa-
ter type in ons land. Een en ander geeft voldoende reden om
ons in 1974 ingenomen standpunt opnieuw te bezien- De argu-
menten die bij deze beslissing in beschouwing moeten worden
genomen, zullen achtereenvolgens geanalyseerd worden, ter-
wijl tevens aangegeven zal worden welke andere mogelijkheden
er zijn.

De te nemen beslissing zal aan een hele reeks'van criteria
getoetst moeten worden. Enkele belangrijke criteria zijn
(in willekeurige voigorde):

- geen onaanvaardbare risico's voor bevolking of milieu
nu en evenmin voor ons nageslacht

- minimalisering van de kwetsbaarheid van onze energievoor-
ziening en het in evenwicht houden van de toekomstige
elektriciteitsbehoefte met de produktiecapaciteit tegen
;:o laag mogelijke maatschappelijke kosten

- bijdragen tot een evenwichtige industriële ontwikkeling
in het kader van een op "selectieve groei" gericht in-
dustriebeleid en met behoud van de concurrentiepositie.

- bijdragen tot zinvolle werkgelegenheid in die sectoren
en streken van ons land waar de problemen het ernstigst
zijn • .

Deze criteria zijn duidelijk van heel verschillende orde:
van zeer lange tot korte termijn, van algemeen belang van
de mensheid tot nationaal of regionaal belang/ van algemene
richting van maatschappelijke ontwikkeling tot enge kost-
prijsberekening. Het spreekt daarom vanzelf dat men nimmer
aan alle criteria tegelijk ten volle kan voldoen. Het nut
van deze "checklist" van criteria is niettemin, dat men er
door gedwongen wordt de te hemen beslissingen in zijn bre-
dere samenhang te beschouwen.

Op grond van bovengenoemde criteria en aan de hand van een
analyse van de door de overheid aangevoerde argumenten voor
de bouw van drie kerncentrales is een serie constructieve
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alternatieven uitgewerkt, die in de Energienota en het open-
bare debat tot nu toe onvoldoende zijn belicht.

Nadrukkelijk zij vermeld dat. het aantal alternatieven en
uitwerking daarvan in deze nota beslist niet volledig is.
Hij is slechts bedoeld «IR eerste aanzet, om te komen tot een
meer evenwichtige beschouwing van de argumenten die ten
grondslag moeten liggen aan de beslissing over het al of niet
bouwen van nieuwe kerncentrales in ons land.
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HOOFDSTUK 2 VERBRUIKSPROGNOSES

Ter bekorting wordt hier niet ingegaan op de prognoses voor
het totale primaire energieverbruik in ons land; publicatie
19 van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek behandelt
dit zeer uitvoerig, zowel de prognoses bij ongewijzigd be-
leid als met besparingen.

Wij beperken ons verder tot de elektriciteitssector. Het
spreekt vanzelf dat er in de toekomst nieuwe elektrische
centrales in Nederland nodig zullen zijn; zelfs zonder ver-
bruiksstijging zouden nog bestaande centrales op den duur
moeten worden vervangen.

Wanneer nieuwe centrales nodig zijn is minder duidelijk.
Tot en met 1979 komen nog centrales in bedrijf» die nu
reeds zijn besteld. Het op te stellen vermogen moet onge-
veer 25% hoger zijn dan de maximale belasting. Deze laatste
loopt in grote lijnen parallel aan het jaarverbruik.

Tussen 1965 en 1970 is de jaarlijkse groei van het maximum
elektriciteitsverbruik 9,3% per jaar geweest, van 1970 tot
begin 1975 4,3% per jaar. In het structuurschema wordt uit-
gegaan van een groeiprognose tot 13900 MW in 1980, d.w.z.
een groei van 11,1% per jaar vanaf 19751 Daarna wordt een
groei van 4,8% per jaar tot 1990 aangenomen. In de Energie-
nota wordt voor het totale verbruik als beleidsdoel ca. 6%
per jaar aangenomen tot 1980, en daarna 5,5 3 6% per jaar.

Er zijn vele redenen om te verwachten dat de groei in het
verbruik langzamer zal worden dan in het verleden:

a. Onze afnemende bevolkingsgroei.

b. De sinds 1972 aanwezige en vermoedelijk blijvende,
trend van een elektriciteitsprijs die sneller stijgt
dan het algemene prijspeil. ïot die tijd was de situa-
tie omgekeerd. * -

n. Een selectief industrialisatiebeleid, zeker niet meer
gericht op uitbreiding van de energie-intensieve sec-
tor, zoals in het verleden.

d. Meer aandacht in de industrie voor besparing op hun
elektriciteitsverbruik.

e. Groter bewustzijn dat zuinigheid e&n deugd is.

f. Een minder snelle groei van het BNP dan in het afgelo-
pen decennium.

g. De huidige recessie, die elke groei enkele-jëxen op-
schuift.

Het lijkt derhalve verantwoord om voor 1974-1S8Ó voor de
groei in hèt elektriciteitsverbruik een maximum van 6% per
jaar aan te hemen, en dan 5% per jaar tot 1985r vermoede-
lijk zal de groei nog lager zijn.
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In tabel 3 wordt deze prognose vergeleken met die van het
structuurschema, met de reeds geplande centrales, en met de
prognose die de SEP eind oktober 19 75 heeft herzien.

Conclusie

Men ziet dat er, zelfs volgens de SEP prognose, tot 1985
slechts 3 x 1000 MW aan nieuwe opwekkingscapaciteit nodig is,
te installeren in 1983 t/m 1985, en volgens onze prognose
slechts 2 x 1000 MW, in 1984 en 1985. In geen geval hoeft in
dia periode meer dan 1000 MW aan oude eenheden te worden ver-
vangen .

Indien de overheid de bewuste besparingsmaatregelen neemt,
omschreven in de bijlage over besparingen, kan in 1985 ca.
2000 MW aan geïnstalleerde elektrisch vermogen worden be-
spaard. In dat geval hoeft waarschijnlijk pas in 1985 de
eerste centrale van 1000 MW in bedrijf te komen. Bij een
bouwtijd van 6 jaar hoeft de eerste bestelling dan pas In
1979 te worden geplaatst. Er is dus zeer ruim de tijd om
na te gaan of dit een kerncentrale, kolencentrale of olie-
centrale moet worden. Ook als men niet op de besparingen
zou mogen rekenen, is eerst in 1977- een bestelling nodig.
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HOOFDSTUK 3 BESPARINGEN

Er bestaat een uitvoerige studie over de mogelijkheden tot
energiebesparing, vooral door technische maatregelen (Publi-
catie 19, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag,
1974).
Ondanks het feit dat daarin economisch aantrekkelijke bespa-
ringsmogelijkheden zijn aangetoond, is er nog geen teken dat
het overheidsbeleid zich daar met voldoende intensiteit op
richt. De belangrijkste besparingsmogelijkheden worden hier-
onder besproken.

Men moet besparingen onderscheiden in twee groepen: bespa-
ringen van elektriciteit en besparingen van fossiele brand-
stof.

3-1 Besparingen aan elektriciteit

De eerste categorie van deze groep van besparingen
wordt gevormd door technische verbeteringen in huis-
houdelijke apparatuur, zoals nader omschreven in de
bijlage. Om deze besparingen te bereiken zijn nieuwe
overheidsvoorschriften nodig, alsmede voorlichting én
actieve steun door overheid, consumentenorganisaties
en fabrikanten. De invoering zal tijd vergen, omdat in
het algemeen het einde van de levensduur van bestaande
toestellen moet worden afgewacht en men veelal ook zal
moeten wachten op het ontwerpen en in de handel komen
van de verbeterde toestellen. Als wij aannemen dat in
1985,de helft van de toestellen van het zuinige type
zal zijn, zou het landelijk piekverbruik raet 800 MW
verminderen, overeenkomend met 1000 MW geïnstalleerd
vermogen. De kosten zouden ca. 700 miljoen gulden zijn.

