Rapport Hernieuwbare Energie
Informatiedossier voor het debat

Deel 1: HE-Fundamentals
Hoofdstuk 2: Waarom hernieuwbare energie?

6 april 2011

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Wetstraat 34-36, 1040 Brussel  T +32 2 209 01 11  F +32 2 217 70 08  info@serv.be www.serv.be

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2

Leeswijzer
Voor u ligt het tweede hoofdstuk van deel 1 ‗HE Fundamentals‘ van het SERV-rapport hernieuwbare energie.
Het deel ‘HE Fundamentals’ bundelt feiten, cijfers en informatie over enkele kernvragen
rond hernieuwbare energie en hernieuwbare energiebeleid (wat, waarom, hoe). Het wil algemene, generieke informatie aanreiken. Hier en daar zijn bij wijze van illustratie gegevens
opgenomen over de Vlaamse situatie, maar zij vormen niet de focus van dit hoofdstuk. De
echte beschrijving en analyse van de Vlaamse situatie komen in de delen 2 en 3 van het
rapport aan bod.
Het deel ‗HE Fundamentals‘ is uitdrukkelijk niét enkel gericht op leken in de materie. Het richt
zich ook op beleidsmakers en specialisten. De problematiek is immers veelzijdiger en complexer dan vaak wordt onderkend. Een genuanceerde kijk en een gemeenschappelijke kennisbasis zijn essentieel voor een goede maatschappelijke discussie over het hernieuwbare
energiebeleid.
Het tweede hoofdstuk van deel 1 ‗HE Fundamentals‘ behandelt de vraag ‗waarom hernieuwbare energie?‘

Dit rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als
insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies.
Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERVwerkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking
van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERVsecretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig
niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk advies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige
HE-beleid formuleren.
De SERV wil ook alle personen en instanties die informatie hebben aangeleverd uitdrukkelijk
bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Uiteraard kunnen zij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in het rapport.
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Hoofdstuk 2: Waarom hernieuwbare energie?
1. Hoofdlijnen van dit hoofdstuk
De vraag ‗waarom inzetten op hernieuwbare energie‘ lijkt misschien triviaal, maar is dat
geenszins. Het antwoord op die vraag is immers in grote mate bepalend voor de aangewezen beleidsstrategie.
Vanuit een lange termijnperspectief is hernieuwbare energie een cruciaal onderdeel in een
grootschalige globale energietransitie. Die energietransitie is noodzakelijk om te zorgen
voor de technologische en maatschappelijke veranderingen die de uitstoot van broeikasgasemissies beperken en anticiperen op de fossiele schaarste. De benodigde veranderingen
zijn ingrijpend, zowel op technologisch als op maatschappelijk en beleidsmatig vlak, en vergen dus tijd. Net daarom valt geen tijd te verliezen. Die ‗sense of urgency‘ ontbreekt vandaag nog te vaak. Een centrale boodschap is dat voor het sturen en versnellen van de benodigde transities een nieuwe benadering nodig is, die expliciet gericht is op de
wisselwerking tussen technologie, maatschappij en beleid en die uitgaat van de noodzaak
aan geïntegreerd werken en denken in termen van meerdere beleidsdomeinen, bestuursniveaus en actoren tegelijk (zgn. systeembenadering).
Tegelijk worden er op korte termijn vaak heel wat voordelen aan hernieuwbare energie toegeschreven: vermindering van CO2-emissies (en andere vervuiling), energiebevoorradingszekerheid, groene jobs en groene groei, sociale cohesie… Een tweede centrale boodschap
van dit hoofdstuk is dat, indien men op korte termijn deze specifieke voordelen van hernieuwbare energie wil realiseren, er een expliciete strategie nodig is. Want de veronderstelde voordelen kunnen onderling conflicteren, ze gelden niet voor alle types hernieuwbare
energie en ze manifesteren zich niet altijd en overal. De meervoudige doelstellingen van het
HE-beleid realiseren zich m.a.w. lang niet automatisch. Veel hangt af van de keuzes in en
de vormgeving van het beleid, en van de concrete situatie. Naar gelang het voordeel dat
men wil nastreven, kan het te voeren beleid sterk verschillen.
In dit hoofdstuk wordt vervolgens, voor een reeks doelstellingen of voordelen die vaak worden toegeschreven aan hernieuwbare energie, bekeken (1) in welke mate hernieuwbare
energie daartoe bijdraagt of kan bijdragen en (2) hoe hernieuwbare energie zich verhoudt
tot andere mogelijke strategieën om die doelstellingen of voordelen te realiseren.
Is hernieuwbare energie een goede klimaat- en milieumaatregel?
 De inzet van hernieuwbare energie kan CO2-emissies vermijden. De netto-impact van
de inzet van hernieuwbare energie op de CO2-emissies hangt evenwel af van o.a. de
(netto)koolstofintensiteit van de gekozen hernieuwbare energietechnologie, de koolstofintensiteit van de vervangen installatie en de manier waarop het intermittent karakter van
bepaalde HE-bronnen wordt opgevangen. Modelmatige berekeningen die rekening houden met gehele energiesysteem zijn nodig om deze netto-impact te berekenen. Op wereldschaal en op Europese schaal verwacht men dat hernieuwbare energie ongeveer
een vijfde of een kwart van de vereiste CO2-emissiereducties op zich kan nemen.
 In bepaalde gevallen kan een verhoogde inzet van hernieuwbare energie leiden tot een
toename van de CO2-emissies doordat de vermeden CO2-emissies van de klassieke installaties niet opwegen tegen de CO2-emissies verbonden met de HE-installaties en tegen de CO2-emissies van de backup-installaties.
 Verder zijn er ook belangrijke interferenties in het klimaatbeleid zelf: op Europese schaal
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zullen de bindende Europese HE-doelstellingen voor de lidstaten ertoe bijdragen om de
klimaatdoelstellingen halen, maar ze zorgen niet voor extra reducties tot onder de CO2caps voor de lidstaten (regio‘s). In die zin vergroot de inzet op HE de beschikbare emissieruimte. De overheid heeft met haar intern HE-beleid overigens enkel invloed op de
hoogte van de niet-ETS-emissies; ETS-emissies vallen onder de CO2-caps voor bedrijven, zodat HE-maatregelen bij ETS-bedrijven voor de realisatie van hun CO2doelstellingen bij deze ETS-bedrijven vergemakkelijken.
De verhoogde inzet van HE-bronnen is noodzakelijk om de bindende HE-doelstellingen
die Europa oplegt te kunnen bereiken. Maar omdat de HE-doelstellingen relatieve doelstellingen zijn, is ook de inzet van energie-efficiëntie te beschouwen als evenwaardige
maatregel. Daarnaast is inzet van flexibele mechanismen eveneens mogelijk. Uit de
analyses blijkt in elk geval dat HE voorlopig geen beste optie is als een louter kostenefficiënt klimaatbeleid wordt nagestreefd: de inzet op hernieuwbare energie drijft de kosten
voor het halen van de klimaatdoelstellingen op aangezien er andere en goedkopere
maatregelen beschikbaar zijn om de broeikasgasemissies te verminderen. Gegeven de
bindende Europese HE-doelstellingen heeft dit als implicatie dat het des te belangrijker
is om ervoor te zorgen dat die HE-doelstellingen zo goedkoop mogelijk worden gehaald,
met name door de goedkoopste HE-maatregelen het eerst in te zetten. Niettemin kunnen er redenen zijn toch nu al te kiezen voor het stimuleren van hernieuwbare energie
als CO2-reductietechnologie (bv. energievoorziening differentiëren, bevoorradingszekerheid verbeteren, lokale milieuimpact van de energieproductie verminderen, innovatie
in de hernieuwbare energietechnologie promoten, transitie naar een koolstofarme samenleving inzetten, de lokale HE-technologiesector ondersteunen…).
Hernieuwbare energie kan emissies verbonden aan de verbranding van fossiele brandstoffen vermijden. Dat geldt zeker voor wind, waterkracht en fotovoltaïsch die geen
emissies veroorzaken, met uitzondering van de indirecte emissies. De netto-balans voor
biomassa-installaties is niet altijd even eenduidig. De kosten van hernieuwbare energie
als maatregel tegen lokale milieuvervuiling zijn erg hoog in vergelijking met andere milieumaatregelen.

Zal hernieuwbare energie de bevoorradingszekerheid verbeteren?
 De eindigheid van de niet-HE-bronnen en de onzekerheid over de beschikbare en benodigde timing voor een overschakeling op HE-bronnen, dwingen tot een energietransitie
met het oog op de verbetering van de bevoorradingszekerheid. Toch mogen we niet
verwachten dat op korte termijn, en misschien zelfs op langere termijn, de energiebevoorradingszekerheid in regio‘s zoals Vlaanderen sterk zal verbeteren. Het aandeel fossiele brandstoffen zal immers nog enige tijd dominant blijven. Bovendien is het binnenlands HE-potentieel relatief beperkt, waardoor we wellicht zelfs op langere termijn in
belangrijke mate van import van hernieuwbare energie afhankelijk zullen blijven.
 Als men een antwoord wil geven op de eindigheid van de energievoorraden, moet men
prioritair inzetten op hernieuwbare energietoepassingen die het gebruik van olie kunnen
vervangen omdat deze energiebron wellicht het eerst uitgeput zal zijn, gevolgd door
aardgas. Als men met HE vooral de afhankelijkheid van geïmporteerde energiebronnen
wil verminderen, moet men vooral inzetten op HE-bronnen die lokaal beschikbaar zijn.
Dat wil zeggen dat ingezet wordt lokaal beschikbare biomassa, windenergie, zonneenergie, … en niet op geïmporteerde biomassa.
 De inzet van HE-bronnen zal op korte termijn de marktwerking op de energiemarkten
niet substantieel verbeteren. Daarvoor is het aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening te beperkt. Bovendien is het niet zeker dat de bijkomende hernieuwbare
energieproductiecapaciteit in handen zal zijn van nieuwe spelers. De introductie van
hernieuwbare energie kan immers slechts de marktwerking op de elektriciteitsmarkt verbeteren, op voorwaarde dat het HE-beleid leidt tot de komst van nieuwe HEproducenten en leveranciers die de concurrentie met de bestaande producenten leveranciers kunnen aangaan zodat deze een substantieel aandeel in de elektriciteitsvoorziening op zich kunnen nemen én op voorwaarde dat het HE-beleid de (potentieel)
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nieuwe niet-HE-producenten en leveranciers niet hindert of ontmoedigt. Als aan deze
voorwaarde niet voldaan is, kan HE-beleid zelfs leiden tot een verslechtering van de
marktwerking.
Hernieuwbare energie kan op bepaalde momenten leiden tot lagere spotmarktprijzen
voor energie, maar de gemiddelde prijzen zullen toenemen. De toename hangt af van
het ambitieniveau en de efficiëntie van het gevoerde beleid en de mate waarin de kosten
van het HE-beleid in de prijzen worden doorgerekend.
De inzet van intermittente, netgebonden HE-bronnen zal de onzekerheden die verbonden zijn met de afhankelijkheid van de energienetten niet automatisch oplossen. Daarvoor zijn er andere maatregelen en instrumenten nodig.

Heeft hernieuwbare energie een belangrijke rol als motor voor meer welvaart?
 HE-beleid kan zorgen voor nieuwe jobs en groei. Dat bewijzen de sterke groeicijfers van
de HE-technologiesector. HE kan ook heel wat nieuwe technologische innovatie ‗triggeren‘.
 Met de uiteenlopende cijfers die circuleren over de gerealiseerde en verwachte groei en
werkgelegenheidscreatie in de HE- technologiesector moet evenwel zeer voorzichtig
worden omgesprongen. De hypothesen zijn niet altijd even duidelijk. In feite is een ander
soort onderzoek nodig om betrouwbare gegevens te verkrijgen (bottom-up ipv topdown). Dergelijke bottum-up studies zijn echter tijdrovend en niet eenvoudig.
 HE-beleid heeft bovendien niet alleen effecten op de HE-technologiesector, maar ook op
de sectoren die HE-technologieën toepassen, op de klassieke energiesector en op de
rest van de economie. Zo lijken niet alle in de HE-technologiesector gecreëerde werkgelegenheid bijkomende arbeidsplaatsen te zijn, maar worden ze ook ingevuld worden
door werknemers uit andere sectoren of uit het buitenland. De stimulering van de lokale
vraag naar HE-technologieën kan lekken naar buitenlandse HE-tech-productiesector. De
meerkosten van HE worden doorgerekend aan de consumenten en producenten (ofwel
via algemeen fiscaal beleid ofwel via de energieprijzen) en kunnen zo een negatieve invloed hebben op de concurrentiekracht van ondernemingen en op de koopkracht van
gezinnen. Enz. Daardoor is het netto-effect van een HE-beleid op de totale groei en
werkgelegenheid onzeker, en is veeleer sprake van structuurverschuivingen. In elk geval
is de HE-techsector is te klein om in crisistijden een heropleving van de economie te forceren.
 De mate waarin het HE-beleid jobs en groei zal creëren, hangt sterk af van de vormgeving van dat beleid, van de manier waarop andere beleidsdomeinen een stimulerend
flankerend beleid voorzien, en van een aantal omgevingsfactoren.
 Zo zullen de (lokale) sociaal-economische baten van het HE-beleid groter zijn als de
gecreëerde lokale vraag op een concurrentiële manier door lokale actoren ingevuld kan
worden in plaats van door import. Dat vereist dat informatie over de eigen HEtechnologiesector en diens concurrentiepositie in de internationale HE-technologiesector
wordt meegenomen in de vormgeving van het beleid.
 Het realiseren van exportsuccessen is cruciaal voor de duurzaamheid van de groei in de
HE-techsector en de HE-techjobs. Vandaag is die groei in veel landen immers nog in
sterke mate (te) afhankelijk van het gevoerde lokale subsidiebeleid. Maar exportsuccessen realiseren zal niet eenvoudig zijn. Heel wat andere landen zetten ook in op hernieuwbare energie als groeisector waardoor de concurrentiestrijd hard is. In enkele
segmenten van de HE-technologiesector zijn de kopposities al verdeeld en in de meer
mature segmenten worden schaalvoordelen en algemene loonkosten steeds belangrijker. De resterende exportmogelijkheden zijn dus sterk afhankelijk van de mate waarin
het HE- en innovatiebeleid er in slagen om via gericht onderzoek en ontwikkeling van
HE-technologieën en via gerichte lokale vraagcreatie hernieuwbare energietechnologiebedrijven te lanceren in bepaalde niet-mature nichesegmenten op de internationale
markt.
 Omdat bij HE productieactiviteiten meer toegevoegde waarde creëren dan installatie- en
onderhoudsactiviteiten, export mogelijk maken en de gecreëerde arbeidsplaatsen duur8
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zamer zijn (langduiger en minder afhankelijk van het gevoerde ondersteuningsbeleid),
verdient de stimulering van vooral productie-activiteiten voldoende aandacht in het HEbeleid. Het vormt een belangrijke uitdaging om dergelijke productieactiviteiten niet enkel
uit te bouwen maar ook te behouden aangezien de installatie, het beheer en het onderhoud van HE-technologieën meer lokaal gebeuren dan productieactiviteiten die gemakkelijker delocaliseren.
Een HE-beleid dat sociaal-economische baten nastreeft, moeten vergeleken worden met
andere manieren buiten het HE-beleid om groei en werkgelegenheid te promoten. Zo
blijkt dat de belangrijkste determinant voor innovatie inzake hernieuwbare energie niet
zozeer het HE-beleid is, maar wel de generieke innovatiecapaciteit van een regio. Ook
de exportmogelijkheden bv. hangen sterk af van de concurrentiepositie van de basissectoren.
Kleinschalige HE-toepassingen kunnen sociale cohesie bevorderen, zeker als ze vorm
krijgen via participatieve projecten. Hernieuwbare energie kan echter tot nieuwe maatschappelijke conflicten leiden, bv. over de inplanting van HE-installaties.

2. HE: cruciaal in een grootschalige energietransitie!
2.1. Twee hoofdredenen voor een ambitieus HE-beleid
Inzetten op hernieuwbare energie is cruciaal. Namelijk als onderdeel van de benodigde
grootschalige globale energietransitie. Daarvoor bestaan enkele belangrijke redenen.
Voor onze kinderen
Indien we gebruik willen maken van de aarde en deze zo intact mogelijk willen laten voor de
toekomstige generaties, dan kunnen we niet zonder hernieuwbare energie. Hernieuwbare
energie regenereert zichzelf en hernieuwbare energie helpt vermijden dat onze leefomgeving
door klimaatverandering aangetast wordt. Omdat we op dit moment echter ernstig afhankelijk
zijn van niet-HE-bronnen is een ‗transitie‘ nodig naar een wereld die in veel grotere mate dan
nu gebaseerd is op HE-bronnen.
Want het klimaat verandert
Het klimaat verandert nu al als gevolg van de stijgende broeikasgasconcentraties in de atmosfeer. De gevolgen zijn merkbaar bij smeltende ijskappen en gletchers, bij overstromingen
van laag gelegen gebieden door een stijgend zeeniveau en bij de grotere frequentie van extreme weersfenomenen. Om verdere klimaatverandering te stoppen, zijn zeer drastische
reducties van de broeikasgasemissies nodig. Men spreekt over reducties van 60% tot 80%
van onze huidige emissieniveaus tegen 2050. Dergelijke reducties zijn niet mogelijk als we
de belangrijkste bron van broeikasgasemissies, namelijk de verbranding van fossiele brandstoffen, niet drastisch aanpakken.
Dat kan door een combinatie van een sterke vermindering van het energieverbruik, een
overschakeling naar een koolstofarmere energievoorziening en een efficiënte en schone opwekking van fossiele energie. Deze drie elementen vormen volgens de Trias Energeticabenadering1 de kern van de vereiste energietransitie. In de tweede pijler, de overschakeling
naar een duurzamere energievoorziening speelt hernieuwbare energie een cruciale rol. De

1

CE Delft 2008, Handreiking Energietransitie Jaarprijs, Achtergrond informatie en uitgangspunten energieberekeningen, Notitie, augustus 2008, Opgesteld door: M.C.M. (Marjolein) Koot B. L. (Benno) Schepers, H.J. (Harry)
Croezen
9

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2

inzet op HE-bronnen vormt dus een belangrijk, maar niet het enige element in een grootschalige overgang naar een duurzamer energiesysteem Zie hierover verder in dit hoofdstuk
bij de bespreking van HE als klimaatoptie (3).
Want onze voorraden raken op
De energiebronnen waarop ons sociaal-economisch weefsel nu draait, raken op. Misschien
tijdens deze generatie en wellicht zeker tijdens die van onze kinderen. De Vlaamse Strategie
Duurzame Ontwikkeling schrijft terzake: ―De limiet van minstens een van de meest wezenlijke onderdelen aan de westerse economie en welvaart komt in zicht, namelijk het einde van
de beschikbaarheid van goedkope aardolie en aardgas als energiedrager en als grondstof
voor de volledige industrie. Dat zal op langere termijn bij ongewijzigd gedrag enorme gevolgen hebben op onze koolwaterstofgebaseerde energiesystemen én op onze economische
productie. Door de snelle groei van de vraag komt er ook druk op prijzen en beschikbaarheid
van andere grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen‖2.
We hebben dus vroeg of laat alternatieven nodig. En in de lijst van mogelijke alternatieven
hebben HE-bronnen belangrijke voordelen. Maar ze hebben ook nadelen, vooral omdat ze
niet zo simpel in te passen zijn in ons huidig energiesysteem. Zie hierover verder in dit
hoofdstuk bij de bespreking van de bijdrage van HE tot de energiebevoorradingszekerheid
(4) en hoofdstuk 4 van deel 1 van dit rapport.

2.2. Geen tijd te verliezen
Nu, want veranderingsproces vergt tijd
We weten niet precies hoeveel tijd de niet-HE-bronnen nog zullen meegaan. We weten ook
niet hoeveel tijd er nodig zal zijn om de overschakeling naar HE-bronnen te realiseren.
Schattingen variëren van 20 tot 40 jaar3. Dat is te traag in het licht van de lange termijnuitdagingen. De technologische en maatschappelijke vernieuwing moeten versneld worden om de
uitstoot van broeikasgasemissies te beperken en te anticiperen op de fossiele schaarste. Die
versnelling zal er niet zomaar komen. Het vereist een specifiek beleid om de benodige veranderingen snel in gang te zetten en ervoor te zorgen dat ons energiesysteem tijdig aangepast geraakt.
Een ‗sense of urgency‘ is essentieel voor dat vereiste veranderingsproces in de energievoorziening. De noodzaak om een grootschalige omschakeling naar HE-bronnen in te zetten,
wordt echter nog onvoldoende gevoeld. De omvang van de uitdaging waar we voor staan om
klimaatverandering te bestrijden, lijkt onvoldoende doorgedrongen. Hetzelfde geldt voor de
uitdaging om ook aan onze kinderen een continue en betaalbare energievoorziening te kunnen garanderen.
Uitdaging is enorm en veelzijdig
De omvang en complexiteit van de vereiste veranderingen kan moeilijk worden onderschat.
De overgang naar een duurzamer energiesysteem vergt ingrijpende wijzigingen in de wijze
waarop wij nu energie opwekken en gebruiken en dus aan de wijze waarop wij nu produceren en consumeren. Hernieuwbare energie is namelijk moeilijk in te passen in de ‗gewoonvoortdoen‘ energiestructuren en -gewoonten. Veel hernieuwbare bronnen zijn niet op vraag
beschikbaar maar wisselvallig, niet gecentraliseerd maar verspreid, niet geconcentreerd
maar diffuus, niet goedkoop om ze uit de grond te halen maar duur om te verzamelen. Ze
zijn technisch en economisch niet klaar om te beantwoorden aan de vereisten van de ener-

2
3

http://do.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/20101020_VSDO.pdf
Hirsch, Albrecht (2009)
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gie-intensieve praktijken van de geïndustrialiseerde en industrialiserende maatschappij.‘4
Hernieuwbare energie vereist dus verbeteringen aan de technologieën, grondige aanpassingen aan de energie-infrastructuur (slimme netten, meters, opslag…) en de energiestructuren, -organisaties en –gewoonten, drastische verhoging van de energie-efficiëntie van
het energiegebruik en aanpassingen aan de niet-hernieuwbare fossiele productie die de uitrol van hernieuwbare energie moet begeleiden.
Het is bovendien duidelijk dat technologische ontwikkelingen zoals decentrale hernieuwbare
energievoorziening en slimme netten samenhangen met andere technologische ontwikkelingen in de ruime energiesector zelf (gas, pijpleidingen, raffinage, waterstof, batterijen, koudewarmteopslag, warmtenetten, CO2-netten, biomassastromen, …), maar ook in de andere
nutssectoren (water, telecom) en daarbuiten. Zo is er interesse vanuit de watersector om
mee in te stappen in het verhaal van de slimme meters. Er is uiteraard ook de telecom- en
internettechnologie waar belangrijke spelers vandaag al activiteiten ontplooien in die richting.
Bij slimme netten gericht op sturing van de vraag zijn ook fabrikanten van intelligente huishoudtoestellen betrokken partij. Bij plug-in elektrische voertuigen is er een duidelijke band
met ontwikkelingen in batterijen en elektriciteitsnetten. M.a.w. innovaties op systeemniveau
zoals bij decentrale hernieuwbare energievoorziening het geval is, overstijgen de grenzen
van individuele bedrijven, sectoren, beleidsdomeinen en organisaties.
De ontwikkelingen zijn verder niet alleen technologisch, maar ook maatschappelijk. Keuzes
op technologisch vlak worden mee bepaald en gestuurd door de veranderende maatschappelijk behoefte aan energie en aard van de energievraag, de veranderende economische
structuur, de veranderingen in transportsystemen enz. Ook actoren en hun rollen veranderen. ‗Ketens‘ veranderen en daarmee ook de verantwoordelijkheden (bv. gewone bedrijven
worden energieleveranciers, rol van netbeheerders verandert, sterke regulatoren zijn nodig…). Er zijn linken met de arbeidsmarkt, de financiering van investeringen, aansprakelijkskwesties, vertrouwelijkheid van gebruiksgegevens enz. Er is dus een samenhang tussen
‗technologie‘ en ‗maatschappij‘, waarbij de richting en de snelheid van een maatschappelijke
transformatie wordt bepaald door het samenspel van veranderingen in ‗cultuur‘, ‗structuur‘ en
‗technologie‘ (zie figuur).
Voor dergelijke structurele veranderingen van de maatschappij wordt vaak het begrip transitie gebruikt. Het duidt op veranderingen in de technologie die gepaard gaan met onderling
samenhangende veranderingen op meerdere terreinen, zoals technologie, structuur en cultuur.
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‘Systeemdenken’ is noodzakelijk
Om succesvol te kunnen zijn, is een benadering nodig die de bovenstaande vaststellingen
expliciet als uitgangspunten neemt, en dus ook de moeilijkheidsgraad, de onzekerheden, de
kennistekorten, de wisselwerking tussen technologie en maatschappij, de soms tegengestelde visies en belangen en de beperkte ‗macht‘ van de overheid in grootschalige maatschappelijke veranderingsprocessen erkent en herkent. Dat vergt een nieuwe manier van kijken
naar deze problemen en een nieuwe manier van handelen en beïnvloeden. Centraal daarin
staat systeemdenken: denken in termen van vernieuwing en samenhang tussen op elkaar
inwerkende technologische, institutionele en maatschappelijk-culturele veranderingen. Aandacht voor die systeemdimensie is belangrijker dan een focus op specifieke aanbodtechnologieën6.
Rechtstreekse stimuli voor hernieuwbare energie (productiesteun, O&O-beleid, prijsinstrumenten…) bijvoorbeeld hebben weinig effect op de ondersteunende systeemcomponenten.
Zulke instrumenten stimuleren de productie, ongeacht de integreerbaarheid in het bestaande
systeem. Productiesteun voor groene elektriciteit bijvoorbeeld gaat geen investeerders aanzetten tot het voorzien van voldoende opslag-, transport- en back-up capaciteit. Een goede
systeemintegratie zal bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de hernieuwbare
energiecapaciteit (zie ook verder). In dezelfde zin leiden O&O- en productiesteun niet noodzakelijk tot meer of voldoende HE-projecten. De knelpunten zijn vaak niet (enkel) technologisch of financieel. Er zijn ook belangrijke niet--economische barrières in de ontwikkeling en
expansie van hernieuwbare – en ook andere – energietechnologieën. Het gaat dan bijvoorbeeld om administratieve barrières (bv. omslachtige vergunningsprocedures), beperkte toegang tot elektriciteits- en energienetwerken, het ontbreken van voldoende geschoold personeel,
informatiedeficits,
beperkte
maatschappelijke
aanvaarding
van
nieuwe
(energie)projecten (NIMBY ‗not-in-my-backyard‘ en BANANA ‗build-absolutely-nothinganywhere-near-anything‘) enz.
Het voorgaande betekent dat voor de energietransitie innovaties in het regulerend kader en
de beleidsstrategieën van even groot belang zijn als technologische innovaties. Immers, het
aantal marktactoren neem toe en hun rollen wijzigen (centrale en decentrale producenten,
leveranciers, evenwichtsverantwoordelijken, netbeheerders, netbeheerders van kleinere netten, ESCO‘s (Energy Service Companies) traders, regulatoren, (groepen van) afnemers,
databeheerders, overheden…) (‗multi-actor‘). Ook beleidsintegratie en bevordering van samenwerking tussen beleidsdomeinen en beleidssectoren zijn essentieel (‗multi-domein‘).
Bestuurlijke vernieuwing, gericht op een stabiel investeringsklimaat, een transparant beleid,
kwaliteitvolle regelgeving en deskundige en onafhankelijke regulatoren die incentives inbouwen voor vernieuwing, is dus ook onderdeel van de noodzakelijke aanpak.

