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The oil crises of 1973 and 1979 were an incentive for the development
of many energy scenarioso
In 1980 an informal Working Group on Integral Energy Scenarios (WIES)
was formed to present a framework for discussion on scenarios.
Many of the important Dutch organisations involved in energy scenarios
(users as well as builders) are members of the Working Group. To exehange insights and know-how on scenarios a number of lectures were
given by different members. This has now resulted in a collection of
papers on scenarios and their models.
This report contains an overview, followed by a collection of invited
papers. The papers aim at giving background information of several scenarios and energy models.
Five studies of scenarios are presented. Chapter one contains a short
description of a study on long term socio-political developments in the
Netherlands. This study starting with the policy environment of scenarlos will soon be published.
Two energy models, a simulation model and an L.P.-model, are presented
in chapter two and three,
Àlso two input-output models are presented in chapters four and live.
Furthermore, chapter six contains a description of models and methods
used to estimate long term supply and dem~nd of natural gas.
In chapter seven the planning tools and methods used for estimation of
long term electricity supply are shown0
A low energy growth scenario is described in chapter eight. This scenario is supported by no-nuclear groups and environmentalists.
Finally, chapter nine shows a eomplete energy scenario developed by the
Ministry of Economic Affairs.
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VOORW00RD

De laatste jaren is een vrij groot aantal energiescenarioVs gepubliceerd. Dit leidde echter niet tot dé met de scenario’s nagestreefde
grotere duidelijkheid en vermindering van bestaande onzekerheden met
betrekking tot onze energietoekomsto Ten dele ligt dit aan de materie
zelf, maar de grote verschillen in uitgangspunten (energieprijzen,
economische groei, etc.) en methoden der scenario’s hebben stellig
biJgedragen aan de onduidelijkheid. Het regelmatig verschijnen van
nieuwe ën gewijzigde scenario’s met vaak sterk uiteenlopende toekomstbeelden vergrootte de verwarring en was bij de scenariogebruikers aanleiding tot een toenemende twijfel aan het nut van de scenariomethode
voo~~de besluitverming rond en planning van de energievoorziening. Bij
de scenariobouwers en -gebruikers ontstond de behoefte om kennis en inzichten te toetsen aan die v~n anderen. Vergroten van de eigen kennis
van en inzichten in de achtergronden, werkwijzen en veronderstellingen
die ten g~ondslag liggen aan de scenario’s leidt wellicht tot een verbetering van de kwaliteit van energiescenario’s en kan bovenal het
vertrouwen vergroten van de beleidsvoorbereiders in de scenariomethode.
Om enigermate aan deze Behoefte tegemoet te komen, is in de loop van
het voorjaar van 1980, op initiatief van prof.dr. L.H.Th. Rietjens,
voorzitter van de REO en prof.dr. P. de Wolff, voorzitter van de
Klankbord Commissie van het ESC, de Werkgroep Integrale Energie
Scenario’s (WIES) opgericht.
De WIES stelt zich daarom het volgende ten doel:
- het bijeenbrengen en kritisch evalueren van heschikhare energiescenario’s;
- het signaleren van empirische en theoretische lacunes op scenariogebied;
- het aangeven van belangrijke ontwikkelingen op scenariogebied;
- het tussentijds rapporteren over en presenteren van scenariostudies
en uitkomsten.
Om de bovengenoemde doeleinden te kunnen realiseren, organiseert de
WIES regelmatig (ca. 8 maal per jaar) discussiebijeenkomsten waarop recente scenariostudies worden gepresenteerd en kritisch worden hespro-

-6-

ken. Voorts trachten de deelnemers elkaar zo goed mogelijk te informeren over elkaars activiteiten op scenariogebied.
Nadat in de afgelopen anderhalf jaar een aantal interessante voordrachten en presentaties van scenariostudies zijn gehouden, leek het wenselijk hierover ook belangstellenden buiten de WIES te informeren. Dit
resulteerde in de voorliggende WIES-publicatie over energiescenario’s
en -modellen.
Ondertussen zet de WIES haar werkzaamheden voort en indien in de komende jaren voldoende nieuw materiaal beschikbaar komt, kan overwogen
worden een tweede publicatie het licht te doen zien.
Aangezien van sommige hier volgende scenariostudies de resultaten reeds
eerder zijn gepubliceerd, is er in het algemeen naar gestreefd om vooral de achtergronden van de scenario’s te belichten, dat wil zeggen dat
veel aandacht is geschonken aan gehanteerde methoden, technieken en
vooronderstellingen.
Modellen zijn voor het uitwerken van scenario’s een belangrijk, zo niet
onmisbaar hulpmiddel, met name voor het realiseren van consistentie in
de gekozen veronderstellingen. Voor het belichten van voor het uitwerken en opstellen van scenario’s zo belangrijke instrumenten als modellen is daarom een ruime plaats in de bundel bemeten.
De WIES hoopt met deze scenariopublicatie een breed publiek van geïnteresseerden in energiescenario’s te bereiken en te informeren.
Tenslotte dankt de WIES alle auteurs voor hun medewerking aan het totstandkomen van de publicatie. Het wordt ten zeerste betreurd dat één
van de auteurs, ir. K.J. Wassenaar, deze zomer overleden is en de voltooiing van de publicatie niet heeft mogen meemaken.
Nadrukkelijk wordt vermeld dat de auteurs uitsluitend verantwoordelijk
zijn voor de eigen bijdragen.

F. van Oostvoorn
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OVERZICHT

i. Inleiding
De energieproblemen zijn complex door de vele onderlinge relaties~
onzekere externe ontwikkelingen, vele beleidsopties en vooral de vele
aspecten (technische, economische, milieuhygiënische etc.)~ De scenariomethode is dearom de laatste jaren een belangrijk hulpmiddel voor de
energieplanning geworden.
Het ontwikkelen van intern consistente integrale energiesce~ario’s en
het analyseren, ordenen en toetsen van de vele veronderstellingen en
beleidsopties is echter zonder de hulp van modellen niet goed mogelijk.
In deze bundel zijn daarom zowel model- als scenariostudies opgenomen.
De in de bundel beschreven modellen hebben allen op verschillende wijze
bijgedragen aan het ontwikkelen van scenario’s en zijn daarom bij een
uiteenzetting over de achtergronden van de scenario’s onmisbaar. In de
bundel vindt men een overzicht van de meest recente scenariostudies en
modelIen op energiegebied of sterk verwante gebieden zoals de milieuvervuiling. Het Wies-overzicht pretendeert overigens geenszins een volledig beeld te geven van alle recente energiescenario’s en modellen.
Toch geven de negen hierin verzamelde studies qua verscheidenheid in
methoden en aandachtsgebieden een representatief beeld van de meest
recente ontwikkelingen op dit gebied.

1.2. Beleidsgerichte Toekomstverkenning
De Wies-bundel opent met een bijdrage van de WRR over een op dit moment
nog onderhanden zijnde scenariostudie~ namelijk de Beleidsgeriehte Toekomstverkenning (BTV). De BTV-studie is een vervolg op de eerder uitgebrachte ATV-studie van de WRR [i]. Anticiperend op de belangrijkste
kritiek op de ATV-studie wordt in de BTV allereerst een aantal politieke hoofdstromingen onderscheiden, die ieder op eigen wijze onze toe-

maatregelen.

komst beïnvloeden via politiek geïnspireerde bestuurlijke
Uitgangspunt is dan ook de maakbaarheid van onze toekomst.

Voor Nederland is de BTV een bijzondere scenariostndie, omdat hierin
het omgevingssysteem in tegenstelling tot de meeste seenario~tudies
niet als een constante en/of gegeven wordt beschouwd. In dit verband
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kunnen de verschillende door de BTV uitgewerkte politiek-bestuurlijke
varianten ook voor andere scenariostudies dienen als goede beschrijving
van het omgevingssysteem. Dit geldt vooral voor de vaak meer op economische, technologische en milieu-aspecten gerichte energiescenario’s,
waarin een goede analyse van het omgevingssysteem vaak onthreekt.
In de BTV zelf speelt het energievraagstuk geen centrale rol, maar de
hierin beschreven bestuurlijke besluitvormingsprocessen kunnen echter
van grote betekenis zijn voor de besluitvorming rond de Nederlandse
energievoorziening. In het kader van de BTV zal voorts een deelstudie
verricht worden naar de beleidsruimte voor Nederland. De uitkomsten van
deze deelstudie kunnen wellicht ook interessante gegevens opleveren
over de ruimte voor een specifiek Nederlands energiebeleid. Na een
provocatief uitgewerkt eerste scenario, met een hoge economische groei,
overgenomen uit het Interfuturesrapport van de OECD, wordt op dit moment gewerkt aan een aantal andere scenario-varianten [2, 3]. Voor de
uitwerking hiervan is onder andere gebruik gemaakt van een i/o-model,
ontwikkeld aan de EUR, zie hoofdstuk i.

1.3. Energiemodellen
In de twee volgende hoofdstukken worden twee energiemodellen beschreven
die de afgelopen jaren onder andere gebruikt zijn voor het opstellen en
uitwerken van energiescenario’s voor het Ministerie van Economische
Zaken, zie hoofdstuk 9. Het in hoofdstuk 2 beschreven energiemodel
SELPE, ontwikkeld bij het ESC betreft een zogenaamd LP-procesmodel.
Hierin wordt de energievoorziening op een procesmatige wijze beschreven
van winning en invoer tot en met het eindverbruik van energie. Gegeven
de eindvraag naar energie kunnen uiteenlopende energie- en technologieën-inzet"plaatjes" worden berekend. De uit de olie-industrie bekende
LP-proeesmodellen maken het met name mogelijk op het gewenste desaggregatieniveau de mogelijke technologische veranderingen te endogeniseren
en zo de substitutie van brandstoffen te beschrijven. Voorts geeft dit
de mogelijkheid om milieu-emissies die nauw samenhangen met energieconversies, goed te specificeren, zodat een ge~ntegreerde energie- en milieubeleidsanalyse mogelijk wordt. Als gevolg van het grote aantal modelrestricties, zoals procescapaciteiten en beleidsrestricties en dergelijke, is meer sprake van simuleren dan optimaliseren met behulp van
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het LP-algoritme.
De optimalisatie levert echter door middel van gevoeligheidsanalyses
ten opzichte van simulatie extra informatie over de oplossing en veranderingen daarvan. Aangezien scenario’s niet in de eerste plaats ten
doel hebben nauwkeurig de toekomst te voorspellen, maar veel meer
trachten de consequenties van bepaalde beleidsstrategieën aan te geven,
is dit voor het uitwerken van integrale scenario’s een zeer nuttige
modeleigensehap.
Aan deze L.Po-modellen kleven echter ook nadelen. Zo beschrijven ze
maar in beperkte mate het "economische gedrag" van de beslissers in de
energievoorziening en economie en wel voornamelijk vanuit kosten-baten
optiek. Andere overwegingen en factoren die ook van invloed kunnen zijn
op de produktie en consumptie moeten dan exogeen worden bepaald. Uitkomsten van bijvoorbeeld vergelijkbare L.P,-modellen sluiten vaak onvoldoende aan bij de economische ontwikkelingen van de overige economische sectoren (omgevingssystemen).
Door het in SELPE specificeren van een aantal evaluatieeriteria voor
economische grootheden zoals energielasten, investeringsuitgaven en
energieprijzen wordt de beoordeling van energiebeleidsvarianten in een
ruimere economische context geplaatst en is een aansluiting op de rest
van de economie mogelijk° Zo kan bijvoorbeeld een LP-procesmodel van de
energievoorziening goed gekoppeld worde~ aan een i/o-model van de economie, zie hoofdstuk 4 en 5 [4].
In tegenstelling tot SELPE, waarin het energieverbruik exogeen is~
staat de schatting van de toekomstige energievraag in het CPB energiemodel juist centraal. In het CPB-energiemodel is ten behoeve van het
evalueren van het energiebeleid ook een verregaande detaillering van
met name de relatie energievoorziening - economie nagestreefd (zowel in
fysieke termen als in economische grootheden). Het resultaat is een
uitgebreide beschrijving van de energieverbruiks- en besparingsrelaties, gegeven de ontwikkeling van de energieprijzen en economische ontwikkelingen in de seetoren. Hierbij zijn een groot aantal gedragsvergelijkingen opgenomen die met name het energiebesparingsgedrag beschrijven in de sectoren gezinshuishoudingen, bedrijven etc. Bij de specificatie van een groot aantal vooral technische relaties is in het CPBmodel evenals in het ESC-model gebruik gemaakt van technische procesgegevens. Voor gedetailleerde modellen is het tijdreeksenmateriaal echter
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vaak onvoldoende om de regressiemethoden nodig voor het schatten van de
coëfficiënten te gebruiken. Overigens speelt dit probleem ook bij het
schatten van i/o-coëfficiënten van een i/o-model (zie de RIM-studie in
hoofdstuk 4).
Het ligt voor de hand om een globale vergelijking van beide energiemodellen te maken. In het ESC-model staan dan vooral de samenhangen in
energievoorziening gegeven de energievraag centraal en worden vooral de
gevolgen (energetische, economische en milieu) van beleidsopties geanalyseerd. Deze benadering van het energievraagstuk is bij niet al te
grote niet van tevoren verwerkte prijseffecten op de vraag naar energie
een acceptabele methodiek.
Het CPB-energiemodel is evenals het SELPE-model een zogenaamd partieel
evenwichtsmodel, waarin de belangrijkste exogenen de economische ontwikkelingen in de sectoren zijn. In SELPE is de energievraag per sector
exogeen.
In het CPB-energiemodel staat de bepaling van de energiebehoefte centraal en het energie-aanbod vervult een meer aanvullende balansfunctie.
Voorts is het CPB-model een simulatiemodel waarin de nadruk ligt op het
doen van vooruitberekeningen en het ESC-model is een LP-procesmodel en
maakt in feite een integrale maatschappelijke kosten/batenanalyse van
de nationale energievoorzieningo De modellen vullen elkaar zodanig aan
dat zij tezamen een goed beleidsinstrumentarium vormen. De relevantie
van de uitkomsten van beide partiële evenwichtsmodellen kan echter
sterk vergroot worden door deze modellen aan te sluiten op zogenaamde
algemene evenwichtsmodellen van de economie [4].
Hiermee kunnen dan belangrijke terugkoppelingseffecten vanuit de energievoorziening op de economie (bijvoorbeeld energieprijzen en produktie
van chemische en andere produkten en de behoefte aan investeringsgoederen) geanalyseerd worden.
Het CPB werkt op dit moment dan ook aan de terugkoppeling van energieinvesteringen en -prijzen op de economie door middel van het specificeren van een terugkoppelingsmodel dat aansluit op het zogenaamde Vintafmodel van het CPB. De met behulp van SELPE en het CPB-energiemodel
berekende energie-investeringen en -prijzen kunnen daarmee teruggekoppeld worden op de economie. Overigens kan het CPB-model de energievraag
berekenen voor SELPE en SELPE kan vervolgens het energie-aanbod ten
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behoeve van het CPB-model kwantificeren. Van deze mogelijkheden is
deels bij het uitwerken van de scenario~s ten behoeve van de
Maatschappelijke Discussie Energiebeleìd gebruik gemaakt.