Een tweede categorie Is elektriciteitsbesparing in in-
dustrie, kantoren en andere grote gebouwen. Een over-
zicht van zulke besparingsmaatregelen wordt in de bij-
lage gegeven. Het is moeilijk een schatting te geven
van de besparingen die men op den duur kan bereiken.
Gezien de technische gegevens, en de ervaring dat als
men probeert te besparen inderdaad tegen lage kosten
forse besparingen worden bereikt, is het een voorzich-
tige ramim om te stellen dat wij in 1985 ca. 800 MW
piekbelasting kunnen besparen. (1000 MW geïnstalleerd
vermogen) tegen ca. 700 miljoen gulden aan kosten.

Totaal zou men dus aan 2000 MW geïnstalleerd vermogen
kunnen besparen, tegen 1400 miljoen gulden investerin-
gen.

Investeringen in elektriciteitsbesparing zijn een recht-
streeks ?.H<irnatief voor de investeringen en de overige
kosten van elektriciteitsopwekking en distributie. Voor
2000 MW geïnstalleerd vermogen komt dit minstens op 1500
miljoen gulden voor die centrales (resp. 3000 miljoen.



voor kerncentrales), en ca. 2400 miljoen ir. het distri-
butienet, paarbij komen nog de brandstofkosten van zo'n
500 (resp. 1000) miljoen per jaar. die bovendien op
onze handelsbalans drukken.

Er is derhalve geen twijfel dat dese besparingsmaatre-
gelen in alle opzichten te verkiezen zijn bovan de over-
eenkomstige uitbouw van de elektriciteitsvoorziening.

3-2 Besparing van brandstof voor ruimteverwarming

Bovengenoemde studie van de Stichting T.T. toont, dat
hier veel besparingen mogelijk zijn. Wij beperken ons
hier tot de sector van de woningen, waar de grootste
besparingen kunnen worden verkrsgen.

Volledige uitvoering van een besparingsprogramma, zoals
omschreven in de bijlage, zal leiden tot eo^ besparing
van een thermisch vermo-jen van 6600 MW, tegen zo'n 8,5
miljard gulden kosten. Bij deze besparingen doet de wet
van ds verminderde meeropbrengsten zich sterk gelden.
Zo zou een beperkt besparingsprogramma leiden tot een
vermindering van 2700 MW(th) en dit hoeft slechts ca.
lf8 miljard te kosten (zie bijlage).

De hier nagestreefde energiebesparing is echter geen
elektriciteitsbesparing. De enige koppeling met elek-
triciteitsopwekking ontstaat doordat zowel centrales
als de isolatie van woningen.iRveataringen vereisen.
Als we aannemen dat tot 1985 een bepaald bedrag kan wor-
den geïnvssteerd in de energiesektor, dan moet men een
afweging maken tussen enerzijds het bouwen van (dure)
kerncentrales en anderzijds (goedkopere) kolencentrales,
waarbij het verschil wordt geïnvesteerd in besparings-
maatregelen. Investeren in drie kolencentrales van 1000
MW ieder (3 miljard gulden) ten opzichte van Investeren
in drie 1C0Q MW kernenergiecentrales (ca. 4,8 miljard
gulden) levert een verschil, waarmee het goedkoopste
deel van de aangegeven besparingen zou zijn te reali-
seren»
De drie kolencentrales verbruiken ca. 5700 MW (th) aan
brandstof, terwijl de Lasparinysmaatregelen ca. 2700 MW
(th) opleveren aan lager aardgasverbruik.
Het jaarlijkse verschil in handelsbalans is 0,4 miljard
in het voordeel van het alternatief met kerncentrales.
Daarentegen is de werkgelegenheid in de besparingsmaat-
regelen ca. 25000 manjaren, terwijl de drie kerncentra-
les "slechts CÈ 6000 manjaren binnenlandse werkgelegen-
heid méér geven.
Op de afweging van deze factoren komen wij in de discus-
sie terug.
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HOOFDSTUK 4 ECONOMISCHE ASPECTEN ELEKTRICI-
TEITSVOORZIENING

Ook als een besparingsprogramma wordt uitgevoerd, blijft de
keuze voor de wijze van elektriciteitsopwekking bestaan.
Immers, ook al duurt het langer dan eerst verwacht, op een
bepaald moment 2ullen nieuwe centrales moeten worden ge-
bouwd of oude worden vervangen.

In de Energienota wordt voor kerncentrales uitgegaan van
een prijsvoordeel van ruim 3fc cent per kilowattuur ten op-
zichte van fossiel gestookte centrales. Belangrijke onzeke-
re, maar niet gevarieerde parameters daarin zijn de inves-
teringskosten en de tijd per jaar dat de centrale effectief
werkt. Verder houdt de nota qeen rekening met de kosten voor
onderhoud, voor de zekerstelling van de uranlumvoorzlening
ter voorkoming van tijdelijke schaarste of tekort, voor ren-
teverlies bij de bouw en voor maatschappelijke voorzienin-
gen, zoals die voor afvalverwerking, -opslag én -bewaking.

Ten aanzien van deze onzekerheden wordt het volgende opge-
merkt.
De investeringskosten zijn zeer onzeker, omdat zij tot nu
toe voortdurend aan sterke stijgingen onderhevig zijn geweest.
Wel is duidelijk dat in Duitsland het verschil in investe-
ringskosten tussen licht water reaktoren an conventionele
centrales per eenheid van geïnstalleerd vermogen in de laat-
ste jaren 10 tot 20% is toegenomen.

Verder geeft de literatuur (o.m. Atomwirtschaft, maart 1975)
aan, dat de reeds bestaande licht water reaktoren ha een
eerste jaar of meer van kinderziekten - waarin de effectie-
ve belastingfaktor ongeveer 50% bedraagt - niet meer dan ge-
middeld 65% halen. Het is onLekend hoe deze benutting'bij
ouder worden afneemt, vanwege het toenemende en moeilijke on-
derhoud aan dezv* centrales. Het sterker radioactief worden
belemmert het onderhoud.

De Commissie Reactor Veiligheid.bepleit zelfs al het in-
schaxelen van nog niet bestaande robots. Vakliteratuür-ge-
gevens (Nuclear Engineering, 1972-74) wijzen echter wel in
de richting van een afname van de belastingsfactor, in dit
licht bezien is het onverstandig op effectieve belasting-
factoren hoger dan 60 S 65% te rekenen over de levensduur
van deze centrales. In de Energienota wordt een duidelijk
te hoge belastingsfaktor van 75% gehanteerd.

De splijtstofkosten zijn de laatste jaren sterk gestegen '
door de sterke stijging van de uraniumprijs, verdubbeling
van de ko&ten van verrijking, terwijl een verdrievoudiging
ven de opwerkingskesten wordt, voorzien. Ook hét in voorraad
houden van uraan, bij een te voorzien tekort, maakt deze
brandstof eenzelfde factor duurder. Beide kostenverhogende
factoren hebbén.een'negatief effect van 5 3 10% op het
prijsvoordeel,1 genoemd in de nota. Een vertraging in de
bouw van één jaar kan door renteverlies het gehele kosten-
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voordeel teniet doen.