2.3. Omgaan met meervoudige doelstellingen
Verschillende doelstellingen voor HE-beleid worden naar voor geschoven
Er geldt voor de diverse EU-lidstaten een Europese becijferde verplichting inzake hernieuwbare energie. Deze verplichting kan worden gezien als een primaire doelstelling of reden
voor het voeren van een HE-beleid. Maar er worden in de praktijk ook veel andere voordelen
van hernieuwbare energie aangehaald om het HE-beleid te motiveren en om bij een divers
publiek steun ervoor los te weken: vermindering van CO2-emissies en andere vervuiling, verbeterde energiebevoorradingszekerheid, groene jobs en groene groei, de bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie, sociale cohesie… We spreken hierna dan ook

Johan Albrecht stelt terzake: “Systeemdenken dient centraal te staan in strategische visies over hernieuwbare
energie. De ervaringen in Denemarken leren dat het veronachtzamen van cruciale systeemcomponenten kan
leiden tot het abrupt stilvallen van de investeringen in windenergie.“
6
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van meervoudige secundaire doelstellingen, die niet eenvoudig allemaal samen te realiseren
zijn7.
Voordelen van HE zijn geen automatisme en kunnen conflicteren
In de rest van dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat dat niet alle HE-technologieën en toepassingen kunnen bijdragen aan de realisatie van de aangehaalde secundaire doelstellingen, of toch niet in dezelfde mate. Ze gelden niet voor alle types hernieuwbare energie en
ze manifesteren zich niet altijd en overal. De meervoudige doelstellingen van het HE-beleid
realiseren zich m.a.w. lang niet automatisch. Veel hangt af van de keuzes in en de vormgeving van het beleid, en van de concrete situatie.
De verschillende secundaire doelstellingen van het HE-beleid kunnen bovendien conflicteren8. Zo kunnen windturbines erg goed scoren als maatregel voor de reductie van lokale milieuvervuiling terwijl ze met hun intermittent karakter een negatieve invloed kunnen hebben
op de leveringszekerheid, wanneer ze massaal worden ingezet. Een ander voorbeeld zijn
kleinschalige biomassa-installaties. Dergelijke installaties kunnen goed scoren op bevoorradingszekerheid als ze gebruik maken van lokaal beschikbare biomassa, maar kunnen ook
een negatieve invloed hebben op de lokale milieukwaliteit (afhankelijk van de geldende
emissiereglementering).
(Slim) kiezen is noodzakelijk, HE-mix zal verschillen
De vaststelling dat secundaire doelstellingen kunnen conflicteren, impliceert dat men in een
aantal gevallen zal moeten kiezen wat men belangrijk vindt, en wat minder belangrijk. Alle
secundaire doelstellingen zijn niet tezamen volledig realiseerbaar. Het HE-beleid meer richten op de ene doelstelling, zal vaak voor gevolg hebben dat men zal inboeten op de realisatie van een andere. Het punt is dat kiezen onvermijdelijk is en best bewust gebeurt, zodat de
strategie duidelijk en eenduidig is. Niet kiezen leidt gemakkelijk tot conflicten en instabiel
beleid, waardoor het risico reëel is dat men finaal geen enkele van de veronderstelde voordelen van hernieuwbare energie goed realiseert.
Een voorbeeld uit Nederland illustreert dat naar gelang de prioritair nagestreefde doelstelling
(of de keuze van de randvoorwaarden) van het HE-beleid de scenario‘s inzake de vereiste
hernieuwbare energiemix verschillen. Afhankelijk van welk criterium men het belangrijkste
vindt – hier minimalisering van de kosten, minimale impact op ruimtelijke ordening, maximale
netwerkstabiliteit, of maximale innovatie -, komt men tot een andere HE-mix om een aandeel
van 30% hernieuwbare energie in 2020 te bereiken. Het voorbeeld toont ook aan dat de kosten verschillen, en wat de meerkosten zijn boven een efficiënt scenario indien men de impact
op de ruimtelijke ordening wenst te minimaliseren, maximale netwerkstabiliteit wil realiseren
of maximale innovatie nastreeft. Het minimale kostenscenario geeft m.a.w. aan hoe de HEdoelstellingen op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen worden bereikt. Dat neemt niet weg
dat er andere redenen of doelstellingen kunnen zijn, die de inzet op duurdere hernieuwbare

7

These reasons given for renewable energy promotion illustrate an important difference between political and
economic thinking. Politicians tend to start from a given policy measure and collect positive aspects of it. Each of
these aspects has the potential to gain support from one of various interest groups, which in the end must ensure
a majority for the policy measure in question. Positive connotation is of particular importance. In the context of
renewable energy, promoting security of supply and initiating technological progress sounds much more positive
than merely reducing GHG emissions. Economists, in contrast, disregard such connotations. They start from the
stated goals and look for the instruments best suited to achieve them. Their ambition is to devise a single, separate instrument per goal, and, consequently, they tend to be sceptical about multi-purpose instruments. The target
for renewable energy is a case in point. Boeters, S., Koornneef, J. (2010) Supply of Renewable Energy Sources.
and the Cost of EU Climate Policy. CPB Discussion Paper No 142.
8
These policies must not only be respectful of the demands for more security, equity and a cleaner environment,
but also need to address trade-offs between those goals, which may conflict. World Energy CouncilWorld Energy
Council (2009) World Energy and Climate Policy: 2009 Assessment. Promoting sustainable energy for the greatest benefit of all.
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energie-opties toch kunnen motiveren. In dat geval kunnen meerkosten van deze duurdere
maatregelen ten behoeve van deze secundaire doelstellingen berekend worden en afgewogen worden tegen de kosten van andere opties om deze secundaire doelstellingen te realiseren (zie ook verder onder afdeling 4.2. van dit hoofdstuk)
Scenario’s voor de HE-mix naar gelang de gehanteerde doelstelling9

Het is met deze filosofie in het achterhoofd dat we in de rest van dit de verschillende motieven voor hernieuwbare energie overlopen. We bekijken met name voor een reeks doelstellingen of voordelen die vaak worden vermeld (1) in welke mate hernieuwbare energie daartoe bijdraagt of kan bijdragen en (2) hoe hernieuwbare energie zich verhoudt tot andere
mogelijke strategieën om die doelstellingen of voordelen te realiseren.

3. HE als klimaat- en milieuoptie
Is hernieuwbare energie een goede klimaat- en milieumaatregel?
Er wordt vaak geargumenteerd dat het milieu- en klimaatbeleid de inzet van hernieuwbare
energie vereist. Of het HE-beleid op dit moment ook een goede milieu- en klimaatoptie is,
hangt af van het antwoord op twee vragen:
1. Vermindert de inzet van HE-bronnen en -technologieën de energiegerelateerde CO2emissies en andere emissies? Dit lijkt op het eerste zicht een overbodige vraag, maar de
realiteit is complexer. Om als klimaatmaatregel effectief te zijn, moet de inzet op hernieuwbare energie broeikasgasemissies reduceren. De netto-impact van de inzet van
hernieuwbare energie op de CO2-emissies hangt echter
af van o.a. de (netto)koolstofintensiteit van de gekozen hernieuwbare energietechnologie, de koolstofintensiteit van de vervangen installatie en de manier waarop het intermittent karakter van bepaalde HE-bronnen wordt opgevangen. In bepaalde gevallen kan een verhoogde inzet
van hernieuwbare energie leiden tot een toename van de CO2-emissies. Verder zijn er
ook belangrijke interferenties in het klimaatbeleid zelf: op Europese schaal zullen de bin-

9

Groen licht voor groene stroom. Perspectieven 2010. bcg.com. Emile Gostelie. Jan Willem Maas. Rutger Mohr.
Jasper Koch
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dende Europese HE-doelstellingen voor de lidstaten ertoe bijdragen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ze zorgen niet voor extra reducties tot onder de CO 2-caps voor
de lidstaten (regio‘s). Hernieuwbare energie kan tot slot emissies verbonden aan de verbranding van fossiele brandstoffen vermijden. Dat geldt zeker voor wind, waterkracht en
fotovoltaïsche energie die geen emissies veroorzaken, met uitzondering van de indirecte
emissies. De netto-balans voor biomassa-installaties is niet altijd even eenduidig (zie
deel 1, hoofdstuk 1).
2. Is de inzet op HE-bronnen in vergelijking met andere milieu- en klimaatmaatregelen een
goede keuze? De verhoogde inzet van HE-bronnen is noodzakelijk om de bindende HEdoelstellingen die Europa oplegt te kunnen bereiken. Maar omdat de HE-doelstellingen
relatieve doelstellingen zijn, is ook de inzet van energie-efficiëntie te beschouwen als
evenwaardige maatregel. Daarnaast is inzet van flexibele mechanismen eveneens mogelijk. Uit de analyses blijkt in elk geval dat HE voorlopig geen beste optie is als een louter
kostenefficiënt klimaatbeleid wordt nagestreefd: de inzet op hernieuwbare energie drijft
de kosten voor het halen van de klimaatdoelstellingen op aangezien er andere en goedkopere maatregelen beschikbaar zijn om de broeikasgasemissies te verminderen. De
kosten van hernieuwbare energie als maatregel tegen lokale milieuvervuiling zijn eveneens erg hoog in vergelijking met andere milieumaatregelen. Gegeven de bindende Europese HE-doelstellingen heeft dit als implicatie dat het des te belangrijker is om ervoor
te zorgen dat die HE-doelstellingen zo goedkoop mogelijk worden gehaald, met name
door de goedkoopste HE-maatregelen het eerst in te zetten. Niettemin kunnen er redenen zijn toch nu al te kiezen voor het stimuleren van hernieuwbare energie als CO2reductietechnologie (bv. energievoorziening differentiëren, bevoorradingszekerheid verbeteren, lokale milieuimpact van de energieproductie verminderen, innovatie in de hernieuwbare energietechnologie promoten, transitie naar een koolstofarme samenleving inzetten, de lokale HE-technologiesector ondersteunen…).
Dit wordt hierna verder toegelicht

3.1. Impact op energiegerelateerde CO2-emissies
HE zal CO2-emissies door verbranding van fossiele energie vermijden
Het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen veroorzaakt CO2-emissies. De inzet van de
koolstofarme HE-bronnen kan de inzet van fossiele brandstoffen gedeeltelijk overbodig maken en zo de emissies van CO2 en andere stoffen vermijden die samenhangen met het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen. Het energiegebruik uit HE-bronnen kan in dat
perspectief bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.
Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O,
SF6, PFK‘s, HFK‘s). De stijgende concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer versterken het natuurlijk broeikaseffect. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt hierdoor en het
klimaat verandert. De effecten zijn een stijging van de zeespiegel, veranderingen in neerslagpatronen en regionale temperaturen, het frequenter voorkomen van extreme situaties in
het weer, verschuivingen van klimaatzones met effecten op vegetatie, ecosystemen en de
mens, … Om ervoor te zorgen dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2°C
toeneemt, is een zeer drastische daling nodig van de broeikasgasmissies.
Het merendeel van de totale broeikasgasemissies in Europa zijn de zogenaamde energiegerelateerde CO2-emissies, die afkomstig zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen
(87% in Vlaanderen). Een efficiënter gebruik van energie, rationeel energiegebruik en het
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gebruik van energiebronnen met een lage koolstofinhoud10 zijn dan ook belangrijke klimaatmaatregelen. Daarnaast zijn er andere klimaatmaatregelen die inspelen op het nietenergetisch gebruik van brandstoffen en op de emissies van de niet-CO2-broeikasgassen.
De energiegerelateerde CO2-emissies variëren naar gelang de omvang van het energieverbruik en de koolstofintensiteit van het energieverbruik.
CO2-reducties hangen af van koolstofintensiteit HE-installatie én vervangen installatie
De CO2-emissies die de inzet van hernieuwbare energie kan vermijden, kunnen variëren
naargelang de gekozen HE-technologie. In hoofdstuk 1 werd aangegeven dat de directe en
indirecte CO2-emissies van HE-installaties behoorlijk kunnen verschillen. Zo bleek windenergie over het algemeen netto koolstofarmer dan de inzet van biomassa.
Daarnaast hangt de hoeveelheid CO2-emissies die een HE-installatie kan reduceren ook
sterk af van de vraag welke niet-HE-installatie deze HE-installatie zal vervangen. Als de HEinstallatie een koolstofintensieve steenkoolcentrale vervangt, zijn de vermijdbare CO 2emissies hoger zijn dan wanneer een koolstofarme nucleaire installatie wordt vervangen. In
die zin zijn de vermijdbare CO2-emissies afhankelijk van de koolstofintensiteit van het bestaande park. Is de bestaande energievoorziening reeds relatief koolstofarm is (bv. door de
inzet van nucleaire installaties), dan is de hoeveelheid vermijdbare CO2-emissies kleiner.
De bovenstaande kwestie vereist dus ‗CO2-accounting‘ van vermeden emissies. In principe
moet men dus voor de berekening van de vermeden CO2-emissies door de inzet van hernieuwbare energie, de netto-CO2-emissies van de niet-HE-installaties die door de hernieuwbare energieinstallaties worden vervangen, verminderen met de netto-CO2-emissies van de
HE-technologieën zelf (inclusief de indirecte emissies verbonden met de productie van de
HE-technologieën, cf. supra).
Vermeden CO2-emissies = CO2-emissies van de vervangen niet-HE-installatie – CO2-emissie van de HE-installatie

In de praktijk wordt voor de berekening van de vermeden CO2-emissies vooral gekeken naar
de hernieuwbare energieproductie en de daarmee equivalente fossiele energieproductie. De
directe CO2-emissies van biomassa-installaties worden, zoals hierboven aangegeven, niet
meegerekend bij de emissiecijfers. De indirecte emissies worden voor biomassa-installaties
meestal wel in rekening gebracht, voor de overige HE-technologieën meestal niet.
Bij de inschatting van de vermeden fossiele energieproductie heerst er overigens discussie
over welke klassieke bronnen en technologieën de HE-bronnen en –technologieën precies
zullen vervangen. Rekent men best met de gemiddelde CO2-uitstoot van het energiepark
(voor België 309 gr CO2/kWh, voor EU 399 gr CO2/kWh11) of met de CO2-uitstoot van de
marginaal ingezette installatie? Zijn dat voor de elektriciteitsproductie bijvoorbeeld kerncentrales (3,5 - 100 gr CO2/kWh12), steenkoolcentrales (met een uitstoot van ongeveer 900 gr
CO2/kWh), gascentrales of STEG-centrales (ongeveer 350 CO2/kWh)? Welke installaties
worden vervangen door groene warmte-installaties? Gezien de sterk uiteenlopende CO2emissiefactoren, hebben de veronderstellingen inzake de vervangen installatie een zeer grote impact op de berekende vermeden CO2-emissies. In Vlaanderen wordt over het algemeen
in studies verondersteld dat de productie van groene stroom de elektriciteitsproductie in de
STEG-centrales zal verminderen omdat dat op dit moment de marginale productietechnolo10

Europese Commissie (2008) Commission Staff Working Document. Annex to the impact assessment. Document accompanying the Package of Implementation measures for the EU's objectives on climate change and
renewable energy for 2020. http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/sec_2008_85-2_ia_annex.pdf
11
J.-M. Streydio, KVIV 22 april 2003
12
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Duurzame%20energiebronnen
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gie is. Welke productietechnologie de marginale productietechnologie is, hangt ondermeer
samen met de evolutie van de brandstofprijzen, zoals de gasprijzen, maar ook bv. met de
CO2-prijs.
Verder kan worden aangenomen dat door het intermittent karakter van de HE-bronnen en
meer bepaald door de discrepantie in tijd en ruimte tussen vraag naar energie en aanbod
door HE-bronnen, de inzet van HE-installaties niet gepaard zal gaan met een even grote
vermindering in de inzet van de conventionele centrales als de berekende productie van deze installatie (op basis van het vermogen en het aantal draaiuren) zou doen vermoeden13.
Dat effect wordt evenwel meestal niet in rekening gebracht.
CO2-impact hangt af van opvang intermittentie
De CO2-impact van de inzet van HE hangt niet alleen af van de koolstofintensiteit van de HEinstallatie en van de installatie die deze HE-installatie vervangt, maar ook van de manier
waarop het intermittent karakter van bepaalde HE-bronnen wordt opgevangen. Als de vereiste flexibiliteit komt van bv. bijkomende opslagcapaciteit of van de netverbinding tussen geografisch sterk verspreide installaties met een verschillend intermittent karakter, zal de bijkomende impact op de CO2-emissies wellicht beperkt zijn. Wordt het intermittent karakter
evenwel opgevangen door de verhoogde inzet van (koolstofintensieve) fossiele installaties,
dan zal de bijkomende impact op de CO2-emissies substantieel zijn.
Zo kan de introductie van bijkomend HE-vermogen met een intermittent karakter soms zelfs
leiden tot meer CO2-emissies. Namelijk wanneer een aanzienlijk fossiel reservevermogen
nodig is om in geval van het wegvallen van de productie aan de vraag te kunnen beantwoorden14 of wanneer het rendement van de conventionele installaties door hun verminderde inzet daalt.
Energiemodellen kunnen helpen om te bepalen welk reservevermogen ingezet wordt bij de
introductie van hernieuwbare energie. Door zicht te krijgen op de impact op de energiemix
kan de netto-impact van de inzet van HE-bronnen op de CO2-emissies worden ingeschat.
Een voorbeeld van een dergelijke modelmatige inschatting van netto CO2-emissiereductieimpact van diverse HE-opties uit een studie van de KULeuven15 is opgenomen in de onderstaande figuur. Volgens deze studie kan een toename van het WKK-vermogen leiden tot een
niet-evenredige daling van de CO2-emissies en soms zelfs een toename van de CO2emissies indien rekening wordt gehouden met de interferentie met de rest van het energiesysteem (zie figuur). Dat komt omdat WKK-eenheden aangestuurd worden vanuit de warmtevraag en omdat bij afwezigheid van warmtevraag bijkomende gecentraliseerde dieselmotoren en steenkoolcentrales vereist zijn om piekverbruiken van elektriciteit op te vangen.
Naarmate het geïnstalleerd WKK-vermogen toeneemt, wordt de interferentie met het gecentraliseerd energiesysteem belangrijker en daalt de efficiëntie van de gecentraliseerde elektriciteitsproductie16.De CO2-emissiereducties per eenheid geïnstalleerd hernieuwbare energievermogen zijn in figuur veruit het hoogst voor biomassa-installaties. Deze vaststelling hangt
vooral samen met het hoger aantal draaiuren en dus de hogere absolute hernieuwbare
energieproductie die deze installaties opleveren (cf. supra).

13

D'haeseleer, W. (2005) Energie vandaag en morgen: beschouwingen over energievoorziening en –gebruik.
Technologisch instituut. Koninklijke Vlaamse ingenieursvereniging. Acco
14
If the abatement of emissions is considered as the most important value of wind power, the recommended
policy is to allow wind energy up to an installed level of 0.7 GW, preferentially offshore or where wind resources
are optimal. The added value of further installation of wind power is low. … Higher levels of wind power installation do not result in a higher emission abatement due to the higher required reliability levels. Joris Soens, 2005
15
http://www.mech.kuleuven.be/en/tme/research/energy_environment/Pdf/WPEN2006-09. The environmental
impact of decentralised generation in an overall system context. D. Haeseldonckx, W. D‘haeseleer. TME-Working
Paper - Energy and Environment (2008)
16
ibidem
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Netto-CO2-emissiereductie door HE-technologieën naar ingezet vermogen17
CO2-emissiereductie in Kton CO2-eq.
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Een ander voorbeeld van een modelmatige inschatting van CO2-emissiereducties focust op
windturbines. Windturbines vereisen regelvermogen voor wanneer de wind gaat liggen. Dat
zijn bijvoorbeeld turbojetgeneratoren, die snel regelbaar zijn maar veel fossiele brandstof
verbruiken. Hoe groter het aantal windturbines in een regelzone, hoe groter de onzekerheid
over de stroomproductie en hoe meer turbojets ingezet moeten worden. Daardoor worden de
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van alle elektriciteitscentrales samen op een bepaald
moment mogelijk hoger dan in een scenario met minder windturbines in het net. Concreet
zouden windturbines 4% van de Belgische CO2-emissies van de elektriciteitssector kunnen
vermijden wanneer ze 5% (0,7 GW of 350 middelgrote turbines) vertegenwoordigen van het
piekvermogen en offshore staan18. Extra windenergievermogen zou niet leiden tot hogere
emissiereducties door de vereiste betrouwbaarheidsniveaus. Zelfs het geografisch meer verspreiden van de windturbines over het Belgisch grondgebied kan volgens Soens de backupcapaciteit niet overbodig maken en zou niet leiden tot meer CO2-emissiereducties. Dat
komt omdat de correlatie tussen windsnelheden in België vrij groot is. Het voordeel van het
ruimtelijk spreiden van windturbines over een grote zone wordt pas belangrijk wanneer een
veel groter gebied dan België beschouwd wordt (cf. supra).
Een laatste voorbeeld geeft aan dat wanneer de intermittentie van HE-bronnen wordt opgevangen door een meer flexibele inzet van conventionele installaties, de daling van het energetisch rendement van deze installaties ervoor kan zorgen dat de brandstofbehoefte toeneemt en de CO2-besparing door de HE-installatie teniet wordt gedaan en zelfs omslaat in
extra CO2-uitstoot. De onderstaande figuur laat zien hoe afnemend rendement van de conventionele installatie ertoe leidt dat de bespaarde hoeveelheid primaire brandstof vermindert.
Bij een calorisch rendement van ca 45% bij de back-up productie slaat de besparing om naar
extra brandstofinzet. In dat geval is de inzet van bv. windturbines vanuit klimaatoogpunt dus
niet interessant.

17

ibidem
Joris Soens (2005) Impact of wind energy in a future power grid. Promotoren: Prof. dr. ir. R. BELMANS, Prof.
dr. ir. W. Heylen, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van het doctoraat in de toegepaste wetenschappen.
18
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Primaire brandstofbesparing bij verlaagde efficiëntie door fluctuerende levering in
conventionele back up centrales19
bespaarde g steenkool per 100 kWh windelektriciteit

10.000
5.000
0
55% 53% 51% 49% 47% 45% 43% 41% 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 25%
-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
-25.000

Rendement conventionele installatie

3.2. Verhouding ten opzichte van andere klimaatmaatregelen
De inzet van hernieuwbare energie kan leiden tot vermeden CO2-reducties door de verminderde inzet van fossiele brandstoffen. De inzet van hernieuwbare energie is dus een ‗klimaatmaatregel‘. De volgende vraag is of de inzet op HE-bronnen in vergelijking met de andere klimaatmaatregelen een goede keuze is. Relevant daarbij is hoe HE als
klimaatmaatregel zich verhoudt tot andere klimaatmaatregelen op het vlak van onder meer
effectiviteit en efficiëntie. Hierna beschrijven we welke aandeel van de emissiereductiekloof
hernieuwbare energie kan overbruggen en hoe de kost van emissiereducties via HE zich
verhoudt ten opzichte van de emissiereductiekost van andere klimaatmaatregelen.
Vermeden CO2-emissies door HE zijn beperkt t.o.v. andere maatregelen
Hernieuwbare energie (incl. biobrandstoffen) zou tegen 2020 19% van de CO2emissiereductiekloof (3,8 GT) op wereldschaal overbruggen volgens het meest pro-actieve
scenario (450 ppm) van World Energy Outlook 2009 van het IEA20. In Europa zou hernieuwbare
energie
instaan
voor
18%
van
de
CO2-emissiereducties.
Energieefficiëntieverbeteringen zouden zorgen voor 65% van de CO2-emissiereducties in 2020 in de
wereld en 46% in Europa. Maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie hebben
namelijk een relatief groot CO2-emissiereductiepotentieel aan een aantrekkelijke kost en
worden in dat perspectief prioritair ingezet. Tegen 2030 neemt het aandeel van hernieuwbare energie in de CO2-emissiereducties toe, maar het blijft als CO2-emissiereductiemaatregel
veel minder belangrijk dan energie-efficiëntie (46%) en ongeveer even belangrijk als CCS
(carbon capture and storage) in de EU.

19

http://www.clepair.net/windgeheim.html
World Energy Outlook 2009. OECD/IEA – 2009. Presentation to the Press. London, 10 November 2009. Het
450ppm-scenario moet leiden tot een stabilisatie van de broeikasgasemissieconcentratie op 450 ppm en voorziet
daarom om tegen 2020 3,8 GT CO2-emissies te reduceren tov het referentiescenario en tegen 2030 13,8 GT. Het
scenario gaat uit van een combinatie van nationale beleidsmaatregelen waarbij alle OESO-landen emissiecaps
hebben (en na 2030 ook andere grote economieën (OME – other major economies), een cap-and-trade-systeem
in OESO-landen met een CO2-prijs van 50$ per ton en internationale sectorale standaarden inzake transport en
industrie. Zo wordt bijvoorbeeld een daling van de koolstofintensiteit van nieuwe voertuigen op wereldschaal van
205 g/km in 2007 naar 125 g/km tegen 2020 en naar 90 g/km tegen 2030 verwacht, o.a. door de introductie van
elektrische voertuigen, plug-in-voertuigen en hybride voertuigen. De kostprijs van het scenario wordt geschat op
10 500 miljard $ tegen 2030.
20
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Bijdrage aan de vereiste CO2-emissiereducties (wereld en EU; 450 ppm scenario)21
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Marginale HE-kostencurve toont hoe HE-doelstelling efficiënt te realiseren
Marginale kostencurves tonen aan welke HE-mix de HE-doelstelling zo efficiënt mogelijk kan
realiseren (zie kader ‗marginale kostencurves‘). De onderstaande marginale kostencurve
voor CO2-emissiereductie-opties in de wereld is daarvan een illustratie. Ze toont aan dat er
nog een aanzienlijk CO2-emissiereductiepotentieel bestaat met negatieve kosten. Het gaat
dan veelal over energiebesparende maatregelen die zich op korte termijn terugverdienen en
die voor de rest van hun levensduur geld opbrengen. Deze maatregelen met negatieve kosten zijn vanuit efficiëntie-overwegingen het interessantst. Maatregelen die zich aan de rechterzijde bevinden, zoals de hernieuwbare energie-opties, hebben veelal hogere kosten per
eenheid emissiereductie en zijn bijgevolg vanuit efficiëntie-overwegingen minder interessant.
Voorbeeld van marginale CO2-bestrijdingskostencurve in de wereld (2030)22

Marginale kostencurves
Marginale kostencurves geven aan in welke mate een extra maatregel tot extra kosten leidt.
Bij de opmaak van een marginale bestrijdingskostencurve gaat men ervan uit dat de goedkoopste

21

IEA (2009) World energy Outlook 2009. In het 450 scenario: komt overeen met globale gemiddelde temperatuurstijging van 2°. IEA (2009) How the energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen. Special
early exceprt of the World Energy Outlook 2009 for the Bangkok UNFCCC Meeting.
22
www.vattenfall.com/climatemap
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reductie-opties het eerst genomen worden. Daarom worden voor de marginale bestrijdingskostencurve voor CO2 alle broeikasreductieopties geordend volgens kostprijs per eenheid gereduceerde broeikasgasemissie. De marginale kostencurve geeft voor elke optie het emissiereductiepotentieel (cf.
infra) weer. Op de marginale kostencurve kan dus afgelezen worden hoeveel het emissiereductiepotentieel bedraagt voor een bepaalde maatregel en hoeveel de kost per eenheid emissiereductie voor
deze maatregel bedraagt. De marginale kost is de kost per eenheid van de laatst genomen maatregel. De marginale kostencurve heeft gewoonlijk een stijgend, trapsgewijs verloop. De marginale kostencurve laat ook zien hoeveel emissiereducties op een bepaald moment mogelijk zijn (X-as) tegen
een bepaalde marginale kost (Y-as) en wat de totale kostprijs van de realisatie van de primaire doelstelling is. Deze totale kostprijs komt overeen met de oppervlakte onder de marginale kostencurve.
Marginale hernieuwbare energieproductiekostencurves tonen op analoge wijze welke HEmaatregelen genomen moeten worden om een bepaalde hernieuwbare energiedoelstelling te halen
en welke kosten hier tegenover staan.
Dergelijke marginale kostencurves zijn evenwel momentopnames. Ze kunnen variëren doorheen de
tijd en naargelang het beleid. Zo kunnen kosten van maatregelen op termijn dalen naarmate ze meer
geïmplementeerd worden (cf. infra: leercurves). In die zin is periodieke opvolging van de kosten en
de overige effecten van het HE-beleid dan ook noodzakelijk.

De onderstaande figuur toont een CO2-bestrijdingskostencurve voor de wereld, op nog langere termijn, namelijk voor 2050. Gezien de onzekerheden over de toekomstige kosten van
maatregelen heeft de curve een bandbreedte. De bovenste rand hiervan zijn een uiting van
technologisch pessimisme en hoge kosten van de diverse opties. De onderste rand zijn inschattingen die getuigen van technologisch optimisme. De curve toont aan dat om 35 Gt CO2
per jaar te reduceren (de emissiereductie ten opzichte van BAU nodig om de emissies tegen
2050 te stabiliseren op het niveau van vandaag), alle maatregelen met een kost lager dan 50
(of 100) USD /tCO2 (35-70 euro/tCO2) genomen moeten worden. Een 50% reductie van de
CO2-emissies vergt opties tot 200 en zelfs tot 500 USD/tCO2 (140-360 euro/tCO2) (scenario
BLUE Map).
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Marginale CO2-bestrijdingskostencurve in de wereld (2050)23

HE is voorlopig niet de meest kostenefficiënte klimaatoptie
Een kostenefficiënt klimaatbeleid is gebaseerd op de concurrentie tussen verschillende CO2reductie-opties, gaande van energiebesparingen tot fossiele efficiëntie en HE-technologieën.
Aangezien de marginale kost van de meeste hernieuwbare energie-opties in de wereld
(maar ook in Europa en Vlaanderen) gevoelig hoger ligt dan de marginale kost van andere
reductieopties, zijn de meeste HE-maatregelen in een korte termijn perspectief vanuit klimaatoogpunt niet nodig en vanuit een louter economisch oogpunt niet aangewezen om nu
doelstellingen inzake hernieuwbare energie te formuleren met het oog op CO2-reductie. Voor
de bestrijding van klimaatverandering is het op zich immers belangrijk dat zo snel mogelijk
en zoveel mogelijk emissies globaal worden gereduceerd, ongeacht de hiertoe gebruikte
technologieën of de locatie van de gerealiseerde reductie-inspanning.
De promotie van hernieuwbare energie is dus een belangrijke schakel in het klimaatbeleid,
maar het is op dit moment niet de meest kostenefficiënte optie. Het is veel goedkoper om
energiebesparende maatregelen te nemen of om maatregelen te nemen die de efficiëntie
van het klassieke energiepark verbeteren (zie tabel). Bovendien zou de kost van HEmaatregelen per ton ook de milieuschadekost per ton CO2 overstijgen.
Hierbij moeten wel twee belangrijke nuances gemaakt worden.


Ten eerste verwacht men dat op termijn de marginale kostencurve voor hernieuwbare
energie zal zakken door technologische vernieuwing (cf. infra). Voor energiebesp aringsopties ontwikkelt de technologie zich evenwel minder snel, met eventueel zelfs
oplopende marginale kosten als gevolg van een grotere inzet op energiebesparing,
temeer daar het beleid het moeilijk blijkt te hebben met de realisatie van dat potent ieel24. Het verschil tussen de marginale CO 2-emissiereductiekosten van de energieefficiëntieverhogende opties en de hernieuwbare energieopties zou in de toekomst
dus sterk kunnen verminderen.