1.4. Input-output modellen
In de twee volgende hoofdstukkken worden twee i/o-modellen geschetet,
die ieder op een eigen wijze en met bepaalde accenten en methoden het
energievraagstuk integraal benaderen.
In hoofdstuk 4 wordt het bij het Instituut voor Milieuvraagstukken ontwikkelde Reken en Informatiesysteem Milieuhygiëne (RIM) gesehetst.
Het betreft een ge’íntegreerd economie-milieumodel dat voortbouwt op het
eerdere~ meer voor korte termijn vooruitberekeningen, ontwikkelde i/omodel van het Instituut voor Milieuvraagstukken.
Hoofddoel van het RIM is weliswaar het berekenen en opstellen van emissiescenario’s, maar tevens kan het de economische en energetische effecten van het milieubeleid in fysieke termen en prijzen berekeneno De
in monetaire termen gedefinieerde goederenstromen in een i/o-model
hebben in feite geen directe relatie met de milieu-emissies, die veeleer een chemisch/fysische achtergrond bezitten. Het schatten van emissiecoëfficiënten is voor een i/o-model daarom nogal problematisch. Het
RIM heeft op twee manieren het schatten van emissiecoëfficiënten verbeterd. In de eerste plaats is het energieblok in de i/o-matrix gedefinieerd in fysieke termen, zie ook het energiemodel SELPg.
Voorts worden voor het schatten van emissiecoëfficiënten voor de lange
termijn zogenaamde technologische profielen opgesteld, waarmee de invloed van technologische veranderingen op de emissiecoëfficiënt wordt
ingeschat Voor een consistente schatting van de toekomstige i/o-coëfficiënten van het energieblok in het RIM i/o-model wordt voorts gebruik
gemaakt van de energiemodellen van het CPB en ESC (zie hoofdstukken 2
en 3). Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de NOxnota van het Ministerie van Volksgezondheid en Milíeuhygiëne. CPB en
ESC leveren daarbij voor het RIM de nodige economische en energie-inputs.
Overigens zal ook het opstellen van zogenaamde technologische profielen
(verkenningen) per sector de nodige schattingsproblemen scheppen. Consistentie en plausibiliteit zijn ook hier eisen waar men niet omheen
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kan bij het op deze wijze bepalen van emissiecoëfficiënten.
In de presentatie van F. Muller en anderen, wordt evenals in de WIES
het integrale karakter van de energieproblematiek benadrukt. Hieruit
leiden de onderzoekers dan ook af dat de modellen die worden aangewend
voor een economische analyse van het energievraagstuk, zo goed mogelijk
de samenhangen tussen het energie-, economie- en milieusysteem dienen
te beschrijven. Voordelen van een dergelijke benadering, zoals het
meenemen van terugkoppelingen vanuit de energievoorziening op de economie zijn duidelijk aanwezig in dit model.
In het EUR-i/o-model is ook een poging ondernomen om in navolging van
studies van Hudson/Jörgenson in de VS de vaste i/o-coëfficiënten te endogeniseren met behulp van de zognaamde KLEM-produktiefuncties [4].
Hierbij wordt met een Translogfunctie gewerkt (met exogene prijzen voor
kapitaal, arbeid en invoer) die de optimale kostenaandelen en sectorprijzen endogeen bepaalt. Kortom, het systeem van KLEM-functies genereert een nieuwe input-output structuur in het model voor toekomstige
zichtjaren, gegeven de inputprijzen voor kapitaal, arbeid etc.. Een
elegante modellering, met echter de nodige schattingsproblemen bij het
specificeren van de produktiefuncties. Een variant van het model is
gebruikt voor het Project Plaats en Toekomst van de Nederlandse
Industrie van de WRR [5].

1.5o Energiescenario’s
In de laatste vier hoofdstukken worden vier energiescenario’s toegelicht die recent zijn ontwikkeld. De eerste twee bijdragen behandelen
de wijze waarop de produktie op de lange termijn voor de elektriciteits- en gasvoorziening moet worden gepland.
Het opstellen van scenario’s voor belangrijke onderdelen van de energievoorziening is van groot belang. Immers, uitgangspunt daarbij is dat
ten allen tijde aan de potentiïele vraag moet kunnen worden voldaan.
Bij een te optimistische schatting van de vraag bestaat dan het risico
van - al dan niet tijdelijke - overcapaciteit.
Anderzijds heeft een te lage capaciteit ernstige consequenties voor de
gehele samenleving. Voorts zal onzekerheid ten aanzien van bijvoorbeeld
de vraag naar gas invloed hebben op:
- de periode waarin nog over aardgas kan worden beschikt c.q. het tijd-
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stip waarop de diverse marktsectoren op andere energiedragers/vormen
zullen oversehakelen;
- de vraag naar en het beleid ten aanzien van andere energiedragers;
- de aardgasbaten;
- de betalingsbalanso
Belangrijke uitgangspunten zijn voorts:
- het beleid ten aanzien van aardgasafzet, -winning en -invoer;
- de geraamde voorraden;
- het energiebeleid.
Alhoewel uiteraard kennis wordt genomen van projecties van CPB en van
het Ministerie van Economische Zaken worden de scenario’s van Gasunie
zelfstandig ontwikkeld. Intensief overleg hierover vindt plaats met de
aandeelhouders van Gasunie, waaronder de Nederlandse Staat (i.c. EZ en
DSM)o
Uiteindelijk resulteert dan een aanbod- en afzetpatroon voor de komende
25 jaar.
In de bijdrage van de SEP, in hoofdstuk 7, worden historische en recente ontwikkelingen op het gebied van de SEP-planning beschreven. De nadruk ligt op de institutionele (bijvoorbeeld relatie overheid-SEP) en
technische (prognoses elektriciteitsverbruik en optimale samenstelling
van het prodaktievermogen) problemen van de vermogens- en brandstoffenplanning.
De beschrijving van de historische ontwikkeling van de door de SEP gehanteerde prognosemethoden en planningstechnieken illustreert goed de
invloed van de veranderde energiesituatie (toenemende onzekerheid ten
aanzien van de beschikbaarheid en prijzen van energiedragers) op de
prognosemethodieken.
Overigens blijken de prognosetechnieken als gevolg van de grote onzekerheden met betrekking tot de vraagontwikkeling beperkte waarde te
hebben voor de vermogensplanning. Men tracht dit probleem te ondervangen door middel van het ontwikkelen van flexibele brandstoffeninzetstrategieën. Het plannen van de opbouw van het "optimale" produktievermogen blijft echter door de vele maatschappelijke, milieu- en andere
randvoorwaarden een zeer complexe aangelegenheid.
De twee laatste bijdragen in de hoofdstukken 8 en 9 betreffen integrale
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energiescenario’s van het Centrum voor Energiebesparing en het
Ministerie van Economische Zaken. De scenario’s zijn ontwikkeld ten
behoeve van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid en
geven een uitgebreide sehets van de toekomstige ontwikkelingen op sociaal-economisch, energetisch en milieuhygiënisch gebied.
Het "Ongewijzigd beleidscenario" vervult de rol van een referentiescenario voor de andere in het kader van de MDE te ontwikkelen energiescenario’s. Het is daarom ook meer te karakteriseren als een trendscenario, dat wil zeggen dat het scenario is opgebouwd rond enige dominante tendenzen in onze samenleving. Ter toelichting is in tabel 1 een
globaal overzicht gegeven van een aantal scenariomethoden [6, 7].
Tabel 1. Scenariomethoden

Type
"Trendscenario

Explo~~
ratief
Kaderscenario

Doel

Uitgangspunt

Werkwijze

Bepalen
van een
mogelijke
toekomst

Er zijn bestendige en
dominerende
’zware’ tendenzen

Onderzoek het
voortgaan van de
zware tendenzen

Afgrenzen
van een
aantal
mogelijke
toekomsten

Er zijn bestendige en
dominerende
zware tendenzen

Maak veronderstellingen over veranderingen in de
zware tendenzen

.......................................................................

-Doelstellingenscenario

Norma:tief

Contrast
scenario

Oproepen
van een
beeld van
een mogelijke en
wenselijke
toekomst

Er is inzicht
in de te verwezenlijken
doelstellingen

Kies een doelstellingenstructuur. Onderzoek d~
instrumenten om
deze te verwezenlijken

Schetsen
van een
extreme
toekomst

Er is inzicht
in de te verwezenlijken
doelstellingen
al wijken die
sterk van de
huidige af

Kies een doelstellingenstructuur. Onderzoek de
instrumenten om
deze te verwezenlijken