Onze conclusie is, dat het prijsvoordeel van elektriciteit
uit kernenergie ten opzichte van met olie of gas gestookte
centrales maximaal 1% cent per kWh zal bedragen. Ook ten
aanzien van kolengestookte centrales zal het kostenvoordeel
niet meer dan 2 5 3 cent bedragen. Met overigens dezelfde
uitgangspunten welke de Energienota hanteert, leiden onze
berekeningen ertoe, dat het jaarlijkse handelsbalansvoordeel
van één 1000 MW~kerncentrale in plaats van een kolencentrale
daalt van 300 miljoen gulden tot 190 miljoen. De investering
per kernenergiecentrale is ruim 500 miljoen meer dan voor
een kolencentrale nodig is, overeenkomend met 2800 manjaren
aan arbeid. In deze berekeningen is geen rekening gehouden
met extra kosten in het elektriciteitssysteem, de kosten
van ontmantelen van de centrales en de bewaking van het
kernafval.
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HOOFDSTUK 5 WERKGELEGENHEID

Het vergelijken van alternatieven op grond van werkgelegen-
heid leidt, als men niet zorgvuldig is, snel tot'ongerijmde
conclusies. Voor vele activiteiten in de industrie, bouw-
sector, e.d. geeft een investering van 60 a 80.000 gulden ca.
één manjaar arbeid. Alleen letten op maximale werkgelegen-
heid leidt dan al gauw tot het klakkeloos verkiezen van het
duurste alternatief! De juiste wijze is om de werkgelegen-
heid te berekenen voor verschillende activiteiten, die even-
veel totale investeringen eisen.

In een nadere analyse zou men er rekening mee moeten houden,
dat sommige activiteiten meer kapitaalintensief zijn dan
hierboven genoemd, en andere, zoals bijvoorbeeld de warmter-
isolatie van bestaande woningen, meer arbeidsintensief; deze
laatste geven meer manjaren per geïnvesteerde gulden. Bij
gebrek aan goede gegevens laten wij dit verschil, dat de be-
sparingsmaatregelen extra zou begunstigen, buiten beschou-
wing.

In onze beschouwingen beperken wij ons tot de werkgelegen-
heid in de hoofdactiviteit: een studie van de bijbehorende
invloed op de werkgelegenheid.in toeleverende bedrijven, etc.
(vermenigvuldigingseffect) zou ons hier veel te ver voeren.

In tabel 1 zijn de werkgelegenheidsbijdragen van diverse
alternatieven berekend, op'grond van 1 manjaar per f 70.000,=
binnenlandse bestedingen. {Ook de Energienota noemt dit be-
drag) . Als men voor het importaandeel van centrales de Ener-
gienota volgt, 30% voor kolencentrales en 40% voor kerncen-
trales, levert een kerncentrale voor de 500 miljoen meer in-
vesteringen (1500 tegen 1000 //kW) slechts 2800 binnenlandse
manjaren op, dus veel minder dan de 7000 manjaren die men
zou verkrijgen door dit geld in eigeï» land te besteden, bij-
voorbeeld aan investeringen in besparingen.

Niet alleen de hoeveelheid, ook de kwaliteit van de werkge-
legenheid is van belang. Bij de bouw van elektrische centra-
les, van welke aard dan ook, is de geboden werkgelegenheid
volledig vastgelegd, naar aard, plaats en tijd.' Bij, het in-,
vesteren in besparingsmaatregelen, heeft men een grotere
vrijheid om werkgelegenheid te scheppen op die plaats en die
tijd die het gunstigste is, in het kader van het algemeen
werkgelegenheidsbeleid.
Wat de kwaliteit van de werkgelegenheid betreft, geeft de
bouw van het nucleaire deel van kerncentrales werk dat hoge-
re deskundigheid en specialisatie vereist dan die bij con-
ventionele centrales of besparingen. s

Deze voorbeelden tonen, dat er t.a.v. de werkgelegenheid
veel meer nuancering in de discussie nodig is) dan tot nu
toe door de overheid is aangeboden.
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HOOFDSTUK 6 KOLEN OF URAAN?

Voor de keuze van de wijze var/ elektriciteitsopwekking is
het van belang te bezien wat de mogelijkheden zijn voor de
toepassing van fossiele brandstoffen enerzijds en van uraan
anderzijds en wat de ontwikkeling in deze technologieën zal
zijn.

De ïïnergienota stelt terecht, dat het verbruik van olie en
Cw-.s voor energieopwekking relatief moet verminderen. Echter,
niet omdat er reeds een absoluut tekort zou zijn, maar omdat
de hoofdvoorraden van deze grondstoffen geografisch zo wei-
nig zijn gespreid dat op den duur politiek onaanvaardbare
afhankelijkheden kunnen ontstaan. De elektriciteitsproducen-
ten zien een tekort aan olie de.n ook niet als een onmiddel-
lijk gevaar. Zij zijn echter voorzichtig genoeg om nieuw
aanbestede centrales geleidelijk weer tevens voor kolen in
te richten (Amer en Nijmegen).

6rX Kolen

Kolen zullen derhalve zonder twijfel in belang toene-
men. De plannen van de EEG-Commissie wijzen ook in die

. richting. Deze heeft echter ook een ambitieus kernener-
gieprogranma. Shell heeft eerder dit jaar de EEG nog
eens gewezen op het terugkerend belang van kolen, die
in grote hoeveelheden aanwezig zijn en ook zodanig geo-
grafisch gespreid, dat bij een toenemende overschake-
ling op geïmporteerde kolen tevens een grotere zeker-
heid wordt verkregen. Over de prijsontwikkeling van
kolen is weinig met zekerheid te voorspellen, al ver-
wachten sommige deskundigen in de olie-industrie dat
de kolen relatief minder snel in prijs zullen stijgen
dan kernenergie.

Het belang van kolen bli;kt ook uit het volgende. In
dj VS is een groot research- en ontwikkelingsprogramma
opgezet voor processen, waarmee kolen in milieuvrien-
delijke gasvormige of vloeibare brandstoffen kunnen
worden omgezet. Men hoopt hiermee in 1985 een belangrij-
ke bijdrage tot de Amerikaanse energievoorziening te
kunnen geven.

6-2 Uraan-

Zijn. de vooruitzichten voor een moderne kolentechnolo-
gie dus gunstiger dan enkele jaren geleden nog werd
gedacht, met de nucleaire technologie is eerder het om-
gekeerde het geval. Sommige geologen menen dat de poten-
tiële voorraden aan rijke uraniumertsen in de wereld,
veel groter zijn dön gewoonlijk wordt aangenomen. Dit
neemt niet weg, dat de uiterst beperkte geografische
spreiding van de nu bekende en economisch winbare uraan-
. voorraden tot vergelijkbare machtsposities van de leve-
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ranciorlanden kunnen leiden als die welke men door het
verminderen van olie- en gas«erbruik juist wil vermij-
den. Raakt op een bepaald moment de uraanvoorziening in
de knel (zie bijv. de moeite die de SEP reeds nu heeft
om aen voldoende voorraad aan te leggen), dan dreigt
een overcapaciteit in de bouw van kerncentrales an•
tevens een nieuw knelpunt .v.-t de elektriciteitsvoorzie-
ning. De dreigende overcapaciteit geldt uiteraard ook
voor <?e constructie van rsaktorvaten, waarop onze in-
dustrie zich heeft gespecialiseerd.