Ten tweede bekijken kostencurves slechts een deel van de mogelijkheden om CO 2 te
reduceren, omdat ze meestal enkel technieken of technische reductieopties in be-

23

OECD, IEA, 2008 Energy Technology Perspectives 2008, presentatie Dolf Gielen, Brussel, 12 December 2008
en Itinera 2009: opties met een kost tot 50 USD/t zijn nodig om tegen 2050 de emissies op het niveau van vandaag te brengen. Een 50% reductie tegen 2050 vergt opties tot 200 USD/t en zelfs tot 500 USD/t CO2.
24
de Bruyn, S.M., Wit, R.C.N. (2005) CO2-opslag interessant voor klimaatbeleid, maar moet er ook subsidiegeld
naar toe? Delft, CE
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schouwing nemen. Het substitutiemechanisme wordt daarbij genegeerd, namelijk het
feit dat de koolstofprijs via hogere consumenten- en producentenprijzen zal leiden
naar de afname van de vraag naar producten met een hoge CO 2-emissie. Dat leidt tot
een overschatting van de daadwerkelijke kosten en een onderschatting van het r eductiepotentieel, zowel voor hernieuwbare energie als voor energie-efficiëntie als klimaatopties.
Indicaties van reductiekosten per ton CO2 voor HE-opties en klimaatmaatregelen25
Euro/ton CO2
Hernieuwbare energie-maatregelen
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Windturbines
Waterkrachtcentrale
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Marginale HE-technologie België (13% in 2020)
Overige klimaatmaatregelen
Nieuwe steenkoolcentrale
Retrofit oude steenkoolcentrale
Gebruiksnorm auto
CO2-opvang (CCS)
Goedkoopste energie-efficiëntieverhogende investeringen
CO2-prijs ETS
CO2-prijs EU-klimaatpakket
CDM
Milieuschade per ton CO2
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Itinera 2009 op basis van Eurocoal 2005. Er zouden meer actuele marginale kostenberekeningen voor hernieuwbare energie (inclusief warmte en biobrandstoffen) voor 2020 voor België en Vlaanderen gemaakt zijn door
VITO. Deze cijfers zijn echter nog niet gepubliceerd (zie ook deel 3, hoofdstuk 1).
26
Albrecht, J. Energietransitie: voorwaarden en hefbomen voor een duurzamer energiesysteem. Cijfers voor
Duitsland
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Joris Soens (2005)
29
st
nd
IEA (2008) From 1 - to 2 -generation biofuel technologies. An overview of current industry and RD&D activities. IEA/Bioenergy. Cijfers voor EU. USD omgerekend naar EURO (1 USD= 0,719121 EUR).
30
st
nd
IEA (2008) From 1 - to 2 -generation biofuel technologies. An overview of current industry and RD&D activities. IEA/Bioenergy.
31
Albrecht, J. Energietransitie: voorwaarden en hefbomen voor een duurzamer energiesysteem. Cijfers voor
Duitsland
32
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Duurzame_warmte_en_koude_2008_tcm24-322998.pdf
33
Waarom auto‘s te weinig brandstof gebruiken. Stef Proost. 30/05/2005 werktekst
34
Albrecht, J. Energietransitie: voorwaarden en hefbomen voor een duurzamer energiesysteem. Cijfers voor
Duitsland
35
http://www.duurzameenergie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=81
36
Commission Of The European Communities, Brussels, 23 janvier 2008, SEC(2008) 85/3, COMMISSION Staff
Working Document, Impact Assessment, Document accompanying the Package of Implementation measures for
the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020. Proposals for Directive Of The European
Parliament And Of The Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU greenhouse
gas emission allowance trading system. Decision Of The European Parliament And Of The Council on the effort
of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community‘s greenhouse gas emission
reduction commitments up to 2020 Directive Of The European Parliament And Of The Council on the promotion
of use of renewable energy sources.
37
De vrijwillige CO2-markt. consulting attorney jc energy & environment. Bio Energie Noord, studiebijeenkomst,
Gieten. Jos Cozijnsen, 23 april, 2009
23

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2

Keuze voor minder efficiënte klimaatmaatregelen kan toch verantwoord zijn
Hoewel het louter vanuit kostenefficiëntie-oogpunt momenteel minder aangewezen is om
hernieuwbare energie in te zetten als klimaatmaatregel, kunnen er andere redenen zijn om
nu toch al te kiezen voor HE-technologieën, bijvoorbeeld om de energievoorziening te differentiëren, om de bevoorradingszekerheid te verbeteren, om de lokale milieuimpact van de
energieproductie te verminderen, om innovatie in de HE-technologieën te promoten, om de
transitie naar een koolstofarme samenleving in te zetten of om lokale HE-technologiesector
te ondersteunen (zie verder in dit hoofdstuk).
In ieder geval moet men in het achterhoofd houden dat het voor de bestrijding van klimaatverandering van belang is dat de uitstoot van broeikasgassen zo snel en zoveel mogelijk
gereduceerd wordt. Broeikasgassen stapelen zich immers voor lange tijd op in de atmosfeer
om daar hun opwarmende invloed uit te oefenen. In dat perspectief moet voorzichtig omgesprongen worden met HE-maatregelen die andere goedkopere klimaatmaatregelen met
meer reductiepotentieel verdringen. Men zou dan moeten kunnen garanderen dat de verhoopte niet-klimaatgerelateerde baten van deze HE-maatregelen de „kost‟ van de verdringing
van goede klimaatmaatregelen waard zijn (zie ook deel 3).

3.3. De bindende Europese HE-verplichting
Bindende HE-doelstelling vergt inspanningen inzake HE
De vraag waarom België moet inzetten op hernieuwbare energie, zou snel beantwoord kunnen worden met de woorden ‗omdat het moet‘. Europa voorziet in de richtlijn 2009/28 namelijk een bindende doelstelling. Die verplicht België om tegen 2020 13% van zijn finaal energieverbruik uit HE-bronnen te halen. De richtlijn bevat ook tussentijdse indicatieve
doelstellingen (4,4% gemiddeld tussen 2011 en 2012; 5,4% tussen 2013 en 2014; 7,1% tussen 2015 en 2016 en 9,2% tussen 2017 en 2018). De maatregelen die België daarvoor zal
nemen, moeten worden opgenomen in een nationaal actieplan (zie deel 2, hoofdstuk 2). Indien België er niet in zou slagen de indicatieve tussentijdse doelstellingen te bereiken, moet
het een nieuw actieplan voorleggen met bijkomende maatregelen. Ook kan een inbreukprocedure opgestart worden tegen lidstaten die volgens de Commissie niet de ‗gepaste‘ maatregelen regelen nemen om de doelstellingen te bereiken
De 13% hernieuwbare energiedoelstelling geldt voor België als geheel. Een lastenverdelingsakkoord dat deze doelstelling verder verdeeld over de verschillende gewesten (en de
federale overheid) lijkt op het eerste zicht logisch gezien het feit dat de gewesten in hoofdzaak bevoegd zijn voor het HE-beleid (zie deel 2, hoofdstuk 2). Maar er zijn ook alternatieven
denkbaar voor een expliciete verdere verdeling van de doelstelling. In plaats van zo‘n ‗targets and timetables‘-benadering, zou men ook kunnen gaan naar ‗policies and measures‘benadering waarbij afspraken worden gemaakt bv. over het te realiseren ondersteuningsniveau of over het in te zettten instrumentarium (zie deel 1, hoofdstuk 5). Verder kan worden
vastgesteld dat er tot voor kort geen bindende Europese HE-doelstellingen waren. Er waren
enkel indicatieve doelstellingen voor elektriciteit uit HE-bronnen, te realiseren in 2010. De
meeste Europese landen, waaronder België, hebben evenwel niet gewacht op de Europese
bindende doelstellingen uit 2009 om een hernieuwbaar energiebeleid te voeren. Blijkbaar
kunnen dus ook indicatieve doelstellingen structurerend werken. Zo zal België naar verwach-

38

20 euro schaduwprijs CO2 uit: Internalisering van externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen. Samenvatting. Rudi Torfs, Leo De Nocker, Liesbeth Schrooten, Kristien Aernouts, Inge Liekens. Vito. Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA. April 2005.
24

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2

ting de Europese indicatieve doelstelling uit de richtlijn 2001/77 realiseren door tegen 2010
6% van het elektriciteitsverbruik met HE-bronnen op te wekken. In elk geval is de 13% doelstelling nog niet verdeeld over de gewesten. Hoe groot en hoe dwingend de HEdoelstellingen worden voor Vlaanderen, hangt dus af van de inhoud van het geplande lastenverdelingsakkoord (zie deel 2, hoofdstuk 2).
Een lager energieverbruik is ook een optie bij de realisatie van de HE-doelstelling
Een bijkomende inzet van hernieuwbare energie is niet de enige manier waarover landen
beschikken om de bindende hernieuwbare energiedoelstelling te halen. De HE-doelstellingen
uit de Europese richtlijn 2009/28 zijn immers relatieve doelstellingen. Ze relateren het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen aan het bruto finaal energieverbruik (bruto eindverbruik
van energie).
energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk wind, zon, aerothermische,
geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht,
biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen

energie uit hernieuwbare bronnen
=
bruto-eindverbruik
van energie in 2020

energiegrondstoffen geleverd aan industrie, vervoer, huishoudens, dienstensector,
land- en bosbouw en de visserij, inclusief het verbruik van elektriciteit en warmte
door de energiesector en inclusief het verlies tijdens de distributie en de transmissie

=
13%

Door bijkomende HE-installaties en dus bijkomende hernieuwbare energieproductie te realiseren, kan men de teller van de breuk laten toenemen. Een andere strategie is het bruto finaal energieverbruik verlagen. Dan daalt de noemer van de breuk en stijgt de indicator
eveneens. Omgekeerd maakt een stijging van het energieverbruik het halen van de hernieuwbare energiedoelstelling moeilijker. De onderstaande figuur illustreert hoe het aantal te
realiseren ktoe (kiloton olie-equivalenten) uit HE-bronnen verandert als de prognoses voor
het bruto finaal energieverbruik in 2020 wijzigen. Het inzetten op energie-efficiëntie en energiebesparing is dus een maatregel die evenwaardig bijdraagt tot de realisatie van de Europese hernieuwbare energiedoelstelling en die bijgevolg telkens als alternatief afgewogen
moet worden tegen de diverse HE-opties.
Overigens kan worden opgemerkt dat het energieverbruik over de jaren heen vrij sterk fluctueerde en dat ook de prognoses over het toekomstig energieverbruik vrij ver uiteen liggen.
Dat maakt inschattingen over het toekomstig energieverbruik en over de te overbruggen HEkloof erg onzeker. Het inbouwen van veiligheidsmarges lijkt dan ook nodig, al voorziet de
Europese richtlijn een regeling ingeval van ‗overmacht‘. In elk geval vergt het opvolgen van
de HE-verplichtingen aardig wat ‗energy accounting‘ (zie kader).
HE-verplichtingen opvolgen vergt aardig wat ‘energy accounting’
Er bestaan verschillende manieren om het bruto finaal energieverbruik of het energieverbruik uit HE-bronnen te
berekenen. Daarom zijn er daarover Europese en internationale richtlijnen opgesteld. Maar dat wil niet zeggen
dat de bepaling van deze grootheden een exacte wetenschap is. Er zijn enerzijds meetbare indicatoren beschikbaar, maar anderzijds maakt men ook gebruik van veronderstellingen en inschattingen. Immers zowel aan de
inputzijde van de energiebalans (bv. hoeveel hout wordt ingezet voor energiedoeleinden) als aan de outputzijde
(bv. hoeveel warmte wordt geproduceerd in biomassaketels) zijn de vereiste gegevens niet altijd beschikbaar of
zijn ze soms moeilijk meetbaar. Dat impliceert dat de cijfergegevens steeds met omzichtigheid benaderd moeten
worden.
Hoe het bruto finaal energieverbruik of het energieverbruik uit HE-bronnen in Vlaanderen en België precies be39
rekend zal worden, is nog niet vastgelegd in een publiek beschikbaar document . En ook voor de reeds gepubliceerde cijfers is het vaak zeer moeilijk om de achterliggende data te achterhalen. Dat resulteert in zeer uiteenlopende cijfers over het bruto finaal energieverbruik en over het energieverbruik uit hernieuwbare energie.

39

In Nederland gebeurde dit wel reeds: Senter Novem (2009) te Buck, S., e.a., Concept Protocol Monitoring hernieuwbare energie. Methodiek voor het berekenen en registreren van de bijdrage van HE-bronnen.
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Voorlopig lijkt het erop dat het bruto-eindverbruik overeenkomt met de som van volgende posten uit de Vlaamse
40
energiebalans

het energetisch finaal verbruik

het eigen verbruik aan elektriciteit en warmte van de transformatiesector

de verliezen elektriciteitsnet
Het verbruik uit HE-bronnen is de som van het bruto eindverbruik van elektriciteit uit HE-bronnen, van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling en het eindverbruik van hernieuwbare energie in het vervoer.
 De inschatting van de elektriciteit uit HE-bronnen verloopt relatief eenvoudig en hoofdzakelijk op basis
van de toegekende groenestroomcertificaten. Hierover zijn overigens vrij veel historische gegevens beschikbaar. Dat neemt niet weg dat ook de toekenning van groenestroomcertificaten gedeeltelijk gebeurt
op basis van inschattingen bv. over de aandelen van biomassa in de brandstofmix, het indirecte energieverbruik, etc.
 De ervaring met de inschatting van de gebruikte hernieuwbare energie voor verwarming en koeling is
veel beperkter. Bovendien blijkt het maken van dergelijke inschattingen ook veel moeilijker en zijn daardoor de onzekerheidsmarges bij de inschattingen over groene warmte groter.
 De inschatting van het hernieuwbare energieverbruik in het vervoer lijkt relatief eenvoudig.
Het is wenselijk dat er meer duidelijkheid wordt gegeven worden over de manier waarop het bruto finaal energieverbuik en het energieverbruik uit hernieuwbare energie voor Vlaanderen/België precies worden berekend en
wat de onzekerheidsmarges zijn.

RE-flexmexmogelijkheden voor kostenefficiënte realisatie van klimaatpakket
Volgens een effectbeoordeling door de Europese Commissie41 zou de 20% hernieuwbare
energiedoelstelling op Europese schaal op een kostenefficiënte manier gerealiseerd worden
bij een incentief voor hernieuwbare energie van €45 per MWh. Het vereiste incentief in de
verschillende lidstaten om hun nationale doelstellingen intern te realiseren, kan hiervan
evenwel afwijken. Deze ongelijkheid in marginale kosten voor de realisatie van de HEdoelstellingen wijst op inefficiënties verbonden met de verdeling van de doelstelling over de
lidstaten.
Om de inefficiënties en de daarmee gepaard gaande kosten te reduceren, voorziet de Europese richtlijn dat lidstaten, naast de inzet van hernieuwbare energie in eigen land, via verschillende mechanismen gebruik kunnen maken van drie flexmexmogelijkheden om de HEdoelstellingen te realiseren42.
1. Statistische overdrachten tussen de lidstaten: Lidstaten spreken af om een gespecificeerde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen statistisch over te dragen. Die
transfer kan alleen als de verkopende lidstaat zijn interimdoelstellingen heeft bereikt.
2. Gezamenlijke projecten tussen lidstaten: Lidstaten zetten gezamenlijke projecten op inzake de productie van elektriciteit, verwarming of koeling uit HE-bronnen, waarbij de
daarmee verbonden hoeveelheden hernieuwbare energie worden toegeschreven aan de
lidstaten.
40

VITO, Vlaamse energiebalans, versie juli 2010. Overigens lijken de cijfers die VITO publiceert niet altijd consistent. Een berekening van het bruto-eindverbruik op basis van de energiebalans zou bv. voor het jaar 2008 resulteren in 972,5 PJ, maar VITO heeft in zijn potentieelstudie gerekend met finaal energetisch verbruik van 915 PJ.
In de inventaris duurzame energie wordt voor 2008 een bruto-eindverbruik van 895 PJ vermeld.
41
Commission Of The European Communities, Brussels, 23 janvier 2008, SEC(2008) 85/3, Commission Staff
Working Document, Impact Assessment, Document accompanying the Package of Implementation measures for
the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020, Proposals for Directive Of The European
Parliament And Of The Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU greenhouse
gas emission allowance trading system. Decision Of The European Parliament And Of The Council on the effort
of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community‘s greenhouse gas emission
reduction commitments up to 2020 Directive Of The European Parliament And Of The Council on the promotion
of use of renewable energy sources
42 “Om het mogelijk te maken de kosten voor het bereiken van de in deze richtlijn vastgestelde streefcijfers te
drukken, moeten lidstaten gemakkelijker energie kunnen verbruiken die in andere lidstaten uit energie uit hernieuwbare bronnen is geproduceerd en moeten zij in andere lidstaten verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen kunnen meetellen voor het behalen van hun eigen nationale streefcijfers”. Richtlijn 2009/28
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3. Gezamenlijke projecten tussen lidstaten en derde landen: Lidstaten werken samen met
derde landen aan projecten inzake de productie van elektriciteit uit HE-bronnen. De
daarmee verbonden hoeveelheden hernieuwbare energie worden toegeschreven aan de
lidstaten.
Deze flexmexmogelijkheden zijn beperkt te noemen in vergelijking met de open handel voor
CO2-emissierechten en –kredieten. Veel zal afhangen van de bereidheid van lidstaten om
afspraken te maken en samenwerkingsprojecten op te zetten en bijgevolg van het ambitieniveau van hun eigen doelstellingen. Goede onderlinge contacten tussen de lidstaten en de
uitwerking van een regelgevend kader in de betrokken lidstaten lijken daarbij cruciaal.
De interesse voor flexmexmogelijkheden lijkt voorlopig beperkt. Volgens een kostenefficiënt
scenario43 dat flexmex inzet wanneer dat goedkoper is dan extra hernieuwbare energie in
eigen land, zouden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland veel HE-kredieten importeren vooral uit Scandinavische en Oost-Europese landen met een surplus aan hernieuwbare energie tegen relatief lage kosten. Maar in de praktijk hebben deze zogenaamde flexmexvraag-landen recent in hun forecastdocumenten44 aangekondigd (nog) geen gebruik te zullen
maken van HE-flexmex. Deze landen houden niettemin de flexmex-opties open en sommigen, zoals Frankrijk, verkennen al actief het terrein45. (Voor België, zie deel 2, hoofdstuk 2).
Daarnaast kan een land zoals België ook gebruik maken van mechanismen van interne solidariteit tussen de gewesten/federaal waarbij overschotten van één of meerdere entiteiten
worden overgeheveld naar entiteiten met een tekort46.
Handel in HE volgens een kostenefficiënt scenario47

Flexmex-aanbieders

Flexmex-vragers

43

Rapport dat rekening houdt met kosten- en potentieelgegevens. RES2020, (2009) Monitoring and Evaluation of
the RES directives implementation in EU27 and policy recommendations for 2020. EU27 Synthesis Report. Deliverable
D.4.2.
Intelligent
Europe.
http://www.res2020.eu/files/fs_inferior01_h_files/pdf/deliver/RES2020_Synthesis-Report.pdf.
44
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/forecast_documents_en.htm
45
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/belgium_forecast_english.pdf
46
Studiedienst van de Vlaamse Regering (2010) Vergelijking Pact 2020 en Europa 2020. Overzicht indicatoren
Europe 2020. April 2010.
47
RES2020, (2009) Monitoring and Evaluation of the RES directives implementation in EU27 and policy recommendations
for
2020.
EU27
Synthesis
Report.
Deliverable
D.4.2.
Intelligent
Europe.
http://www.res2020.eu/files/fs_inferior01_h_files/pdf/deliver/RES2020_Synthesis-Report.pdf.
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3.4. Interferentie HE-doelstelling met overig klimaatbeleid
HE-doelstelling staat naast CO2-caps en zorgt daardoor niet voor extra reducties
De klimaatdoelstellingen die op Europees niveau voor de diverse lidstaten zijn afgesproken,
zijn geformuleerd als een maximale hoeveelheid CO2-equivalente emissies, de zogenaamde
‗CO2-caps‘. Die plafonds bepalen dus hoeveel CO2-emissies een lidstaat mag uitstoten (zie
kader).
De klimaatdoelstellingen zijn geformuleerd als CO2-caps
2008-2012

Lidstaten hebben caps, waarbinnen een cap voor ETS-emissies is vastgelegd
Het Kyoto-protocol en de Europese en Belgische lastenverdelingsakkoorden voorzien voor België
en Vlaanderen voor de periode 2008-2012 absolute CO2-caps48. Zo moet Vlaanderen zijn broeikasgasemissies tegen 2008-2012 beperken tot 82.463 kton CO2-equivalenten per jaar. Dat komt
overeen met een daling van 5,2% ten opzichte van 1990.
Europa introduceerde bovendien als centraal beleidsinstrument in het klimaatbeleid het Europees
emissiehandelssysteem (ETS) dat een cap oplegt aan de ETS-emissies. Dat zijn CO2-emissies
van industriële bronnen die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS – European Emissions Trading Scheme). Het gaat dan vooral om installaties in de sectoren ijzer en staal,
elektriciteitsproductie, raffinaderijen, chemische sector, etc. De cap voor de Vlaamse ETSemissies, vastgelegd in het toewijzingsplan voor emissierechten, bedraagt 36.866 kton CO2equivalenten per jaar voor 2008-2012.

2020

Lidstaten hebben enkel caps voor niet-ETS-emissies
Het Europese energie- en klimaatpakket en in het bijzonder de effort sharing decision49 voorziet
voor 2020 voor België een absolute cap van de CO 2-emissies van de installaties die niet vallen
onder het Europees emissiehandelssysteem. Deze niet ETS-emissies zijn de CO2-emissies van de
bronnen die niet onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) ressorteren, zoals gebouwen, transport, landbouw, afval en kleine industriële installaties, en een gedeelte van de niet-CO2emissies (N2O, CH4, F-gassen). De Belgische niet-ETS-cap van 68.075 kton CO2-equivalenten
voor 2020 komt overeen met een daling van de niet-ETS-emissies met 15% ten opzichte van
2005. Deze doelstelling werd (nog) niet over de gewesten verdeeld en kan bovendien nog wijzigen
indien de Europese ambities worden bijgesteld als gevolg van een internationaal klimaatakkoord.
Bovenop deze CO2-caps voorziet de EU ook bindende HE-doelstellingen voor de lidstaten (cf.
infra). Voor België gaat het om 13% tegen 2020. Deze doelstelling werd ook nog niet verdeeld over
de gewesten. De ETS-cap voor 2020 wordt op Europees niveau vastgelegd op 21% van de emissies van 2005. De ETS-rechten worden toegewezen aan bedrijven volgens geharmoniseerde regels.

48

Vaststelling Belgische Kyoto-doelstelling op 12 december 2007 (http://unfccc.int/resource/docs/2007/irr/bel.pdf)
en de verdeling binnen België volgens het lastenverdelingsakkoord (nota NKC van 29 mei 2008).
49 ‗Climate Action and Renewable Energy Package‗, 23 januari 2008, Europese Commissie. Beschikking
406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten
om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van
het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen.
28

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2

De bindende doelstellingen inzake hernieuwbare energie die Europa daarnaast aan de lidstaten oplegt, veranderen niets aan de CO2-caps voor lidstaten. De HE-doelstellingen zorgen
ervoor dat hernieuwbare energie minstens voor een deel moet instaan voor de emisiereducties maar leiden dus niet tot bijkomende broeikasgasemissiereducties. Het HE-beleid zal
enkel ‗helpen‘ om de klimaatdoelstellingen te halen. De HE-doelstellingen geven dus alleen
aan dat hernieuwbare energie een rol moet spelen in de realisatie van de caps. Ze maken
het realiseren van de CO2-cap voor de lidstaten duurder omdat meestal maatregelen op vlak
van energie efficiëntie goedkoper zijn dan hernieuwbare energie uitgedrukt in €/ton bespaarde CO2.
In de Europese effectbeoordeling bij de richtlijn werd de bijdrage van de Europese 20%hernieuwbare energiedoelstelling tegen 2020 aan de vereiste CO2-emissiereducties uit het
klimaatpakket niet afzonderlijk becijferd. Ook de meerkosten van deze afzonderlijke HEdoelstelling werden niet berekend ten opzichte van een klimaatpakket zonder HEdoelstelling. De effectbeoordeling die Europa opmaakte vergelijkt de 20% HE-doelstelling
enkel afzonderlijk met een BAU-scenario (zonder overige doelstellingen)50. Zo werd becijferd
dat de 20% hernieuwbare energiedoelstelling 600 tot 900 miljoen ton CO2 per jaar zou kunnen besparen, ten opzichte van 430 tot 600 miljoen ton in het BAU-scenario. De kostprijs ten
opzichte van BAU zou ongeveer 18 miljard euro per jaar bedragen, al hangt veel af van de
gekozen beleidsopties en van de vorderingen die op het vlak van energie-efficiëntie worden
gemaakt51.
Zonder HE-doelstelling waren de klimaatdoelstellingen voor 2020 misschien strenger
De Europese Commissie beoogt met de afzondelijke HE-doelstelling vooral secundaire baten zoals een verhoogde energiebevoorradingszekerheid en vooral de stimulering van de
HE-technologiesector die voor bijkomende werkgelegenheid en groei kan zorgen52. In die zin
becijferde de Europese effectbeoordeling bijvoorbeeld dat de impact op de economie van
een afzonderlijke HE-doelstelling (tov een BAU-scenario) tussen 0,5% winst en 0,5% verlies
op het BBP zou betekenen, o.a. afhankelijk van de veronderstellingen inzake groei van de
werkgelegenheid. Bij een HE-doelstelling lager dan 20% zouden de baten dalen, bij een
doelstelling hoger dan 20% zouden de kosten sneller stijgen dan de baten. Europa oordeel-

50

Commission of the european communities Brussels, 23/1/ 2008, sec(2008) 85/3, commission staff working
document impact assessment document accompanying the package of implementation measures for the eu's
objectives on climate change and renewable energy for 2020 proposals for directive of the european parliament
and of the council amending directive 2003/87/ec so as to improve and extend the eu greenhouse gas emission
allowance trading system decision of the european parliament and of the council on the effort of member states to
reduce their greenhouse gas emissions to meet the community‘s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 directive of the european parliament and of the council on the promotion of use of renewable
energy sources
51 Commissie van de europese gemeenschappen, Brussel, 10.1.2007, com(2006) 848 definitief, mededeling van
de commissie aan de raad en het europees parlement, routekaart voor hernieuwbare energie, he-bronnen in the
21st eeuw: een duurzamere toekomst opbouwen.
52 The core instrument of EU climate policy is the Emissions Trading Scheme (ETS), […] is set up in the spirit of
least-cost abatement. A target for renewable energy interferes with this least-cost idea by exempting this particular group of abatement options from the common benchmark price. What is the motivation behind the special
treatment of renewable energy? [… ] Including a 20% target for renewable energy in the EU climate policy package increases the welfare costs by 6 %, which is 0.02% of EU national income or approximately €4 billion (in
constant prices of 2005) in 2020. This amount can be interpreted as the implicit cost of using the renewable energy target for other than climate policy goals, in particular as a contribution to energy supply security. Boeters, S.,
Koornneef, J. (2010) Supply of Renewable Energy Sources. and the Cost of EU Climate Policy. CPB Discussion
Paper No 142.
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de daarom dat met een 20%-HE-doelstelling de voordelen van de hernieuwbare energiedoelstelling opwegen tegen de kosten53.
Men zou ervan kunnen uitgaan dat de extra kosten van de 20% HE-doelstelling, die dus verantwoord lijken in verhouding tot de secundaire baten (cf. supra), impliceren dat minder middelen beschikbaar blijven voor de vermindering van CO2-reducties. In die zin impliceert het
bijkomend opleggen van een HE-doelstelling dat –indien men de kost van het klimaatpakket
voor de (maatschappelijke) sectoren gelijk wilde houden –de klimaatplafonds hoger zullen
zijn. Omgekeerd zouden de emissiereductiedoelstellingen stringenter geweest kunnen zijn
indien er geen hernieuwbare energiedoelstelling zou gelden, omdat er namelijk meer CO 2reducties mogelijk zouden zijn met hetzelfde budget. In dat laatste geval zouden evenwel de
secundaire baten die gelinkt worden aan hernieuwbare energie niet gerealiseerd worden.
Het is evenwel achteraf moeilijk om uit te maken of en in welke mate men de vastlegging van
de CO2-doelstelling rekening hield met de vastlegging van de HE-doelstellingen. De vastlegging van de Europese HE-doelstellingen voor 2020 gebeurde namelijk samen met de vastlegging van de klimaatplafonds voor ETS en niet-ETS-emissies in maart 2007 en afzonderlijke effectbeoordelingen van een scenario met en zonder HE-doelstelling zijn niet beschikbaar
(cf. supra).
HE bij ETS-bedrijven zorgt niet voor extra reducties maar geeft extra keuze
mogelijkheden aan de ondernemingen
Beleid dat zich richt op reducties van ETS-emissies via HE-maatregelen geeft de ETSbedrijven een bijkomende mogelijkheid om hun broeikasgas emissies te reduceren en ondersteunt een lidstaat om zijn hernieuwbare energiedoelstelling te realiseren. Maar het zorgt
niet voor bijkomende emissiereducties bovenop de ETS-cap. Dit emissieplafond is immers
op voorhand Europees bepaald. Deze reducties leveren geen extra bijdrage aan de realisatie
van de broeikasgasemissiereductiedoelstelling voor de lidstaat. Immers, de vermeden emissies door hernieuwbare energie blijven binnen het ETS plafond en leiden tot meer beschikbare emissierechten (EUA‘s) voor het bedrijf dat hernieuwbare energie inzet. Dat impliceert
dat het betrokken bedrijf zelf meer kan uitstoten bij zijn andere bronnen, of dat het de vrijgekomen emissierechten kan verkopen aan andere bedrijven die bijgevolg meer mogen en
zullen uitstoten (het zgn. waterbedeffect54) of dat het bedrijf zelf minder rechten zal moeten
aankopen. M.a.w. doelstellingen inzake hernieuwbare energie zijn een mogelijkheid voor
ETS-bedrijven om hun klimaatdoelstellingen te realiseren, maar ze hebben in overlap met
het emissiehandelssysteem geen bijkomend effect op de broeikasgasemissies van de ETSsectoren.
De inzet van meer HE en de daaruit resulterende daling van emissies heeft dus geen invloed
op de totale hoeveelheid emissies toegelaten voor fossiel energiegebruik. De inzet van hernieuwbare energie wordt door de verschillende nationale en regionale overheden gesteund
door certificatensystemen, belastingsvoordelen, feedin tarieven e.d. Hierdoor worden investeringen in hernieuwbare energie aangemoedigd en worden ze goedkoper. Op die manier
kunnen emissiereducties door hernieuwbare energie andere emissiereductie-opties verdringen. Dat verdringingseffect zal vooral voelbaar zijn bij de duurdere emissiereductie-opties.
Immers, door de emissiereductie via hernieuwbare energie bij ETS-bedrijven zullen CO2-

53

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2006:1720:FIN:NL:HTML Werkdocument van de
diensten van de Commissie - Routekaart voor hernieuwbare energie - Samenvatting van de effectbeoordeling
{COM(2006) 848 definitief} {SEC(2006) 1719} {SEC(2007) 12} /* SEC/2006/1720 */.
54 Inzet van hernieuwbare energie door bedrijven die onder het ETS-plafond vallen, leidt tot een ‗waterbed-effect‘:
vrijgevallen rechten kunnen op de markt voor emissierechten worden verkocht, waardoor de Europese emissies
niet veranderen. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Edwin van der Werf, Herman Vollebergh en Joop Oude
Lohuis (2010). ‗Energie en klimaat: meer met minder‘ in ‗Miljardendans in Den Haag: over bezuinigingen en belastingen‘, Flip de Kam, Jan Donders en Arie Ros (red.), Sdu, Den Haag.
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rechten minder schaars worden en dus goedkoper55, waardoor de duurdere CO2reducerende maatregelen niet meer worden genomen.
De Vlaamse overheid kan met haar HE-beleid enkel invloed hebben op de hoogte van de
eigen niet-ETS-emissies. Indien men het HE-beleid wil motiveren vanuit de realisatie van de
klimaatdoelstellingen is het onderscheid tussen ETS-emissies en niet-ETS-emissies dus van
groot belang. Concrete voorbeelden kunnen dit verduidelijken:
 Een PV paneel op een particuliere woning of een niet-ETS bedrijf heeft geen impact
op de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstelling. De duurzame elektriciteitsproductie vervangt in dit geval uitstoot van een klassieke elektriciteitscentrale die onder
ETS valt. Deze kan dan iets meer uitstoten.
 Een met pellets gestookte verwarmingsketel in een particuliere woning of een nietETS bedrijf vervangt een stookinstallaties op fossiele brandstof bij die woning of nietETS installatie en heeft dus wel invloed op de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstelling. Ook een warmtepomp om woningen of kantoren te verwarmen (niet-ETS) levert een bijdrage aan de Vlaamse doelstelling als die een verwarmingsketel op fossiele brandstof vervangt.
 Een verbrandingsinstallatie op hernieuwbare brandstoffen in de ETS sector heeft
geen invloed op de realisatie van de Vlaamse broeikasgasdoelstelling. Deze installatie kan wel invloed hebben op de Vlaamse klimaatdoelstelling indien warmte ter beschikking gesteld wordt aan een niet-ETS installatie en zo fossiele brandstof in een
niet-ETS installatie vervangt.
 De bouw van een nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale heeft geen invloed op
de realisatie Vlaamse doelstellingen, noch op de Europese. Deze moet zich immers
inpassen in het Europees plafond. Deze kolengestookte elektriciteitscentrale kan een
positieve invloed hebben op de realisatie van de Vlaamse doelstellingen indien restwarmte ter beschikking gesteld wordt aan niet-ETS installaties en zo fossiele uitstoot
in de niet-ETS sector vervangt.