Bron: J. van Doorn, F. van Vught, 1978 [6].
In tegenstelling met het"Ongewl3zlgd" " " beleidscenario" is het CE-scenario vooral een doelstellend scenario en daarom sterk normatief van ka-
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rakter. Welvaartsbevordering, met daarin als hoofdelementen, milieukwaliteit, risicovermijding, onafhankelijkheid van het buitenland,
werkgelegenheid etc. is de doelstelling van het CE-seenario, dat een
kwantitatieve uitwerking is van het meer in kwalitatieve termen gestelde "Vergeten Scenario" van Th. Potma [8].
Bij een beoordeling en vergelijking van het CE- en EZ-scenario moet met
de verschillen in doelstelling en scenariomethode rekening gehouden
worden.
Zo dient men hij een normatief scenario vooral te letten op de plausibiliteit en het realisme van de geschetste toekomstheelden en ontwikkelingen.
Bij een trend-scenario moet men zich daarentegen voortdurend afvragen
of sommige bestaande dominerende tendenzen in de toekomst wel zo "dominant" zullen blijven. Voorts worden effecten van nieuwe tendenzen en
trendbreuken vaak verwaarloosd en/of onderschat.
~et CE-seenario is nog niet geheel voltooid~ maar zal samen met het
"Ongewijzigd beleidseenario" en de nog te publiceren hoge en lagegroeiscenario’s~ die door de Stuurgroep-MDE worden ontwikkeld~ een
belangrijke rol moeten gaan vervullen in de MDE-díscussie in 1983.
De vier scenario’s zullen allen een verschillend beeld van onze energietoekomst geven. Op verzoek van de AER en later van de Stuurgroep
zijn de scenario’s echter allen doorgerekend en uitgewerkt met behulp
van de energiemodellen van het CPB en ESC (zie hoofdstuk 2 en 3)
[9, i0]. Hiermee is getracht de vergelijkbaarheid en controle op consistentie tussen veronderstellingen en uitkomsten van de scenarlo’s te
hevorderen.
Het valt te hopen dat de vier scenario’s, ontwikkeld voor de MDH, inderdaad een positieve bijdrage kunnen en zullen leveren aan de discussie over onze energietoekomst.
De beleldskeuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van de energievoorziening zijn van groot belang voor onze samenleving en welvaart
in de komende 20 jaar en later.
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i. VAN ATV NAAR BTV~ VAN "SACHZWUNG" NAAR "MAAKBAARHEID"

door drs. H. Huisman
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

i.i. Inleiding
"Het verkennen van de toekomst is geen bezigheid die is voorbehouden
aan een kleine groep, of dit nu de heksen van Macbeth zijn of hedendaagse specialisten. Integendeel, het is een gezamenlijk avontuur van
ieder die bewust aan de samenleving vorm wil geven".
Zo opent het BTV-rapport met de ondertitel: "een poging tot uitlokking~’
[i]. Nog geen drie Jaar geleden had zo’n groep van specialisten, de
commissie ATV, die in 1974 door de W~R was ingesteld, "De komende vijfentwintig Jaar", voltooid [2]. Een rapport dat de plausibele ontwikkelingen op een zestiental deelgebieden gelntegreerd trachtte te beschrijven, zo objectief mogelijk en er van uitgaande dat de toekomst in
beginsel kenbaar is. Binnen die pretentie werd een aantal methodologisahe beperkingen aangehracht: geen dominantie van een bepaald fenomeen, geen oorlog, ijstijd, revolutie~ of snelle en grootscheepse veranderingen van waarden en normen [3]. De aanvankelijke gedachte was dat
het niet veel moeite zou kosten om toekomstverwachtingen op een groot
aantal deelgebieden te verkrijgen. De voornaamste taak van de commissie
van deskundigen zou zijn om door herhaalde aanpassingen van de afzonderlijke bijdragen een zekere samenhang en consistentie in het toekomstscenario te verkrijgen.
Bij het begin van de werkzaamheden werd er ruimte gelaten voor de formulering van alternatieve veronderstellingen op die punten waarover in
de commissie gerede twijfel bestond. In een later stadium werd de vraag
opgeworpen welke alternatieven van zodanig gewicht waren dat zij in een
nadere uitwerking tot varianten in het toekomstbeeld moesten leiden. Er
werd besloten ten aanzien van de economische ontwikkeling twee alternatíeven in te voeren, de A-variant, met een voortdurende jaarlijkse
groei van de produktie met drie procent, en de B-variant, met een geleidelijke daling van het groeítempo teruglopend tot nul tegen het
einde van de eeuw. Motief achter het invoeren van het dalend groeitempo
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in de B-variant was de veronderstelling van een toenemend besef dat
natuur en milieu niet verder kunnen of mogen worden aangetast en een
gewijzigde instelling tegenover arbeid en rolverdeling binnen het gezin.
Energie komt in deze ATV ruim aan bod. Er werden ramingen gemaakt over
de beschikbaarheid van energie voor Nederland in mondiaal perspectief
en een raming van de wereldmarktprijsontwikkeling [4]. Voor de twee
varianten werd op basis van veronderstellingen over ontwikkeling van
produktie in landbouw, industrie en diensten en ontwikkelingen in het
consumptiepatroon, met vrij eenvoudige vuistregels (energie-elasticiteiten) de vraag naar energie afgeleid. Vraag en aanbod werden in elkaar gebreid met een verdeling van de inzet van de verschillende energiedragers. In de A-variant bijvoorbeeld wordt het kernenergievermogen
uitgebreid van 500 MWe tot 3500 ~~e in 1990 en 5000 MWe in 2000, terwijl het in de B-variant bij de 500 MWe blijft. Ter i!lustratie zie
tabel i. Io
Tabel Ioi. Binnenlands energieverbruik (ATV)

Totaal binnenlands verbruik (mtoe)

Inzet energiedragers in aandelen
(%) in 2000

1980

1990 2000

kolen

olie

gas

uraan

overig

A-variant

76.2

102.6

132.3

18

44

29

6

3

B-variant

70.8

83.1

84.7

23

44

29

I

3

gerealiseerd

63.8

-

-

Tenslotte werden ook nog de gevolgen voor het milieu van de twee varianten geanalyseerd [5].

1.2. Evaluatie ATV
Op de benadering van de ATV is onder meer de volgende kritiek geuit. De
van tevoren veronderstelde waardeverandering in de B-variant is beperkt, maar in zijn uitwerking nogal ingrijpend vergeleken met de A-
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variant. De vraag kan evenwel gesteld worden wat nu de drijvende kracht
is van deze waardeverandering. De combinatie milieu/grondstoffen, arbeidsethos en rolpatronen is tamelijk willeksurig en niet noodzakelijk
een consistent gedachtencomplex.
Men richtte zich op het schetsen van een aannemelijke ontwikkeling en
zag af van de vraag door wie en dan ook waarom deze als een gewenste
ontwikkeling zou kunnen worden opgevat, met als resultaat een lichtelijk bijgesteld gekwadrateerd heden. Dat trendextrapolaties op velerlei
gebied tot een somber beeld leiden, is inmiddels gemeengoed. Ook de
maatschappelijke functie is twiJfelachtig. Bestaande onzekerheid ten
aanzien van de toekomst wordt bevestigd met als mogelijk gevolg een
extra hechten aan de zekerheden van de korte termijn, en door groepen
gedragen meningen dat de eigen visie de ware oplossing vormt voor de
blootgelegde problemen blijven ongetoetst. Het zogenaamde objectieve,
maar daarmee ook anonieme karakter van de beschrijvingen maakt dat deze
in hoge mate vrijblijvend zijn.
Niemand, ook niet van de groepen die door hun machtspositie in sterke
mate de toekomst bepalen, behoeft zich aangesproken te voelen door de
resultaten. Waar de overheid ter sprake komt, is dit niet in een gezaghebbende rol maar één van de sociale instituties onder de vele. De
maakbaarheid van de toekomst in het algemeen en via het overheidsoptreden in het bijzonder komt zo in de verkenning zèlf niet aan de orde.
Gesteld werd bovendien dat de geschetste ontwikkelingen zich alleen
voor zullen doen bij analoge ontwikkelingen in het buitenland. Daarmee
blijven internationale belemmeringen voor een eigen nationale koers,
maar ook de motieven van supranationale organen buiten beschouwing.

1.3. Beleidsgerinhte toekomstverkenning
In de BTV neemt de Raad de genoemde kritiek ter harte en kiest voor een
aanpak die mogelijke problemen in de toekomst terug moet brengen tot
politieke meningsverschillen in het heden. De Raad wil tegengas geven
aan de ontwikkelingen die gaan in de richting v~n een belangendemocratie. Hij wil de plaats van de politiek, ideologie en de overheid profileren~ waarmee hij een nìeuwe inhoud geeft aan zijn taakopdracht.
Uiteindelijk zal het BTV-project moeten uitmonden in het naast elkaar
plaatsen van een aantal toekomstbeelden die uitdrukkelijk uitgaan van
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normatieve opvattingen en kunnen bogen op een aanwijsbaar draagvlak in
de samenleving en die bovendien vertrekken vanuit dezelfde beginsituatie en een omvattend karakter hebben.
Het voert voor deze publicatie te ver in te gaan op de ratio van de
keuze van de karakteristieke visies die in het rapport zijn weergegeven
[6]. Hier wordt volstaan met een weergave van het toekomstbeeld dat in
de BTV deel I is uitgewerkt~ de verbijzondering voor Nederland van het
Interfutures A-scenario; kortweg te karakteriseren met "as much marker
as possible and no more planning than necessary" [7]. Voor dat toekomstbeeld zijn dus de belangrijkste veronderstellingen aan het A-scenario ontleend, hier en daar aangevuld en waar nodig bijgesteld. Het
energievraagstuk is, volgens dit scenario, een "overgangsvraagstuk": de
vooruitzichten voor de lange termijn zijn gunstig, de wereldproduktie
van energie zal niet worden belemmerd door eindigheid van bronnen.
Toekomstige energiebronnen kunnen zijn gebaseerd op kernsplijting,
kernfusie, zonne-energie en aardwarmteo Het olietijdperk heeft voor het
einde van de eeuw zijn hoogtepunt bereikt en maakt plaats voor kolen en
kernenergie. Het energiebeleid is dan te herleiden tot het beleid de
bevolking te overtuigen van de noodzaak van het tot ontwikkeling brengen van deze energiebronnen; tenslotte wordt de energiesituatie in het
eerste kwart van de 21ste eeuw bepaald door de beslissingen die nu
genomen worden. Concreet komt het energiebeleid dan heer op een verhoging van het zelfvoorzieningsniveau van energie, door middel van energíebesparing en uitbreiding kernenergie-aandeel. De besparingsinspanning leidt tot een daling van de verhouding tussen groeivoet van het
energieverbruik en van het bruto nationaal produkt tot 0.6 in 2000 (was
1.05 in de periode 1960 - 1972).
In de verbijzondering van dit A-scenario is de vraag naar energie op
een andere wijze geraamd. Gegeven de geschetste ontwikkeling van de
sectorstructuur, het huidige energieverbruik per sector en de besparingsmogelijkheden (zoals weergegeven in de Nota Energiebeleid, deel I)
werd het toekomstig energieverbruik geschat. Vanwege de grote bezwaren
die alom werden geuit ten aanzien van de veronderstelde economische
groei in het A-scenario, werd in de verbíjzondering naast de "nagestreefde groei" een gematigde variant opgenomen° Ter illustratie zie
tabel 1.2. voor enkele uitkomsten.
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Tabel 1.2. Binnenlands energieverbruik (BTV)

;Totaal verbruik binnenland (mtoe)

Inzet energiedragers in aandelen
(%) in 2000

1990 2000

Nagestreefde groei

93

Gematigde groei

78.6

101.2

84.3

kolen olie gas uraan overig

18

34

33 26 36

30

15

3

-

5

Inmiddels is de werkgroep "Beleidsgerichte Toekomstverkenning" aan het
werk voor de BTV deel II, dat rond december 1982 zal verschijnen.
Hierin worden een aantal toekomstbeelden uitgewerkt. Het aspect energie
komt aan bod in een model dat het "stelsel van voortbrenging van goedeten en diensten" beschrijft, en wel zoveel mogelijk geschoond van "gedragsveronderstellingen" [8, 9]. Het betreft een input-output model met
technische (onderlinge leveringen), kapitaal- en afschrijvingscoëfficiënten. Naast zeventien "traditionele" sectoren zijn, om het keurslijf-karakter te doorbreken, drie nieuwe sectoren toegevoegd die kunnen
fungeren als klem van nieuwe mogelijkheden en problemen. Het gaat hier
om sectoren die betrekking hebben op het scheppen van zìnvol geacht
werk, op energiebesparing en op bestrijding van vervuiling van bodem,
water en lucht. Energie wordt zo op twee plaatsen gelntroduceerd: één
sector van winning~ verwerking en distributie van energie in de vorm
van olie, gas, kolen en elektriciteit en een energiebesparingssector,
die energie teruglevert aan de eerste, conventionele energiesector. Dit
sluit aan bij de populaire notie dat energiebesparing een goede manier
van energieproduktie is. Een drietal scenario’s zijn onderscheiden, te
weten:
- naar een post-industriële samenleving;
- naar een nieuw industrieel elan;
- naar een economie van het genoeg.
De karakteristieke visies worden vervolgens vereenvoudigd tot pakketten
van doelstellingen en prioriteiten met betrekking tot economische
groei~ werkgelegenheid, consumptie, energie~ vervuiling enz. Deze visies worden met een interactieve multiple goal-procedure gekoppeld aan
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het i/o-model dat het "stelsel van voortbrenging" beschrijft. De horizon is gesteld op tien jaar; de basisgegevens van het model zijn, voor
zover beschikbaar, van 1980. Met betrekking tot energie zijn, eveneens,
een drietal visies beschreven:
- de officiële visie, verwoord in de Nota’s Energiebeleid, deel I t/m
deel III~ Plan Gasafzet, enz.;
- het grote potverteren: zowel in binnenland als in buitenland het
Nederlandse aardgas versterkt inzetten/afzetten;
- de conserveringsstrategie: voorkomen van snelle uitputting van binnenlandse energiebronnen met vermijding van het gebruik van kernenergie.
Naast de in het model opgenomen milieusector zal nog in een afzonderijk
hoofdstuk worden ingegaan op de gevolgen voor de omgeving van de beschreven visies.
Tot zover zijn de werkzaamheden gevorderdo Resultaten zijn nog niet beschikbaar. Om misverstanden biJvoorbaat uit te sluiten, zij hier nogmaals vermeld dat het BTV-project geen energiescenario’s schrijft. Andere instituten dan de WRR zijn daartoe beter geëquipeerd. Energie is
een van de aspecten naast, om wat voorbeelden te geven, ontwikkelingssamenwerking, vrede- en veiligheidsbeleid, kunstbeleid, landbouw, etc.
Tot besluit
De WRR heeft in zijn BTV afstand genomen van het idee dat de toekomst
kenbaar is ("Sachzwang"). Daarentegen staat nu de "maakbaarheid" centraal, waarbij wordt uitgegaan van in de samenleving levende opvattingen. De B van de beleidsgerichtheid staat dan voor de gedachte dat
toekomstverkenningen alleen zinvol zijn wanneer mogelijke problemen in
de toekomst worden herleid tot meningsverschillen in het heden.
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2. SELPE, }lET ESC-MODEL VAN DE NEDERI~ANDSE ENERGIEVOORZIENING

door ir. P.GoMo Boonekamp~ drs. N.J. Koenders en
drs. F, van Oostvoorn
Energie Studie Centrum