Hier kon**- bij dat voor de opwerking van spiijtingspro-
dukten i.i de naaste toekomst onvoldoende capaciteit
beschikbaar is. Dit wordt mede veroorzaakt door sterke
twijfels ten aanzien van de commerciële aantrekkelijk»
heid van de opwerkingsactiviteit als zodanig. Tevens
bestaan er ten aanzien van het hergebruik van plutonium
onbeantwoorde vragen, vooral wat betreft de verschillen-
de veiligheidsaspekten. Dit is bijv. voor de VS aanlei-
ding geweest om een beslissing over hergebruik van plu-
tonium enkele jaren uit te stellen. Tenslotte is het
perspectief van de kerntechnologie op middellange ter-
mijn ook nog onzeker, doordat aan licht: water reaktoren
nog gebreken kleven. Dit komt o.m. tot uiting in een
minder grote bedrijfszekerheid dan'werd verwacht.
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HOOFDSTUK 7 INDUSTRIËLE ONTWIKKELING EN DE
ROL VAN KOLEN- EN NUCLEAIRE
TECHNOLOGIE

7-1 Kolentechnoloqie

Gezien de hierboven gesahai-ste technologische ontwikke-
lingen zal de belangstelling voor kolen in de EEG rond
1980 sterk toenemen. Voor onze nationale, diepe zee-
havens met hun eigen werkgelegenheid in de haven zelf
en in de daarvan afgeleide activiteiten gaat dit een
belangrijke ontwikkelingskans worden.

Het volgende kan een indruk geven van de omvang van de-
ze kans voor onze economie. Het EEG-energieprogranuna
voorziet tot 1985 een groei in het verbruik van kracht-
centrales van ruim 300 miljoen kolenequivalenten aan
fossiele brandstoffen en eenzelfde bedrag aan nucleaire
brandstof. Neemt men aan dat een derde van de fossiele
brandstof kolen zal zijn en dat het EEG-kernenergie-
programma voor 70% slaagt - hetgeen behoudende veron-
derstellingen zijn - dan zal de import aan kolen in de
EL'G met 200 miljoen ton per jaar toenemen. In ons haven-
gebied (één van de zes in de EEG) zal dan 30 miljoen
ton moeten wórden overgeslagen. Dat betekent een omzet
van 180 miljoen gulden per jaar en 2000 blijvende ar-
beidsplaatsen, voor een investering van 700 miljoen
gulden.

Deze bedrijvigheid sluit aan bij de eigen industrie
(ijzer en staal, cement). Bovendien zal de geschiede-
nis van de haven zich herhalen, zodra chemische proces-
sen op basis van kolen volledig tot een economisch ver-
antwoorde ontwikkeling zijn gekomen. Voor de komende
tien jaar zal men echter voor wat de kolentechnologie
betreft kunnen volstaan met alleen te rekenen op.acti-
viteiten als de overslag en het transport van kolen en
daarvan afgeleide brandstoffen in onze havengebieden.

Het is daarom nodig dat deze mogelijkheid bij de parle-
mentaire behandeling van de Energienota aan de orde
komt. Het kost immers 'investeringen en tijd om onze
havens voor het overslaan van grote hoeveelheden kolen
geschikt te maken» ook al is de gewenste infrastructuur
daarvoor reeds in belangrijke maté aanwezig. Verder zal
deze bedrijvigheid ter plaatse ook maatschappelijk moe-
ten Worden geaccepteerd. Kolenbedrijvigheid is (nog)
geen schone bedrijvigheid.

Als we door een eenzijdige oriëntatie op de huidige po-
litiek van de EEG te laat onze aandacht en investerin-
gen op deze nieuwe ontwikkelingen richten, missen we
onze kansen op aansluiting bij een snel opkomende lijn
op het energiegebied.
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7-2 Nucleaire technologie

Op het gebied van bulk goederen, overslag en transport
zijn de Nederlanders uiteraard sinds jaar en dag erken-
de experts. Investeringen in uitbreidingen daarvan zijn
dan ook investeringen in een gebied van nationale sterk-
te.

Het tegendeel geldt helaas op het gebied van krachtcen-
trales, waarop sinds bxjna een eeuw grote tradities en
sterke marktposities zijn opgebouwd door machtige in-
dustrieën in de ons omringende landen. Het is dan ook
een belangrijke vraag of bij verdere uitbouw van onze
kleine en gefragmenteerde nucleaire industrie het maxi-
maal mogelijke van nieuw te bouwen centrales in ons
land zal worden besteld. Zowel de aanbestedingen van de
centrale Borssele-I en Maasbracht, die voornamelijk aan
buitenlandse ondernemingen werden gegund, zouden hier-
over twijfel kuruien wekken. De berekeningen over de
werkgelegenheid kunnen dan ook alleen met zekerheid
(voor een zekere periode) realiteit worden, indien het
voorgestelde staatsmonopolie zeggenschap krijgt over
wie de bouw van de centrales krijgt gegund.

De huidige situatie ten aanzien van onze nucleaire in-
dustrie is ontstaan doordat de eerste investeringen in
produktiemiddelen, mensen en kennis zijn gedaan in een
tijd (kort na de oorlog), dat men dacht dat het vrije
marktmechanisme ook voor dit gebied zou gelden. Dit
marktmechanisme ontbreekt hier echter vrijwel geheel.
Het is vervangen door een planmechanisme, waarin over-
heden die naar autarkie op dit gebied streven het laat-
ste woord hebben. Het feit dat de grote landen (dus de
belangrijkste delen van de markt) eigen grote industrie-
en op dit gebied hebben, versterkt deze tendens uiter-
aard. Het gevaar van over-investering in een Nederland-
se nuci^üire industrie is dus bepaald niet denkbeeldig
en wordt groter naarmate deze door stimulering van de
overheid nog groeit, . •

Deze sterk door nationale overheden bepaalde situatie
is dus geenszins gunstig voor een blijvend gezonde po-
sitie van-een eigen nucleaire industrie. Aan de andere
kant verdwijnt hierdoor1 echter ooit de nopézfak éen ei-
gen industrie op té bouwen, aangezien bij aankoop van
een centrale in ëén van de vele landen, die reeds een
sterke industrie op dit gebied hebben, compensatie-op-
drachten aan Nederlandse bedrijven bedongen kunnen wor-
den.

Naast al deze argumenten, die twijfel doen rijzen aan
de wijsheid een Nederlandse nucleaire industrie verder
uit te bouwen moet ook nog cp' het volgende gewezen wor-
den. Als een dergelijke industrie, die zich bezig houdt
met de bouw van onderdelen van reaktoren voor eigen ge-
bruik en voor export, eenmaal is opgebouwd, wil men hem
uiteraard zo goed mogelijk draaiende houden'. .Hierdoor
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kan men in uiterst pijnlijke dilemma's verzeild raken,
waarbij gekozen zal moeten worden tussen werkgelegen-
heid enerzijds en levering van centrales anderzijds
aan landen, die men op politieke gronden eigenlijk geen
kerncentrales zou mogen toevertrouwen. Het antwoord op
de vraag of men in Nederland de nucleaire industrie
verder dient uit te bouwen,- hangt dus nxet alleen samen
met het in ons land te voeren industriebeleid, maar ook
met de door Nederland te voeren buitenlandse politiek.
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HOOFDSTUK 8 VEILIGHEID

8-1 De nieuwe studies

De rapporten van de Commissie Reactor Veiligheid (CRV)
en de Gezondheidsraad (GR) geven een gewogen oordeel
over de problemen van kernenergie (overigens «onder
nieuwe feiten aan te dragen).
Zij geven op vijf hierna te. noemen zaken evenwel, geen
bevredigend antwoord.