3.5. HE als maatregel tegen lokale milieuvervuiling
HE kan lokale milieuproblemen door fossiele energie helpen vermijden
Het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen veroorzaakt naast CO2 ook andere emissies. De inzet van de koolstofarme HE-bronnen kan de inzet van fossiele brandstoffen gedeeltelijk overbodig maken en zo de emissies van CO2 én van andere stoffen die samenhangen met het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen vermijden. Het energiegebruik uit
HE-bronnen kan in dat perspectief tegelijkertijd bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering (cf. supra) en aan de strijd tegen verzuring en in mindere mate tegen verschillende andere milieu- en gezondheidsproblemen (cf. onderstaande tabel). Vooral voor de verzuringsproblematiek kan de substitutie van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energierealisaties belangrijk zijn, omdat de verbranding van fossiele brandstoffen verantwoordelijk is
voor twee derden van de verzurende emissies in Vlaanderen.
Maar kan hernieuwbare energie ook daadwerkelijk gemotiveerd worden vanuit de noodzaak
om deze lokale luchtemissies aan te pakken? Om op deze vraag te kunnen antwoorden is
meer informatie nodig over het netto-effect van de inzet van hernieuwbare energie op de
luchtemissies, over de kosten van hernieuwbare energie als emissiereductie-optie ten opzichte van andere emissiereductie-opties en over de verhouding van een eventueel HEbeleid tot het milieubeleid.

55

De marginale kosten voor CO2-reductie zouden dalen met 30% in 2030. Renewable energy sources in European energy supply and interactions with emission trading. Dominik Möst, Wolf Fichtner. Energy Policy, online 1
February 2010.
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Belangrijkste emissies tgv het gebruik van fossiele energiebronnen en hun effecten
Broeikasgassen
(cf. supra)

Verzurende
sies

emis-

Precursoren
van
troposferisch ozon

56
57

Klimaatverandering De uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, SF6, PFK‘s, HFK‘s)
zorgt voor stijgende concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer die het natuurlijk
broeikaseffect versterken. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt hierdoor en het klimaat
verandert. De effecten zijn een stijging van de zeespiegel, veranderingen in neerslagpatronen en regionale temperaturen, het frequenter voorkomen van extreme situaties in het weer,
verschuivingen van klimaatzones met effecten op vegetatie, ecosystemen en de mens, …
De verbranding van fossiele brandstoffen is verantwoordelijk voor 87% van de totale broeikasgasemissies in Vlaanderen56.
CO2
Koolstofdioxide is een van de belangrijkste broeikasgassen. Het Door de verbranding van fossiele brandstoffen is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer sterk
gestegen. De uitstoot van CO2 is afhankelijk van het gebruikte type brandstof en
van de omvang van het brandstofverbruik.
CH4
Methaan komt o.a. vrij bij de winning van aardgas
Verzuring: Verzurende emissies (NOx, SOx en NH3) verlagen de pH waarde van regen. De
depositie van deze zure regen verzuurt de bodem en het water. Dat veroorzaakt schade aan
planten, dieren, corrosie van materialen en een versnelde verwering van gebouwen en ander
cultureel erfgoed. Verzuring heeft een negatieve invloed op de biodiversiteit. Inademing van
verzurende componenten en opname van verontreinigd grondwater kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij de mens. NOx en SOx-emissies ontstaan vooral door de verbranding
van fossiele brandstoffen en zijn verantwoordelijk voor ongeveer twee derden van de verzurende emissies in Vlaanderen. NH3 (ammoniak)-emissies zorgen voor 32% van de Vlaamse
verzurende emissies57 en zijn vooral afkomstig van de veeteelt.
NOx
De voornaamste ‗stikstofoxiden‘, de verzamelnaam voor verbindingen tussen
zuurstof en stikstof, zijn stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Deze
emissies ontstaan bij de verbranding van de brandstof bij een overschot aan
toegevoerde lucht. Hoe hoger de temperaturen in de motor, hoe meer NOx er zal
ontstaan. NOx kan via binding aan water salpeterzuur (HNO 3) doen ontstaan, dat
zorgt voor verzuring van de bodem en het (grond)water.
NOx leidt na omzetting in nitraten (NO3) tot een overmaat aan voedingstoffen in
het water, ook wel vermesting of eutrofiëring genoemd. Dat kan zorgen voor
overwoekering door kroos en algen ten nadele van onderliggende planten en
vissen. Deze verstoring van de nutriëntenbalans verandert de soortensamenstelling. Verder dragen NOx-emissies bij aan de versterking van het broeikaseffect
en de vorming van troposferisch ozon (cf. infra).
SOx
Zwaveldioxide ontstaat wanneer de zwavel in de brandstof reageert met de zuurstof uit de lucht. De emissie van SO2 is vooral afhankelijk van het zwavelgehalte
in de brandstoffen en de hoeveelheid gebruikte brandstof.
Fotochemische luchtverontreiniging: Troposferisch ozon ontstaat uit een chemische
reactie in de atmosfeer tussen VOS, NOx, CO en CH4 onder invloed van zonlicht, vooral bij
zonnig en windstil weer. Ozon is een indirect reactieproduct van de verbranding van fossiele
brandstoffen. Vooral het verkeer is verantwoordelijk voor de emissie van deze ozonprecursoren, maar ook de industrie, de energiesector en de huishoudens dragen bij tot de uitstoot.
Blootstelling aan te hoge concentraties van het sterk oxiderende ozon kan leiden tot problemen met het ademhalingsstelsel, het hart en de vaten. De natuurlijke omgeving en de landbouwproductie kunnen hinder ondervinden bv. door bladschade of verminderde groei. Verder kan ozon materialen degraderen. Naast deze lokale en regionale effecten versterkt
troposferische ozon ook het broeikaseffect.
VOS
Vluchtige organische stoffen komen vrij bij verdamping van aardolieproducten en
andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding. VOS is een precursor
voor ozon: het reageert onder invloed van zonlicht met onder andere stikstofoxiden.
Benzeen is een vluchtig bestanddeel van benzine en diesel. Het heeft een giftige
(toxische) werking op het bloed en bloedvormende weefsels. Het is kankerverwekkend en kan leiden tot leukemie (bloedkanker). Bij de huidige concentraties
van benzeen in de buitenlucht is de kans op kanker zeer klein.
NOx
zie hierboven

VMM (2010) Vlaamse broeikasgasemissie-inventaris voor 2008.
Milieurapport Vlaanderen, MIRA, Achtergronddocument, Thema Verzuring. VMM. 2006.
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Zware metalen

Fijn stof

Andere

Ar, Cd,
Cu; Ni,
Zn,
vanadium,.
o.a.
SOx

CO
PAK‘s

De zware metalen, arseen, cadmium, koper, nikkel, vanadium, zink, kunnen
vrijkomen o.a. bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Door opeenhoping in
het milieu (in bodem en water) komen er steeds hogere concentraties van deze
metalen terecht in de voedselketen. Deze stoffen zijn toxisch en kunnen risico‘s
hebben voor de gezondheid en voor ecosystemen.
Fijn stof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes in de lucht zoals roet. Fijn stof
ontstaat door de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen (vooral diesel)
of door reacties tussen verschillende gassen in de lucht, zoals uit het verzurende
SOx, al is de hoeveelheid resulterend fijn stof hieruit erg laag. Particulate matter
(PM) geeft de diameter van de stofdeeltjes aan. PM10 zijn deeltjes met een
doorsnede van 10 micrometer (μm). PM2,5 deeltjes hebben een diameter van
maximaal 2,5 μm en kunnen verder in de longen doordringen waardoor ze schadelijker zijn.
Koolstofmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van methaan. Het kan de
zuurstofvoorziening in het lichaam negatief beïnvloeden en is zelfs bij lage concentraties dodelijk voor mensen en dieren.
PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn teerachtige stoffen die
ontstaan bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen zoals fossiele
brandstoffen, hout, tabak en voedsel. De meeste PAK's zijn giftig en kankerverwekkend, al is de kans op kanker door blootstelling aan PAK's klein. PAK's zijn
persistent; dat wil zeggen dat ze in de natuur slechts langzaam afgebroken worden.

Netto-impact op luchtemissies hangt af van type HE-installatie: opletten met biomassa
De netto-impact van de inzet van HE-installaties op de niet-CO2-luchtemissies hangt af van
de keuze van de HE-installatie en van de luchtemissies van het energiepark dat door de HEinstallaties wordt vervangen. Deze impact kan positief zijn, maar ook negatief afhankelijk van
de gemaakte keuzes bij de implementatie van de HE-doelstellingen (cf. infra). In die zin kan
HE-beleid conflicteren met de doelstellingen inzake luchtemissies, zoals de National Emission Ceilings (NEC) voor verzurende emissies58.
De luchtemissies van de diverse hernieuwbare energietoepassingen kunnen immers sterk
verschillen (zie tabel). Windturbines, PV-installaties en waterkrachtinstallaties veroorzaken
geen directe luchtemissies. Hun inzet vermindert dus duidelijk de eventuele luchtemissies
van klassieke energiecentrales. Biomassacentrales en groene WKK‘s emitteren wel NOx, fijn
stof, CO en in mindere mate ook SOx, VOS, onverbrande koolwaterstoffen, waterstofchloride
en zware metalen. De emissies van bio-energie-installaties hangen af van de aard en de
vochtigheid van de gebruikte brandstof, de gebruikte verbrandings- of vergassingstechnologie, de manier waarop de processen beheerst worden en de mate waarin end-of-pipetechnologieën worden ingezet om emissies te reduceren (zie tabel). Indien het HE-beleid
luchtemissies wil verminderen moet dus ingezet worden op windturbines, PV-installaties,
waterkrachtinstallaties, e.d. en moet voorzichtig omgesprongen worden met de aanwending
van biomassa.
In de praktijk zijn emissies van SO2 meestal beperkt aangezien biomassa meestal slechts
sporen van zwavel bevat (tot enkele 100-tallen mg SO2/kWh). De NOx-emissies zijn vergelijkbaar met andere verbrandingsprocessen (200 tot 400 mg NOx/kWh) al kunnen er grote
verschillen zijn. Opvallend is dat coverbranding van biomassa met andere brandstoffen leidt
tot een daling van de NOx-emissie. Bij relatief lage omzetrendementen en zonder warmtekracht koppeling kunnen de Nox-emissies stijgen tot 1000 mg/kWh, en bij afvalverbranding
(zonder speciale behandeling) nog meer (1300 tot 2600 mg/kWh). Door rookgasreiniging kan
in dit wel sterk gereduceerd worden. De emissies van andere polluenten zoals stof, CO, effluenten e.d. zijn o.a. als gevolg van de dioxinenorm gedaald (tot 10 maal beneden de huidige Europese normen)59.

58
59

http://www.eubia.org/uploads/media/VITO_Guisson.pdf
Goemans et al, 1999
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luchtemissies voor verschillende technologieën60
g/MWh = mg/kWh
Grootschalige centrales
Poederkoolcentrale
Nucleair
Steenkool
Nieuwe Eon steenkoolcentrale
Olie
Moderne STEG
Gas
Gasturbine
Gasmotor aardgas
WKK (gas)
Bio-olie in grote dieselmotor
Bijstook biomassa bij kolen
Bijstook kolen biomassa 10%
Bijstook kolen biomassa 20%
Zuiver biomassa
Biomassacentrale (laag rendement)
Langerlo met rookgasreiniging
Langerlo met extra rookgasreiniging
Ruien
Bijstook gascentrale (vloeibare biomassa)
Gasmotor biogas
Hout
Stro
Afvalverbranding zonder behandeling
Afvalverbranding
Mest en GFT-vergisting
Stortgas

Directe NOx

SO2

Fijn
PM

stof

VOS

Bron
61

136,8

62

+-700
200
360
61-234
202
446
605
137

234-1200

2 -31

1620

54

342
+-700
+-700
+-400
1000
600-650
400

148
1100
1000
18-100

400
216
1944
132
475
1300 – 2600
218
760-2088

63
64

11

65
66

11 (100?)

7,4

0

0
90
7.2

18
8
1746
12,24

67
68
69
70
71
72
73
74

7,2-18

75
76
77
78

14,4
68
18
184

36

7

1.8
1,8
1.8-101

79

914

80
81
82
83

97-299

14

84

43-2088

85

60

3.6 MJ= 1kWh (soms brandstofinput gebruikt). Wellicht kan deze tabel worden aangevuld door LNE met meer
actuele emissiecijfers voor de diverse technologieën. Het is onduidelijk of er ook recente cijfers beschikbaar zijn
voor de indirecte emissies.
61
A.J. Seebregts ECN-E--07-014 Februari 2007
62
indirecte emissies te wijten aan de levenscyclus van elektrische centrales — constructie, onderhoud, afbraak Ir.
E. Brouwers, D‘haeseleer, TME/WDH/98-06/FIN 30 oktober 1998
63
ExternE; www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/bs/...2005/.../co2-ene-03.pdf De wilde (2006).
64
Vlaams Parlement Antwoord op vraag . nr. 437 van 17 februari 2009 van Els Robeyns aan Hilde Crevits.
65
http://www.cfs.co.uk/sustainability2003/ecological/conversions.htm
66
Vlaams Parlement Antwoord op vraag . nr. 437 van 17 februari 2009 van Els Robeyns aan Hilde Crevits. en
A.J. Seebregts ECN-E--07-014 Februari 2007
67
http://www.cfs.co.uk/sustainability2003/ecological/conversions.htm
68
Effect biobrandstoffen op fijn stof in de buitenlucht. De Wilde, e.a. ECN 2006.
69
Effect biobrandstoffen op fijn stof in de buitenlucht. De Wilde, e.a. ECN 2006.
70
http://www.cfs.co.uk/sustainability2003/ecological/conversions.htm
71
De Wilde 2006, ECN.
72
ExternE
73
ExternE
74
ExternE en Brouwers 1998
75
Commissie Ampere Sectie F
76
Vlaams Parlement Antwoord op vraag . nr. 437 van 17 februari 2009 van Els Robeyns aan Hilde Crevits.
77
Vlaams Parlement Antwoord op vraag . nr. 437 van 17 februari 2009 van Els Robeyns aan Hilde Crevits.
78
Vlaams Parlement Antwoord op vraag . nr. 437 van 17 februari 2009 van Els Robeyns aan Hilde Crevits.
79
Effect biobrandstoffen op fijn stof in de buitenlucht. De Wilde, e.a. ECN 2006.
80
Effect biobrandstoffen op fijn stof in de buitenlucht. De Wilde, e.a. ECN 2006.
81
Effect biobrandstoffen op fijn stof in de buitenlucht. De Wilde, e.a. ECN 2006.
82
Effect biobrandstoffen op fijn stof in de buitenlucht. De Wilde, e.a. ECN 2006.
83
Commissie Ampere Sectie F
84
De Wilde, e.a. 2005, ECN
85
http://www.cfs.co.uk/sustainability2003/ecological/conversions.htm, De Wilde, e.a. 2006 (ECN)
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Biogas
Zonnepanelen
Waterkracht
Windenergie offshore
Wind onshore
Gemiddeld Electrabel park 2008
Kleine verbrandingsinstallaties
Lichte olie Kleine verbrandingsinstallatie
Aardgas Kleine verbrandingsinstallatie
Steenkool Kleine verbrandingsinstallatie
Kleine verbrandingsinstallatie houtkachel

180
0
0
0

11

11

0

0

0
0

86
87
88

151

89

151
79,2
226,8
270-360

90
91
92

22

540

93
94

Conventionele CV-ketel
Hoogrendements ketel
Lokale verwarming (kachels)
Hout en andere vaste biomassa in
Kachel

201,6
108
252
180-540

36-108

Pelletkachel
Ketel <50 kWth
Ketel 50 kWth – 1 MWth
Ketel > 1 MW
Kleinschalige biomassa

540
540
540
540

108
180
180
108

16203240
468
1800
900
180
18

95
96
97
98
99

De verhouding tussen de luchtemissies van de HE-installaties en die van de installatie die
wordt vervangen, is cruciaal voor de bepaling van de netto-impact van de inzet van HE op de
luchtemissies, evenals de impact van de implementatie van hernieuwbare energie op de
energie-mix, waarbij ook de inzet van reservevermogen in beschouwing wordt genomen (cf.
deel 1; hoofdstuk 1). Enkele voorbeelden:
 Als een nucleaire installatie of een STEG vervangen wordt door (zuivere) biomassainstallaties, dan zullen de luchtemissies wellicht toenemen (zie tabel).
 Zelfs ten opzichte van een steenkoolcentrale, zijn de luchtemissies van bepaalde HEinstallaties hoger (zie tabel), waardoor het netto-effect van de inzet van hernieuwbare
energie op de luchtemissies negatief kan zijn. Vooral de hoge NOX- en de stof-emissies
per kWh in biomassa-installaties vallen op in vergelijking met andere verbrandingstechnologieën.
 Indien meer hernieuwbare energie leidt tot een toegenomen inzet van steenkoolcentrales
om de intermittentie van HE-bronnen op te vangen, kan het effect op de verzurende
emissies negatief zijn.
 De coverbranding van biomassa met steenkool leidt tot een daling van de NOx-, SOx en
fijnstofemissies ten opzichte van de verbranding van fossiele brandstoffen alleen 100. In die
86

http://www.cfs.co.uk/sustainability2003/ecological/conversions.htm
Commissie Ampere Sectie F
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Commissie Ampere Sectie F en indirecte emissies te wijten aan de levenscyclus van elektrische centrales —
constructie, onderhoud, afbraak Brouwers, D‘haeseleer, TME/WDH/98-06/FIN 30 oktober 1998
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Electrabel jaarverslag 2008
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Anja Behnke. Federal Environment Agency Germany. Powerpointpresentatie (2008)
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Anja Behnke. Federal Environment Agency Germany. Powerpointpresentatie (2008)
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Anja Behnke. Federal Environment Agency Germany. Powerpointpresentatie (2008)
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Anja Behnke. Federal Environment Agency Germany. Powerpointpresentatie (2008)
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NOx-uitstoot van kleine bronnen P. Kroon S.J.A. Bakker H.P.J. de Wilde, 2005, ECN
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De Wilde, e.a. 2005, ECN
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Commissie Ampere. Zie ook U.S. Biomass Energy: An Assessment of Costs & Infrastructure for Alternative
Uses of Biomass Energy Crops as an Energy Feedstock William Russell Morrow, III 2006
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zin ‗vergroent‘ de bijstook van biomassa dus de bestaande steenkoolcentrales. Als de
coverbranding van biomassa evenwel STEG-centrales verdringt of zuivere biomassacentrales, zullen de luchtemissies hoger zijn101.
De overschakeling naar houtsnippers of pellets in kleinschalige verwarmingstechnologieen leidt tot meer SO2 en stofemissies dan bij een gasinstallatie en tot meer stofemissies
dan bij een installatie op stookolie, al zullen de SO2-emissies wel lager zijn102

Er moet wel opgemerkt worden dat end-of-pipe-technologieën of andere maatregelen ingezet kunnen worden om bepaalde luchtemissies te reduceren, De netto-impact van de inzet
van hernieuwbare energie op de luchtemissies is dan ook afhankelijk van de mate waarin die
maatregelen toegepast (kunnen) worden. Zo zou het afvangen van NOx relatief moeilijker
gaan bij decentrale HE-installaties dan bij de meer gecentraliseerde (vaak fossiele) installaties. In ieder geval is ook de geldende reglementering inzake luchtemissies, producten, e.d.
natuurlijk cruciaal voor de netto-impact van HE op de luchtemissies.
HE-opties moeten vergeleken worden met andere emissiereductie-opties
Indien men de inzet van hernieuwbare energie wil motiveren als maatregel om lokale milieuproblemen aan te pakken, moet de kostprijs van de (verzuringsemissie-arme) hernieuwbare
energietechnologie-optie afgewogen tegen de andere emissiereductie-opties van verzurende
emissies.
Het HE-beleid zal in elk geval geen bijkomend emissiereducerend effect hebben als de betreffende emissies reeds vervat zich onder een absolute luchtemissiecap (cf. supra, naar
anlogie met de bespreking van de CO2-caps). Zo kunnen bijvoorbeeld de verzurende emissies vervat zitten onder absolute caps vastgelegd in de regelgeving of in milieubeleidsovereenkomsten met sectoren. In dat geval kunnen HE-maatregelen en -instrumenten ertoe bijdragen om deze caps te realiseren maar zullen ze op zich niet leiden tot bijkomende
emissiereducties.

4. Bijdrage HE tot energiebevoorradingszekerheid
Situering
Een betrouwbare energievoorziening aan aanvaardbare prijzen is cruciaal voor de economie
en het maatschappelijk leven. De promotie van hernieuwbare energie wordt vaak gemotiveerd vanuit de bijdrage tot meer energiebevoorradingszekerheid.
Op korte termijn lijkt het energiebevoorradingsprobleem in onze regio op dit moment niet
echt acuut: de elektriciteitsvoorziening is vrij betrouwbaar en ook de olie- en gasvoorziening
kent geen noemenswaardige problemen. Wel is er een grote buitenlandse afhankelijkheid
van de energievoorziening die risico‘s voor de bevoorradingszekerheid inhoudt, al moet ook
dat in perspectief geplaatst worden. We zijn namelijk voor andere zaken ook afhankelijk van
cruciale ingevoerde stromen, bijvoorbeeld voor de voedselbevoorrading, de houtbevoorrading, etc. Maar omdat energie als stromingsbron moeilijk kan worden opgeslagen, wordt dat
vaak anders gepercipieerd.

101

BBL-dossier Bram Claeys (2009)
Informatie voor projectontwikkelaars. Duurzame warmtevoorziening voor grote gebouwen met hout als brandstof. www.bioheat.info
102

36

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2

Op langere termijn zou die energie-afhankelijkheid een groter probleem kunnen worden,
wanneer de stijgende wereldwijde energievraag botst op de naderende limieten in het aanbod. Verder vertonen de energieprijzen een stijgende tendens, hetgeen ‗een betrouwbare
energievoorziening aan aanvaardbare prijzen‘ in het gedrang zouden kunnen brengen.
In elk geval omvat het begrip ‗bevoorradingszekerheid‘ meerdere aspecten (zie figuur). In
deze afdeling bespreken we de invloed van hernieuwbare energie op die diverse aspecten.
Er wordt achtereenvolgens ingegaan op:
1. de afhankelijkheid van eindige ingevoerde voorraden (toegang tot brandstoffen): Vermindert hernieuwbare energie de afhankelijkheid van eindige ingevoerde energievoorraden?
2. het energieproductiepark (gepaste opwekkingscapaciteit): Betekent hernieuwbare energie een goede aanvulling op de opwekkingscapaciteit?
3. de netten (gepaste netwerken): Vermindert hernieuwbare energie de behoefte tot uitbreiding? Vereist het aanpassingen aan de netten?
4. de marktwerking: Verbetert hernieuwbare energie de diversiteit en marktwerking op de
energiemarkt?
5. de energieprijzen: Zorgt hernieuwbare energie voor lagere energieprijzen?
6. de leveringszekerheid (operationele zekerheid): Verhoogt met hernieuwbare energie de
netzekerheid en de korte termijn leveringszekerheid?
We bespreken tot slot ook de verhouding van HE tot andere mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan een grotere energiebevoorradingszekerheid.
Elementen van een betrouwbare energievoorziening103
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4.1. HE en afhankelijkheid van eindige ingevoerde energievoorraden
Eindige voorraden vereisen HE, in eerste instantie ter vervanging van olie
De niet-hernieuwbare energievoorraden zijn eindig en met de sterke stijging van de mondiale
energievraag komt het einde van deze voorraden sneller dichterbij. HE-bronnen zijn daarentegen nooit op en zijn daarom het evidente antwoord op de problematiek van de eindige
energievoorraden.
We weten niet precies hoeveel tijd we hebben om van niet-hernieuwbare naar HE-bronnen
over te schakelen. De inschatting van de beschikbare niet-hernieuwbare energievoorraden is
blijkbaar niet eenvoudig. Er wordt gegoocheld met cijfers over bewezen en speculatieve104
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Naar http://www.mech.kuleuven.be/en/tme/research/energy_environment/Pdf/WPEN2007-06: Considerations
On The Backup Of Wind Power: Operational Backup. (2008) P.J. Luickx, E. D. Delarue, W. D. D‘haeseleer. TME
Working Paper - Energy and Environment. KULeuven.
104
Dat zijn bijvoorbeeld olievelden die men nog denkt te vinden.
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reserves en over conventionele en niet conventionele105 reserves. Daarbij is de verifieerbaarheid van cijfers vaak een probleem: informatie wordt om strategische redenen geheimgehouden en mogelijk opgepept106. Bovendien is er grote onzekerheid over de stijging van het
toekomstig energieverbruik en over de ontwikkeling van technologieën voor exploratie en
exploitatie. De ramingen over de beschikbare reserves lopen dan ook sterk uiteen. In elk
geval heeft men de ramingen in het verleden al meermaals moeten bijstellen.
Ongetwijfeld zijn de steenkoolreserves het grootst (naar schatting 150 jaar), gevolgd door de
gasreserves (60 jaar) en de oliereserves (40 jaar) en de uraniumreserves (40 – 140 jaar)107.
Sprekender zijn de voorspelde data waarop de voorraden uitgeput zouden zijn: voor olie op
22 oktober 2047, voor gas op 12 september 2068, voor kolen op 19 mei 2140, voor uranium
op 28 november 2144108.
Vooral voor de olievoorraden is het duidelijk dat het ―vet van de soep is‖: de grote olievelden
raken uitgeput en nieuwe grote olievondsten worden al een tijd niet meer gedaan109. Men
verwacht dan ook dat we vroeg of laat Peak Oil zullen bereiken. Dat is het punt waar de productie van aardolie zijn maximum bereikt. De voorspelling over de timing en de gevolgen van
Peak Oil lopen evenwel uiteen. De Peak Oil is al bijgesteld: immers naarmate olie schaarser
wordt en de prijs stijgt, wordt minder verbruikt en wordt het rendabel om voorheen onrendabele bronnen alsnog te ontginnen.
Indien men met hernieuwbare energie vooral een antwoord wil bieden op de eindigheid van
fossiele energievoorraden, moet men prioritair inzetten op hernieuwbare energietoepassingen die het gebruik van olie kunnen vervangen, omdat deze energiebron wellicht het eerst
uitgeput zal zijn, gevolgd door aardgas. De inzet van hernieuwbare energie kan vanuit dat
perspectief afgewogen worden tegen bv. het inzetten op de overschakeling naar energiebronnen die nog langere tijd zullen meegaan.
Wereldwijd lijkt de absolute olie- en gasafhankelijkheid groot te blijven
Wereldwijd wordt momenteel ongeveer 18% van de primaire energievoorziening door HEbronnen verzorgd. IEA's World Energy Outlook 2009 verwacht in het 450 scenario (een ambitieus scenario waarin er gezorgd wordt voor een stabilisatie van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op 450 ppm) dat het aandeel hernieuwbare energie in de primaire energievoorziening zal groeien tot meer dan 30%110. Hernieuwbare energie zou tegen
2030 22% van de elektriciteitsopwekking verzorgen, ten opzichte van 18% in 2007. Dat betekent dat de wereldwijde afhankelijkheid van eindige energiebronnen in absolute hoeveelheden tussen 2007 en 2030 niet of nauwelijks lijkt te verminderen (zie figuur). De energievoorziening uit niet-hernieuwbare (fossiele en andere) energiebronnen zal dus belangrijk
blijven. De verwachte stijging van de energievraag is hierbij van belang. Daarnaast valt op
dat het IEA verwacht dat vooral de afhankelijkheid van steenkool zal verminderen (de fossiele energiebron met de ruimste voorraden) en niet zozeer de afhankelijkheid van olie en gas.