2,1. Inleiding
Bij het Energie Studie Centrum (ESC) is in de afgelopen jaren een energiemodel, genaamd SELPE (~tatisch ESC Lineair ~rogrammerings Energiemodel) ontwikkeld voor het analyseren en opstellen van een ge~ntegreerd
lange termijn energiebeleid met betrekking tot de Nederlandse energievoorziening, aan de hand van energetische~ economische en milieuconsequenties°
De structurele ontwikkelingen in de energievoorziening worden gekenmerkt door lange looptijden tussen beleidsbeslissing en volledige effectuering (denk aan lange bouwtijden en planningsprocedures). Met de
ontwikkeling van de produktie, conversie, distributie en het verbruik
van energie zijn namelijk vaak omvangrijke investeringen gemoeid. De
energievoorziening is dus in het algemeen een kapitaal- en energieintensieve sector~ waarin technologische ontwikkelingen grote invloed
hebben op produktie en consumptie van energie en daarmee op de substitutie en het verbruik van energiedragers.
De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de technologische
veranderingen zijn:
- veranderingen in de relatieve (input)prijzen (waaronder de energieprijzen);
- veranderingen in de kwaliteit van de inputs, zoals kapitaal, arbeid
en energie (bijvoorbeeld het gebruik van aardgas in plaats van kolen)
waardoor de factor-produktiviteit stijgt;
- schaaleffecten die het gevolg zijn van een energieproduktie met toenemende c.q. afnemende eenheidsgrootte;
- beleidsmaatregelen (subsidies, voorschriften ten aanzien van prijzen
en inzet van energledragers, investeringspolitiek, enz.). Voorbeelden
zijn voorschriften ten aanzien van de brandstoffeninzet, energiebesparing en uitworpnormen.
Het is plausibel dat bovengenoemde factoren vooral in de komende twin-
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tig jaar de technologische ontwikkeling in de energievoorziening zullen
sturen en daarmee in belangrijke mate de substitutie tussen en het
verbruik van energiedragers zullen bepalen.
Bij de opzet van het energiemodel is getracht om zo goed mogelijk de
teehnologische ontwikkelingen te beschrijven en zoveel mogelijk te endogeniseren. Hiervoor is een zo gedetaiiieerd mogelijke (procesmatige)
beschrijving van de energievoorziening opgezet [7]° Ook de wens om de
relatie energie-milieuvervuiling te beschrijven en dus tot homogene
milieucategorieën te geraken vereist een desaggregatie tot op procesniveau [8].
Bij de keuze van een passende modeìtechniek kan men het gebruik van
statistische ofwel deterministische modellen overwegen.
Voor het schatten van betrouwbare parameters voor een statistisch model
van de energievoorziening is echter onvoldoende statistisch materiaal
aanwezig. Vooral indien men een procesmatige heschrijving nastreeft.
Bovendien zijn toekomstige technologische ontwikkelingen moeilijk te
beschrijven met behulp van statistische modellen. Vaak blijkt slechts
een zeer globale specificatie mogelijk van de technologische ontwikkeling.

Het geheel van wensen overziende is gekozen voor het opzetten van een
deterministisch L.Po-model~ met een procesmatige beschrijving van de
energievoorziening. Voor het schatten van de parameters is het noodzakelijk historische statistische gegevens te combineren met technische
en economische procesgegevens van bestaande en toekomstige technologieën. L.P.-procesmodellen hebben reeds een rijke historie werden bijvoorbeeld gebruikt voor het modelleren van raffinaderijproduktie en
andere basisindustrieën. De afgelopen jaren is echter voor de modellering van de energiesector ook veelvuldig gebruik gemaakt van L.P.-proeesmodellen [i, 2, 3]. Als belangrijkste beperking van deze modellen
kan genoemd worden, dat (door het grote accent dat in deze modellen
wordt gelegd op de technologische aspecten van de energiesector) de
economische consequenties onvoldoende duidelijk zijn en voorts de aansluiting met de economische ontwikkelingen in de overige economische
sectoren onvoldoende gegarandeerd is (partiële analyse).
Bij de opzet van SELPE is getracht de nadelen zoveel mogelijk te beperken, met name door het specificeren van een aantal evaluatiecriteria,
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die de economische gevolgen van bepaalde ontwikkelingen in de energiesector kunnen kwantificeren. Hierdoor kunnen tevens de economische
ontwikkelingen in de energiesector beter worden afgestemd op die van de
overige economische sectoren (consistentie in de relatie energie-economie). Zo kunnen met een sectormodel toch integrale energiescenario~s
worden opgesteld zonder elke beleidsvariant te moeten toetsen met behulp van een model van de economie.
In de volgende paragranf 2.2. zal allereerst een korte beschrijving
worden gegeven van het energiemodel. In paragraaf 2.3o zullen ter il-"
lustratie enige resultaten van berekeningen worden gepresenteerd. Tenslotte worden in het slotwoord enige verdere ontwikkelingen van het
model geschetst.

2.2. Beschrijving van SELPE
In het kort kan SELPE als volgt gekarakteriseerd worden [4~ 5, 6~ 7~ 8,
9, i0, 11, 12].
a. SELPE is ontwikkeld om een kwantitatieve analyse te kunnen maken van
de subs~itutiemogelijkheden tussen energiedragers en energietechnologieën. De nadruk ligt hierbij op het kwantificeren en evalueren
van energetische~ economische en milieuconsequenties op de langere
termijn (10 à 20 jaar), bij een gegeven ontwikkeling van de energie-.
vraag.
b. Het model geeft een prouesmatige beschrijving van de energievoorziening vanaf winning, invoer, via transport~ conversies en distributie
tot en met eindverbruík van energie en veranderingen daarin,
Hiertoe zijn naast huidige ook toekomstige energiesystemen en opties
in het model gespecificeerdo Met behulp van een optimalisatie-algorithme kan aldus een belangrijk deel van de technolo$ische ontwikke~geëndogeniseerd worden. Technologische veranderingen vinden
in het model namelijk plaats door verdringing van minder efficiënte
systemen (technologieën) door meer efficiënte energiesystemen. Bij
een doelfunctie gericht op minimalisatie van de kosten gaat het
hierbij om economisch-efficiënte systemen. Het overige deel van de
teehnologisuhe veranderingen in de energievoorziening wordt door
middel van het exogeen bijstellen van de parameters van de gespecificeerde processen (energietechnologieën en dergelijke) per planjaar
bewerkstelligd.
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De modelparameters zijn namelijk tijdsafhankelijk, dat wil zeggen
per planjaar bepaald.
c. Het is een statisch model, dat wil zeggen het betekent voor een gegeven planjaar de "optimale energie-inzet". Een zogenaamde tijdpadanalyse kan worden uitgevoerd door iteratief en/of successievelijk
voor verschillende elkaar opvolgende planjaren berekeningen uit te
voeren (comparatieve statica). De outputs van een zichtjaar zijn
inputs voor een volgend plan~aar, enz.
d. De specificatie van het complete energiesysteem is in de context van
een zogenaamde netwerkstructuur geplaatst. De netwerkstructuur maakt
het tamelijk omvangrijke model (qua variabelen en vergelijkingen)
overzichtelijk en leent zich tevens goed voor incorporeren van "concurrerende" toekomstige energiesystemen (technologieën), Zie figuur
2.1. voor een vereenvoudigd netwerkschema van het energiemodel.
Hierin stellen de pijlen energiestromen (variabelen) en de knooppunten markten (balansvergelijkingen) voor.
Om een zo goed mogelijke beschrijving van de energievoorziening mogelijk te maken, zijn de netwerkstructuurvergelijkingen aangevuld
met een groot aantal additionele vergelijkingen, zoals capaciteitsvergelijkingen en restricties ten aanzien van de brandstoffeninzet
en -afzet.
e. De modelspecificatie is opgebouwd uit een aantal relatief eenvoudige
restricties waarvan de variabelen zijn gedefinieerd in fysieke ter-

De belangrijkste typen vergelijkingen zijn:
- proeesvergelijkingen die de relatie tussen inputs en outputs van
processen beschrijven (xi = ~jxj);
-

balansvergelijkingen die zorgen voor het evenwicht tussen vraag en
aanbod van energie op de verschillende deelmarkten

~’xi
j 3
- capaciteitsvergelijkingen die de relatie tussen produktie en
produktiecapaciteiten leggen (xi < aPi
(api) een beschikbaarheidsfactor;

ci). Hierin is

- reservecapaciteitsvergelijking, die een relatie legt tussen de
maal
op teelektriciteit
stellen produktievermogen
(ZrPi
. ci < a en
. Ex.).
Hiergeleverde
door de openbare
voorziening
het minií

J j ~

ENERGIESECTOR

Figuur 2.1~ Vereenvoudigd netwerkschema SELPE [7]

VRAAGSECTO~
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in is IZx.) de totale gewenste openbare levering en IErPi. Ci) de

i
totale bijdrage van produktiecapaciteiten (ci) aan het beschikbare openbare vermogen;
- doelfuncties Imin z = Ek. xj).
j~
Een belangrijke doelfunctie is die waarbij de totale systeemkosten worden geminimaliseerd. (Andere doelfuncties, zoals minimaliseren van de olie-invoer, milieu-uitworp en dergelijke zijn ook
mogelijk)¯
De systeemkosten bevatten:
¯ kosten van winning en invoer van energie;
¯ proceskosten, gesplitst in (vaste) kapitaalkosten en variabele
kosten;
. aceijnzen, aardgasbaten, en overige toeslagen.