8-2 Onbeantwoorde vragen

8-2.1 Radioactief_afval

Ten eerste is er het onopgeloste probleem van de ver-
werking en de opslag van het nucleaire afval. De CRV
stelt dat probleem duidelijk. Van de door haar aange-
geven mogelijkheden om met dit probleem te leven kan
alleen het alternatief overwogen worden om de bestraal-
de reaktorstaven in hun omhulsel als zodanig op te
slaan, totdat een verantwoorde verwerkingsmethode voor
dit afval bekend is. Dit betekent een beperking van het
kernenergieprogramma dat tot dat moment uitgevoerd kan
worden, bewaking van die opslag en een verbod dit afval
te gebruiken om er da splijtstof voor experimentele
kweekreaktoren als Kalkar uit te .vervaardigen.
Dit afval plaatst ons voor' een dilemma.
Het afval bevat actiniden,'die minstens een half mil-
joen jaar buiten de biosfeer moeten blijven. Hier weet
ook de GR geen raad mee, buiten de mogelijkheid dat men
door opwerken van het afval en "uitbranden" van de acti-
niden deze kan verwijderen.
Weliswaar kan men dan het afval waarschijnlijk wel ver-
antwoord in zout opslaan, maar deze methode betekent
automatisch dat plutonium wordt afgescheiden, met alle
bekende problemen.

Hoewel het RCN in een technisch rapport voor een opslag
ir. zoutlagen in principe mogelijkheden ziet, stelt de
Gezondheidsraad terecht dat meer gedétailleerdi en toe-
gespitst onderzoek naar de technische en juridische- as-
pecten noodzakelijk is. '

8-2.2 Stralingsrisico

Ten tweede eist het rapport van de GR over de bevolkings-
risico's commentaar. De extra stralingsbelasting voor de
omwonende'bevolking, afkomstig van een normaal werkende
kernreaktor (door de GR gesteld op max. 30 mrera per jaar)
is gering ten opzichte van de reeds bestaande natuurlijke
achtergrondstraling.

Men neemt, bij gebrek aan andere gegevens, aan dat stra-
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lingsschade recht evenredig toeneemt met de hoeveel-
heid ontvangen straling. In de VS en in Duitsland is
een lagere norm voor dit risico gesteld (5 mrem per
jaar». Terecht heeft de CRV besloten bij de goedkeu-
ring van installaties deze strengere norm te hanteren.

Een ernstiger bezwaar tegen het rapport van de GR is
evenwel dat het stralingsrisico voor de werknemers
in de kerncentrales alleen wordt beschouwd als bij-
drage tot de gemiddelde bevolkingsdodis. Het valt te
betreuren dat de GR zich beperkt tot de opmerking'dat
het specifieke risico,voor de werknemers zélf tot de
opdracht van de CRV foorde. Daar toont de Gezondheids-
raad dat ze haar eigen verantwoordelijkheid wel erg
beperkt ziet. Immers, de CRV bewijst dat de werkers,
in de nucleaire bedrijvigheid een extra risico lopen.
De internationale norm, die men nu voor deze werkers
hanteert- (5 rem per jaar) is zo hoog, dat de kans op
kanker voor hen aanzienlijk hoger ligt dan voor de
rest van de bevolking. Hèt verdient aanbeveling deze
norm om deze reden te herzien (10 of 30 rem per
leven, met een maximum van 5 rem per jaar).

8-2,3 Ongeyjilenrisico^s_en_vestigingsngrmen

Het derde probleemgebied, dat van commentaar moet
worden voorzien, is dat van de mogelijke ongevallen.
De rapporten beperken zich tot reactorongevallen. De
berekende kans hierop is klein. We zullen deze kans
dan ook nooit kennen uit een statistiek van ongeval-
len die zich zullen voordoen. Derhalve moet de kans
op zulke ongevallen worden geschat uit deelrisico's
over het defect raken van ieder van de vele onderde-
len van een reaktor, een opwerkfabriek of een opslag-
faciliteit. Voor de reaktor is dat gebeurd in de rap-
porten van de CRV en RASIN, waarbij het laatste tot
een lager risico komt dan het eerstgenoemde. Dat
geeft aan hoe onzeker deze kansschatting is. Hierbij
zijn niet alle.kansen op menselijk falen in de be-
schouwingen meegenomen.

Vastgesteld moet worden dat we te maken hebben met
. ongevallen waarvan de kans dat ze optreden heel klein
is, maar waarvan de gevolgen heel groot kunnen zijn.

. Het risico dat bepaald wordt door het produkt van
kans- en gevolg is volgens de huidige inzichten voor
kerncentrales lager dan andere risico's verbonden aan
menselijke activiteiten.'

Terecht.stelt de GR dat het oordeel over het al dan
niet aanvaardbaar zijn van dit risico aan de politie-
ke meningsvorming moet worden overgelaten.

Een ernstige tekortkoming is tevens dat de rappd. \.en
..zich niet uitspreken over de tegenmaatregelen die
bij calamiteiten genomen moeten.worden.
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In verschillende landen, met name in de VS worden bij
de keuze van vestigingsplaatsen voor kerncentrales
steeds strengere normen gehanteerd t.a.v. toegestane
bevolkingsconcentraties rondom kerncentrales. Het is
alleraunst zeker of met dese normen kerncentrales in
de ruimtelijke ordening van Nederland acceptabel zijn.
Aangezien de Nederlandse overheid zich t.a.v. de on-
gevallenrisico's van kerncentrales op Amerikaanse stu-
dies beroept (het Rasmussen rapport) behoort zij als
logische consequentie hiervan tevens te motiveren
waarom in Nederland minder strenge vestigingsnormen
dan in de VS gehanteerd zouden moeten worden. De ves-
tigingsnonnen worden immers in belangrijke mate be-
paald door het ongevallenrisico.

Als vierde punt eist het mogelijk misbruik van pluto-
nium aandacht. De CRV stelt terecht dat splijtstof
eerst aan hét buitenland (voor opwerking) mag worden
aangeboden indien de overtuiging bestaat dat dit niet
zal worden gebruikt voor de fabrikage van atoombommen.
Minimale voorwaarden zijn volgens haar dat de partner
het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend en dat
de transactie geschiedt volgens de IAEA-rlchtlijnen.
Dit minimum is onvoldoende daar de IAEA niet alle sta
dia van de nucleaire keten overziet,<geen recht van
inspectie daarover heeft en zich moet beperken tot
civiele toepassingen» Op deze wijze is ontvreemding
van radioactief materiaal, moeilijk en zeker niet tij
dig uit haar moekhouding te constateren.

De zorg van de GR over de effectiviteit van het non-
proliferatieverdrag is daarom alleszins gefundeerd.

8-2.5 Sabotage

Als vijfde punt moet worden gewezen op de gevaren van
sabotage van kerncentrales en andere delen van de
splijtstofcyclus. Behalve de mogelijkheid om één kern-
centrale onklaar te maken, moet rekening gehouden wor-
den met doelbewuste pogingen om een reactor;tot kern-
smelting te brengen met emissie van grote hoeveelheden
radioactief materiaal. Deze problematiek krijgt vol-
strekt onvoldoende aandacht in de overheidsrapporten.

Het is tevens goed zich te realiseren, dat bij gestage
toename van het aantal kerncentrales op den duur een
maatschappijstructuur vereist is om de splijtstofcyclus
afdoende tegen sabotage te beveiligen, die afbreuk kan
doen aan verworven democratische grondrechten.
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HOOFDSTUK 9 DISCUSSIE

Uit de in het voorgaande gegeven analyse moge blijken, dat
de Energienota op meerdere belangrijke punten tekort schiet.

Ten eerste ontbreekt daarin vrijwel iedere sociaal-economi-
sche kwantificering van de alternatieven van kernenergie.
Daardoor komt er uit de nota niet voldoende naar voren, dat
er nog mogelijkheden voor een keuze bestaan en uiteraard
nog minder, welke mogelijkheden dit dan zijn.

Ten tweede maakt de nota niet duidelijk, welke sociaal-eco-
nomische doelstellingen (naast het minder afhankelijk worden
van de "olielanden") zij als de belangrijkste ziet.