105

Dat zijn bijvoorbeeld oliereserves die veel moeilijker ontginbaar zijn.
http://www.argusmilieu.be/NL/index.php?page=10301&detail=12714
107
Milieurapport Vlaanderen, achtergronddocument Sector Energie, Vlaamse Milieumaatschappij. Beschikbaarheid reserves, wereld 2005, cijfers van Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2007). Reserves:
hoeveelheden niet-HE-bronnen die op dit ogenblik technologisch en economisch winbaar zijn Voorraden zijn
hoeveelheden niet-HE-bronnen waarvan geologen het bestaan weliswaar al hebben aangetoond, maar die nog
niet technologisch en economisch winbaar zijn. Olie: 21 jaar; gas: 73 jaar; steenkool: 853 jaar en uranium: 314
jaar.
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http://www.energy.eu/#renewable
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http://www.argusmilieu.be/NL/index.php?page=10301&detail=12714
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In 2006 voorzag het ‗Alternative Policy Scenario‘ nog dat het aandeel hernieuwbare energie in het wereld
energieverbruik in 2030 grotendeels onveranderd zou blijven op 14%.
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Aandeel hernieuwbare energie in
primaire energievoorziening stijgt
tot meer dan 30% in 450-scenario111

Wijziging EU-elektriciteitsproductie tussen 2007
en 2030112

Lokale HE-bronnen kunnen afhankelijkheid van invoer verminderen
Vlaanderen, België en een groot deel van de rest van Europa zijn voor hun primaire energiebevoorrading sterk afhankelijk van de rest van de wereld, in het bijzonder van eindige fossiele energiereserves. Concreet was in 2007 slechts 6% van het primair energiegebruik in België afkomstig van lokale bronnen (zie figuur). Op de ‗energy security‘-indicator van World
Economic Council, die rekening houdt met de diversiteit van het aanbod, de energieinvesteringen, de elektriciteitsproductiecapaciteit in verhouding tot de vraag, de olievoorraden en de netto import, scoort België dan ook niet zo goed113.
6% lokale energievoorziening in primaire energiegebruik België (2007)114
Hernieuwbare
energie en
recuperatie brandstof
5%

Andere
1%

Vaste brandstoffen
8%

Aardolie
40%
Kernenergie
21%

Aardgas
25%

De promotie van hernieuwbare energie zou de afhankelijkheid van het buitenland kunnen
verminderen. Als men met HE vooral de afhankelijkheid van geïmporteerde energiebronnen
wil verminderen, moet men echter vooral inzetten op HE-bronnen die lokaal beschikbaar zijn.
Dat wil zeggen dat ingezet wordt lokaal beschikbare biomassa, windenergie, zonneenergie… en dus niet op geïmporteerde biomassa.
Er moet verder ook rekening gehouden worden met de wijze waarop het intermittent karakter
van lokaal beschikbare HE-bronnen wordt opgevangen. Immers, als bv. massaal en eenzij-

111

OECD/IEA (2009) World Energy Outlook 2009 presentatie door Dr. Fatih Birol, IEA Chief Economist. Moscow,
7-8 December 2009
112
OECD/IEA (2009) World Energy Outlook 2009. Presentatie door Dr. Fatih Birol IEA Chief EconomistRome, 18
November 2009
113
De score van België ligt in het laagste kwartiel. World Energy Council (2009) World Energy and Climate Policy: 2009 Assessment. Promoting sustainable energy for the greatest benefit of all.
114
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (2009) Studie over de perspectieven
van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017.
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dig ingezet wordt op gascentrales om het intermittent karakter van HE-installaties op te vangen, kan dit de afhankelijkheid van dat gas doen toenemen.
Naast de afhankelijkheid van primaire energiebronnen, bestaat er in België/Vlaanderen ook
een zekere afhankelijkheid van ingevoerde elektriciteit. Zo was Vlaanderen de afgelopen
jaren een netto-importeur van elektriciteit: 10 tot 15% van het elektriciteitsverbruik wordt ingevoerd. De vraag is of dat buitenland zal blijven leveren wanneer dat nodig is. Er is in de
EU sprake van een ―community-of-law‖, waarbij contracten juridisch bindend zijn en alleen in
gevallen van force majeur kunnen worden opgeschort, zo nodig na toetsing van een rechter.
Bovendien geldt nog in EU-kader het non-discriminatie beginsel waarbij er geen onderscheid
gemaakt mag worden naar nationaliteit. De bijkomende productie van hernieuwbare elektriciteit door eigen hernieuwbare elektriciteitsproductiecapaciteit (cf. infra) zou niettemin de afhankelijkheid van ingevoerde elektriciteit kunnen verminderen (zie ook deel 3, hoofdstuk 2).
Drastische vermindering importafhankelijkheid is op korte termijn niet realistisch
Zelfs als Vlaanderen en ook de rest van Europa er het komend decennium in zou slagen om
substantieel meer lokale HE-bronnen in te zetten, dan nog zullen we wellicht voor een groot
deel afhankelijk blijven van geïmporteerde fossiele brandstoffen van buiten Europa115, al
hangt ook veel af van de assumpties op het vlak van de vermindering an de energieconsumptie. Volgens voorspellingen van de Europese Commissie zal de import van fossiele
brandstoffen, ondanks de toegenomen inzet van HE-bronnen, het komend decennium zelfs
nog toenemen om nadien pas te kunnen dalen (zie figuur).
Verwachte netto import fossiele brandstoffen Europa116
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Het aandeel lokale HE-bronnen zal nog erg beperkt zijn in verhouding tot de stijgende ingevoerde energiebronnen. Het zal tijd vergen om dit aandeel drastisch te verhogen: tijd om
iedereen van de noodzaak van de overschakeling naar HE te overtuigen, om meer projecten
op te zetten, om meer financiering te mobiliseren, etc. Bovendien zijn de mogelijkheden om
HE-bronnen aan te wenden in Vlaanderen in vergelijking met sommige andere landen beperkt en daardoor moeilijker te realiseren (zie voorbeeld voor windenergie in de onderstaande figuren). Zelfs in een ambitieus scenario waarin lokale HE-bronnen voor bv. 20% van de
energievoorziening zouden instaan, blijft Vlaanderen voor 80% afhankelijk van het buitenland. Een vermindering van de energie-afhankelijk van 98% naar 80% zal ons misschien iets
minder gevoelig maken voor schommelingen in de energieprijzen, maar we worden hiervoor
niet immuun. Zelfs bij volledige energie-onafhankelijkheid kunnen fossiele energieprijs115

Europa en België zijn voor hun energie erg afhankelijk van de rest van de wereld. Een belangrijke vermindering van deze afhankelijkheid lijkt momenteel niet realistisch. Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (2009) Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017.
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2030_update_2009.pdf
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schommelingen zich hard laten voelen bijvoorbeeld via onze niet-energie-onafhankelijke
handelspartners. Een open economie kan zich namelijk pas vrijwaren van grote prijsschokken als ook alle handelspartners bespaard blijven van de schokeffecten door een nieuwe
oliecrisis117. Dus zolang het HE-aandeel beperkt blijft, is ook de gewonnen bevoorradingszekerheid beperkt.
Technisch potentieel voor offshore windenergie118

Technisch potentieel voor onshore windenergie119

117

Albrecht, (2009) Energietransitie
EEA Technical report, No 6/2009, Europe's onshore and offshore wind energy potential, An assessment of
environmental and economic constraints, ISSN 1725-2237
119
EEA Technical report, No 6/2009, Europe's onshore and offshore wind energy potential, An assessment of
environmental and economic constraints, ISSN 1725-2237
118
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Vergroot HE de leveringszekerheid uit het buitenland?
De eindige fossiele energiereserves situeren zich in een klein aantal olie- en gasproducerende landen of regio‘s die soms als politiek onstabiel worden gecatalogeerd. Zo is Rusland
cruciaal voor de aardgasbevoorrading en het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de oliebevoorrading. Wel kan de onzekerheid verbonden met import van de fossiele energiebronnen enigszins beperkt worden door de opbouw van strategische reserves van geïmporteerde
bronnen die opgeslagen kunnen worden, zoals fossiele energiebronnen en uranium. Die reserves kunnen de korte termijn risico‘s verminderen. Ook geldt dat op de oliemarkt meerdere
aanbieders actief zijn, die geografisch en organisatorisch verspreid zitten, zodat problemen
bij één aanbieder opgevangen kunnen worden door andere aanbieders, weliswaar tegen een
bepaalde prijs. Hetzelfde gaat niet volledig op voor de gasmarkten, die meer regionaal georganiseerd zijn (zie figuur op de volgende bladzijde). De promotie van hernieuwbare energie
zou het energie-aanbod kunnen diversifiëren en zo de kwetsbaarheid van de energiebevoorrading kunnen verminderen, in het bijzonder wanneer het HE-aanbod voldoende groot zou
zijn, de ‗nieuwe‘ aanbieders betrouwbare partners zijn of wanneer er zeer veel aanbieders
zouden zijn120.
Nieuwe gasbronnen voor Europa (en hun kostprijs $/MBtu) 121

HE is ook een grondstoffen- en materialenkwestie
HE-beleid kan niet zonder een gedegen en doordacht grondstoffenbeleid. Hernieuwbare
energie kan niet alleen fossiele energiegrondstoffen vervangen, het vereist vaak ook zelf
andere grondstoffen. Het gaat dan over hout, biomassa en afval voor de verwerking in bioenergie-installaties, maar ook over materialen die bijvoorbeeld nodig zijn voor de productie
van bepaalde HE-technologieën (zoals silicium en indium voor de productie van fotovoltaische zonnecellen, metalen voor de uitbouw of modernisering van netten enz.).
De bevoorrading van deze grondstoffen en materialen moet gegarandeerd worden. Deze
kan in het gedrang komen als deze grondstoffen of materialen niet lokaal beschikbaar zijn of
als ze conflicteren met andere toepassingen (zoals voedselvoorziening of grondstof in de
verwerkende nijverheid). Bioraffinage is van belang om biomassa efficiënt in de energievoorziening te kunnen inzetten.
120
121

http://www.iea.org/papers/2007/so_contribution.pdf
World Energy Outlook 2009. OECD/IEA – 2009. Presentation to the Press. London, 10 November 2009
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4.2. HE en opwekkingscapaciteit
HE-capaciteit kan zorgen voor nodige nieuwe of vervangende productiecapaciteit
Er is wereldwijd, maar ook in Europa, België en Vlaanderen op korte termijn nood aan bijkomende energieproductiecapaciteit, en zeker voor de productie van elektriciteit. De nood aan
bijkomende productiecapaciteit komt enerzijds doordat men ondanks energieefficiëntiewinsten een stijging van de elektriciteitsvraag verwacht door economische groei en
de verwachte elektrificering (bv. opkomst elektrische voertuigen, warmtepompen).
Verder zal ook een belangrijk deel van de huidige elektriciteitsproductiecapaciteit in Europa
en België/Vlaanderen vervangen moeten worden, doordat de bestaande installaties verouderd raken (zie figuur). Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 40 jaar, zal de komende 10 jaar meer dan de helft van de Europese steenkoolcentrales en bijna 40% van de
oliecentrales vervangen moeten worden.
Leeftijd van het elektriciteitsproductiepark in Europa122
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Om de behoefte aan bijkomende en vervangende productiecapaciteit in te vullen, zou in Europa naar schatting tegen 2020 350 GW elektriciteitsproductiecapaciteit gebouwd moeten
worden. Dat is 50% van de huidige capaciteit123. Dat biedt een belangrijke opportuniteit voor
meer hernieuwbare energie. Hernieuwbare elektriciteitsproductie-installaties kunnen dienen
als aanvulling op het elektriciteitsproductiepark of als een evenwaardige vervanging van een
verouderde installatie. Ze moeten dan telkens vergeleken worden met andere mogelijkheden
om te zorgen voor nieuwe productiecapaciteit. Bij vervanging van bestaande productiecapaciteit zal bv. nagegaan moeten worden in welke mate en hoe de hernieuwbare energieinstallatie dezelfde functionaliteit kunnen hebben als de vervangen installatie (zie ook hoofdstuk 4 van deel 1 van dit rapport).
HE is in vergelijking met klassieke elektriciteitsopwekking vrij duur
Bij de keuze omtrent een nieuwe elektriciteitscentrale kan de kostprijs een rol spelen. Op dit
moment zijn HE-bronnen –zonder ondersteuning - duurder dan conventionele energiebronnen, al komt de kostprijs van on shore-windinstallaties stilaan in de buurt van gascentrales
(zie figuur).
122

PWC (2010) 100% renewable electricity. A roadmap to 2050 for Europe and North Africa.
http://www.supersmartgrid.net/wp-content/uploads/2010/03/100-renewable_electricity-roadmap.pdf,
verwijzend
naar World Energy Council. Europe‘s Vulnerability to Energy Crises, 2008
123
http://www.erec.org/index.php?id=309
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Kostprijs elektriciteitsopwekking voor diverse installaties124
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Groene warmte is duurder dan gangbare alternatieven
Duurzame warmte- en koudetechnologieën zijn (veel) duurder dan de gangbare referentietechnologieën voor warmte- en koudeproductie (zie figuur), al komen een aantal opties wel
qua kostprijs al in de buurt van de referentietechnologieën (bv. warmte/koudeopslag). De
hogere investeringskosten en de langere terugverdientijden zijn voor de meeste groene
warmtetechnologieën een hinderpaal.
Meerkosten van groene warmtetechnologieën tov alternatieven (€/GJ in 2020 NL)125

HE-bijdrage in bijkomende capaciteit is substantieel, in bijkomende MWh beperkter
Vooral onder invloed van het HE-beleid, is het opgestelde vermogen aan HE-installaties voor
elektriciteitsproductie de jongste jaren wereldwijd sterk gegroeid (cf. infra). Zo groeide de
HE-capaciteit voor elektriciteitsproductie van 240.000 MW in 2007 naar 280.000 in 2008, een
stijging van 16%. Ook het aandeel van de HE-installaties in het bijgekomen elektriciteitsproductiecapaciteit neemt toe. In 2008 was in de Europese Unie en de Verenigde Staten zelfs
voor het eerst het aandeel van HE-centrales in de toegevoegde centrales groter dan dat van
124

Naar PWC (2010) 100% renewable electricity. A roadmap to 2050 for Europe and North Africa.
http://www.supersmartgrid.net/wp-content/uploads/2010/03/100-renewable_electricity-roadmap.pdf,
verwijzend
naar diverse bronnen
125
Robert Harmsen, Mirjam Harmelink (2007) Duurzame warmte en koude, 2008-2020: potentiëlen, barrières en
beleid.
Ecofys.
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Duurzame_warmte_en_koude_2008_tcm24-322998.pdf.
Aardgas: 13 ct/m²
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de conventionele centrales. In 2009 was in Europa zelfs bijna 40% van het bijgekomen vermogen afkomstig van windturbines; geen enkele andere energiebron haalde meer. In absolute productie (MWh, rekening houdend met draaiuren) zorgen evenwel de geïnstalleerde
aardgascentrales voor het merendeel van de bijkomende elektriciteitsopwekking126.
Nochtans hadden de financieel-economische crisis en de gedaalde energievraag geleid tot
een daling van energie-investeringen. Die daling liet zich harder voelen in de hernieuwbare
energiesector. Zonder de ondersteuningen van overheden zouden de investeringen niet met
20% maar met 30% gezakt zijn127.
Cijfers over toekomstige bijdrage van HE in de energievoorziening verschillen sterk
Over de potentiële (toekomstige) bijdrage van hernieuwbare energie in de energievoorziening wereldwijd, op EU-niveau of op landenniveau lopen de cijfers sterk uiteen.
IEA en EC verwachten een sterk aandeel HE-installaties in de bijkomende productiecapaciteit voor elektriciteit. De IEA verwacht wereldwijd vooral een sterke stijging van de onshore
windturbines, zeker in het licht van de ambitieuze klimaatscenario‘s die de organisatie doorrekende (zie figuur). Ook de Europese Commissie verwacht dat HE-installaties in de EU ongeveer de helft van de bijgekomen elektriciteitsproductiecapaciteit voor hun rekening zullen
nemen (zie figuur). Toch verwacht – zoals reeds eerder vermeld – het IEA dat slechts 23%
van groei van de wereldwijde primaire energievraag ingevuld zal worden door HE-bronnen,
de rest zal ingevuld worden door de klassieke energiebronnen128.
Elektriciteit uit HE-bronnen tot 2050 (IEA BLUE Map scenario)129

126

EWEA (2010) Wind energy factsheets by the European Wind Energy Association. Voor draaiuren werd gerekend met 2000 draaiuren voor wind en 7000 voor gas.
127
World Energy Outlook 2009. Executive Summary. http://www.iea.org/weo/2009.asp
128
OECD/IEA (2009) World Energy Outlook 2009 presentatie door Dr. Fatih Birol, IEA Chief Economist. Moscow,
7-8 December 2009. www.iea.org/speech/2009/birol_moscow.pdf.
129 IEA
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Uitbreiding van de productiecapaciteit voor elektriciteit in de EU130
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Andere organisaties komen met andere, vaak hogere cijfers. Het Advanced Scenario van de
Global Wind Energy Council (GWEC), de koepelvereniging van de windindustrie, bijvoorbeeld meent dat een hogere groei mogelijk is dan in het Blue Map scenario van het IEA (cf.
supra) en dan in de visie van de recente road map voor windenergie die door het IEA werd
opgemaakt (zie onderstaande figuur). Het verschil is een gevolg van uiteenlopende hypothesen voor onder andere de groei in landen waar momenteel weinig capaciteit in windenergie
hebben geïnstalleerd en het stimuleringsbeleid dat zou worden gevoerd131. Eenzelfde vaststelling kan worden gedaan voor de inschattingen door de PV-sector van het toekomstige
PV-potentieel (zie figuur).
Inschatting van de toekomstige electriciteitsproductie door wind132

130

EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Energy. (2010) EU energy trends to 2030 — UPDATE
2009 http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2030_update_2009.pdf
131
Zo voorziet het GWEC Advanced Scenario dat tegen 2030 meer dan 630 GW zou worden geïnstalleerd in
India, Oost-Europa, de landen van de vroegere Soviet Unie, het Midden-oosten, Azië en Afrika terwijl het BLUE
Map het houdt op iets meer dan 100 GW. De markt voor Noord-Amerika en China zou dubbel zo groot zijn als
ingeschat in BLUE Map (respectievelijk 520 GW en 451 GW). Voor de Europese Unie voorspelt de windindustrie
300 GW tot 350 GW terwijl BLUE Map voor OECD-Europe 360 GW inschat. China zal wellicht een officiële doelstelling van 100 GW tegen 2020 aannemen, hetgeen minder is dan de 128 GW voorzien in Blue Map.
132
IEA (2009). Technology Roadmap: Wind energy
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Inschatting van de electriciteitsproductie door PV133

De European Renewable Energy Council, een vereniging van sectorfederaties uit de hernieuwbare energie-industrie, voorziet in een Advanced International Policy (AIP) scenario dat
HE-bronnen wereldwijd kunnen bijdragen tot bijna 50% van de primaire energievoorziening
en 82% van de elektriciteitsvoorziening in 2040134. INFORSE Europe135, een internationaal
netwerk voor duurzame energie, voorziet zelfs in een 100% hernieuwbare energiescenario
voor Europa in 2030 – 2040, waarbij ook veel nadruk ligt op een verbetering van de energieefficiëntie. PWC heeft een roadmap136 opgemaakt om tegen 2050 in Europa en Noord-Afrika
naar 100% elektriciteitsvoorziening uit hernieuwbare energie te gaan, waarbij de import van
hernieuwbare elektriciteit uit Noord-Afrika essentieel is om beperkingen op het Europese
vasteland te compenseren.
Hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening (wereld, EREC, AIP-scenario)137

133

IEA (2010). Technology Roadmap: Solar photovoltaic energy
www.erec.org. 50% of the global energy supply could come from renewables in 2040. EXECUTIVE
SUMMARY.
135
Presentatie ‗Scenario « 100% Renewables in EU » Transition till 2030 – 2040 in the EU – countries - The
INFORSE Vision. Gunnar Boye Olesen, International Network for Sustainable Energy, INFORSE-Europe, Presentation, 2. December, 2010, European Parliament.
136
PWC (2010), 100% renewable Electricity. A roadmap to 2050 for Europe and North Africa.
137
EREC (European Renewable Energy Council), Renewable Energy Scenario to 2040. Half of the global energy
supply from renewable in 2040. www.erec.org/fileadmin/erec.../EREC_Scenario_2040.pdf
134

47

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst2

Redenen waarom toekomstinschattingen zo sterk uiteenlopen
De inschatting van het potentieel aan HE-bronnen is zeer moeilijk. In theorie is zeer veel
mogelijk, maar niet al het theoretisch potentieel is ook in de praktijk inzetbaar. Terzake wordt
in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten potentiëlen138.
 Het theoretisch of fysisch potentieel komt overeen met het aanbod, na omzetting in elektriciteit waarbij een bepaald omzetrendement dient te worden verondersteld. Het theoretisch potentieel is dus te interpreteren als de theoretisch mogelijk te produceren elektrische energie.
 Het technisch (realiseerbaar) potentieel houdt rekening met fysische beperkingen, waarbij vooral de beperkte beschikbaarheid van het theoretisch aanbod wordt uitgedrukt. Het
verschil tussen theoretisch en technisch potentieel hangt uiteraard af van de gestelde
randvoorwaarden en is erg rekbaar. Het technisch potentieel is dus in principe de reëel
mogelijk te produceren elektrische energie.
 Het maatschappelijk aanvaardbaar potentieel hangt af van de investerings- en onderhoudskosten van hernieuwbare energiesystemen, van de eindverbruikersprijzen van de
concurrerende energiesystemen (die steunen op de niet hernieuwbare reserves aan
energiegrondstoffen), en van de waarde die men aan de toekomst en aan toekomstige
generaties hecht (verdiscontering)
 Het economisch potentieel is in principe wat overblijft als men enkel de concurrentiële
energiebronnen weerhoudt. Dit potentieel is afhankelijk van de maatregelen die worden
genomen om de duurdere hernieuwbare energie te stimuleren (of conventionele energie
duurder maken), en kan derhalve slechts in scenariostudies worden bepaald.
Er zijn dus een aantal factoren die het theoretisch potentieel verminderen (zie tabel).

Strategie

Barrières

Barrières

Theoretisch of fysisch potentieel

Barrières

Geïnstalleerd vermogen

Illustratie soorten potentiëlen

2000

2010

2020

2030

2040

2050

138

http://www.economie2.fgov.be/energy/ampere_commission/F.pdf. Commissie Ampère. Sectie F: Hernieuwbare en alternatieve energieën; ODE, ViWTA, 2004
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Factoren die het potentieel reduceren139
klimatologische
randvoorwaarden
ruimtelijke randvoorwaarden

technologische
randvoorwaarden:

ecologische
en
maatschappelijke
randvoorwaarden

economische
randvoorwaarden:

politieke
randvoorwaarden
tijdshorizon

tijdsschommelingen in het aanbod,
geografische schommelingen van fysisch aanbod
beschikbare ruimte: Vlaams gewest
concurrentie tussen conversietechnieken (bvb. thermische zonnecollectoren versus PVmodule)
concurrentie tussen sectoren (energie versus voeding, kunststoffen…)
Nuttige beschikbare ruimte of geschikte technische ruimte (orientatie daken, geschikte
rivier,… )
omzettingsrendementen
beschikbare vermogens van installaties
niet overeenstemmen van aanbod- en vraagprofiel (niet bruikbare overschotten).
3D interactie met elektriciteitsnet en productiepark (back-up power, regelvermogen, dispatching, …)
dynamiek van energievraag: demandside management, jaarlijkse evolutie energievraag
milieu-impact (directe en indirecte uitstoot van milieuschadelijke stoffen)
hergebruik: bvb. cascaderegeling (ladder van Lansink) van bio-afval
ruimtelijke ordening (windenergie)
maatschappelijke aanvaarding (―not in my backyard‖)
ecologisch beheer (vismigratie bij waterkracht)
wisselwerking met macro-economische factoren: werkgelegenheid, groei, BBP, groei,
energievraag
micro-economische haalbaarheid: brandstofprijzen, elasticiteiten
internationale handel van energie, biomassa, certificaten
beleidsstrategie, steunprogramma‘s en wettelijk kader
inrekening externe kosten: prijsbeleid, prijszetting, accijnzen enz.
2010, 2020, 2050

Het is dan ook niet verwonderlijk dat inschattingen van ‗het potentieel‘ aan hernieuwbare
energie sterk kunnen uiteenlopen (cf. supra), afhankelijk van de factoren, randvoorwaarden
en veronderstellingen waarmee men rekening houdt, en bij een relatief geformuleerd potentieel van de hypothesen inzake de toekomstige energievraag. Dat impliceert dat men zeer
voorzichtig moet omspringen met de resultaten van potentieelstudies, en zeker met het
transponeren van resultaten van de ene context of het ene land naar een andere context of
ander land.
Een andere vaststelling is dat potentieelinschattingen regelmatig worden bijgesteld, vrijwel
steeds opwaarts140. De voorspellende waarde van potentieelinschattingen is dan ook zeer
beperkt. In feite zou niet zozeer de nadruk mogen liggen op de finale resultaten van potentieelinschattingen, maar op de waarde die ze kunnen hebben als informatiebron voor het
bijleren over achterliggende mechanismen. Dat vereist dat vooral sensitiviteitsanalyses gebeuren en variaties worden getest, en niet zozeer één of twee scenario‘s worden doorgerekend zoals meestal gebeurt…
Prijzen fossiele energie, CO2 en certificaten bepalend voor economisch potentieel
De prijzen voor olie en gas beïnvloeden het economische potentieel voor hernieuwbare
energie. Hoe duurder conventionele energie wordt, hoe sneller/meer HE-technologieën rendabel worden en hoe hoger dus het potentieel is. Omgekeerd geldt dat hoe lager de fossiele
olieprijzen zijn (bv. door een economische crisis en een dalende vraag), hoe kleiner de rendementen van investeringen in hernieuwbare eenrgietechnologie en dus hoe lager het potentieel. Ook een hoge CO2-prijs maakt de koolstofarme HE-bronnen interessanter ten opzichte
van de koolstofrijke fossiele brandstoffen. De CO2-prijs fungeert in principe zoals een fictieve
CO2-taks.

139
140

Op basis van ViWTA, 2004
http://www.worldenergyoutlook.org/
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Zowel energieprijzen als koolstofprijzen fluctueren sterk, hetgeen de inschatting van het economisch potentieel van HE sterk bemoeilijkt. De marktprijs voor CO 2-emissierechten
schommelde tussen 8 en 31 euro/ton CO2 in 2008-2009. Deze schommelingen impliceren
een onduidelijk prijssignaal voor investeringen in energie-efficiëntie en in hernieuwbare
energie. Verder hebben ook ondersteuningsmaatregelen een invloed op het economische
potentieel. De prijs van de groenestroomcertificaten is in die zin belangrijk voor de verwachte
opbrengsten voor groene stroomprojecten.
CO2-prijzen schommelen sterk141

Waar zit het potentieel?
Berekeningen van het IEA geven aan dat er in elk geval nog een groot potentieel is voor HE
(onder bepaalde hypothesen). De onderstaande tabel toont dat bijvoorbeeld in de EU 73%
(1.222 TWh) van het technisch HE-potentieel (1.424 TWh) nog realiseerbaar is of dat m.a.w.
een groot deel om diverse redenen (cf. supra) nog niet is benut. Op ruime schaal
(OESO+Brazilië, Rusland, India en China) zou het grootste nog onbenutte potentieel zich
situeren in biomassa, waterkracht en wind onshore. Binnen Europa gaat het om biomassa,
wind en getijden&golven en binnen België bevindt het grootste nog onbenutte potentieel zich
in wind, biogas en biomassa en zou bijna 90% van het technisch potentieel nog niet zijn benut.

141

www.co2prices.eu
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Potentieel HE in OESO en BRIC’s, EU27 en België142
België
totaal realiseerbaar
TWh %
Biogas
3,2
18%
Biomassa
3,1
18%
Afval
1
6%
Geothermie
0
0%
Waterkracht
0,4
2%
Zonnepanelen
1,6
9%
Zonnethermische 0
0%
Getijden en golven
0,2
1%
Wind onshore
4,3
25%
Wind offshore
3,6
21%
Totaal hernieuwbare elektriciteit
17,4 100%
Biobrandstoffen
3,6
7%
Zonnethermisch
verwarming
9,6
18%
Geothermische
warmte
13,1 25%
Biomassa WKK
8,7
17%
Totaal hernieuwbare warmte
52,4 100%

bijkomend
realiseerbaar
TWh %
3
20%
2,1
14%
0,7
5%
0
0%
0,1
1%
1,6
10%
0
0%

EU 27
totaal realiseerbaar
TWh %
124
7%
365
21%
40
2%
9
1%
430
24%
92
5%
30
2%

bijkomend
seerbaar
TWh
110
325
32
4
85
91
30

OESO & BRICs
reali- bijkomend
realiseerbaar
%
TWh
%
8%
622
10%
25%
1719
27%
2%
249
4%
0%
50
1%
7%
1700
27%
7%
390
6%
2%
91
1%

0,2
4,1
3,6

1%
27%
24%

125
300
260

125
235
258

10%
18%
20%

156
860
442

2%
14%
7%

15,3
3,6

100% 1774 100% 1295
14% 416
29% 378

100%
31%

6278
1314

100%
29%

9,6

37%

454

32%

446

36%

1641

36%

13,1
0

50%
0%

407
563

29%
40%

398

33%
0%

1577

35%
0%

26,3

100% 1424 100% 1222

100%

4532

100%

7%
17%
15%

Coverwerking van biomassa kan de bestaande opwekkingscapaciteit diversifiëren
In het verleden speelde ‗dual use‘ een belangrijke rol in het denken over voorzieningszekerheid. Centrales draaiden op olie en konden in geval van crisis overschakelen op een andere
brandstof. In Noordwest-Europa is dit als gevolg van technologische ontwikkeling en regelgeving niet langer het geval. Maar met de inzet van biomassa in andere centrales is dit opnieuw aan de orde. Zo worden kolen en biomassa samen verbrand, en worden in geval van
een kolenvergassingscentrale (KV STEG) kolen, biomassa en gas samen vergast en in de
toekomst zij in biovergassingscentrales verschillende verhoudingen van biomassa en gas
mogelijk. Toch is leveringszekerheid tegenwoordig in het algemeen echter niet meer zozeer
een zaak van een enkele centrale die op afwisselende brandstoffen draait, maar eerder van
een portfolio van een producent.