Tezamen zorgen de kostencomponenten ervoor dat de eumulatieve kosten op elke plaats in het netwerk overeenkomen met de marktprijs
van de betreffende energiedrager op dat punt van de energievoorziening. De cumulatieve kosten sturen de beslissingen van de energieconsumenten en -producenten in het model. Bij processen met
capacíteitsvariabelen waaraan vaste kosten zijn gekoppeld, spelen
alleen de variabele kosten een rol indien de capaciteit niet maximaal benut wordt. Bij de uitbreiding van de capaciteit sturen de
totale (vaste en variabele) kosten de beslissingen.
Men bedenke echter wel dat de optimalisatie met behulp van SELPE
niet dezelfde "vrije" vorm heeft als meestal het geval is bij
L.P.-modellen. Door specificatie van een groot aantal proeescapaeiteiten en beleids- en andere restrícties is in feite meer sprake
van simuleren met behulp van een optimalisatie-algorithme. Het
"oplossings-mechanisme" levert echter tevens extra (ten opzichte
van een simulatiemodel) en voor de scenariobouw nuttige, informatie ten aanzien van de bereikte eindoplossing en afwijkingen daarvan (gevoeligheidsanalyse).
Om beleidsanalyses te kunnen maken, dienen voorts de nodige beleidsinstrumenten in een model aanwezig te zijn. Door middel van het opleggen
van (vaste, maximum of minimum) waarden aan variabelen of groepen van
variabelen kunnen bijvoorbeeld aardgasafzet- en brandstofinzetplannen
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centrales), maar ook emissienormen en -plafonds in het energiemodel
worden gespecificeerd. Het implementeren van heffingen, investeringssubsidies en prijsvoorschriften met betrekking tot energiedragers en
energietechnologieën kan door middel van aanpassing van de kostenparameters en/of specificatie van de doelfunctie worden verwerkt.
Tenslotte enige opmerkingen over de betekenis van de uitkomsten van het
model. Een L.P.-model berekent een oplossing, dat wil zeggen de waarden
van de variabelen bij een optimale waarde van de doelfunctie.
De economische en milieuhygiënische gevolgen van een "optimale" oplossing blijken voor de beoordeling en beleidsafweging van cruciale betekenis. De volgende evaluatieariteria zijn daarom in het energiemodel
gespecificeerd:
- kosten van de energievoorziening, opgesplitst naar subsectoren (elektriciteits-, olie-, kolen-, vraagsector, enz.);
- overheidsbaten met betrekking tot het verbruik van aardgas en olieprodukten;
- milieu-emissies van S02, N0x en stof. (Aan de specificatie van
belangrijke overige met de energievoorziening verbonden milieuvervuilende stoffen wordt op dit moment gewerkt).
Voorts kunnen indirect, dat wil zeggen na enige bewerkingen van de bovengenoemde outputgegevens de volgende grootheden worden gekwantificeerd:
- investeringsbeslag;
- energiebalans met het buitenland;
- energie-uitgaven per energieverbruiker;
- energieprijzen (gemiddelde) per energiedragero
Voor de laatste grootheden is het gezien het grote aantal energieprijzen wenselijk om met een programma de standaard model-output te bewerken. Hieraan wordt op dit moment gewerkt. Met behulp van de berekende
energieprijzen, investeringen enz. kunnen voorts de ontwikkelingen in
de energievoorziening worden afgestemd op de economische ontwikkelingen
in de overige economische sectoren.
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2.3. Enige modelberekeningen
Ter illustratie van de mogelijkheden van SELPE volgen nu enige uitkomsten van berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het zogenaamde "Ongewijzigd Beleidscenario" van het
Ministerie van Economische Zaken [13].
Voor de scenarioberekeningen met SELPE zijn echter een aantal invoergegevens nodig; zie figuur 2.2. voor een informatieschema ten behoeve van
scenarioberekeningen. De belangrijkste hiervan zijn:
i. prijsscenario’s voor de belangrijkste energiedragers zoals ruwe
olie, kolen, aardgas, en dergelijke. Voorts is achtergrondinformatie
over de ontwikkeling van belangrijke economische grootheden gewenst
in verband met het inschatten van uitbreidingssnelheden van produktiecapaciteiten van energieprodukties;
2. projecties van de eindvraag naar energie voor de zichtjaren in het
scenario (hier 1990 en 2000).
Deze projecties van de energievraag dienen met name consistent te
zijn met eerdergenoemde prijsseenario’s, economische ontwikkelingen
en het energiebesparingsbeleid;
3. bindende brandstoffeninzetplannen voor onder andere aardgas- en
openbare elektriciteitsvoorziening en het energiebesparingsbeleid;
4. bindende miiieumaatregelen (uitworpnormen, maximum S-gehaltes enz).
Voor de hier berekende scenario’s zijn een aantal veronderstellingen
met betrekking tot deze eerdergenoemde inputgegevens gemaakt.
De belangrijkste inputgegevens zijn conform het zogenaamde "Ongewijzigd
Beleidscenario" van het Ministerie van Economische Zaken [13].
De belangrijkste uitkomsten op energiegebied zijn:
- de snelle toename van het kolengebruik;
- het afnemen van het aardgasgebruik, met name voor de elektriciteitsopwekking;
- elektriciteitsopwekking, stadsverwarming en zelfopwekking in de industrie zullen (bij de hier gehanteerde uitgangspunten en doelfunctie) waarschijnlijk vooral op kolen overschakelen.

Invoergegevens:
-

Uitvoergegevens:

PriJsscenario’s
Energievraag
Beleidsplannen
Miliennormen

energievraag

I

L.P. energie/milieumodel
SELPE

- Brandstoffeninzet
Kosten energievoorziening
w.o. aardgasbaten en accijnsen
lasten per sector
- Investeringsbeslag
- Energieprijzen
- Penetratie energietechnologieën (produktiecapaciteiten e.d.)
- Milieu-emissies per sector

prijzen~ investeringen e.d.I
CPB- en/of andere;~
energie/economiemodellen
~

IVer spreidingsmodellenJ
milieunormen

I

Concentratieniveaus~

Luchtkwaliteit
Figuur 2.2. Informatiestroom van de in- en uitvoergegevens van SELPE

emissies
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De ontwikkelingen met betrekking tot het binnenlands energieverbruik
zijn aangegeven in tabel 2.1.
Tabel 2.1. Totaal binnenlands energieverbruik.

1990

1980
PJ 109 gld

2000

PJ 109 gld

PJ 109 gld

Gas

1263

11,6

1123

17,9

933

17,7

Olie

1193

18,8

1103

22,3

1070

26,0

Kolen

169

1,1

550

4,1

996

9,7

Elektriciteit
(incl. wind)

45

4,2

81

5,2

93

5,2

Warmte

i0

-

17

0,i

37

0,2

iOverig (biogas, e.d.)

53

0,i

72

0,5

159

2,1

Totaal

2733

35,8

2948 50,1

3288

60,9

De bijdrage van biogas, warmtewinning industrie en dergelijke blijft
vooralsnog beperkt. Dit wordt vooral belnvloed door de energieprijzen
en kosten van alternatieve energiesystemen.
Mede hierdoor blijft ook de penetratie van kolenvergassing beperkt.
Tegelijk met de "optimale" inzet van energiedragers worden de emissies
van S02, NOx en stof gekwantificeerd, zie tabel 2.2. De emissies in
nieuwe sectoren, zoals wijkverwarming, stadsverwarming en zelfopwekking
in de industrie, stijgen vooral als gevolg van een uitbreiding van het
produktievermogen en de toenemende inzet van kolen in deze sectoren.
Hier staat echter een verlaging van de emissies in de "traditionele"
emissiesectoren zoals elektriciteitsopwekking, basisindustrie en overige industrie tegenoverI). De verlaging is vooral het gevolg van het
afnemen van het gebruik van stookolie als brandstof in deze sectoren en
het implementeren van de uitworpnormen, die gelden voor nieuwe
installaties [6, 8]. In het algemeen stijgen de emissieniveaus in de
komende 20 jaar.

l)De voor het jaar 2000 berekende emissieniveaus zijn zonder de inzet
van 3000 PFWe kernvermogen.
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Tabel 2.2. S02-, NOx- en stofemissies (min. kg/jr.).

Stof

NO

S02

1980 1990 2000 1980 1990 2000 1980 1990 2000

Energievoorziening

405 334 371

w.v. raffinaderijen

106

95

95

cokesfabrieken

9

13

kolenvergas~in~

-

534

590~

68

76

99

19

17

17

8

7

7

16

5

7

9

7

I0

13

8

23

-

4

12

189

78

ii0

89

97

105

15

9

I0

wijkverwarming

1

3

4

2

2

5

i0

21

32

stadsverwarming

3

26

36

1

7

iO

3

4

basisindustrie

30

24

7

29

30

27

7

7

6

overige industrie

18

12

4

12

11

11

1

1

3

31

14

5

21

41

I

3 2

23

28

32

284

308

326

12

14 15

46

75

100

24

37

50

158

175 200

elektriciteitsopw.

zelfopw, industrie
transpor~1)
!Procesemissies2)

Totale emissie

451 409 471

480

504 571 640

224 251 299

l)Exclusief zeescheepvaart
2)De procesemissies zijn niet met het model berekend, maar met behulp
van aanvullende schattingen bepaald 18].

Voor het uitwerken van energiescenario~s worden voorts de energiekosten,
penetratiemogelijkheden van energietechnologieën en energie-investeringen
bepaald. Over de met SELPE uitgevoerde scenarioberekeningen zal binnenkort uitvoerig worden gepubliceerd.

2.4. Slotwoord
In de loop van 1981 is SELPE operationeel geworden en gebruikt voor
berekeningen ten behoeve van het zogenaamde "Ongewijzigd Beleidscenario" van het Ministerie van Economische Zaken [15]. Hierbij bleek het
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model nuttige informatie te kunnen leveren voor de uitwerking van het
scenario. Vervolgens is het model gebruikt ten behoeve van het uitwerken van de in voorbereiding zijnde hoge- en lage-groei scenario’s voor
de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid en het CE-scenario (zie
hoofdstuk 8). Voorts worden energiescenario’s geleverd voor het RIM
(zie hoofdstuk 4). Met behulp van de met SELPE berekende energiebalansen kunnen namelijk de i/o-coëfficiënten van het energieblok in het
RIM-model worden geschat.
Het spreekt vanzelf dat de huidige versie van SELPE verder wordt ontwikkeld om beter gebruik te kunnen maken van het model voor het uitvoeren van beleidsanalyses en het uitwerken van ge~ntegreerde energie/milieuseenario’s. Op dit moment wordt gewerkt aan de completering van
de specificatie van alle met de energievoorziening samenhangende milieuvervuiling. Van belang is voorts het uitbreiden en verder detailleren van de beschrijving van de energievoorziening. Hierbij wordt vooral
gedacht aan een verdere procesmatige beschrijving van de omzettingsprocessen (van secundaire in nuttige energie) bij de eindverbruikers in de
vraagsector (zie figuur 2.1.).
Verder zal in de nabije toekomst getracht worden een betere beschrijving van de penetratieprocessen van de energieteehnologieën te realiseren. Tenslotte zal getracht worden gebruik te maken van de beschikbare
kennis op het gebied van de zogenaamde multicriteria-analysemethode ten
behoeve van een afweging van verschillende, vaak conflicterende doelstellingen [14]o
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3. HET CPB-ENERGIEMODEL IN HOOFDLIJNEN

door dr. J. Frijns en drs. M.J. Stoffers*
Het Centraal Planbureau, Den Haag

3.1. Inleiding
Het energiemodel van het Centraal Planbureau moet gebruikt kunnen worden bij het opstellen en evalueren van het energiebeleidl); het
dient daarom tamelijk gedetailleerd te zijn, zowel wat betreft de energiesector als wat betreft de economische ontwikkeling. Belangrijk is
ook dat het economische gedrag van producenten en consumenten, in het
bijzonder substitutieprocessen onder invloed van relatieve prijzen,
expliciet gemodelleerd worden° De modellering dient voorts aangrljpingspunten te bevatten voor een gericht energiebeleid van de overheid
(subsidies, voorschriften, investeringspolitiek).

Bovenstaande eisen betekenen dat bij het ontwerp van het CPB-energiemodel niet zonder meer kon worden aangesloten bij bestaande energiemodellen. De economisch georiënteerde modellen beperken zich doorgaans tot
een globale karakterisering van het ondernemers-(consumenten-)gedrag
als functie van relatieve prijzen, veelal steunt de modellering dan op
een of andere vorm van KLEM-functies2)¯ Specifieke technische informatie is moeilijk inpasbaar in deze modellen en wordt daarom niet
gebruikt. De technisch (procesmatig) geori~nteerde modellen geven doorgaans een gedetailleerde modellering van energietechnologieën, energiestromen enz., maar bieden onvoldoende mogelijkheden tot aansluiting bij
de economische ontwikkeling (samenhang met sectorale ontwikkeling, rol
van prijzen, energiebalans in waardetermen).
Gekozen is daarom voor het ontwikkelen van een gedetailleerd model
waarin, gegeven een globale karakterisering van de relevante energie* Het model is ontwikkeld door drs. M.J. Stoffers in nauwe samenwerking
met drs. J. Burghouts.
lJEen~ nevendoelstelling is het maken van middellange termijnramingen van het energieverbruik zowel in fysieke eenheden als in waardeeenheden.
2~Bedoeld~ wordt een produktiefunctie waarin als~produktiefactoren
kapitaal (K), arbeid (L), energie (E) en materialen (M) worden onderscheiden.
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technologie~n, de energiestromen in fysieke eenheden beschreven worden in samenhang met sectorale en prijsontwikkelingen.
Het model onderscheidt de energiesector en de rest van de economie; zie
figuur 3.1. voor een overzicht van het energiemodel. In een eerste blok
vergelijkingen (EFMUTA en EFPRY) worden de samenhangen binnen de energiehuishouding beschreven, zoals de relaties die het energieverbruik
van die sector (omzettingsverliezen) bepalen, maar ook de kosten- en
prijsrelaties van de afzonderlijke energiedragers.