Deze doelstellingen kunnen (per geïnvesteerde gulden) bijv.
zijn: een maximale energiebesparing of

maximale nationale arbeid tot 1985 of
grootste handelsbalansvoordeel of
grootste verbetering van de structurele werkgelegenheid
na 1985 of
~de kortste tijd die nodig is om investeringen terug
te verdienen.

Het handelsbalansvoordeel wordt vooral van belang tegen de
tijd, dat onze inkomsten uit de aardgasexport wegvallen.

In tabel 2 zijn voor een reeks van uiteenlopende activitei-
ten volgens bovengenoemde doelstellingen weergegeven (afge-
leid uit tabel 1). Hieruit blijkt dat voor 4 van de 5 genoem-
de sociaal-economische doelstellingen investeringen in kern-
energie minder zinvol zijn dan investeringen in alle overige
besproken activiteiten. In de practijk 2al een politiek com-
promis tussen deze mogelijkheden gevonden moeten worden.

Ten derde is in de Energienota niet vermeld dat bij een
"gewijzigd" beleid - door hst achterblijven van het verbruik
bij de reeds nu als veel te hoog bekend staande prognoses -
tot 1977 eigenlijk geen beslissing over het in aanbouw nemen
van nieuwe'centrales nodig is. Dit gewijzigd beleid komt
overeen met de nieuwe prognoses van de SEP. Worden de bespa-
ringen nog groter, hetgeen haalbaar is zoals in deze nota
wórdt beschreven, dan kan de beslissing met nog eens twee
jaar. worden uitgesteld. Bovendien lijkt het zeker niet onmo-
gelijk, dat ook zonder bewust ingrijpen de groei van het ver-
bruik nog weer kleiner zal zijn dan reeds thans wordt aange-
nomen ,'

Het is van het allergrootste belang, dat het overheidsbeleid
zich zo spoedig mogelijk ook richt op een groot aantal econo-
misch aantrekkelijke besparingsmogelijkheden. Hoe eerder men
hiermee begint, des te meer tijd en financiële ruimte men
krijgt om de middellange en lange termijn-energieproblematiek
op te lossen.

De overheid heeft in de afgelopen 15 jaar grote investeringen



gedaan ten behoeve van de opbouw van een Nederlandse nucle-
aire industrie. Het is op den duur onhoudbaar ore reeds ge-
dane investeringen blijvend als hoofdargument te gebruiken
om activiteiten voort te zetten die lang geleden, op inmid-
dels achterhaalde gronden, uijn gestart.

Slechts een gedegen, realistische prognose van de grootte
van het marktaandeel dat een Nederlandse nucleaire industrie
kan bereiken, mag de basis zijn voor de vaststelling of deze
industrie nog toekomst heeft of niet. Het is dan ook volle-
dig juist dat deze methode veelvuldig gebruikt wordt om niet-
nucleaire industrieën in Nederland door te lichten, maar het
wekt verwondering dat hij kennelijk niet toegepast wordt op
de nucleaire industrie, inclusief de uraniumverrijkinga-in-
dustrie. Voortgaan met het subsidiëren van niet-rendabele
activiteiten is een luxe, die de Nederlandse economie zich
steeds minder kan veroorloven.

In hoofdstuk 8 (Veiligheid) is betoogd, dat er ondanks de
aan de regering uitgebrachte rapporten nog wezenlijke vei-
ligheidsvragen blijven ten aanzien van het gebruik van kern-
energie. Slechts middels een politiek besluit is uit te ma-
ken in hoeverre onze samenleving met de daaraan verbonden
risico's wil leven.

Zij,die kernenergie nu willen invoeren, dienen tenminste
twee maatregelen te overwegen: voorlopige opslag van het
nucleaire afval in z'n huls en een zeer zorgvuldige uitvoe-
ring van de procedure van de planologische kernbeslissing,
opdat ook de bevolking rond de vestigingsplaats van de cen-
trale deze in meerderheid accepteert. Een positief standpunt
ten aanzien van kernenergie op enige schaal is o.i. echter
nog niet verantwoord te verdedigen zonder nadere studies
van het afvalprobleem, de arbeidsrisico's en de beveiligings-
problematiek .
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Besparing op huishou-
delijke elektriciteit

Besparing door wartn-
te-isolatie van nieuw-
bouw

Idem voor oude hui-
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Besparingen door een
beter ontwerp van
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Eén kernenergiecen-
trale van 1000 MW
i.p.v. één kolen-
centrale installe-
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1985

t

miljard

miljard

miljard

miljard

miljard

miljard

miljard
meer

1 Manjaren
j arbeid tot
! 1085 (na-
I tlonaal)
i
i

20.0002>

43.000

64.0002)

n.ooo2)

14.0002)

10.000

2.800
meer

I
Fractie te
realiseren
tot 1985

50%

100%

50%

70%

50%

-

-

1985 in de energiesector
! "
Tijd nodig

on. investe-
ring terug

j te verdie-

nen (51

2 j aren

7 j aren

13 jaren

5 jaren

4 jaren

4 jaren

4 jaren
meer

(totaal
8 jaren)

i

Jaarlijks
handelsba-
lansvoor-
deel na

1985 (5)

f

0,6 miljard

0,4 miljard

0,3 miljard

Q,l5miljard

0,25miljard

-

0,05miljard

0,2 miljard

te investerer

Geschatte
verbetering
structurele
werkgelegen-

heid; aantal
extra ar-
beidsplaat-
sen na 1985

1000

2500

-

-

500

20003)

-

Kosten-
besparing
in energie
per gezin

in 1985 (5)

f )

180

400

250

100

70

-

3 5 • • " • ' •

1) D.w.z. een geïnstalleerd vermogen van 2.000 MWe. ' '. -

2) Arbeid welke in behoorlijke mate flexibel is in te zetten naar de seizoenen of naar flauwte1 óp de bouwmarkt.

3) klleen nog kolenoverslag en -transport, nog geen chemie op basis van kolen ' .

4) Indien het kostprijsvoordeel van deze elektriciteitsopwekking inde/rdaad de konsument, direct oï indirect, ten goede komt,

5) Elektriciteit a 10 c/kWh, fossiele brandstof a 1,7 c/kWh(th), , , . . '_

6) Zie noot bij tabel 2- Voor de kerncentrale is f 1500/kW gerekend, voor de kolencentrale f 1000/kW



Tabel 2 Prioriteiten voor het energiebeleid volgens de verschillende sociaal-economische doelstellingen afgeleid uit tabel 1

AKTIVITEIT/PRIORITEIT

Besparing op huishoudelijke
elektriciteit

Besparing door warmte-iso-
latie van nieuwbouw

Idem voor oude huizen in
goede staat

Idem, alléén muren

Besparing door een beter
ontwerp van cv.-ketels

Investeren in kolenbedrij-
vigheid in de haven

Eén kernenergiecentrale
van 10U0 MW i.p.v. een 1)
kolencentrale installeren

Doel 1: maximale
energiebesparing
per geïnvesteerde
gulden

prioriteit 1 -\

prioriteit 4

prioriteit 5

prioriteit 3

prioriteit 2

prioriteit 6 1

prioriteit 7

Doel 2: maximale
nationale arbeid
tot 1985 per ge-
investeerde gulden

prioriteit
r 1 t/m 6 -i

ex

aeguo

prioriteit 7

Doel 3: grootste
handelsbalans-
voordeel na 1985
per geïnvesteer-
de gulden

prioriteit 2

prioriteit 5

prioriteit 6

prioriteit 4

prioriteit 3

prioriteit 7

prioriteit 1

Deel 4: "grootste
verbetering
structurele,
werkgelegenheid
na 1985 per .ge-
investeèrde
gulden •

prioriteit 3

prioriteit 2

prioriteit geen

prioriteit geen

prioriteit 4

prioriteit 1

prioriteit 5

Doel .': kortste
t i j d n o d i g bra ••/'."•'
het geïnvesteër-'
de geld terug
te verdienen

prioriteit 1

prioriteit 6

prioriteit 7 ; . •;

prioriteit 5

prioriteit 4 :..".''
• • ' • • ' .

prioroteit 3 .'.'.:
:.

prioriteit 2 .̂

' • ' • • •

1) Ter verduidelijking: Voor een bepaalde elektriciteitsproductie kan men hetzij een kerncentrale, hetzij een kolencentrale

bouwen. In deze regel wordt steeds het verschil tussen deze twee alternatieven genomen en voor elk

doel vergeleken met het verschil in investeringen.