4.3. HE en netten
(zie hierover ook en meer uitgebreid hoofdstuk 4 van deel 1 van dit rapport)
HE kan kosten voor netuitbreidingen vermijden
Sommige HE-technologieën maken het mogelijk om energie decentraal op te wekken. Dat
kan de nood tot uitbreiding van het elektriciteit verminderen en dus kapitaal besparen143. Indien men via de inzet hernieuwbare energie de kosten voor netuitbreidingen wil vermijden,
moet men kiezen voor kleine en middelgrote installatie dichtbij de vraag. De lokatie, aard en
dimensionering van de HE-installaties moeten worden gekozen in functie van de bestaande
netten en vraagstructuur.

142
143

IEA 2008, Deploying renewables. Principles for effective policies. Albrecht 2009.
ECN 2003 Renewable Energy Policies and Market Developments van Dijk, e.a.
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HE vereist aanpassing van de netten
Zelfs indien netuitbreidingen zoveel mogelijk vermeden worden, vereist de introductie van
hernieuwbare energie in de meeste gevallen aanpassingen van de netten. Als het aandeel
hernieuwbare energie belangrijker wordt, zijn immers maatregelen nodig die het net slimmer
maken om het intermittent karakter van de HE-bronnen te kunnen ondervangen. Ook interconnectie van netten kan interessant zijn om de verschillen in het intermittent karakter van
de HE-technologieën in de verschillende regio‘s te ondervangen. In die zin kan de introductie
van hernieuwbare energie aanpassingen aan het net uitlokken die ook andere voordelen
kunnen hebben. Zo kan een slimmer net mogelijkheden bieden om energiebesparingen aan
te moedigen en zo kan een geïnterconnecteerd net een eengemaakte Europese energiemarkt dichterbij brengen. Indien men echter netaanpassingen wil vermijden, zou men moeten kiezen voor centrale HE-installaties met een productieprofiel dat aansluit bij de klasieke
centrales, waardoor intermittente HE-bronnen uitgesloten worden.
HE bevrijdt ons niet van afhankelijkheid van netten
De afhankelijkheid van de netwerken die energie tot bij ons brengen is reëel. Netten (pijpleidingen, brandstofverdeelstations, elektriciteitsnetten, gasnetten, warmtenetten) kunnen falen
of moedwillig verstoord worden. Hernieuwbare energie die centraal wordt opgewekt (grootschalige biomassacentrales, windparken, maar ook productie van biogas of biobrandstoffen),
en dat is naar verwachting een niet onbelangrijk aandeel (cf. supra), is echter ook afhankelijk
van deze netten. Zelfs decentrale HE-installaties zijn vaak niet volledig onafhankelijk van
deze netten. De meeste PV-installaties kunnen bijvoorbeeld niet autonoom functioneren en
zijn netgebonden. Zij zullen niet functioneren wanneer de netten uitvallen.
Als men beoogt om de netafhankelijkheid te verkleinen, moet men kiezen voor decentrale
hernieuwbare energieinstallaties waarvan de productie aansluit bij het lokale verbruik en die
autonoom van het net kunnen functioneren. Andere mogelijke oplossingen voor netonzekerheid liggen in de regulering van deze netten, het maken van afspraken met beheerders, de
aanleg van alternatieve netten.

4.4. HE en marktwerking
HE kan hoge concentratie op de energiemarkt iets temperen
De elektriciteitsmarkt in Europa en zeker ook in België en Vlaanderen is sterk geconcentreerd. Zo controleren de drie grootste elektriciteitsproducenten meer dan 70% van de opwekkingscapaciteit in 15 lidstaten. Slechts in 8 lidstaten is de marktconcentratie beperkt (zie
figuur). De introductie van hernieuwbare energie kan door spreiding van de energieproductie
over meerdere spelers de marktwerking op de elektriciteitsmarkt verbeteren, op voorwaarde
dat het HE-beleid inderdaad leidt tot de komst van nieuwe HE-producenten en leveranciers
die de concurrentie met de bestaande producenten leveranciers kunnen aangaan zodat deze
een substantieel aandeel in de elektriciteitsvoorziening op zich kunnen nemen én op voorwaarde dat het HE-beleid de (potentieel) nieuwe niet-HE-producenten en leveranciers niet
hindert of ontmoedigt.
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Concentratie op de elektriciteitsgroothandelsmarkt144

Maar niet automatisch en soms zelfs helemaal niet
De voormelde voorwaarden zijn in elk geval niet allemaal voldaan. Hernieuwbare energie zal
daardoor de concentratie op de energiemarkt op korte termijn niet kunnen breken. Het HEbeleid leidt dus niet automatisch tot substantieel meer marktwerking, soms zelfs in tegendeel. Voorbeelden in andere landen hebben aangetoond dat HE-beleid juist concurrentie op
de energiemarkt bleek te hinderen, omdat het leidt tot hoge concentratie en soms ook tot
toegenomen verticale integratie tussen energieproductie, levering en transmissie145. Indien dit
ook in Vlaanderen en België het geval zou zijn (zie deel 3), moet alleszins worden opgemerkt
dat dit absoluut ook het geval is in de nucleaire en fossiele sector.
Enkele redenen waarom hernieuwbare energie op het vlak van marktwerking op korte termijn
niet zo veel heil zal brengen, zijn:
 Ten eerste omdat het aandeel hernieuwbare energie, zelfs in de meest ambitieuze prognoses, beperkt blijft (cf. infra). Door dit kleine aandeel wordt de marktmacht van de grote
spelers niet echt gebroken.
 Ten tweede omdat een aanzienlijk deel van de hoeveelheid opgewekte energie lokaal
verbruikt wordt en dus niet op de markt komt. Nieuwe productiecapaciteit betekent dus
niet meteen een nieuwe speler op de leveranciersmarkt. Zo kunnen investeringen in PVzonne-energie moeilijk gerechtvaardigd worden vanuit het aanleveren van een extra
elektriciteitsproducent. De hoeveelheid opgewekte energie, zelfs van een groot zonnepark, blijft marginaal en wordt meestal lokaal verbruikt.

Ten derde omdat de nieuwe productiecapaciteit uit hernieuwbare energie in heel wat gevallen niet voorzien wordt door nieuwe producenten of leveranciers. In de praktijk blijkt
dat een belangrijk aandeel van de grote HE-installaties die veel kapitaal en/of knowhow
vergen, in handen zijn van de bestaande spelers op de energiemarkt. Dat geldt zowel
voor hernieuwbare elektriciteitsproducenten als bv. voor actoren in de biobrandstoffenmarkt146. Kleinere HE-installaties zijn eerder in handen van nieuwe spelers, maar de hoeveelheid opgewekte energie door deze installaties, blijft marginaal.
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European Commission (2009) Report on progress in creating the internal gas and electricity market.
OESO (2010) Empowering electricity customers: customer choice and demand response in competitive markets. International Energy Agency.
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Bv. Shell, Total, BP en ExxonMobil zijn actief op de biobranstoffenmarkt. The Economist, 30/10/2010. Briefing.
The future of biofuels.
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Ten vierde omdat het voor (groene)stroomleveranciers zonder gasaanbod moeilijk blijkt
om een groot publiek aan te spreken. Klanten verkiezen vaak een energieleverancier die
zowel stroom als gas kan leveren147.
Ten vijfde omdat de nieuwe aanverwante markten, zoals de bio-energiemarkten, vaak
weinig transparant functioneren148 en daardoor een barrière kunnen vormen voor nieuwkomers.

4.5. HE en energieprijzen
Op microschaal is stromings-HE interessant tegen hoge flucturende energieprijzen
Hernieuwbare energie kan een manier zijn om op microschaal – op niveau van bv. een huishouden of een bedrijf - de nadelen van stijgende en schommelende prijzen van conventionele energieproducten te beperken. De investeerder kan immers voor de verwachte levensduur
van de installatie (15 à 20 jaar) de jaaropbrengst en de operationele kosten van zijn hernieuwbare energie-installatie zoals een windturbine of een zonne-installatie, vrij goed voorspellen. De langetermijn zekerheid heeft hij niet wanneer hij afhankelijk is van de prijzen op
de energiemarkt. Bovenstaande redenering geldt evenwel enkel voor HE-bronnen die niet
afhankelijk zijn van brandstofinput of waarvan de operationele kosten tijdens de levensduur
relatief beperkt en/of voorspelbaar zijn. Op die manier kunnen investeringen in wind- en zonne-energie meestal gezien worden als een manier om zich in te dekken tegen schommelingen van energieprijzen.
Biomassaprijzen kunnen eveneens sterk schommelen
Prijzen van (geïmporteerde) biomassa kunnen sterk schommelen en misschien zelfs sterker
dan de prijzen op de energiemarkt (zie figuur). Zo zijn de prijzen van palmolie op de wereldmarkt de jongste jaren, net als prijzen voor petroleum, sterk gestegen. Oorzaak van de prijsstijgingen zijn de sterke vraag uit China en India en het gebruik als biobrandstof. Verder zijn
de palmolieprijzen ook afhankelijk van de olieprijzen en het (zwakke) aanbod van alternatieve oliën zoals soya-olie149.
Ook prijzen van pellets zijn aan schommelingen onderhevig. De prijzen voor houtpellets zijn
de afgelopen jaren gestegen vooral door de groeiende vraag naar pellets, vanwege elektriciteitsproducenten en vanwege particulieren en door tekorten in productiecapaciteit (bv. als
gevolg van uitgestelde investeringen door de kredietcrisis150) en soms door toevallige omstandigheden zoals een strenge winter waarin er minder hout uit bossen kan worden gehaald
voor verwerking in de pellets. Pelletprijzen kunnen verschillen naar gelang de regio en zijn
overigens in de zomer meestal goedkoper dan in de winter.
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http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=937
‗A well functioning and transparent European bioenergy market is vital to promote efficient utilization of wood
fuel resources, something that is important to fulfill EU goals for energy security and mitigation of greenhouse gas
emissions. The unsatisfactory level of transparency in the EU bioenergy markets has been especially the case for
prices and price development of wood fuels. This constitutes a problem for further market development‘? Eubionet. http://www.eubionet.net/default.asp?sivuID=25444
149
Wereldbank uit rapport Global commidity markets. Review and price forecast. (2010).
150
Increase in Demand for Wood Pellets Pushed Prices Upward in Europe in the 4Q/08, reports WRQ. March 7,
2009, http://www.free-press-release.com/news/200903/1236441733.html.
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Biomassaprijzen schommelen eveneens (petroleum links; palmolie rechts)151
Petroleum (€/barrel)

Palmolie (€/ton)

Prijzen voor houtpellets152

Op macroschaal kan HE leiden tot sterkere prijsschommelingen in spotmarkt
De impact van de ontwikkeling van hernieuwbare energie op de prijzen op de energiemarkt(
macroschaal), en in het bijzonder op de elektriciteitsmarkt, is het gevolg van een samenspel
van diverse factoren, waarbij naast de kosten van de hernieuwbare energie-opwekking, ook
de rest van het elektriciteitsproductiepark van belang is. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de impact op de spotmarktprijzen voor elektriciteit, de contractenmarkt
(zie kader) en de impact op de prijzen voor eindconsumenten.
De invloed van hernieuwbare energie op de marktprijs op de contractenmarkt zal meestal
beperkt zijn, zolang het aandeel hernieuwbare energie in het elektriciteitsproductiepark beperkt is en in handen is van kleine spelers met beperkte volumes. Dat geldt zeker wanneer
het aanbod aan productiecapaciteit voldoende is. De hernieuwbare energieproducenten zullen de geldende marktprijs moeten volgen of ze geraken hun productie niet kwijt.
De inzet van HE-bronnen kan de spotprijzen van elektriciteit (al dan niet tijdelijk) doen verlagen. HE-bronnen hebben immers meestal lagere marginale productiekosten dan conventionele elektriciteitscentrales. Voor stromingsbronnen bedragen deze marginale kosten vrijwel
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Wereldbank uit rapport Global commidity markets. Review and price forecast. (2010).
Development and promotion of a transparent European pellets market. Presentatie: Wolfgang Hiegl, WIP
GmbH & Co KG. PELLETS@LAS project duration: Jan. 2007 – Nov. 2009. EIE-06-020
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nul. Op die manier doet de inzet van HE-bronnen de aanbodcurve van elektriciteit naar
rechts opschuiven (zie figuur). Uit de zogenaamde ‗Merit Order‘, dit is de volgorde waarin
elektriciteitscentrales worden ingezet, kan dan worden afgelezen welke marginale, en dus
duurste, fossiele energietechnologie niet meer moeten worden ingezet bij de introductie van
de hernieuwbare energie-installatie. Doordat de marginale en dus de duurste installatie niet
meer moet worden ingezet zullen de spotprijzen dalen.
Op momenten waarop de hernieuwbare energie-installatie evenwel geen productiecapaciteit
kan aanbieden, bijvoorbeeld als gevolg van het wegvallen van de wind, kunnen de spotmarktprijzen weer terugstijgen. Perioden met lagere prijzen (en soms negatieve prijzen) en
perioden met hogere prijzen zullen elkaar afwisselen. Zeker wanneer intermittente HEinstallaties een groter aandeel in het elektriciteitsproductiepark innemen, groeit de kans dat
de spotmarktprijzen sterker zullen gaan schommelen, afhankelijk van de beschikbaarheid
van de HE-bronnen.
Prijsvorming op de spot- en contractenmarkt153
De spotmarkt is de plaats waar handel in elektriciteit op zeer korte termijn plaats vindt tussen producenten, handelaars, leveranciers en (grote) eindverbruikers. Op de contractenmarkt vindt handel in
lange termijn contracten plaats.
In België organiseert en beheert Belpex als volledig elektronische markt voor de anonieme verhandeling van elektriciteitsblokken op de spotmarkt. De Belpex Spot Markt bestaat uit 2 marktsegmenten:
 Belpex CIM (Continous Intraday Market Segment): hier worden doorlopend afnameorders en
leveringorders verhandeld zonder openingsveiling
 Belpex DAM (Day Ahead Market): hier worden instrumenten verhandeld waarvan de leveringsperiode één uur van de dag volgend op de transactiedag betreft via een veiling volgend op een orderaccumulatiefase
Producenten zullen voor een bepaalde prijs en voor een bepaald tijdstip capaciteit aanbieden op de
spotmarkt en op de contractenmarkt. Zij houden daarbij o.a. rekening met hun beschikbare vermogen, hun rendement en hun investerings- en operationele kosten De uiteindelijke prijs die op de
markt tot stand komt, verdeelt de benodigde productie over de producenten. De prijs die een producent ontvangt, is meestal afhankelijk van het tijdstip van levering: levering tijdens piekuren wordt vergoed aan piekprijzen, levering tijdens daluren aan een lagere prijs. Kleine producenten zullen weinig
of geen invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke marktprijs, terwijl grote producenten dit wel
kunnen, omdat hun aanbod vaak niet inwisselbaar is.
Op de contractenmarkt vergelijkt een producent de contractmarktprijs met zijn gemiddelde kosten,
inclusief de investeringskosten. Hij wil immers gedurende de lange looptijd van het contract uit de
kosten komen. De contractenmarkt biedt een producent meer zekerheid inzake afzet en prijs dan de
spotmarkt. Op de spotmarkt vergelijkt de producent de marktprijs met zijn marginale kosten, de kosten die hij korte termijn draagt om de installatie te laten draaien. De spotmarktprijs komt overeen met
de marginale kosten van de duurste installatie die moet draaien om aan de vereiste elektriciteitsvraag
tegemoet te kunnen komen.

153

O.a. op basis van F.A.M. Rijkers, J.J. Battjes, F.H.A. Janszen, M. Kaag (2001) POWERS. Simulatie van prijsvorming en investeringsbeslissingen in een geliberaliseerde Nederlandse elektriciteitsmarkt. ECN.
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2001/c01033.pdf
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Mogelijke impact van HE op spotprijzen
Aanbod
elektriciteitsproductie
Prijzen op de
spotmarkt
€/MWh

Aanbod
elektriciteitsproductie
met HE

Vraag
elektriciteitsproductie

p zonder HE
p met HE

MWh

Impact op consumentenprijs is afhankelijk van energiemarkt en van energiesysteem
De vraag is hoe de markt en de diverse marktpartijen met deze fluctuaties in spotmarktprijzen zullen omgaan. Op korte termijn zal de (tijdelijk) lagere spotmarktprijs vooral ten goede
komen aan de traders en leveranciers omdat de tarifering aan eindafnemers de evolutie op
de spotmarkt niet onmiddellijk volgt. Op langere termijn kunnen afnemers van lange termijn
contracten en eindconsumenten eventueel lagere prijzen afdwingen in de verwachting dat de
lagere gemiddelde spotmarktprijzen doorgerekend worden in de prijzen, maar dat vereist
goede marktwerking en concurrentie op deze markten.
Bij de bepaling van de impact van hernieuwbare energie op de energieprijzen voor eindconsumenten is ook van belang hoe het energiesysteem precies zal omgaan met de nood aan
flexibiliteit als gevolg van het variabel karakter van bepaalde HE-bronnen. Wordt de flexibiliteit opgevangen door opslagcapaciteit voor elektriciteit, door een sterker Europees elektrisch
net en/of door decentrale ondersteunende productiecapaciteit154? Of gebeurt deze investering
in flexibiliteit niet? In dat laatste geval en zeker indien het productiepark bestaat uit grote
hoeveelheid niet regelbare productie, zal een hogere netto marktprijs gelden als premie voor
deze inflexibiliteit. Zo gaf Voorspools aan dat het openhouden van kerncentrales in combinatie met een groter aandeel hernieuwbare energie zal leiden tot hogere marktprijzen en vooral
tot grotere fluctuaties in die marktprijzen155.
Impact op eindconsumentenprijs is afhankelijk van HE-beleid en financiering
Bovenstaande kijk op de spotmarktprijzen en de merit order verhult de te betalen investeringskosten voor HE-bronnen. Om investeringen in HE-bronnen rendabel te maken, zijn voor
de meeste HE-technologieën ondersteuningsmaatregelen nodig. Worden deze ondersteuningsmaatregelen gefinancierd via de elektriciteitstarieven, dan zullen die de energieprijzen
verhogen. Als de ondersteuningsmaatregelen worden gefinancierd met algemene middelen
is er geen rechtstreeks impact op de energieprijzen, maar zal de belastingbetaler er op een
andere manier voor aangesproken worden.
De meeste modellen voorspellen een toename van de elektriciteitsprijzen als gevolg van het
HE-beleid in de diverse landen. Een voorbeeld is hieronder opgenomen. De impact van het
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De Morgen, 8/9/2010, Energieaanbod moet flexible zijn. Kris Voorspools opent derde weg in het debat over
kernenergie.
155
De Morgen, 8/9/2010, Energieaanbod moet flexible zijn. Kris Voorspools opent derde weg in het debat over
kernenergie.
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HE-beleid op de energieprijzen hangt dus af van het ambitieniveau en de kosteneffectiviteit
van het beleid156. Indien men de impact van de ontwikkeling van hernieuwbare energie op de
energieprijzen wil beperken, moet het HE-beleid dus zo efficiënt mogelijk vorm gegeven
worden (of moeten de kosten op een andere manier gefinancierd worden).

4.6. HE en operationele leveringszekerheid
Intermittent karakter HE stelt eisen om KT-betrouwbaarheid te garanderen
Bepaalde HE-bronnen zijn door zijn intermittent karakter geen zekere, betrouwbare energiebronnen. Indien men de korte termijn leveringszekerheid wil (blijven) garanderen, moet men
dus inzetten op HE-bronnen zonder intermittent karakter en/of maatregelen nemen om het
intermittent karakter te ondervangen. Hierboven werd reeds aangegeven dat er verschillende
mogelijkheden zijn om dat intermittent karakater (gedeeltelijk) te ondervangen.
Smart grids gevoeliger voor falen
Een van de mogelijke ‗oplossingen‘ voor het intermittent karakter van HE-bronnen zijn smart
grids of slimme netten (cf. infra). Maar de introductie van deze smart grids, die bij het verdergaand gebruik van intermittente HE-bronnen noodzakelijk wordt, kan de korte termijn netonzekerheid vergroten. Deze smart grids zijn immers complexer en daardoor gevoeliger voor
falen dan de huidige netten. De eenheden kunnen gemakkelijker uitvallen, zijn kwetsbaarder
voor hackersactiviteiten, de componenten hebben een beperktere levensduur, etc. Daarmee
rijst de vraag of de korte termijn leveringszekerheid bij de verdergaande ontwikkeling van
vooral intermittente hernieuwbare energie wel op een vergelijkbaar niveau als voorheen gegarandeerd kan blijven.
Energie-onafhankelijkheid in een micro-perspectief
Net zoals energiebevoorradingszekerheid op macro-perspectief een motivatie kan zijn voor
een regio om te investeren in hernieuwbare energie, kan dat ook vanuit micro-perspectief het
geval zijn. Zo kunnen private investeringen in HE ook zijn ingegeven vanuit de wens om onafhankelijk te worden van energieleveranciers. Het beschikken over eigen HE-installaties,
zeker als het gaat over installaties op stromingsbronnen (wind en PV) die in staat zijn de eigen behoeften te dekken, impliceert immers dat men in zeer grote mate zicht en controle
heeft op zijn toekomstige energiekosten. Hernieuwbare energieproducenten zijn daarvoor
niet langer afhankelijk van de aanbieders op de energiemarkt en van soms sterk schommelende energieprijzen.
Energie-onafhankelijkheid speelt als motivatie bij bedrijven, maar ook bij bijvoorbeeld sociale
woningen. Door sociale woningen van een hernieuwbare energie-installatie te voorzien,
drukken huisvestingsmaatschappijen de toekomstige energiekosten van de woningen.

4.7. Verhouding tot andere energiebevoorradingsmaatregelen
Andere bevoorradingsaspecten moeten ook aangepakt worden
Hernieuwbare energie kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de energiebevoorradingszekerheid. De vraag is evenwel hoe deze maatregel zich verhoudt tot andere maatre-
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Ragwitz, e.a. (2009) EmployRES. The impact of renewable energy policy on economic growth and employment
in
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Union.
Final
report.
Fraunhofer
ISI.
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2009_employ_res_report.pdf.
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gelen ter bevordering van de energiebevoorradingszekerheid. Andere aspecten die de energie-onafhankelijkheid en de leveringszekerheid kunnen verhogen hebben o.a. te maken met
de beveiliging tegen black outs, de verhouding tussen lange termijn contracten en aankoop
via spot market, de opslagcapaciteit, de interconnectiecapaciteit, het voorzien van een stabiel investeringsklimaat dat ervoor zorgt dat de nodige nieuwe energieopwekkings- of productiecapaciteit tijdig gerealiseerd wordt, voldoende raffinagecapaciteit, de vraagbeheersing,
de diversificatie van energietoeleverende landen en van de bevoorradingsroutes, rekening
houdend met de staat van de reserves van energiebronnen en met de internationale geopolitieke toestand, de aangehouden strategische reserves, etc. Wie bezorgd is over het energiebevoorradingszekerheid, moet dus naast de inzet van hernieuwbare energie ook andere aspecten bekijken en aanpakken die de energiebevoorradingszekerheid (kunnen) bedreigen157.

5. Groei en werkgelegenheid door HE
5.1. Groene groei, groene jobs en hernieuwbare energie
Green new deal
De economische crisis zette de vergroening van de economie vooraan op de politieke agenda. De ‗green new deal‘ slaat op de ontwikkeling van groei en werkgelegenheid in groene
sectoren die tegelijkertijd zorgt voor een verduurzaming van de economie. De promotie van
hernieuwbare energie en de HE-technologiesector krijgt meestal een centrale plaats in deze
vergroeningsbeweging. Een ambitieus HE-beleid wordt dan ook regelmatig gemotiveerd
omwille van de bijdrage ervan aan duurzame ‗groene‘ groei en werkgelegenheid.
De kernboodschap is dat dit geen automatisme is158. Ook hier geldt dat veel afhangt van het
gekozen HE-beleid en van het flankerende sociaal-economisch beleid. Sociaal-economische
baten van het HE-beleid komen dus niet vanzelf, maar moeten bewust gestimuleerd worden.
Verder in dit deel zullen enkele manieren worden aangegeven waarop het HE-beleid de kansen op de realisatie van deze sociaal-economische baten kan verhogen.
Complex en veelzijdig verhaal
De verdere bespreking zal worden opgehangen aan de onderstaande figuur. Die toont dat
van de impact van het HE-beleid op de groei en werkgelegenheid het gevolg van een spel
tussen een groot aantal effecten op de economie159. HE en HE-beleid kunnen zowel positieve
en negatieve effecten kunnen hebben op de economie en de werkgelegenheid. Het nettoeffect hangt af van de grootte-orde van de diverse effecten. Zo heeft HE-beleid niet alleen –
meestal positieve – effecten op de HE-technologiesector, maar ook – soms negatieve effecten – op de sectoren die HE-technologieën toepassen, op de klassieke energiesector en op
de rest van de economie, via structuureffecten en vooral via de impact op de energieprijzen.
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Today's big challenges are security of supply, as a consequence of high oil prices, and climate change concerns. Renewables can (do so), but are not sufficient to stabilise CO 2 emissions worldwide ... or to contribute to
security Rick Sellers, hoofd van de IEA renewable energy unithttp://www.energybulletin.net/node/444
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The ability for countries to develop green industries is often cited by governments as a driver for supporting the
development of renewable power. This will not happen as a matter of cause. Governments will need to give careful thought how these will be encouraged and supported. PWC (2010) 100% renewable electricity.
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Van Humbeeck, P., Bollen, A. (2000) Milieu en werkgelegenheid. Jaarreeks: de arbeidsmarkt in Vlaanderen.
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. VIONA-Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
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5.2. Groei en jobs in de HE-technologiesector
5.2.1

Nieuwe jobs en groei door HE-promotie

HE-beleid kan zorgen voor groei en nieuwe jobs
In 2005 waren er in de EU naar schatting 775.000 personen werkzaam in de HEtechnologiesector (0,36% van de totale EU-27 werkgelegenheid). Hiervan nam biomassa het
grootste aandeel in (niet enkel door het grote aandeel ervan in de totale HEenergieproductie, maar ook door de relatief hogere arbeidsintensiteit), gevolgd door water en
wind (zie figuur). Ongeveer 2/3e van de werkgelegenheid zat in KMO‘s, vooral in de sectoren
biomassa, zon en geothermie. Het economisch belang van de HE-technologiesector verschilt
van land tot land, en wordt vooral bepaald door verschillen in de toepassing van biomassa
en wachterkracht (zie figuur).
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Werkgegelenheid in de HE-technologiesector per technologie, EU-27, 2005160

Belang van de HE-technologiesctor per lidstaat, EU-27, 2005161

Wereldwijd zouden meer dan 3 miljoen mensen in de hernieuwbare energiesector werken.
Het merendeel daarvan is tewerkgesteld in Brazilië en China en is actief in de productie van
biobrandstoffen of in de thermische zonne-energiesystemen voor de productie van warm
water. Daarnaast staan ook de Duitse, Amerikaanse, Deense en Spaanse HEtechnologiesectoren bekend als relatief grote werkgevers162.
Naar de toekomst toe, rapporteert Employment in Europe dat volgens Fraunhofer ISI et al.
(2009) de werkgelegenheid in de EU zou kunnen stijgen tot 2,3 miljoen jobs in 2020 en 2,8
miljoen jobs bij een doorgedreven HE-beleid. De Europese Commissie schatte dat de 20%
doelstelling voor hernieuwbare energie zal leiden tot een bijkomende werkgelegenheid in de
HE-technologiesector in de EU-27 van ongeveer 650.000 jobs in vergelijking met een BAU
scenario.
Kwantitatieve inschattingen en voorspellingen zijn moeilijk
Naast de vermelde studies en cijfers circuleren nog zeer veel andere. Het is immers zeer
moeilijk om de gecreëerde jobs in de HE-technologiesector in te schatten. De HE160