STARTGEGEVENS
huizenbestand
energiebeleid
macro-economisch~

I

EFGEZO

gegevens

STARTGEGEVENS
- bedrijfstakgegevens
- energiebeleid
- overige gegevens

I

[

EFBEDR

S~ARTGEGEVENS
- energiebeleid
- overige gegevens

STARTGEGEVENS
- ruwe olieprijs
!- energiebeleid
- overige gegevens

Figuur 3.1. Overzicht van het energiemodel

~I EFMUTA [

In een tweede blok vergeliJking~n (EFBEDR) en (EFGEZO) komen de samenhangen tussen de energiehuishouding en de andere sectoren van de economie aan de orde voor zover de causaliteit loopt van de economie naar de
energiehuishouding. In de huidige opzet bevat het model in het algemeen
geen relaties waarbij de causaliteit van de energiesector naar de andere sectoren van de economie loopt. Een uitzondering vormt de invloed
van de energieprijzen op het verbruik van energie in de afzonderlijke
sectoren. De overige terugkoppelingseffecten vormen nog onderwerp van
nader onderzoek. Paragraaf 3.2. geeft een overzicht van de wijze waarop
de energiesector gemodelleerd is. In paragraaf 3.3. wordt kort ingegaan
op de voor het model fundamentele besparingsvergelijkingen bij bedrijven en gezinnen. In paragraaf 3.4. worden de relaties tussen de energiesector en de rest van de economie (veelal in de vorm van verbruiksvergelijkingen) globaal beschreven. Combinatie van de deelresultaten
leidt tot een energiebalans voor de totale volkshuishouding; hieraan is
paragraaf 3.5. gewijd. Tenslotte wordt in paragraaf 3.ó, kort ingegaan
op de empirische validatie van het model en het gebruik van het model
in de praktijk.

3.2. Energiesector
Het model onderseheidt de energiesector in min of meer homogene bedrijfstakken zoals olieraffinage, elektriciteitsproduktie en -distributie enz. Bij een gegeven finale afzetvector van energie wordt via een
matrix van inputcoëfficiënten de produktie per energiebedriJfstak en
het verbruik van energie per bedrijfstak, gesplitst naar energiedrager
en produkt, berekend. De inputcoëfficiënten (omzettingsrendementen)
zijn bepaald op basis van technische studies.
Van groot belang is de elektriciteitssector; het overheidsbeleid ten
aanzien van de brandstofinzet van centrales, de bouw (sloop) van kerncentrales, de omvang van decentrale elektriciteitsopwekking (stadsverwarming en warmte-krachtkoppeling) enz. vereist een gedetailleerde
modellering van deze sector. Brandstofinzetplan en het beleid ten aanzien van de totale capaciteit van centrales hebben belangrijke consequenties voor de prijs van elektriciteit.
De prijzen die door de producenten aan de afnemers van energie in rekening worden gebracht, hangen af van de prijzen van de energie-inputs en
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de omzettingsrendementen maar ook van andere factoren zoals de distributiekosten, indirecte belastingen, de mate van overcapaciteit en de
marktverhoudingen. Prijsvergelijkingen bevatten dus zowel technische
als economische elementen. Voorlopig vormen deze vergelijkingen nog
onderwerp van nader onderzoek.
De energie-inputs van de afzonderlijke bedrijfstakken worden nog onderverdeeld naar gebied van herkomst: import of binnenlandse produktie.
Deze onderverdeling is doorgaans exogeen: zo werdt het verbruik van
kolen geacht geheel uit import te worden gedekt, terwijl de invoer van
aardgas conform het Plan van Gasafzet wordt bepaald. De benodigde hoeveelheid ingevoerde ruwe olie en oliederivaten wordt echter endogeen
bepaald. De verklarende variabele is hierbij de prijsverhouding tussen
de in het binnenland geproduceerde olieprodukten en die van de buitenlandse

concurrenten.

3.3. Substitutie van energie door kapitaal
Een hoeksteen van het energiemodel is de these dat bij stijgende prijzen van energie via besparingsinvesteringen het energieverbruik za!
worden teruggedrongen° Er vindt dus substitutie plaats van energie door
kapitaal. De snelheid van deze substitutie hangt af van de prijsverhouding van energie en kapitaal; voorts is ook het technisch bepaalde, en
in de tijd verschuivende, besparingsplafond van belang.
De empirische bepaling van deze substitutieprocessen is voor de categorieën verwarming en ondervuring in de sector bedrijven gebaseerd op een
expliciete specificatie van het investeringsgedrag. Aangenomen wordt
dat er kritische rendementen bestaan: is het feitelijke rendement lager
dan het beneden-kritieke punt, dan gaat niemand tot besparingsinvesteringen over; is het rendement hoger dan het boven-kritieke punt~ dan
gaat iedereen na verloop van tijd tot besparingsinvesteringen over.
Deze kritische rendementen zijn te herleiden tot kritische prijsverhoudingen van energie en kapitaal. Uitgaande van deze veronderstellingen
is gekozen voor een besparingsvergelijking van de volgende hyperboI)
lische vorm :
l)soortgelijke hyperbolische functies zijn door het CPB in het
verleden geconstateerd voor de substitutie tussen gas en olie in de
industrie.

i
b
~ s -a + Pi
~ - X’

waarin: h

pg

C

= besparingsperunage ten gevolge van besparingsinvesteringen, berekend ten opzichte van het verbruik na besparing.

x’

= x/(l-x) waarin x het technisch bepaalde besparingsplafond is (uitgedrukt als perunage).

Pi

= prijs van besparingsinvesteringen per m3 bespaard gas
per jaarI).

Pg

= gemiddelde gasprijs per m~.

a,b,c = empirisch te bepalen co~fficiënten.
De besparingseffecten hangen in de gehanteerde relatie in belangrijke
mate af van de waarde van het besparingsplafond x. Dit besparingsplafond verschilt per bedrijfstak en verschuift bovendien in de tijd. Dit
betekent dat de besparingseffecten op korte termijn kleiner zijn dan op
lange termijn. In tabel 3.1. zijn voor de sector landbouw en voor de
totale sector industrie globale besparingspercentages ten opzichte van
het verbruiksniveau 1973 gegeven voor verschillende waarden van x bij
een gasprijs die rond het gemiddelde niveau van 1980 voor de betrokken
sector ligt. Voor de sector landbouw wordt daarbij uitgegaan van grotere substitutiemogelijkheden dan voor de sector industrie: dit komt tot
uiting in een hoger beginniveau en een hoger eindniveau van het besparingsplafond x.
Tabel 3.1. Besparingspercentages h bij verschuívend besparingsplafond x

Pg in 1980 x=O,15
gld per m3

Landbouw

0~2

Industrie (globaal)

0,28

x=0,20

x=0,275

x=0~50

besparingspercentage t.oovo 1973

13

15

-

26

-

22

-

l)pi is bepaald als de prijs van besparingsinvesteringen per m~
gasbesparingscapaciteit, PinV, gedeeld door de levensduur. Gegevens
over PinV zijn bekend uit technische studies~
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Het effect van een stijging van Pg ten opzichte van Pi op de substitutie van energie door kapitaal zal op korte termijn eveneens lager zijn
dan op lange termijn. Voor de sector landbouw volgt uit de gehanteerde
modelrelatie een korte termijn eigen prijselasticiteit van energie, bij
x=0,20, van minder (in absolute waarde) dan 0,1. Op lange termijn, bij
x=0,50, bedraagt deze elasticiteit tenminste 0~3. Voor de sector industrie is het beeld analoog, zij het dat de lange termijn eigen prijselasticiteit van energie, in verband met de lagere veronderstelde eindwaarde van het besparingsplafond x, niet veel hoger dan 0,2 zal zijn.
Benadrukt zij nog dat korte en lange termijn prijselasticiteiten niet
alleen afhangen van het plafond x, doch ook van het al bereikte besparingsniveau ten opzichte van verbruiksniveau 1973. Des te hoger het al
bereikte besparingspercentage, des te lager de eigen korte en lange
termijn prijselasticiteit van energie in de gebruikte modelrelatie.
Een bijzonder geval vormt de sector diensten; in principe geldt voor
deze sector eveneens de bovenstaande besparingsvergelijkingo Voor deze
sector is de verhouding tussen Pi en Pg echter zo gunstig (Pi/Pg erg
klein) dat het besparingspercentage gelijk wordt aan het besparingsplafond x. Verdere besparingen zijn dan~ volgens deze relatie althans,
slechts mogelijk door verschuivingen in x.
Bovenstaande relatie beschrijft slechts de besparingen in energieverbruik door prijsgeïnduceerde substitutie van energie door kapitaal.
Daarnaast wordt in het model rekening gehouden met een direct prijseffect in de vorm van good housekeeping; daartoe wordt een directe
prijselasticiteit voor de reële energieprijs in het model opgenomen.
Deze bedraagt ongeveer 0,15. Het uiteindelijke prijseffect is dus de
som van het substitutie-effect en het effect van good housekeeping.
Het substitutieproces tussen energie en kapitaal ten behoeve van verwarming en besparingsinvesteringen in de sector gezinnen wordt op analoge wijze als bij de sector bedrijven gemodelleerd.
De invloed van relatieve prijzen op het elektriciteitsverbruik is op
afwijkende wijze gemodelleerd; voor de sector bedrijven zijn directe
prijselasticiteiten van het elektriciteitsverbruik geschat. Ook voor
het elektriciteitsverbruik in de sector gezinnen zijn geschatte prijseffecten opgenomen.
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Ten grondslag aan het energiemodel ligt een heterogeen kapitaalbegrip;
investeringen worden onderscheiden in energie-investeringen en produktieve investeringen. Energie-investeringen belnvloeden de produktiecapaciteit van de onderneming, gemeten in volume eindprodukt, niet. Wel
zal de toegevoegde waarde van de onderneming stijgen omdat door de
energie-investeringen de energie-uitgaven dalen, doch de kapitaalkosten
toenemen. Op macro-niveau betekent dit dat een stijgende energieprijs
via extra energie-investeringen leidt tot een stijgende macro-kapitaalcoëfficiënt. In dit opzicht verschilt het CPB-energiemodel wezenlijk
van modellen gebaseerd op KLEM-functies. Deze gaan uit van een homogeen
kapitaalbegrip. Empirisch onderzoek op basis van KLEM-functies voor
Nederland geven uiterst diffuse resultaten ten aanzien van de ontwikkeling van de macro-kapitaalcoëfficiënt bij stijgende energieprijzen.
Zowel een negatieve kruisprijselasti~iteit tussen kapitaal en energie
(hetgeen zou leiden tot een dalende macro-kapitaalcoëfficiënt bij stijgende prijs van energie) als positieve kruisprijselasticiteíten (leidend tot een stijgende macro-kapitaalcoëfficiënt bij stijgende energieprijs) worden gevonden.

3.4. Samenhang tussen de energiesector en de rest van de economie
In het model worden naast de energiesector de sector bedrijven en de
sector gezinnen onderscheiden. Het submodel voor de sector bedrijven
(EFBEDR) is weer uitgesplitst naar afzonderlijke bedríJfstakken (zie
figuur 3.2.).
Per bedrijfstak worden onderscheiden het verbruik van primaire energie
voor ondervuring, verwarming en non-energetische toepassingen en het
verbruik van elektriciteit. Voorts wordt een blok vergelijkíngen opgenomen voor het verbruik van energie voor het transport in de bedrijvensector. Tenslotte worden vergelijkingen opgenomen voor de uitvoer van
energie en voor de verdeling naar energiedragers en energieprodu~ten.
Het primaire energieverbruik per bedrijfstak voor ondervuring, verwarming en non-energetische toepassing is met behulp van een in het
model berekende energie-intensiteit gerelateerd aan het produktievolume
van de betrokken bedrijfstak. De energie-intensiteit wordt bepaald
overeenkomstig de besparingsrelaties die in paragraaf 3°3. beschreven
zijn; daarnaast wordt ook nog invloed van good housekeeping en tech-
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EFBEDR
PRIMAIR
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Figuur 3.2. Overzicht van de vergelijkingen in het submodel bedrijven
nische vernieuwing (afhankelijk van de groei van de kapitaalgoederenvoorraad) verondersteld. Het primaire energieverbruik in de sector bedrijven hangt dus af van de energie-intensiteit per bedrijfstak en van
het sectorale produktiepatroon. De ontwikkeling van het primaire ener-