Tabel 3

winter

74/5

75/6

76/7

77/8

78/9

79/0

80/1

81/2

82/3

83/4

84/5

85/6

ONZE hoogste

verbruiks-
piek

MW

8220

8713

9236

9790

10378

11000

11660

12243

12855

13498

14173

14881

raming

minimum
te install,
vermogen 3)

MW

10275

10892

11545

12238

12972

13750

14575

15304

16069

16873

17716

18602

Prognose v.cL
structuurschema

verbruiks-
piek

MW

8220

9I312)

101422)

,J12662)

125142)

13900

14595

15325

16091

16896

17740

18627

minimum
te install,
vermogen 3)

MW

10275

11413

12678

14082

15642

17375

18244

19156

20114

21119

22175

23284

Herziene SEP

verbruiks-
piek

MW

8220

8899

9424

• 9976

10551

11166

11789

12472

13188

13948

14839

15698

prognose

minimum
te install,
vermogen

MW

10275

11124

11750

12470

13189

13958

14736

15590

16485

17435

18459

19623

geInst.
vermogen
(besteld)

MW

12393

toenemend

tot " :

16765
„ 1)

,. 1)

,. 1)

. « *> .

. ... "I),
. „ 1)

1) Hier moet warden afgetrokken het van 1979 tot 1985 buiten dienst te stellen vermogen, tot 1985 hooguit 1000 MW...

2) Deze cijfers staan niet in het structuurschema, maar zijn verkregen door interpolatie tussen de echte piek voor 1975 en :

de gegeven prognose voor 1979/80. •' \, ' • '

3) Verbruikspiek + 25% - • *> -

Wij wijzen ei: ook op dat het elektriciteitsverbruik per inwoner in Nederland sneller is toegenomen dan in de buurlanden.

Over de periode 1963-72 bijvoorbeeld per jaar 6,7% in West-Duitsland, 6% in frankrijk, 5,7* in Italië, 6% in België én .

8,5% in ons land. De oorzaak is zonder twijfel ons industrialisatiebeleid, dat gericht was op energie-intensieve industrie.
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BIJLAGE ENERGIEBESPARING

1. Inleiding

In publicatie 19 van de Stichting Toekomstbeeld der
Techniek (STT 19) wordt uitvoering ingegaan op mogelijke
besparingen van energie. Tabel 14 (pag. 175) toont dat
een grote besparing kan worden bereikt in de sector wo-
ningen en huishoudens. Naast deze willen wij hier alleen
no^ de mogelijke besparingen van elektriciteit in indus-
trie, kantoren en andere grote gebouwen bespreken. Voor
andere besparingsmaatregelen, waarvan vele ook economisch
zinvol zijn, verwijzen wij naar STT 19. Al onze getallen
komen uit deze publicatie. Wij gebruiken de afkortingen
k = 103, M = 10*. G = 109.
De besparingen vallen uiteen in twee groepen. Wij bespre-
ken ze in de volgende secties afzonderlijk.

2. Elektriciteitsbesparing

2-1 Elek trici tei tsbesgp.ring^in^

Wij beschouwen de volgende verbeteringen:

geschat per gezin in 1985:

bespa- extra extra

dikkere isolatie van koel-
kasten
dikkere isolatie van diep-
vriezers
koken en warm water op gas
i.p.v. elektrisch
licht met hoger rendement
(lampf armatuur»
hoger rendement van stof-
zuiger
wasmachine vullen met warm
water uit gasgeyser
af wasmachine vullen met
warm water uit gasgeyser
CV pomp die afslaat als hij
niet nodig is

ring

kWh(e)/y

Ü20X

120x

480

340

40

380

360

220

gas
verbr.

kWh(th)/y

-

-

720

-

-

570

540

kost

ƒ

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

150

130

50

2160 1830 330

Bij de besparingen (afgerond op 20 kWh(e)/y) is rekening
gehouden met de te verwachten penetratiegraad van alle
toestellen in 1985. Door betere rendementen van de eom-
pressoreenheden is bij de koelinstallaties (x) nog gro-
tere besparing mogelijk. Voor de berekening van het extra
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gasverbruik is het rendement van gasverwarming op 2/3
van dat van elektrische verwarming gesteld.

De kosten zijn geschat als in STT19, behalve dat voor
koel- en vrieskasten gebleken is dat de kosten verwaar-
loosbaar zijn. Wel verliest men iets gebruiksgenoegen:
grotere afmetingen voor gelijke inhoud. De voornaamste
kosten komen door de extra warmwaterleidingen die voor
was- en afwasmachines nodig zijn.

Wij nemen aan dat tot 1985 deze besparingen in de helft
van alle toestellen, overeenkomend met 2,1 miljoen huis-
houdens kunnen worden ingevoerd. De besparing vermindert
dan het. landelijk piekverbruik, bij een belastinggraad
van 65% met 2160 x 2,1 x 106/(8766 x 0,65) = 800 MW(e).
Dit komt overeen met een geïnstalleerd vermogen van
1000 MW. De kosten zijn 700 miljoen gulden (700 MfU

2- 2 Elektricitei tsbesgarir3;g_in_industrie<->en_oyeri3_verbruik

Industrie en"overig© verbruikers" gebruiken samen ca.
2/3 van alle elektriciteit. In STT 19 is relatief wei-
nig aandacht besteed aan de mogelijkheden hier bespa-
ringen te realiseren, maar de mogelijkheden zijn legio.
Wij noemen er enkele:

lagere lichtniveaus, meer gebruik van plaatselijke
i.p.v. algemene verlichting

- lampen en apparaten (liefst automatisch) uitschakelen
als zij niet nodig zijn

- zonwering, kleinere ramen, en alle andere genoemde
besparingen geven bovendien een extra besparing op
air-conditioning . .

- isolatie van elektrische ovens e.d.

- gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit
voor industriële processen

gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit
("Total Energy")

Het is niet mogelijk voor de eerste vijf punten de besparin-
gen hier te kwantificeren. In vele gevallen kan men met
weinig moeite en kosten tientallen procenten besparen.

"Total Energy" verdient meer toelichting. Het gaat hier
om middelgrote (100-2000 kW) gasturbines of .uotoren die
een. generator aandrijven,- en waarvan de afvalwarmte ge-
bruikt wórdt voor de centrale verwarming van een gebouw
of wijk. Het: door de TE installatie geleverde vermogen
volgt steeds de warmtebehoefte; 's zomers is hij dus uit.
Dé geproduceerde .elektriciteit wórdt in het gebouw ge-
bruikt, of kan in een enkel geval (mét de nodige techni-

. sche voorzorgen om complicaties te vermijden) aan het net
worden teruggeleverd. De belastinggraad komt op 30 tot
40 procent. . •
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Ondanks de kleinere vermogens zullen de investeringen
per kW voor TE systemen kleiner zijn dan voor elektri-
sche centrales. Dit komt omdat er geen eigen koelwater-
voorziening nodig is {de CV is er toch), de civiele kos-
ten (gebouw) laag zijn, men niet hoeft te mikken op een
hoog rendement van elektriciteitsopwekking, en de eenhe-
den in grote serie kunnen worden gemaakt. Het totale ren-
dement is boven 70 procent, het elektrische rendement
ca. 30 procent.