Fraunhofer ISI et al. (2009)
Fraunhofer ISI et al. (2009)
162
REN21. Renewables 2010. Global Status Report.
161
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technologiesector is geen traditionele sector met een afzonderlijke NACE-code waarvoor
statistische gegevens op standaardwijze verzameld worden. De HE-techbedrijven maken
deel uit van verschillende klassieke sectoren. Hernieuwbare energieactiviteiten sluiten immers aan bij diverse ‗klassieke‘ economische activiteiten en dus verschillende NACE-codes.
Sommige hernieuwbare energiebedrijven zijn bijvoorbeeld ondergebracht in de NACE-code
van hun oorspronkelijke activiteiten van waaruit zij diversifieerden naar hernieuwbare energie-activiteiten. Sommige HE-bedrijven zijn ondergebracht in NACE-codes waarvan de activiteiten het meest aansluiten bij de hernieuwbare energie-activiteiten. Doordat de HEtechbedrijven dus verspreid zitten over deze verschillende sectoren, is het moeilijk om deze
sector op basis van de beschikbare sectorale statistieken top-down te analyseren.
Toch hanteren de meeste werkgelegenheidsinschattingen een top-down benadering. Daarbij
wordt vaak gewerkt met werkgelegenheidsmultiplicatoren die de arbeidsintensiteit van hernieuwbare energieactiviteiten inschatten, meestal per eenheid geïnstalleerd vermogen. Deze
multiplicatoren verschillen sterk tussen studies en landen163 en zijn dus erg onzeker (zie tabel). Daarom is omzichtigheid geboden bij de interpretatie van cijfers uit top-downbenaderingen.
Zo kunnen bij de inschatting van de arbeidsintensiteit van HE-technologieën enkele vaststellingen gedaan worden:
 De waargenomen arbeidsintensiteiten van de HE-technologieën verschillen zeer sterk
naar gelang de bron van de gegevens. Het is opvallend dat de hoogste inschattingen
van de arbeidsintensiteit komen van sectororganisaties zoals EWEA (European Wind
Energy Association) en European Photovoltaic Industry Association (EPIA)/Greenpeace.
Het is natuurlijk evident dat de segmenten in de HE-technologiesector die helemaal of
toch sterk afhangen van het ondersteuningsbeleid van de overheid, er belang bij hebben
om de werkgelegenheidseffecten van het HE-beleid in de verf te zetten en soms zelfs te
overschatten. Zo rapporteert de Europese Commissie rapporteert in Employment in Europe 2009 – enigszins in tegenstelling tot de vermelde cijfers – dat er minder personen
nodig zijn voor de werking en het onderhoud van installaties voor windenergie dan voor
kolen of gas.
 In onderstaande tabel zijn vergelijkbare cijfers vermeld. Vaak zijn arbeidsintensiteiten
van de HE-technologieën echter onderling weinig vergelijkbaar: gaat het over jobs of jobjaren? Gaat het over jobs per MW geïnstalleerd vermogen of per MWh opgewekte energie? Worden de cijfers genormaliseerd over de vermoedelijke levensduur van de installatie? Wordt enkel de constructie in beschouwing genomen, of ook installatie, beheer en
onderhoud, etc.? Vaak zijn de gehanteerde hypothesen onduidelijk.
 De vermelde gemiddelde arbeidsintensiteiten bundelen de arbeidsintensiteit voor productie- en installatie-activiteiten. Dergelijke cijfers zijn bijgevolg niet bruikbaar voor regio‘s waar er geen productie-activiteiten van de betreffende technologie plaatsvinden.
 Sommige studies verwachten dat de arbeidsintensiteit van de HE-technologieën de komende jaren sterk kan verminderen164.
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OECD (2010) Interim report of the green growth strategy: implementing our commitment for a sustainable
future. Council. 16/03/2010.
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Waar New Energy Finance voor 2008 uitgaat van 42 jobs per MW PV, zouden dat in 2025 nog slechts 19 jobs
zijn NREL (National Renewable Energy Laboratory) PV Jobs/Labor Intensity Project. New Ideas in Educating a
Workforce in Renewable Energy and Energy Efficiency Albany, NY Barry Friedman November 19, 2009
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Werkgelegenheid in HE-technologieën165
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In feite is bottom-up onderzoek naar de hernieuwbare energietechnologiebedrijven nodig.
Dergelijke bottum-up studies zijn echter niet eenvoudig. Ze vergen een volledige inventarisatie van de hernieuwbare energietechnologiebedrijven en een bevraging om te kunnen becijferen hoeveel van de arbeidskrachten, omzet, toegevoegde waarde, export, e.d. in deze bedrijven
effectief
te
wijten
zijn
aan
HE-activiteiten.
Veel
hernieuwbare
energietechnologiebedrijven combineren hun HE-activiteiten immers met andere niet- HEactiviteiten. Dergelijke bottom-up-inventarisatie is tijdrovend en vereist een goede respons en
medewerking van de sector aan de bevraging. Bovendien zou een periodieke monitoring van
de werkgelegenheidseffecten van het HE-beleid vereisen dat dergelijke inventarisatie regelmatig opnieuw gebeurt volgens dezelfde methodiek en met eenzelfde respons. Opvallend is
dat de bottom-up-inschattingen vaak beperktere werkgelegenheidscijfers opleveren dan top
down inschattingen.
De mogelijke toekomstige jobcreatie in de HE-technologiesector is nog veel moeilijker in te
schatten dan de huidige werkgelegenheid. Ook hiervoor kunnen verschillende methoden
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Energy Policy, Wei, M., Patadia, S, Kammen, D., 2009, Putting renewable and energy efficiency to work: How
many jobs can the clean energy industry generate in the US? – Cijfers werden genormaliseerd om ze onderling
vergelijkbaar te maken.
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worden gebruikt. Soms worden inschattingen gemaakt op basis van een simpele extrapolatie, of op basis van de gewenste hernieuwbare energiemix en de daarvoor gepubliceerde
arbeidsintensiteiten, of op basis van werkgelegenheidscijfers uit andere landen, of op basis
van een bevraging van de individuele toekomstprognoses van de betrokken hernieuwbare
energiebedrijven. Veel hangt af van de daarbij gehanteerde veronderstellingen inzake het
HE-beleid, de import en export van HE-technologieën, de lokale vraag naar hernieuwbare
energiebedrijven, etc. De voorspellingen inzake de toekomstige werkgelenheid in de HEtechnologiesector zijn bijgevolg erg onzeker.
Sociaal-economisch succes hangt af van vormgeving HE-beleid en randvoorwaarden
De mate waarin het HE-beleid jobs en groei in de HE-technologiesector zal creëren, hangt
sterk af van de vormgeving van het HE-beleid en van een aantal omgevingsfactoren die
hieronder nader toegelicht worden. Van belang zijn - naast een stabiel en rechtszeker investeringsklimaat – gerichte slimme keuzes.
Zo zullen de (lokale) sociaal-economische baten van het HE-beleid groter zijn als de gecreeerde lokale vraag op een concurrentiële manier door lokale actoren ingevuld kan worden in
plaats van door import. Dat vereist dat informatie over de eigen HE-technologiesector en
diens concurrentiepositie in de internationale HE-technologiesector wordt meegenomen in de
vormgeving van het beleid. Het realiseren van exportsuccessen is cruciaal voor de duurzaamheid van de groei in de HE-techsector en de HE-techjobs, en is sterk afhankelijk van de
mate waarin het HE- en innovatiebeleid er in slagen om via gericht onderzoek en ontwikkeling van HE-technologieën en via gerichte lokale vraagcreatie hernieuwbare energietechnologiebedrijven te lanceren in bepaalde niet-mature nichesegmenten op de internationale
markt. Omdat bij HE productieactiviteiten meer toegevoegde waarde creëren dan installatieen onderhoudsactiviteiten, export mogelijk maken en de gecreëerde arbeidsplaatsen duurzamer zijn (langduiger en minder afhankelijk van het gevoerde ondersteuningsbeleid), verdient de stimulering van vooral productie-activiteiten voldoende aandacht in het HE-beleid.
Enz. Hierna worden deze elementen meer in detail toegelicht.

5.2.2

Lokale vraagpromotie en aard van de HE-jobs

Lokale vraagpromotie kan HE-jobs creëren, maar zijn niet altijd lokaal
Het HE-beleid kan een lokale vraag naar HE-technologieën creëren die moeten worden geproduceerd, geïnstalleerd, beheerd en onderhouden. De promotie van de binnenlandse afzet
van HE-technologieën kan zo groene groei en bijkomende groene jobs creëren in de lokale
HE-technologiesector en in aanverwante sectoren. Ook wordt verwacht dat de ontwikkeling
van hernieuwbare energie een arbeidsintensieve aanpassing van de lokale energienetten zal
vergen.
Of de lokale vraagpromotie ook daadwerkelijk lokale werkgelegenheid zal creëren, hangt af
van de mate waarin lokale bedrijven tijdig en concurrentieel ten opzichte van buitenlandse
leveranciers ook aan de gecreëerde vraag tegemoet kunnen komen. Hiervoor zijn lokale
knowhow, ondernemerschap, een gunstig algemeen economisch en investeringsklimaat van
belang. Timing is hierbij ook erg belangrijk: massale lokale vraagpromotie waaraan het lokaal
aanbod niet tijdig of concurrentieel tegemoet kan komen, kan vooral buitenlandse HEbedrijven ten goede komen of kan schaarste ern hogere prijzen creëren. De promotie van
HE komt dus niet per definitie en exclusief ten goede aan de lokale HE-technologiesector. Zo
wordt vandaag 74% van de totale Europese vraag naar zonnepanelen ingevuld met import166.
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Indien men via lokale vraagpromotie lokale arbeidsplaatsen wil creëren, moet men het HEbeleid dus richten op technologieën en segmenten waaraan lokale bedrijven tegemoet kunnen komen of waarzij zij mits een gepast economische ondersteuningsbeleid op korte termijn
tegemoet kunnen komen.
De gecreëerde arbeidsplaatsen zijn niet altijd blijvend
Lokale vraagpromotie kan een zekere subsidieafhankelijkheid creëren, waarbij de lokale jobs
sterk afhankelijk blijven van het gevoerde ondersteuningsbeleid. Vooral productie- en installatiejobs die sterk afhankelijk zijn van de lokale vraag kunnen in het gedrang komen wanneer
het subsidiebeleid stopt of wijzigt. Dat geldt zeker zolang een HE-technologie niet concurrentieel is met conventionele energietechnologieën en zolang de betrokken bedrijven geen andere, buitenlandse markten bedienen.
Dergelijke jobs zullen verdwijnen als de subsidies worden afgebouwd, tenzij deze arbeidskrachten ingezet kunnen worden voor de productie met het oog op export. Dat subsidies
worden afgebouwd, is niet ondenkbaar. In Nederland, Spanje en recent ook Duitsland werden subsidies voor PV sterk verminderd en ook Frankrijk zou het mes gaan zetten in de terugleververgoedingen167. Deze aanpassingen worden ingegeven door de kostendalingen van
panelen waardoor een minder hoge subsidie vereist is en ook soms omwille van de budgettaire redenen. In Spanje was de afbouw van de subsidies echter van die aard dat het geïnstalleerd vermogen sterk terug viel, waardoor ook de installatiesector daar in het gedrang
kwam.
Vooral productieactiviteiten zorgen voor blijvende groei en werkgelegenheid
Vaak wordt bij de positieve sociaal-economische baten van het HE-beleid verwezen naar de
omzet die de sector genereert. In economische termen wil een hoge omzet evenwel niet
zeggen dat de sector veel bijdraagt aan het BBP. Daarvoor is immers de toegevoegde waarde van een sector van belang. De toegevoegde waarde van productieactiviteiten ligt per
eenheid omzet en per arbeidskracht over het algemeen hoger dan voor installatie- en onderhoudsactiviteiten. In die zin draagt een job in productieactiviteiten meer bij tot het BBP dan
een installatiejob. Ook bieden productieactiviteiten meer exportkansen en meer kansen op
de daarbij horende eigen werkgelegenheid dan installatie-activiteiten (cf. infra). Omgekeerd
lijkt een groot deel van de gecreëerde installatie- en assemblagejobs tijdelijk van aard. Heel
wat jobs dreigen te verdwijnen eens de HE-productiecapaciteit is uitgebouwd of als de ondersteuning voor HE-technologieën verminderd of wordt stopgezet.
Of een HE-beleid productie- dan wel installatieactiviteiten promoot, is dus belangrijk vanuit
sociaal-economisch perspectief. Omdat productieactiviteiten meer toegevoegde waarde creeren, export mogelijk maken en daardoor de gecreëerde arbeidsplaatsen minder afhankelijk
zijn van het gevoerde ondersteuningsbeleid, verdient de stimulering van productieactiviteiten voldoende aandacht in het HE-beleid.
Informatie over kwaliteit van de jobs is schaars
De jobs die het HE-beleid kan creëren, kunnen zorgen voor inkomenszekerheid. In sommige
gevallen leidt de grote vraag naar HE-werkkrachten tot een hoger loon168. Bovendien kunnen
ze voor de betrokken arbeidskrachten een extra waarde hebben en voor voldoening zorgen
omdat deze jobs een waardevolle bijdrage leveren voor de maatschappij doordat het gaat
over het aanbieden van klimaatvriendelijke producten169. Aan de andere kant is een HE-job
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Duitsland: vermindering feed-in tarief voor installaties in gebruik genomen vanaf 01/07/2010.
http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/_Media/ARW%20text%20complete.pdf
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Pieter Verbeek (Vlaams ABVV) en Bert De Wel (ACV) in A&M Magazine. Jaargang 2010, nr. 3.
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niet noodzakelijk altijd een kwaliteitsvolle job170. Het onderzoek daarover is nog schaars171 en
wijst in verschillende richtingen172.
Lokale vraagpromotie kan export beogen en zo werkgelegenheid stimuleren
Lokale vraagpromotie kan, samen met steun voor demonstratieprojecten, ook bedoeld zijn
om de internationale positie van hernieuwbare energiebedrijven te versterken. In dat geval
zijn de gecreëerde groene groei en jobs minder of niet blijvend afhankelijk van het lokale
subsidiebeleid. Zo kunnen lokale projecten als hefboom zinvol zijn bij de ontwikkeling van
een nieuw product of dienst en bij de commercialisering. Lokale projecten kunnen fungeren
als eerste afnemer (launching customer). Importeurs van producten en diensten vereisen
vaak referenties die de kwaliteit van een product of dienst moeten aantonen of die de ervaring van de leveranciers moeten illustreren. Daarom kan het voor (potentiële) exporteurs,
zeker van ‗nieuwe‘ goederen en diensten, van belang zijn dat zij goede referenties verkrijgen
op de thuismarkt173. In dat perspectief kan het interessant zijn dat het HE-beleid zich richt op
innovatieve producten of –diensten waarvoor de creatie van (beperkte) thuismarkt van belang is om de betrokken bedrijven internationaal te lanceren, waarna deze bedrijven kunnen
groeien en werkgelegenheid kunnen crëeren op basis van een buitenlandse vraag (zie ook
hierna).

5.2.3

Export is cruciaal voor HE-sector en –jobs

Succes van HE-productiesector op langere termijn is sterk afhankelijk van export
De overheid kan door de creatie van een lokale vraag naar HE-technologieën ingebed in een
consistent industrieel beleid lokale hernieuwbare energietechnologiebedrijven stimuleren,
zoals bijvoorbeeld in Duitsland gebeurde met de wind- en PV-bedrijven. Toch blijken positieve werkgelegenheidseffecten vooral af te hangen van export van HE-technologieën174. Zo zijn
een groot deel van de gecreëerde 250.000 jobs in de Duitse wind- en PV-sector het resultaat
van de exportsuccessen van de Duitse bedrijven. Dat wil meteen ook zeggen dat het kopieren van het Duitse succesverhaal niet eenvoudig is omdat het aantal exportsuccessen in
elke sector nu eenmaal beperkt is. Er zijn niet genoeg ‗buitenlanden‘ om voor de industriesectoren in elk land een vergelijkbaar exportsucces mogelijk te maken175.
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De Europese Commissie onderscheidt 10 dimensies van kwaliteitsvol werk: composition of jobs and their
qualification requirements; profile of workers, their inclusion and access to the labour market, their skills and career development as well as their subjective job satisfaction; aims and operating practices of employers; working
environment and health and safety at work in particular; gender equality and non-discrimination; and direction and
priorities
of
employment
and
social
policies.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=415&furtherNews=yes
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“There appears to be almost no literature with an equivalent level of detail on working conditions within environment-related sectors in Europe” Employment in Europe, 2009.
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Zie Employment in Europe, 2009.
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Een voorbeeld: De groep Deme mag drie nieuwe windturbineparken op zee bouwen in Europa. Bij een ervan
zijn de werken al bezig. Samen zijn ze goed voor een omzet van 110 miljoen euro. De contracten voor windmolenparken op zee zijn een gevolg van de ervaring die Deme heeft opgedaan bij de aanleg van het windturbineparkt van C-Power op de Thorntonbank voor Oostende. Gazet van Antwerpen, Deme krijgt voor 110 miljoen euro
contracten voor windmolens. 29/06/2009. http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid843949/deme-krijgt-voor-110miljoen-euro-contracten-voor-windmolens.aspx
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Frondel, M. Ritter, N., Schmidt, C., Vance, C. (2009) Economic Impacts from the Promotion of Renewable
Energy Technologies. The German Experience. Ruhr Economic Papers. Verwijzend o.a. naar BMU 2006:7 (BMU
(2006) Erneuerbare Energien: Arbeitsmarkteffekte, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,
and Nuclear Safety, Berlin). ‗This same study, however, emphasizes that positive employment effects critically
depend on a robust foreign trade of renewable energy technologies‘
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Johan Albrecht, 2009, Energietransitie: sneller naar een groener systeem?
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Bij andere koplopers in de productie van PV-zonnecellen zoals China, Taiwan en Maleisië is
de lokale markt zelfs zeer beperkt en is vooral export belangrijk (zie figuur). Hetzelfde geldt
voor Nederland, dat in 2009 slechts 4% installeerde van het vermogen dat in Vlaanderen
geïnstalleerd werd176 en waar de zonnepanelensector vooral groeide dankzij de export, naar
o.a. Vlaanderen (zie figuur). 90% van de geproduceerde panelen in Nederland zijn bestemd
voor de export. De export naar Vlaanderen was in 2009 zelfs goed voor 34% van de gerealiseerde omzet177.
Koplopers in de productie van PV-cellen en hun lokale vraag (2008)178
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Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2010) Hernieuwbare energie in Nederland 2009: Geinstalleerd
vermogen in Nederland in 2009: 10,7 MW
VREG marktrapport 2009: Geinstalleerd vermogen in Vlaanderen in 2009: 245,1 MW
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Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2010) Hernieuwbare energie in Nederland 2009: Gerealiseerde
omzet in 2009: 484 miljoen euro
Nationale bank: importcijfers van zonnepanelen uit Nederland in 2009: 168 mio euro
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REN21. 2009. Renewables Global Status Report: 2009 Update (Paris: REN21 Secretariat). Copyright © 2009
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Ter vergelijking: het totaal PV-vermogen in
Vlaanderen bedroeg in 2008 minder dan 0,1 GW.
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Europese koplopers in PV-cellen: omzet, werkgelegenheid en lokale vraag (2008)180
Gecum.
eind
2008 in
MWp

Markt in
2008
(nieuw Omzet
MWp)
(M€)

Samenstelling omzet

Werkgelegenheid
(incl.
indirect,
onderhoud
en
beheer)

Duitsland

5.351

1.505

9.500

Spanje

3.405

2.671

16.380

45% productie, 55% distributie en installatie
57.000
40% productie en distributie, 45% installatie, 15%
communicatie
31.300

Frankrijk

102

55

870

5% productie, 95% distributie en installatie

8.400

Italië

458

338

1.700

55% productie, 45% distributie en installatie

5.700

Oostenrijk

32

5

275

gg

1.800

Nederland

57

4

413

Zweden

8

2

122

>95% productie
570
85% levering componenten en productie, 15%
distributie en installatie
500

Denemarken

3

0

gg

275

Verenigd Koninkrijk

23

4

gg

<100

Bij de productie van windturbines lijkt de aanwezigheid van een lokale markt belangrijker dan
voor de productie van PV-zonnecellen. Duitsland, de Verenigde Staten, Spanje en India zijn
de landen met het grootste geïnstalleerde windvermogen ter wereld en zij behoren allen tot
de top vijf van de grote windturbinefabrikanten. Toch is ook hier de omvang van het gecumuleerd geïnstalleerd windvermogen in een land geen maat voor de omvang van de windturbineproductiesector in een land. Zo produceert de absolute koploper in de windturbinesector,
het Deense Vestas, een vijfde van alle windturbines ter wereld terwijl het geïnstalleerd vermogen in Denemarken slechts 2,9 GW bedraagt. Bovendien werden er in Denemarken na
2000 bijna geen extra windturbines bijgebouwd; de Deense windbedrijven overleefden dus
dankzij een toenemende vraag in andere (Europese) landen. Overigens is het totale geïnstalleerd vermogen in Denemarken lager dan in Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
die (vrijwel) geen windturbines produceren en hun windomzet vooral uit installatie-activiteiten
halen.
Koplopers in de productie van windturbines en hun lokale vraag (2008)181
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EurObserv‘ER 2009
REN21. 2009. Renewables Global Status Report: 2009 Update (Paris: REN21 Secretariat). Copyright © 2009
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Aandelen in de productie berekend op
basis van de marktaandelen van de koplopersbedrijven en hun nationaliteit. Op basis van Wind energy manufacturers
challenges.
http://www.rolandberger.com/expertise/publications/2009-09-04-rbsc-pubWind_energy_manufacturers_challenges.html
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Europese koplopers in windturbines: omzet, werkgelegenheid en lokale vraag (2008)182

Denemarken
Duitsland
Spanje

Omzet
in M€
11.400
5.800
3.270

Gecum.
vermogen
eind 2008
in MW
3.166
23.903
16.740

Frankrijk

2.700

3.542

Italië
VK

1.410
1.500

3.737
3.406

Samenstelling omzet
Markt
in 2008
in MW
42
40% productie, 60% installatie en O&M
1.665
20% productie, 35% installatie, 45% O&M
1.589
85% productie, 15% O&M
20% productie, 60% studie en installatie, 20%
1.060
O&M
21% productie, 47% projectontwikkeling en bouw,
1.010
32% O&M
929
gg

Werkgelegenheid in
VTE (incl. installatie
en onderhoud en
indirect)
28.400
85.100
36.000
18.250
5.300
4.500

De koplopers inzake wind- en zonne-energietechnologie staan vermeld in de onderstaande
tabel. De Vlaamse of Belgische HE-tech-sector heeft op dit moment geen enkel bedrijf die
daarin voorkomt.
Koplopers in de ontwikkeling van hernieuwbare energie183
Windenergie
PV-zonne-energie
Thermische zonne-energie
elektrisch
Bio-energie
Geothermische energie
Kleinschalige waterkracht
Zonne-energie voor warm
water
Ethanol
Biodiesel

Duitsland, Spanje, Verenigde Staten, China, India, Denemarken
Installaties: Duitsland, Japan, Verenigde Staten, Sapnje, Italië
Productie: China, Japan, Duitsland, Taiwan
Verenigde Staten, Spanje
Verenigde Staten, Brazilië, Filippijnen, Duitsland/ Zweden/ Finland/ Hongarije
Verenigde Staten, Filippijnen, Mexico, Indonesië/Italië
China, Japan, Verenigde Staten, Italië, Brazilië
China, Turkije, Japan, Duitsland, Israël
Brazilië/ Verenigde Staten, China, Spanje/India
Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigde Staten, Tsjechië

Exportsuccessen halen in HE-techsector kan maar vergt aangepast beleid
Het succes van de Vlaamse HE-techsector en de daarbij horende werkgelegenheid is niet
alleen afhankelijk van het Vlaamse beleid dat de lokale vraag of de export promoot, maar
ook van het HE-beleid in andere landen en vooral van de evoluties op de internationale hernieuwbare energietechnologiemarkt. De concurrentie is echter bikkelhard. Het is een omgeving in volle expansie, die wordt gekenmerkt door de parallelle ontwikkeling van concurrerende technologieën, het opkomen van nieuwe businessmodellen, bedrijfsoverschrijdende
samenwerkingsverbanden en consortia, grote multinationals die proberen bepaalde toepassingsgebieden in te palmen, landen en regio‘s die mekaar beconcurreren enz.184
In dergelijke context is een aangepast beleid nodig om succes te boeken. Er zijn immers
heel wat regio‘s die de vergroening van de economie naar voren schoven als uitweg uit de
crisis. Steeds meer landen koesteren ambitieuze industriële plannen om zelf motor en marktleider te worden in de ‗groene wapenwedloop‘185. Investeren in HE is dus niet ‗origineel‘ en
veel landen hebben een beleid om duurzame elektriciteitsproductie te bevorderen. De vraag
is hoe eventuele eigen ondersteuningsinitiatieven zich positioneren ten opzichte de geplande
initiatieven in bijvoorbeeld de rest van Europa, de Verenigde Staten en Azië. Vast staat dat
182

EurObserv‘ER 2009
WWF (2009) Low carbon Jobs for Europe. Current Opportunities and Future Prospects. Op basis van European Commission ―Meeting the Targets & Putting Renewables to Work. Overview Report‖. MTRE-Monitoring &
Modelling Initiative on Targets for Renewable Energy.
184
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2010) Advies Mina-plan 4, 23/09/2010.
185
Albrecht, 2009.
183
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de middelen die andere regio‘s voorzien zeer substantieel zijn186. Vooral China en de
Verenigde Staten hebben in hun economische herstelprogramma‘s veel ruimte voorzien voor
groene stimuli, vooral inzake hernieuwbare energie en hebben ondertussen Europa al ingehaald inzake het installeren van nieuwe groene energiecapaciteit. Ook India, Zuid-Korea en
Australië nemen terzake een prominente positie in187 (zie figuur).
De exportmogelijkheden van hernieuwbare energie-activiteiten hangen vaak sterk af van de
internationale positie van de „basis‟sector voor hernieuwbare energietechnologie-activiteiten.
Zo kon de Duitse HE-techsector verderbouwen op de sterke internationale positie die Duitsland inneemt in de machinebouw. Ook zijn enkele van de grootste warmtepompproducenten
sterk geworden in koelings- en verwarmingstechnieken en diversifieerden zij hun activiteiten.
Bij de bouw van offshorewindparken spelen de traditionele grote namen uit de baggerwereld
een hoofdrol. Deze vaststelling impliceert dat HE-beleid vooral op exportsuccessen kan rekenen bij technologieën waarvoor de eigen regio reeds succesvolle basisactiviteiten ontwikkelde.
Budgetten voor groene stimuli van diverse regio’s in hun herstelprogramma’s188

miljard US$ voor groene stimulipakketten

250
221,3
200

150
112,3
100

50

30,7

22,8
0

2,5

2,6

7,1

13,8

1,3

12,4

2,1

Ook het innovatief karakter van de hernieuwbare energieproducten en –diensten is van belang om exportsuccessen te kunnen genereren. Zo lijkt er een duidelijk verband tussen het
innoverend karakter van een regio en zijn export (zie figuur). In dat perspectief kan het aangewezen zijn dat het HE-beleid vooral innovatieve producten en diensten ondersteunt die
daardoor exportmogelijkheden bieden.

186

de Amerikaanse overheid zal bvb. gedurende meer dan 10 jaar voor 150 miljard dollar in duurzame energie
investeren.
187
O.a. De Tijd, 18-05-2010, p.11, Van Haver Kristien, EU op zoek naar hogere CO2-prijs. Commissie wil ambitieuzere streefdoelen
188
Mendonça, M., Jacobs, D., Sovacool, B. (2009) Powering the Green Economy. The Feed-in Tariff Handbook.
Earthscan. London. Op basis van Financial Times, 2009.
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Verband tussen rangorde van landen inzake uitvindingen en export189

Koplopers inzake uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in zonne-energie, namelijk Duitsland, Japan en de Verenigde Staten blijken ook de koplopers te zijn in de productie van zonnecellen. En de koplopers inzake O&O voor windenergie, namelijk Duitsland en de Verenigde Staten, behoren tot de koplopers inzake de fabricatie van windturbines. Denemarken en
Duitsland hadden reeds in de jaren ‘70 belangrijke O&O-programma‘s inzake hernieuwbare
energie. De Verenigde Staten, Japan en Duitsland zijn goed voor het merendeel van de wereldwijde energiegerelateerde O&O-uitgaven (zie figuur). Ook hadden de Verenigde Staten,
Duitsland, Denemarken, India, Spanje, die nu koplopers zijn in hernieuwbare energie, omstreeks 1995 allemaal een werkend feed-in-systeem. Het Vlaamse ondersteuningsmechanisme via het groenestroomcertificatensysteem werd in 2001 geïntroduceerd.
Overheidsbudgetten voor O&O en demonstratie HE-technologieën (1990-2006; IEA)190

‘Benefits of the early mover’ zijn al toegekend en de winnaars worden nu aangewezen
Heel wat andere regio‘s ondersteunen hun HE-technologiesector dus al veel langer en substantiëler. Als gevolg hiervan hebben hun HE-technologiesectoren kunnen genieten van
daaruit vloeiende ‗benefits of the early mover‘. Duitsland bijvoorbeeld heeft de laatste 6 à 7
jaar alleen al in de sectoren van hernieuwbare energie zoals windenergie en zonnecellen
250.000 jobs kunnen creëren. De Duitse regering wil dit tegen 2020 laten groeien tot
189

Presentatie Marc Van den Bosch, Vergroening economie, VOKA kenniscentrum, 10 september 2010.
IEA
2008
Deploying
renewables:
Principles
for
Effective
Policies.
http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2046: Gemiddelde overheidsbudgetten
190
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400.000 nieuwe banen, of 1% van de arbeidsbevolking. In België groeit de sector van de
groene energie eveneens. Zeker als het gaat over biomassa en biogas zijn er veel Belgische
bedrijven met goede expertise. Maar het zal niet makkelijk zijn om het Duitse succes te imiteren. Wie eerst in dat soort nieuwe sectoren een doorbraak kan realiseren, die kan daarvan
natuurlijk de meeste vruchten plukken191.
Koplopers in de HE-techsector zijn veelal ‘early movers’192
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De komende jaren zullen cruciaal zijn in de verdeling van de kopposities in de HEtechnologiesector wereldwijd. Op dit moment vechten nog enkele bedrijven uit de subtop
voor een koppositie in de windsector en zal het gevecht de komende twee jaar intensief en
bepalend zijn193.
Topbedrijven in de windsector194

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vestas
GE Wind
Gamesa
Enercon
Suzlon REPower
Siemens
Sinovel
Acciona
Goldwind
Nordex
Dongfang
Hansen

Denemarken
VS/ Duitsland
Spanje
Duitsland
India/Duitsland
Denemarken/Duitsland
China
Spanje
China
Duitsland
China
België

MW in
2009

% in 2009

4.239
2.326
2.436
2.316
1.637

12,5%
12,4%
6,7%
8,5%
6,4%
5,9%+3,4%
9,2%
7,2%

Cumulatief
geïnstalleerd
in 2009
35.000
15.000
16.000
19.000
6.000/3.000
8.800

Cumulatief
geïnstalleerd
in 2008

5.700
6.080

3.211
2.889
5.400

6,5%
3.800

191

http://content.jobat.be/nl/artikels/ja-een-groene-economie-schept-nieuwe-jobs/ Ja, een groene economie
schept nieuwe jobs
192
REN21. 2009. Renewables Global Status Report: 2009 Update (Paris: REN21 Secretariat). 2009 Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
193
http://www.rolandberger.com/company/press/releases/Wind_turbine_manufacturers.html
194
REN21. 2009. Renewables Global Status Report: 2009 Update (Paris: REN21 Secretariat)..
http://cleaninvest.wordpress.com/tag/q-cells/, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wind_turbine_manufacturers
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Hetzelfde geldt voor de zonnesector, waar er massaal veel bijkomende productiecapaciteit
voor zonnepanelen wordt aangekondigd om tegemoet te komen aan de sterk groeiende
vraag. De concurrentie is groot en een aantal ‗oudgedienden‘ zoals BP Solar en Schott en
ook de Japanse zonnecelproducenten Sanyo en Mitsubishi, zijn al uit de top 10 geduwd.
Vooral Duitse, Chinese, Japanse en in de toekomst wellicht ook Indiaanse bedrijven zullen
de komende jaren een sterke strijd voor een koppositie voeren195, waarbij de beschikbaarheid
van silicium en van nieuwe technologieën een belangrijke rol zal spelen.
Topbedrijven in de PV (kristallijn en dunne film)-sector196
Productie
Bedrijf

Land

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q-cells
First Solar
Suntech
Sharp

Duitsland
Duitsland/Maleisië./VS
China
Japan

Motech
Kyocera
JA Solar
Yingli
Green
Energy
Gintech Energy
Solar World
andere
Sanyo
BP Solar
Solarfun Power
Sunpower
E-ton Solar Tech
CEEG
Nanijing
PV

Taiwan
Japan
China/Australië

China Sunergy

China

Mitsubishi
Ersol Solar Energy
Moser Baer Photovoltaic

Japan

China
Taiwan
Duitsland
Japan
UK
China
US
Taiwan

%
2008
9,4%

in

Productiecapaciteit in MW
(aangekondigd)
2007

2010

na 2010

547

1135

+1000
2010

na

8,3%
8,2%
8,0%
4,8%

317
320
725
240

1012
590
1250
660

2000
2015

in

4,6%
4,6%
4,5%

250
175
200

500
175
600

4,4%
4,0%
39,2%

210
280

600
671

270
257
240
214
200
200

665
800
360
1000
500
600

192

390

in

190

430

180

400

400
2013
750
2012
500
2012

120

700

China

Duitsland

in
in

India

Overigens is de de internationale HE-tech-markt vrij geconcentreerd, zeker in de windsector.
In de windsector was de concentratie in 2008 wel iets verminderd: zo namen in 2007 de 6
koplopers 85% van de wereldproductie voor hun rekening, in 2008 werd 85% van de productie verzorgd door de 10 koploper197. In 2009 zou de concentratie onder druk van de economisch crisis en een stagnerende vraag zijn toegenomen. In de PV-sector namen de 10 koplopers in 2008 60,8% van de markt voor hun rekening.