gieverbruik in de bedrijvensector wordt voor Nederland in belangrijke
mate bepaald door de produktie-ontwikkeling van de zeer energie-intensieve bedrijfstakken basischemie en basismetaalo
Het elektriciteitsverbruik is eveneens gekoppeld aan de produktie-omyang van de betrokken bedrijfstak. De invloed van veranderingen in de
relatieve elektriciteitsprijs op de elektriciteitsintensiteit van de
produktie komt tot uiting in de opname van een relatieve prijsvariabele
in de verbruiksvergelijking per bedrijfstak. De (geschatte) prijselastieiteiten zijn niet hoog, hetgeen tezamen met de te verwa¢hten gematigde regie prijsontwikkeling van elektriciteit (ten gevolge van daling
overcapaciteit~ toename warmte-krachtkoppeling en stijgend aandeel van
"goedkopere" kolen), impliceert dat endogene, dat wil zeggen prijsgeInduceerde~ besparingen in het elektriciteitsverbruik gering zullen
zijn. Over de besparingsmogelijkheden ten gevolge van technische ontwikkeling en vernieuwing is weinig bekend. In het model wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfopwekking en levering van elektriciteit
via het openbare net. De verdeling over beide categorieën is voorlopig
nog exogeen; het lijkt echter aannemelijk dat de penetratie van WKK
mede afhangt van relatieve prijzen en eventuele subsidieso
Het energieverbruik ten behoeve van transport wordt berekend in een
apart blok transportvergelijkingen. Dit blok bevat vergelijkingen voor
het goederenvervoer en het zakelijk personenvervoer. Belangrijke determinanten van het energieverbruik zijn de totale omvang van de vervoersprestatie (gerelateerd aan het activiteitenníveau in de onderscheiden
bedrijfstakken), de wijze van vervoer (personenauto, vrachtauto, schip,
enz.) en de technische efficiëntie per vervoerswijze. Aparte vergelijkingen zijn opgenomen voor het energieverhruik door het openbaar vervoer. Onderscheiden worden het energieverbruik ten behoeve van het vervoer per bus en het energieverbruik door trein en tram.
Tenslotte worden in het submodel voor de sector bedrijven vergelijkingen opgenomen voor de uitvoer van energie en vergelijkingen om het totale primaire energieverbruik van deze sector te verdelen naar energiedragers. Het overheidsbeleid met betrekking tot de besehikbaarstelling
van aardgas, conversie naar kolen enz° is hierbij richtsnoero Verder
gelden natuurlijk technische restricties, bijvo cokes voor Hoogovens,
diesel, L.P.G. en benzine voor transport.

- 58 -

Het energieverbruik van de sector gezinnen en overheid (EFGEZO) is te
onderscheiden in het verbruik van primaire energie voor verwarming, het
verbruik van elektriciteit en het energieverbruik ten behoeve van het
privé-personenvervoer. Omvang en opbouw van het woningen- en gebouwenbestand, penetratie van de centrale verwarming en de isolatiegraad van
huizen en gebouwen zijn de belangrijkste determinanten van het energieverbruik ten behoeve van verwarming. Voor bestaande woningen zijn
prijsafhankelijke besparingsinvesteringen en de hieruit volgende daling
van het energieverbruik per woning ten behoeve van verwarming endogeen
in het model opgenomen, overeenkomstig het in paragraaf 3.3. geschetste
substitutieproces. Voor nieuwe woningen gelden voorschriften ten aanzien van isolatie en dergelijke en is het bereikte niveau van energieverbruik per woning dus exogeen opgenomen. De technische besparingsmogelijkheden zijn in Nederland op het gebied van ruimteverwarming nog
groot.
Het verbruik van elektriciteit door gezinnen blijkt afhankelijk van het
bezit van elektrische apparaten. De penetratie van deze apparaten kan
goed worden beschreven door groeicurven als de logistische curve of de
Gomperts-curve. Voor het totale elektriciteitsverbruik per gezin is
daarom een Gompertz-curve verondersteld. Het verzadigingsniveau van
deze curve wordt buiten het model om bepaald, rekening houdend met de
veronderstelde technische vooruitgang en voorschriften ten aanzien van
elektrische apparatuur. Verdere verklarende variabelen in deze curve
zijn het consumptievolume van gezinnen, de reële elektriciteitsprijs
alsmede een temperatuursvariabele. De hieruit te betekenen prijs- en
inkomenselasticiteit van elektriciteit zijn niet constant, doch afhankelijk van de bereikte positie op de Gompertz-curve. De vraag naar
elektriciteit is gevoeliger voor prijs- en inkomensveranderingen naarmate het elektriciteitsverbruik dichter bij het buigpunt van de
Gompertz-curve ligt. De overheid kan het elektrieiteitsverbruik van
gezinnen behalve door middel van de elektriciteitsprijs, ook direct
belnvloeden door zuinigheidsvoorschriften voor nieuwe elektrische apparaten. De hieruit volgende verlaging van het verzadigingsniveau leidt,
in de modelvergelijking, tot een proportionele verlaging van het elektriciteitsverbruik.
Het energieverbruik ten behoeve van het privé-personenvervoer hangt af
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van het totale aantal autokilometers en het, in de tijd dalende~ verbruik per kilometer. Het aantal autokilometers wordt berekend als het
produkt van aantal auto’s en gemiddeld jaarkilometrage. De ontwikkeling
van het aantal auto’s is gerelateerd aan de ontwikkeling van de totale
consumptie; het gemiddeld jaarkilometrage is weliswaarexo~ingezet,
doch hierbij is rekening gehouden met de benzineprijs en de ontwikkeling van het aantal auto’s.

3.5. Energiebalans
De energiebalans is een confrontatie van middelen en bestedingen. Het
finale binnenlands verbruik van energie tezamen met het verbruik binnen
de energiesector vormen de totale binnenlandse vraag naar primaire
energie. Vermeerderd met de export van energiedragers en energieprodukten geeft dat de totale bestedlngen aan energie.
Hier tegenover staan de middelen, dat wil zeggen de importen, de voorraadmutatie en de produktie van primaire energie in het binnenland.
Vanzelfsprekend kan de mate van detaillering, naar aanwending, naar
energiedrager enz., groot zijn. In ieder geval dienen uit een energiebalans de energiestromen (in fysieke eenheden) tussen de onderscheiden
sectoren van de economìe en de import- en exportstromen te kunnen worden afgeleid. De import- en exportstromen, onderverdeeld naar energiedragers, vormen de basis voor de berekening van de energiebalans in
waarde-eenheden met het buitenland. Deze vormt een belangrijk onderdeel
van de betalingsbalans. Ter illustratie is de in waardebedragen luidende energiebalans met het buitenland voor 1980 opgenomen, zie tabel 3.2.
Tabel 3°2. Energiebalans met het buitenland in 1980

miljarden guldens

Invoer
Aardgas
Kolen/cokes
Oliederivaten
Ruwe olie

1
1
7
27

Uitvoer
Aardgas
Cokes
Oliederivaten
Saldo

I0

21
5

36

- 60 -

3.6. Empirische validatie en gebruik van het energiemodel
Het bijna volledig gebrek aan tijdreeksen van voldoende lengte sluit
een kwantificering van de modelparameters met behulp van de gebruikelijke regressiemethode uit. Voor veel parameters is echter kwantificering mogelijk op basis van technische informatie. Zo zijn uit studies
van de A.E.Ro en andere bronnen gegevens bekend over de bespaarde energie in fysieke eenheden per gulden investering. Meer problemen leveren
de parameters in de gedragsvergelijkingen op. De waarden van deze parameters zijn deels gebaseerd op informatie uit eerdere CPB-studies naar
het substitutieproces tussen kolen en olie C.qo olie en gas en deels op
informatie uit regressieberekeningen [i]. Confrontaties van modeluitkomsten met realisaties geven aanvullende informatie over de verklaringskracht van het model.
Tot nu toe zijn delen van het model gebruikt voor berekeningen ten behoeve van de CPB-publicatie "De Nederlandse Economie in 1985" en de
energiescenario’s in Energienota deel I [2, 3]. Voorts wordt het model
gebruikt ten behoeve van de in voorbereiding zijnde scenario’s voor de
Maatschappelijke Discussie Energiebeleid [4]. De ervaringen, deels nog
voorlopig, met het gebruik van het model zijn gunstig; de modelmatige
aanpak vergroot het inzicht in het complexe energiegebeuren. Voorts
geeft het model voldoende aangrijpingspunten om het concrete beleid te
vertalen in modelgrootheden.
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4. REKEN- EN INFORMATIESYSTEEM MILIEUHYGIENE (RIM)**

door drs. L. Hordijk, drs. H.M.A. Jansen. dr. A.A. Olsthoorn en
drs. J.B. Vos
Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam

4.1. Inleiding
De saneringsperiode van het milieubeleid in Nederland nadert thans zijn
einde. Deze saneringsperiode wordt erdoor gekenmerkt dat middels additionele technologische maatregelen grote verbeteringen mogelijk waren.
Het toekomstige milieubeleid zal meer ge[ntegreerd van aard kunnen zijn
in die zin dat niet in de eerste plaats achterstand wordt ingehaald,
maar dat meer wordt aangesloten op bestaande en te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen. Milieubeleid zal daardoor complexer worden. Voor de beleidsveorbereiding betekent dit dat meer inzicht nodig
is in de samenhang van de milieuverontreiniging en maatschappelijke
activiteiten, omdat de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
steeds meer bepalend zullen worden voor de toekomst van ons milieu
terwijl ook de gevolgen van milieuiaatregelen zullen doorwerken in het
maatschappelijk gebeuren.
Het Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiëne (RIM) zal de mogelijkheid
scheppen milieuscenario’s te construeren die ten dienste staan van de
beleidsvoorbereiding op het terrein der milieuhygiëne. Het systeem zal
een gegevensbestand bevatten met feiten en verwachtingen op specifiek
milieuhygiënisch terrein en tevens informatie over de te verwachten
ontwikkelingen op andere relevante gebieden zoals economie en energie.
Met behulp van een rekenmodel worden deze gegevens met elkaar in verband gebracht, zodat een intern consistent beeld ontstaat van de te
verwachten toekomstige toestand met betrekking tot de milieuhygiëne.
Deze vooruitzichten kunnen zowel een verkennend als een taakstellend
karakter hebben. In eerste instantie gaat het hierbij om de toekomstige

* Dit artikel komt voor een belangrijk deel overeen met een gelijknamig
artikel, te verschijnen in de lustrumbundel ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van het Instituut voor Milieuvraagstukken, "Mozalek
van de Milieuproblematiek".
**Het RIM-project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
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landelijke uitworp van een groot aantal verontreinigende stoffen. De
mogelijkheid wordt opengelaten om resultaten te regionaliseren en in te
voeren in verspreidingsmodellen.
In deze bijdrage, die gebaseerd is op de publicatie van Hordijk et al
en vervolgnota’s, zal na deze inleiding een schets gegeven worden van
de structuur van het RIM-rekenmodel [i]. Daarna wordt in enig detail
aangegeven op welke manier de emissies van verontreinigende stoffen
berekend zullen worden. In het RI~~-model speelt input-output-analyse
een belangrijke rol. Deze van oorsprong economische analysemethode kan
zonder grote problemen worden uitgebreid tot het gebied van energie,
waardoor consistentie bereikt kan worden tussen de ontwikkelingen van
economische en energieteehnologische aard. Paragraaf 4.3° gaat hierop
nader in.
Input-output-analyse is populair in milieu-economische modellen doordat
hierbij onderscheid gemaakt wordt tussen economische sectoren~ hetgeen
de mogelijkheid schept ook de diversiviteit tussen de sectoren op milieugebied in aanmerking te nemen. Hoe de economische gegevens kunnen
worden gekoppeld aan milieugegevens op een wijze die gedetailleerder is
dan tot nu toe gebruikelijk, wordt aangegeven in paragraaf 4.4°
De kennis, benodigd om aan economische activiteiten emissiecijfers te
koppelen, is vooral van technologische aard. Gegevens omtrent de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied zullen bijeengebracht worden in zogenaamde "technologische profielen".