De jaarpiek van het elektriciteitsverbruik valt in het
koude jaargetijde, als TE installaties op vol vermogen
werken. Bij een opgesteld vermogen van 1000 MW aan TE
zal men daarom 1000 MW aan fossiele centrales of kern-
centrales kunnen besparen. Ook het hoogspanningsnet
(ƒ 600/kW) kan lichter worden. Het laagspannings distri-
butienet (f 600/kW) moet even zwaar blijven als zonder
TE, want het moet zonodig de belasting kunnen overnemen.
Wat de brandstofkosten betreft, wordt de brandstof die
de TE meer verbruikt dan een CV installatie alleen, met
een rendement van meer dan 80% in elektriciteit omgezet,
tegen een rendement van 38% in een fossiel gestookte
centrale. Wij krijgen zo de volgende vergelijking:

TE Fossiel Kern
investering in de centrale in i/kW(install) 600 750 1500
investering in distributie " 600 1200 1200

investering totaal 1200 1950 2700

Brands tof kor <-en (zie bijv. Drs. de Vries,
E.S.B., 20 aug. 1975) in c/kWh(e) ca.2 ca.4 ca.l

Besparingsschatting
Het lijkt ons een zeer voorzichtige schatting, als wij
aannemen dat een door de overheid gestimuleerd bespa-
ringsbeleid, die minstens al de vijf bovengenoemde pun-
ten omvat, tot een besparing van 8% kan leiden t.o.v.
het verbruik bij ongewijzigd beleid. Dit is 5% van het
totale elektriciteitsverbruik. Door dit lagere verbruik
zal de piekbélastiiig in 1985 met zo'n 800 MW kunnen af-
nemen, of wel het geïnstalleerde vermogen met 1000 MW.
Het lijkt zeker, dat de kosten aanzienlijk lager zullen
zijn dan die voor elektriciteitsopwekking. Laten wij -
als heel ruwe schatting - hiervoor 700 M/ aannemen. Het
is duidelijk dat deze materie veel beter moet worden be-
studeerd.'

2-3 Conclusies

Opwekken en levering van elektriciteit kost van 1950 tot
ƒ 2700/kW(e) geïnstalleerd vermogen, en daarenboven nog
de brandstofkosten.

Elektriciteitsbesparing door gepaste maatregelen is vaak
goedkoop, kan soms zijn kosten meer dan goedmaken, én
blijft in elk geval veel voordeliger dan elektriciteits-
produktie.
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Een conservatieve schatting toont dat tot 1985 door ge-
paste besparingen 2000 MW geïnstalleerd vermogen kan
worden bespaard.

Studie over de practische invoering van deze besparin-
gen moet intensief worden voortgezet.

3. Berparing .aan brandstof (aardgas) door woningisolatie
en betere verwarmingsinstallaties

3-1 Bestaande^woningen

Men kan de spouwmuren vullen met kunststofschuim of een
laag isolatiemateriaal aanbrengen. De kosten zijn ca.
f iof—/m

2. De warmtedoorlating wordt met ca. 0,9 W/m2C
verminderd, hetgeen, in ons klimaat (3000 graad-dagen per
stookseizoen) 65 kWh(th)/m2y besparing geeft. Bij 60%
thermisch rendement van de verwarmingsinstallatie en
een calorische waarde van 9,8 kWh(th)/m3 voor het gas,
bespaart men 11 m^ gas per jaar per m muurisolatie.

Isoleren van daken en vloeren, en het verminderen van
tocht geven vergelijkbare besparingen tegen vergelijk-
bare kosten. Dubbele beglazing kan ook kwantitatief
grote besparingen geven, maar heeft een beduidend on-
gunstiger kosten/baten verhouding.

Ruim 3 miljoen bestaande woningen zullen er in 1985 nog
zijn. Gemiddeld hebben zij 50 m2 muur. Als de helft van
die muren wordt geïsoleerd, besparen wij 8,1 x 109

kWh(th)/y (920 MW(th))) tegen 750 af kosten.

Volledige isolatie - ook dubbel glas - kan men schatten
op 3000 f/woïiing (cijfers uit STT 19 g Enêrgienota, CBS,
Bouwcentrum), en bespaart ca. 1300 m gas (13000 kWh(th))
per jaar. Totaal dus 19,5 x 109 kWh(th)/y (2200 MW(th)),
tegen 4500 tof kosten, als men 1,5 miljoen woningen iso-
leert. Wellicht zal deze isolatie in de toekomst door
technische ontwikkelingen nog goedkoper worden.

In een geïsoleerde woning kan volstaan worden met een
kleinere verwarmingsinstallatie. Dit geeft een kosten-
besparing, die echter voor bestaande woningen gering is.

3-2 Nieuwbouw ,

Isolatie" van de' muren van nieuwbouw levert ca. 1,2 W/m C
winst in warmtedoorlating, bij f 5/mz kosten.
Volledige isolatie van nieuwbouw .geeft ca. 2300 niJ/y
gasbesparing, tegen investeringen van * 3000/woning. Som-
mige bronnen, geven een lager bedrag, bijv. f 2200,—,
omdat de CV installatie kleiner kan zijn.

De totale besparingen voor 1 miljoen nieuwe woningen
zijn dus 7,2 x 109 kWh(th)/y (820. MW(th)) tegen 250 uf
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kosten (muurisolatie alleen), of wel 23 x 109 kWh(th)/y
(2600 MW(th)) tegen 3000 Mf kosten bij volledige iso-
latie.

3- 3 Kamertemgerajb uur

Door betere isolatie neemt de behagelijkheid van wonin-
gen toe. Men kan de kamertemperatuur lager nemen. Dit
levert een verdere besparing van brandstof, waarop wij
kortheidshalve niet verder in gaan. Evenmin gaan wij
hier in op de mogelijkheid met koudere woningen genoe-
gen te nemen; een temperatuurverlaging van 1°C leidt
tot een brandstofbesparing van 5 a 7%.

3-4 §etere_yerwarnjingsaggaratuur

Dit wordt uitvoerig opgesomd in STT 19, pag. 93-95. De
totale jaarlijkse besparing van 15,6 x 109 kWh(th)/y
(1780 MW(th)) wordt vooral bereikt door verbeteringen
aan CV ketels. Er is in deze cijfers al rekening mee
gehouden dat niet alle bestaande installaties omgebouwd
kunnen worden. Aan deze verbeteringen zijn relatief wei-
nig kosten verbonden, daar zij allengs opgenomen zullen
worden als "standaard". Als wij een. hoge bovengrens van
f 250/woning rekenen, komen de totale kosten op ca.
1000 Mf.

3-5 Samenvatting

De totale besparing van de bovenstaande alinea's is maxi-
maal 58 x IQ9 kWh(th)/y (6600 MW(th)), tegen investerin-
gen van 8500 Mf.

Alleen muurisolatie van oude woningen en betere CV in-
stallaties Jeveren 24 x 109 kWh(th)/y (2700 MW(th)) tegen
slechts 1800 Mf aan investeringen.
Muurisolatie van nieuwbouw is nog voordeliger, maar het
lijkt uit ander oogpunt wenselijk nieuwbouw liever met-
een volledig te isoleren. De cijfers tonen duidelijk de
wet van de verminderde meeropbrengsten voor deze bespa-
ringen.

Deze besparingen aan aardgas moeten worden afgewogen
tegen de andere voordelen die men bereikt, indien dit
geld anders wordt geïnvesteerd.