195

―2010 en 2011 zullen cruciale jaren zijn," Kuroda van Showa Shell Solar. "Organisaties die daar de slag missen zullen de aansluiting met de concurrentie ook verliezen." http://www.energieportal.nl/Reviews/Zonneenergie/Snelle-groei-zonne-energie-zorgt-voor-nieuwe-marktleiders-3985.html
196
REN21. 2009. Renewables Global Status Report: 2009 Update (Paris: REN21 Secretariat).
http://cleaninvest.wordpress.com/tag/q-cells/,
http://www.energieportal.nl/Reviews/Zonne-energie/Snelle-groeizonne-energie-zorgt-voor-nieuwe-marktleiders-3985.html
197
REN21. 2009. Renewables Global Status Report: 2009 Update (Paris: REN21 Secretariat). 2009 Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
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Instappen in mature markten (PV, wind) met massaproductie is weinig interessant
Mature markten kampen met overcapaciteit, dalende prijzen en toegenomen concentratie (cf.
supra) en concurrentie. In dergelijke markten als nieuwkomer instappen, is wellicht niet interessant. Ook een Nederlandse analyse van de internationale hernieuwbare energiemarkt en
zijn economisch potentieel toont aan dat in enkele segmenten met mature technologieën en
met belangrijke gevestigde spelers het nog weinig interessant is om in te stappen.
Gevestigde markt en spelers op de HE-techmarkt198

Concreet hebben de wind- en PV-energietechnologiesectoren het stadium van kapitaalintensieve massaproductie bereikt. In dat stadium moeten schaalvoordelen en lage loonkosten de
productieprijzen laten zakken en zullen zij de concurrentiepositie bepalen. Ook verhoging
van de efficiëntie van de panelen en de beschikbaarheid van grondstoffen zoals silicium zullen een belangrijke concurrentiefactor worden.
De schaalvergroting is al volop ingezet in de PV-sector. Waar de grootste producent voor
zonnepanelen in 2004 een dikke 300 MW aan zonnepanelen produceerde (Sharp)199 en de
overige grote producenten ongeveer 100 MW (zie figuur), zaten de vier grootste producenten
in 2008 rond 500 MW en zouden in 2010 en daarna fabrieken van 1 GW en meer geen uitzondering meer zijn. Deze schaalvergroting werd ingegeven door de sterke groei van de
verwachte vraag, vooral naar dunnefilm-zonnecellen. De concurrentie vanuit China wordt
voor de Europese, voornamelijk Duitse, producenten sowieso loodzwaar. Dat was de voorbije jaren ook al zo, maar door de pijlsnel groeiende binnenlandse markt zullen Chinese bedrijven ook nog eens extra profiteren van de schaalgrootte die ze zo krijgen. Nu, in België is
er vandaag op vlak van zonne-energie geen enkel bedrijf dat echt meespeelt in de ‗eredivisie‘200.

198

Onderzoek naar de economische potentie en opties ter versterking van duurzame energie in Nederland. Advies van het Innovatieplatform aan het Kabinet. 22 februari 2010. Duurzame energie Economisch groeigebied
voor Nederland met groene potentie.
199
http://www.energieportal.nl/Reviews/Zonne-energie/Snelle-groei-zonne-energie-zorgt-voor-nieuwemarktleiders-3985.html
200
Christophe Brognaux (Boston Consulting Group) Vlaamse centen voor buitenlandse producenten. Vacature.
17/09/2009.
http://www.vacature.com/scripts/Actueel/displayarticle.asp?ID=10367&artCount=1&startPos=1&artsLoaded=1
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Schaalvergroting bij PV-producenten201

Recente stagnatie van de vraag weegt extra op zwakke en nieuwe spelers
De kredietcrisis heeft de grote groei van de vraag van de laatste jaren blijkbaar een halt toegeroepen. Door de kredietcrisis werd het immers veel moeilijker om geld te lenen voor hernieuwbare energieprojecten. Zo zou de beschikbaarheid van kapitaal voor windparken met
40% gedaald zijn, terwijl de kostprijs verdrievoudigde202. Lehman Brothers, de bank die aan
het begin van de globale kredietcrisis in de problemen kwam, was trouwens een belangrijke
financier van windenergie203.
Bovendien herzien op dit moment heel wat landen zoals Duitsland, Spanje, Italië204 en Franrijk hun ondersteuningsregelingen voor hernieuwbare energie en HE-technologieën. De redenen hiervoor zijn enerzijds de kostprijs van deze regeling en de noodzaak begrotingstekorten te beperken en anderzijds het feit dat de nood aan bijkomende HE-capaciteit daalt
doordat het energieverbruik als gevolg van de crisis daalde. De HE-doelstellingen komen
daardoor snel binnen bereik, waardoor de ondersteuning niet langer nodig blijkt.
De terugvallende vraag maakt instappen in de hernieuwbare energietechnologie nog minder
interessant. Concreet verwacht men bijvoorbeeld voor de windsector dat het jaarlijks geïnstalleerd vermogen de komende vijf à tien jaar niet meer het niveau van 2009 zal kunnen
bereiken205. In de zonne-energiesector voorspelt men overcapaciteit van fabrieken voor zonnepanelen. De concurrentie tussen de meer mature hernieuwbare energiebedrijven zal toenemen, waarbij de grote spelers voordelen hebben ten opzichte van nieuwe kleine spelers.
De marktconcentratie zal toenemen als gevolg van fusies en overnames.

201

http://www.energieportal.nl/Reviews/Zonne-energie/Snelle-groei-zonne-energie-zorgt-voor-nieuwemarktleiders-3985.html
202
The Economist. 25/09/2010. Wild is the wind. Verwijzend naar een studie van de Duitse overheid.
203
The Economist. 25/09/2010. Wild is the wind. Verwijzend naar een studie van de Duitse overheid.
204
The Economist, 30/10/2010, Saving our sea. Climate change and the Mediterranean. Coolng the climate in a
hot region.
205
The Economist. 25/09/2010. Wild is the wind. Verwijzend naar analysten van HSBC en Bernstein Research.
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5.3. HE-groei en -jobs in breder perspectief
Naast de mogelijke effecten van een HE-beleid op de HE-technologiesector die hiervoor
werden besproken, heeft een HE-beleid ook bredere sociaal-economische effecten, op de
sectoren die HE-technologieën toepassen, op de klassieke energiesector en op de rest van
de samenlevering en economie (zie figuur in onderdeel 5.1. van dit hoofdstuk). We bespreken hierna de belangrijkste daarvan.
5.3.1

Effecten op andere sectoren

Effecten op groei en jobs in andere sectoren zijn belangrijk
Een hernieuwbare energie-installatie kan in de sector die erin investeert, werkgelegenheid
creëren. De gecreëerde werkgelegenheid is afhankelijk van het aantal arbeidskrachten dat
nodig is om een HE-installatie te runnen en van de mate waarin het onderhoud en het beheer van de installatie gebeuren door de investerende sector, dan wel uitbesteed worden
aan de HE-technologiesector. Voor de productie van windmolens is staal nodig, voor de productie van biobrandstoffen is de landbouwsector belangrijk, voor de productie van zonnepanelen de chemiesector, … De groei en jobs die HE-beleid indirect veroorzaakt in deze toeleverende sectoren kan substantieel zijn, maar is moeilijk in te schatten. In elk geval is er voor
diverse HE-technologieën is er een relatief ‗lange waardeketen‘. Die waardeketen bestaat
voor PV uit materialen, cellen, modules, PV-systemen en PV systeemintegratie, en voor wind
uit materialen, componenten, turbines, en parken (zie ook deel 3, hoofdstuk 2).
De stimulering van de HE-technologiesector kan tevens leiden tot verschuivingen in de economie die niet per definitie groei inhouden (structuureffect). Zo rijst de vraag in welke mate
de gecreëerde arbeidsplaatsen ingevuld worden door werklozen, dan wel door werknemers
uit andere sectoren of uit het buitenland. Een nieuwe groene job is immers niet per definitie
een extra job206. Het aantal arbeidskrachten in de HE-sector kan groeien ten koste van een
andere sector of kan gerealiseerd worden door verschuivingen binnen een sector. Dergelijke
structuureffecten zijn normale en (afhankelijk van de aard en richting) zelfs wenselijke effecten voor een gezonde en duurzame economische ontwikkeling.
De impact van het HE-beleid op werkgelegenheid en groei is dus een samenspel van meerdere, elkaar tegenwerkende effecten. Soms worden deze afzonderlijk effecten in kaart gebracht, bv. de werkgelegenheid in de HE-tech-sector of de impact van de stijgende energiekosten op de groei in andere sectoren. De conclusies van dergelijke partiële analyses
zeggen echter niets over het netto-effect. Bovendien kunnen ze onderling sterk uiteen lopen
naar gelang de gehanteerde methodologie en veronderstellingen. Daardoor blijft het beeld
over de netto-impact van HE-beleid op groei en werkgelegenheid diffuus207. De voorlopige
consensus in de literatuur lijkt te zijn dat het lange termijn effect op werkgelegenheid onzeker
is en in ontwikkelde landen met een hoge tewerkstellingsgraad wellicht beperkt208. Zelfs in
voorbeeldlanden zoals Duitsland, worden naast zeer positieve effecten ook negatieve werkgelegenheidseffecten gerapporteerd209. Naar analogie met de impact op de werkgelegenheid
206

Bert De Wel (2010) Groene jobs. In A&M Magazine. Jaargang 2010, nr. 1.
While most policy makers believe that increased use of RES and job creation can go hand in hand, others
assume that the distribution effects and the budget effects turn a large gross employment effect into a small or
even a negative net employment effect Ragwitz, e.a. (2009)
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2009_employ_res_report.pdf.
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OECD (2010) Interim report of the green growth strategy: implementing our commitment for a sustainable
future. Council.
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―Taking account of adverse investment and crowding-out effects, both the IWH (2004) and RWI (2004) find
negligible employment impacts. Another analysis draws the conclusion that despite initially positive impacts, the
long-term employment effects of the promotion of energy technologies such as wind and solar power systems are
negative (BEI 2003:41). Similar results are attained by Fahl et al. (2005), as well as Pfaffenberger (2006) and
Hillebrand et al. (2006). The latter analysis, for example, finds an initially expansive effect on net employment
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is ook het netto-effect van hernieuwbare energie op het BBP onduidelijk. Soms wordt gewezen op een positieve, zij het beperkte, invloed op het BBP, andere bronnen spreken over
negatieve effecten.
Arbeidsintensiteit van HE is pluspunt
De promotie van HE-technologieën zou kunnen zorgen voor jobverliezen in de niethernieuwbare energiesectoren, maar deze zouden meer dan gecompenseerd worden door
bijkomende jobcreatie in de hernieuwbare energiesector. HE-technologieën zijn namelijk
aanzienlijk arbeidsintensiever dan fossiele energietechnologieën210 (zie figuur).
Op daken moeten zonnepanelen worden geplaatst, elke windturbine moet apart worden gebouwd, geassembleerd, geplaatst en onderhouden. De klassieke energievoorziening met de
grote centrales is daarentegen kapitaalsintensiever en minder arbeidsintensief. Een steenkool- of nucleaire centrale van 600 MW zorgt immers voor minder werkgelegenheid dan de
plaatsing van 200 windmolens van 3 MW, die stuk voor stuk geproduceerd, geplaatst en onderhouden moeten worden. De beschikbare cijfers over de nodige jobs per hernieuwbare
energietechnologie lopen evenwel sterk uiteen.
Arbeidsintensiteit hernieuwbare en niet HE-bronnen211
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Hoge kosten van HE temperen positief effect
Op dit ogenblik is het gebruik van HE duurder dan het gebruik van meer conventionele vormen van energie. Ook de hogere arbeidsintensiteit en de daarmee verbonden hogere arbeidskosten verhogen de kosten voor de energie-opwekking, net zoals de vereiste aanpassingen aan het energiesysteem heel wat kosten kunnen veroorzaken. De kosten worden
doorgerekend in de energieprijzen of via de algemene middelen en kunnen zo wegen op de
vraag in deze andere economische sectoren en op het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Op die manier zouden investeringen in HE-technologieën kunnen leiden tot crowding

from renewable energy promotion resulting from additional investments. By 2010, however, this gives way to a
contractive effect as the production costs of power increase. In contrast, a study commissioned by the BMU
(2006:9) comes to the conclusion that the EEG‘s net employment effect is the creation of up to 56,000 jobs until
2020. Rhine-Westpahlia Institute for Economic Research (2009) Economic impacts from the promotion of renewable energies: The German experience.
210
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out van investeringen en werkgelegenheid in andere sectoren212. De hogere energieprijzen
kunnen bedrijven en in het bijzonder energie-intensieve bedrijven aanzetten hun activiteiten
naar andere regio‘s de delokaliseren. Dat leidt dan tot het weglekken van economische activiteiten en verlies aan koopkracht bij de consumenten. Volgens de Europese Commissie kan
de impact daarvan op de totale werkgelegenheid substantieel zijn aangezien de arbeidsintensiteit in de productie van consumptiegoederen hoger is dan de arbeidsintensiteit in de
productie van investeringsgoederen213.
HE-jobs kunnen knelpuntberoepen versterken of creëren
Lokale vraagpromotie kan lokale arbeidsplaatsen creëren, maar het blijkt niet altijd eenvoudig om de ontstane vacatures in te vullen. Er kan immers een mismatch zijn tussen de gecreëerde vraag naar arbeidskrachten in de HE-technologiesector en het aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Dat kan verschillende redenen hebben.
Zo kunnen de gecrëerde jobs knelpuntberoepen betreffen waarvoor de vraag naar arbeidskrachten reeds groter is dan het aanbod. In dat geval heeft de jobcreatie in HE-sector geen
bijkomend effect op de werkgelegenheid, maar vergroot deze vooral het probleem van het
knelpuntberoep. Het is mogelijk dat de hernieuwbare energiesector dan arbeidskrachten
aantrekt uit andere sectoren, hetgeen in die sectoren een tekort of een extra tekort aan arbeidskrachten kan creëren. Vooral in de bouwsector lijken de knelpuntberoepen door de introductie van hernieuwbare energie versterkt te worden, in het bijzonder voor dakwerkers en
elektriciens, die ingezet kunnen worden voor de installatie van zonnepanelen. Ook is het
mogelijk dat de nood aan arbeidskrachten wordt ingevuld door buitenlandse werknemers.
Ook kunnen de gecreëerde jobs kwalificaties en taken betreffen die de lokale arbeidskrachten onvoldoende kunnen of willen uitvoeren. In dat perspectief is het belangrijk ook de aard
en de kwaliteit van de gecreëerde arbeidsplaatsen in beschouwing te nemen en om, indien
nodig en gewenst, onderwijsprogramma‘s aan te passen en/of arbeidskrachten om te scholen. Dergelijke tekorten worden o.a. gesignaleerd voor ingenieurs en technische beroepen.
Indien het HE-beleid lokaal bijkomende arbeidsplaatsen voor binnenlandse arbeidskrachten
wil creëren, dan moet het zich dus richten op die segmenten die kwalificaties vereisen waarvan er een overcapaciteit op de arbeidsmarkt bestaat. Indien het zich toch wil richten op
segmenten die kwalificaties vereisen waarvoor er een ondercapaciteit op de arbeidsmarkt
bestaat, moet het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid het nodige flankerende beleid voorzien.
HE-jobs kunnen op zich een economische heropleving niet forceren
De HE-technologiesector kan zorgen voor lokale groei en werkgelegenheid maar is te klein
om op zich een economische heropleving in gang te zetten. Bovendien heeft een ondersteuningsbeleid voor hernieuwbare energie pas over enkele jaren effect. Tot slot zijn jobs in deze
sector niet crisisbestendig.
Het is duidelijk dat zelfs in de meest optimistische inschattingen van het potentieel van de
sector, het aandeel van de HE-technologiesector in de economie beperkt blijft. Daarmee lijkt
de hernieuwbare energiesector op zich te klein om een heropleving op gang te trekken. Dat
geldt zelfs in ‗voorbeeldland‘ Duitsland waar de HE-technologiesector een sterke boom kende: zelfs wanneer de Duitse prognoses versneld gerealiseerd worden, zal tegen 2012 slechts
1% van de Duitse beroepsbevolking in de hernieuwbare energiesector werken.
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Overall the increased use of RES should be beneficial not only to the environment but also to the economy and
employment, in particular due to the existence of longer supply chains and a higher labour intensity in the environmentally friendly sectors. However, especially due to the „additional costs‟ in the renewable energy sector,
those positive developments can be counterbalanced and therefore the actual impact of renewable energy on net
employment remains uncertain. Employment in Europe, 2009
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Volgens CPB en PBL214 moeten stimuleringsmaatregelen om de terugval van werkgelegenheid en economische groei tegen te gaan, aan drie voorwaarden voldoen: ze moeten op tijd
effect hebben, tijdelijk zijn en doelgericht zijn. Veel stimuleringsmaatregelen voor investeringen in energie en klimaat hebben pas over enkele jaren effect en helpen dus niet om de huidige recessie te verminderen.
HE-jobs zijn niet gegarandeerd crisisbestendig. Voorheen werd de hernieuwbare energieindustrie wel eens bestempeld als "gegarandeerde groei"-sector, en zelfs crisisbestendig,
omdat de trends die de groei voedden grotendeels onveranderd bleven, namelijk de noodzakelijke strijd tegen klimaatverandering en de hoge energieprijzen. In 2008 doorstond de globale hernieuwbare energiesector de kredietcrisis weliswaar beter dan veel andere sectoren,
maar op het einde van 2008 werd ook de HE-tech-sector met de impact van de crisis geconfronteerd. Zo bemoeilijkt de kredietcrisis de financiering van risicovolle energieprojecten die
bijgevolg worden uitgesteld of stopgezet. Zo geeft een Nederlands onderzoek aan dat een
derde van de bevraagde duurzame energie-bedrijven aangeeft dat de helft van zijn projecten
wordt stopgezet door financieringsproblemen215. Ook hierboven werd reeds aangegeven dat
de vraag naar HE-technologieën door de economische crisis stagneerde. Verder blijken hernieuwbare energie(technologie)bedrijven erg gevoelig voor dalingen in olie- en elektriciteitsprijzen en voor wijzigingen in het HE-beleid hier en elders. Tot slot kan men verwachten dat
bij het matuur worden van de sector, bedrijven zullen moeten herstructureren, zullen verdwijnen of overgenomen zullen worden. Zo zijn er heel wat hernieuwbare energietechnologiebedrijven hier en elder die het moeilijk hebben. Zo moest het Duitse Q-cells, één van de grootste zonnecelproducenten ter wereld, in 2009, omwille van de crisis en de concurrentieslag
met de Aziatische producenten 500 arbeidskrachten van een personeelsbestand van 2600
ontslaan216. HE-jobs zijn dus niet per definitie crisisbestendig en vooral jobs in de dienstensegmenten zouden erg kwestbaar zijn.
5.3.2

HE, sociale cohesie en ‘empowerment’

Zorgt HE voor ‘democratisering’ van de energievoorziening?
In principe zijn HE-bronnen voor iedereen toegankelijk en gratis. De zon schijnt voor iedereen, de wind waait voor iedereen. Toch is de toegang tot hernieuwbare energie daarom niet
voor iedereen gelijk. Zo zijn de HE-technologieën die nodig zijn om hernieuwbare energie
aan te wenden niet altijd even toegankelijk en bovendien niet gratis. Niet iedereen is in staat
om zonnepanelen te plaatsen, of een warmtepomp, of een windmolen. Vaak ontbreken
daarvoor de nodige financiële middelen of vergunningen.
Zelfs indien de nodige middelen voor gedecentraliseerde HE-installaties voor iedereen door
het HE-beleid zouden worden voorzien, zal nog niet iedereen ook effectief een hernieuwbare
energie-installatie kunnen plaatsen. Op ongunstig georiënteerde of beschaduwde daken bv;
kunnen geen efficiënte zonneboilers of fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst worden. Ook
voor bewoners van appartementsgebouwen en huurders is de plaatsing van HE-installaties
niet evident. De toegang tot hernieuwbare energie is ook afhankelijk van de toegang en de
toegangsvoorwaarden tot netten, de biomassabevoorrading, de HE-technologieën zelf, etc.
Hierboven (cf. impact marktwerking) werd bovendien aangetoond dat hernieuwbare energie
de marktwerking op de energiemarkt niet automatisch zal verbeteren.
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Indien het HE-beleid echter een meer gelijke toegang tot de energievoorziening wil garanderen, moet ervoor gezorgd worden dat iedereen voor de één of andere hernieuwbare energietechnologie of –toepassing in aanmerking komt en/of dat degenen die hiervoor door externe
omstandigheden niet in aanmerking komen hiervoor gecompenseerd worden. Indien men via
hernieuwbare energie de machtsconcentratie op de energiemarkt wil oplossen moet het beleid vooral focussen op decentrale installaties bij nieuwe spelers.
Participatieve HE-projecten kunnen sociale cohesie bevorderen
Kleinschalige participatieve HE-projecten, waaraan burgers, bedrijven of andere organisaties
kunnen deelnemen kunnen sociale cohesie bevorderen. Voorbeelden van dergelijke gezamenlijke projecten zijn een groep gezinnen die gezamenlijk investeert in een windturbines,
waarvan de opbrengst verdeeld wordt, of een groep bedrijven die gezamenlijk investeert in
het biomassa-installatie.
HE-projecten kunnen echter ook cohesie tegenwerken (cf. polarisering in de publieke opinie
over grootschalige windturbineprojecten en het NIMBY-syndroom; de aanspraken die energieteelten maken op landbouwgrond en hoe dat kan conflicteren met de voedselvoorziening;
kleinschalige zonne-installaties die leiden tot burenruzies over lichthinder door bomen217;
biomassainstallaties die geurhinder veroorzaken…)
Om negatieve effecten van de ontwikkeling van hernieuwbare energie op de sociale cohesie
te voorkomen of te remediëren, is een afdoend flankerend beleid nodig, met aandacht voor
overleg, participatie, transparante belangenafweging, een duidelijk regelgevend kader, e.d.
Indien het beleid via participatieve projecten sociale cohesie wil bevorderen, moet het regelgevend kader het wel toelaten/stimuleren dat dergelijke gezamenlijke projecten worden opgezet, dat de opgewekte energie verdeeld kan worden naar de participanten en gefactureerd
kan worden.
Grote ondersteuningsbudgetten vereisen transparantie en controle
Hernieuwbare energie en de HE-technologiesector is vandaag grotendeels afhankelijk van
publieke ondersteuning en subsidieregelingen. Deze subsidieafhankelijkheid en de omvang
van de subsidiebudgetten maken dat actoren er belang bij hebben om te proberen het beleid
in een voor hen gunstige richting te laten evolueren. Soms wordt zelfs fraude en corruptie
gemeld. Om misbruiken te vermijden van ondersteuningsbudgetten voor hernieuwbare energie is transparantie, verantwoording en sterke controle op de bestede middelen uiterst belangrijk.
Green empowerment en HE-beleid
‗Green empowerment‘ verwijst naar de gelijktijdige aanpak van armoede en milieuproblemen. In het kader van hernieuwbare energie, kunnen lokale HE-installaties bijdragen aan de
strijd tegen armoede. De HE-installaties kunnen immers de energiekosten van de betrokken
in belangrijke mate verminderen. Dergelijke green empowerment projecten kunnen zich situeren in ontwikkelingslanden, maar ook in de ontwikkelde landen. Indien het HE-beleid green
empowerment nastreeft, moet het zich richten op de stimulering en financiering van hernieuwbare energieprojecten bij de meest behoeftigen.
Wat de invloed is van het HE-beleid op de sociale verhoudingen, hangt af van de mate waarin het HE-beleid mogelijkheden creëert voor alle burgers en bedrijven om zelf hernieuwbare
energieprojecten op te zetten of eraan te participeren (cf. infra). Ook de manier waarop de
kosten van het HE-beleid worden aangerekend, kan verdelingseffecten hebben. Betaalt iedereen mee voor de hernieuwbare energieopwekking, of alleen de consumenten van grijze
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energie? Hoe zijn de lasten verdeeld tussen de diverse categorieën? Etc. HE-beleid dat negatieve verdelingseffecten wil vermijden, moet hiervoor uitdrukkelijk aandacht hebben bij de
vormgeving en evaluatie van het beleid.

5.4. Verhouding tot andere stimuli voor groei en werkgelegenheid
Er zijn vaak betere manieren om werkgelegenheid en groei te promoten
Net zoals voor de overige potentiële doelstellingen van het HE-beleid, geldt ook hier dat de
eventuele nagestreefde sociaal-economische baten door middel van het HE-beleid moeten
worden vergeleken met de effecten van alternatieve maatregelen voor de stimulering van
dergelijke sociaal-economische baten. Mogelijke alternatieve maatregelen liggen bijvoorbeeld in een versterking van het algemeen economisch ondersteuningsbeleid, het arbeidsmarktbeleid, het opleidingsbeleid of in de specifieke ondersteuning van een andere veel belovende sector. In ieder geval lijkt de impact van het HE-beleid op de werkgelegenheid en de
groei wellicht beperkt in vergelijking met andere factoren, zoals de economische conjunctuur,
de arbeidskosten en de werking van de arbeidsmarkt, en lijkt de opgave vooral om de efficientie van het HE-beleid te versterken218.
Generieke innovatiecapaciteit blijkt het belangrijkst voor HE-innovatie
Of het HE-beleid innovatie stimuleert en in welke mate, hangt sterk af van de vormgeving
van het beleid. In welke mate zijn er aandacht en middelen voor de stimulering van onderzoek en ontwikkeling, die kan leiden tot nieuwe innovaties? In welke mate draagt het beleid
bij tot de uitrol van de bestaande innovaties? Krijgen innovatieve technologieën die vaak
duurder zijn een voorkeursbehandeling in het vraagstimulerend beleid? Hoe gaat het vergunningsbeleid om met innovatieve toepassingen en concepten? …
Volgens de OESO blijkt verder dat de generieke innovatiecapaciteit van een regio de meest
belangrijke determinant is van innovatie inzake HE219. Zo is er een sterke correlatie tussen
het aantal patenten inzake HE per BBP en het totaal aantal patenten per BBP (in mld USD)
(zie figuren). Dat wil echter niet zeggen dat andere maatregelen geen verschil kunnen maken. Ook publieke uitgaven voor O&O inzake hernieuwbare energie, hernieuwbare energiecertificaten en feed-in-tarieven kunnen zorgen voor innovatie.
Effect van verschillende factoren op hernieuwbare energiepatenten220
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Empirical analysis indicates that the most important determinant of innovation in the area of renewable energy
technologies is general innovative capacity. A country with a high rate of innovation in general, will be innovative
with respect to CCMTs (Climate Change Mitigation Technologies). However, public policy makes a difference.
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