4.2. Schets van het RIM-model
Het RIM beschouwt de ontwikkelingen op het gebied van milieuverontreiniging in afhankelijkheid van de ontwikkelingen op het gebied van economie en energie. Deze problematiek zou te lijf kunnen worden gegaan
door de bouw van een geïntegreerd totaalmodel, waarin al deze ontwikkelingen simultaan worden ingeschat op grond van exogene gegevens en
prognoses met betrekking tot bijvoorbeeld demografie, ontwikkelingen
van de wereldeconomie, besehikbaarheid van energiedragers enz. Een dergelijke grootse aanpak is mogelijk zoals aangetoond in de V.S. (Strategie Environmental Assessment System, SEAS), maar heeft belangrijke
bezwaren. Door zijn immense afmetingen is het SEAS-model duur, het be-
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heeft een enorme hoeveelheid gegevens, het is zelfs voor ingewijden onoverzichtelijk en geniet daardoor bij velen een gering vertrouwen.
In Nederland is thans of in de naaste toekomst een grote hoeveelheid
milieurelevante gegevens aanwezig. Zonder uitputtend te zijn noemen wij
de Emissieregistratie (E.R.), het onderzoek van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) naar milieukosten in het bedrijfsleven, het
energievraagmodel van het Centraal Plan Bureau (CPB), het energie-aanbodmodel van het Energie Studie Centrum (ESC), de middellange termijnverkenning en de scenario’s op langere termijn van het CPB, en de verzameling van input-output gegevens op gedetailleerd niveau door het
CBS. Het verdient aanbeveling bij de opstelling van scenario’s van deze
externe informatie maximaal gehruik te maken, niet alleen omdat daardoor dubbel werk vermeden wordt~ maar vooral omdat zo de betrouwbaarheid van de uitkomsten verhoogd wordt en omdat de bruikbaarheid van de
resultaten bij de afweging van beleidsprioriteiten vergroot wordt als
gelijke basisveronderstellingen gebruikt worden. Tot op zekere hoogte
kan het RIM dan ook gezien worden als een milieugericht integratiekader
van genoemde informatiebestandeno
In figuur 4.1. is de structuur van het rekenmodel schetsmatig weergegeven. Ter linkerzijde staat de exogeen ingevoerde informatie, benodigd
om veronderstellingen te maken voor de toekomstige produktiewaarden van
de onderscheiden produktieseetoren en de inzet van energiedragers. De
gegevens die het CPB hiervoor kan leveren, hebben de volgende kenmerken:
i. een nationaal karakter; regionale medellen zijn door gebrek aan
gegevens verhoudingsgewijs slechts rudimentair ontwikkeld;
2. de tijdseenheid is I jaar;
3. zo er al onderscheid gemaakt wordt tussen sectoren, dan is het aantal sectoren gering, althans voor toepassing op milieugebied.
Bij de milieuproblematiek is er sprake van:
I. veelal regionaal of zelfs lokaal karakter;
2. tijdseenheid variërend van uren (luchtverontreinigingsepisoden) tot
vele jaren (persistente stoffen);
3. gebondenheid aan specifieke activiteiten.
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Fi_guur 4. i. Schets van het rekenmodel
Om milieugegevens en economische gegevens op elkaar te doen aansluiten,
zullen extra veronderstellingen gemaakt moeten worden; soms ook zal men
genoegen moeten nemen met minder gedetailleerde resultaten. Het onthreekt het RIM-model aan voldoende regionale economische gegevens om de
economische vooruitzichten ruímtelíjk uit te splitsen; eventuele ruimtelijke verbijzondering van resultaten zal pas plaats kunnen vinden na
de berekening van smissies. Hetzelfde geldt voor detaillering naar
tijdsperioden korter dan één jaar.
De prognoses van produktie-omvang, hoewel afkomstig uit een macro-economisch model, worden door het CPB uitgesplitst naar maximaal 24 economische sectoren. De verscheidenheid ten aanzien van milieugevolgen is
binnen economische sectoren te groot dan dat dit aantal toereikend zou
zijn. Verdere uitsplitsing is dus noodzakelijk, en mogelijk tot ongeveer 60 economische seetoren. Deze gegevens zullen voorts worden ondergebracht in een input-output matrix en in verband gebracht worden met
de gang van zaken op het gebied van energie; de volgende paragraaf gaat
hierop nader in.
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Bij het omwerken van het uitgangsmateriaal tot de economie-energie
input-output matrix zal onder meer gebruik gemaakt worden van gedetailleerde CBS-input-output gegevens uit het meest recente jaar, van de
CBS-statistiek "De Nederlandse Energiehuishouding", van informatie betreffende verwachtingen ten aanzien van de toekomstige energievoorzieningen in Nederland en van rekentechnieken zoals de zogenaamde RASmethode.
De aldus verkregen input-output cijfers kunnen worden vermenigvuldigd
met emissiecoëfficiënten, zoals nader beschreven wordt in paragraaf
4.4. Binnen de vector van finale vraag zal een consumptievector onderscheiden worden, die eveneens vermenigvuldigd wordt met emissiecoëfficiënten. Een en ander tezamen levert de totale landelijke emissies op.
Voor het bepalen van de emissiecoëffici~nten zullen technologische profielen (zie paragraaf 4.4°) van belang zijn.
Zoals gezegd, zal de regionalisatie van de emissies niet gebeuren door
een ruimelijke uitsplitsing van de economische variabelen, omdat hiervoor op de korte termijn onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Er is
gekozen voor een methode die direct de emissies regionaal verdeelt op
basis van gegevens aan te leveren via emissiemeetnetten en ERL per sector over de lokatie van bestaande bedrijven en (voor grote bronnen) op
basis van aparte (eventueel te variëren) veronderstellingen ten aanzien
van de lokatie van nieuwe vestigingen. Op deze wijze kunnen de emissies
regionaal worden uitgesplitst op zodanige fijne schaal dat de resultaten bruikbaar zijn als invoer voor verspreidingsmodellen. Een dergelijk
verspreidingsmodel op nationale schaal is voor SO2 beschikbaar, en
voor NOx, CO en koolwaterstoffen in ontwikkeling.
De medelbesehrijving tot dusver betreft het opstellen van exploratieve
verkenningeno Voor het opstellen van normatieve verkenningen is het nodig dat beleidsmaairegelen gespecificeerd worden. De inzet van beleidsmmatregelen wordt niet met behulp van het rekenmodel bepaald, maar
wordt door de beleidsbepalende instantie vastgesteld, onder meer op
basis van berekende emissies en/of concentraties en van bestaande normen. Om aan te geven dat de specificatie van maatregelen geen onderdeel
vormt van het rekenmodel is het betreffende blok in de schets met een
stippellijn omkaderd. Terugkoppelingen van milieumaatregelen op emissies en/of concentraties lopen via twee wegen. Het eerste, en naar ver-
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wachting belangrijkste, effect is dat emissiecoëfficiënten veranderen.
Bij het schatten van deze veranderingen zullen technologische profielen
(zie paragraaf 4.4.) gebruikt worden. Daarnaast zullen ook in het economische deelmodel effecten optreden die van belang zijn voor de emissieniveaus: prijsveranderingen ten gevolge van milieumaatregelen kunnen
leiden tot een veranderde finale vraag; milieu-investeringen zorgen
eveneens voor een verandering in de finale vraag en input-output relaties kunnen wijzigen door de maatregelen. Een en ander leidt tot gewijzigde emissiecoëfficiënten en kan leiden tot veranderde vectoren van
produktie- en eonsumptieniveaus~ hetgeen tot uitdrukking komt in veranderde emissies.
Macro-economische terugkoppelingen van het milieubeleid zijn niet in
het model opgenomen. Indien de omvang van de hierboven aangegeven economische eerste orde effecten hiertoe aanleiding geeft, kunnen macroeconomische consequenties worden doorgerekend met het Vintaf-milieusectorenmodel van het CPB. Daarvoor is het nodig dat in het RIM-model de
directe kosten ten gevolge van milieumaatregelen worden berekendo Inzicht in de verdeling van de macro-economische consequenties over de
verschillende sectoren kan verkregen worden uit de eerdergenoemde economische eerste orde effecten.
Het geschetste model zal zowel op de middellange als op de lange termijn gebruikt worden. Toepassing op de korte termijn is in principe
mogelijk, maar zal wegens de traagheid van de veranderingsprocessen
niet voor de hand liggen. Op de lange termijn zal vooral de signaleringsfunctie van de exploratieve verkenningen de nadruk kunnen krijgen.
Omdat op de middellange termijn de voorspellende waarde van de gebruikte informatie veel sterker is, zullen normatieve verkenningen bij voorkeur op deze termijn betrekking hebben.
De mate van aggregatie over economische sectoren en energiedragers zal
variabel zijn. Voor de middellange, maar zeker voor de lange termijn,
suggereert een presentatie van gedetailleerde resultaten teveel nauwkeurigheid. Niettemin kan er in de berekeningen wel met gedesaggregeerde variabelen worden gewerkt, die in veel gevallen verbeterd kunnen
worden. In de presentatie zullen de resultaten echter worden geaggregeerd.
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4.3. Een input-output model voor economie en energi~
In het RIM wordt gebruik gemaakt van een input-output model. In een
input-output tabel wordt in de regels (horizontaal) voor een aanta!
economische produktiesectoren de afzet aangegeven, verdeeld in onderlinge leveringen (leveringen van een produktiesector aan alle produktiesectoren) en finale leveringen (export, consumptie, investeringen,
overheidsbestedingen en voorraadvorming). In de kolommen (verticaal)
wordt de kostenstructuur der produktiesectoren ziehtbaar, verdeeld in
onderlinge leveringen (leveringen afkomstig van de produktiesectoren)
en primaire kosten (invoer, afschrijvingen, belastingen, subsidies en
inkomen). In het blok van de onderlinge leveringen komt de verbondenheid van de economische sectoren tot uitdrukking: verandering van het
produktieniveau van één sector heeft via de onderlinge leveringen gevolgen voor alle toeleverende sectoren.
De input-output tabel kan zodanig worden uitgebreid dat ook energieproduktie en -consumptie gedetailleerd worden weergegeven. Daartoe onderscheiden we naast de economische sectoren conversiesectoren en energiesectoren. De leveríngen van de economische sectoren zijn gemeten in
geld, die van conversiesectoren en de energiesectoren zijn gemeten in
joules. Bij de conversiesectoren moet men denken aan raffinage, elektriciteitsopwekking, industriële W/K-koppeling enz. De energiesectoren
worden onderscheiden naar energiedragers: gas, benzine, stookolie,
elektriciteit, enz.. In figuur 4.2. is aangegeven hoe de economieenergie input-output tabel in elkaar zit.

Economische
sectoren

Conversie- Energie- Finaal
sectoren sectoren Verbruik

Econbmische sectoren (Dfl)

I

II

0

III

Conversiesectoren (J)

0

0

IV

0

Energiesectoren (J)

V

Vl

0

VII

Fisuur 4.2. Schets van de economie-energie input-output matrix

- 70 -

Nemen we als voorbeeld de economische sector "raffinage". Uit de traditionele economische input-output matrix worden alle leveringen (in geld
gemeten) die betrekking hebben op energieverbruik uit deelmatrices I en
III overgebracht naar deelmatrix II, als een levering van de economische sector "raffinage" aan de conversiesector "raffinage"° In deelmatrix IV wordt in fysieke eenheden (joules) zichtbaar welke energiedragers de eonversiesector "raffinage" produceert: nafta, LPG, stookolie, gasolie, benzine en dieselolie. In het onderste deel van de matrix kan men aflezen hoe de afzet van de energiedragers is verdeeld
over de verbruikers: leveringen aan de economische sectoren (deelmatrix
V), bijvoorbeeld voor industrieel verbruik; leveringen aan conversiesectoren (deelmatrix VI), bijvoorbeeld levering van olie aan elektriciteitscentrales; en leveringen aan finale verbruikers (deelmatrix VII),
bijvoorbeeld benzine die de consument koopt. In de deelmatrices, voorzien van een 0 komen geen leveringen voor.
Het idee, conversiesectoren in de matrix op te nemen, is vrij nieuw. In
eerder onderzoek van het IvM werden deze sectoren niet onderscheiden en
werden de energieleveringen uit deelmatriees I en III direct naar de
energiesectoren toegerekend [2]. Dit gaf aanzienlijke dataproblemen,
omdat daarvoor gedetailleerde kennis van alle energieprijzen vereist
is; die kennis is bij de huidige opzet niet noodzakelijk. In deze tabel
zijn energieconversieverliezen gemakkelijk af te lezen: de rendementen
komen overeen met de verhoudingen van energetische input en output van
de conversiesectoren. Veronderstellingen en verwachtingen ten aanzien
van toekomstige veranderingen in rendementen of veranderingen in de mix
van toegepaste conversieprocessen (bijvoorbeeld meer W/K-koppeling)
kunnen gemakkelijk in de tabel verwerkt worden~
De tabel kan relatief gemakkelijk worden opge~11d met cijfers als men
uitgaat van energieverbruikscijfers en van een monet~ire input-output
tabel. Voor het opstellen van de tabel in toekomstige jaren kan onder
meer gebruik gemaakt worden van het energiemodel van het CPB en van het
SELPE-model van het ESC.
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4.4. Berekening van emissies: een verbeterde methode
4.4.1. Verdere uitsplitsing i!o-tabel
In input-output ~ilieumodellen wordt het verband tussen economische
variabelen en emissies gelegd met behulp van emissiecoëfficiënten. De
primaire emissiecoëfficiënt van een economische sector is de totale
emissie door die sector, gedeeld door zijn produktiewaarde. Per stof en
per sector is er één primaire emissiecoëfficiënt. Het onderscheid tussen sectoren is van belang omdat de sectoren niet alleen in economisch
opzicht, maar ook qua milieugevolgen sterk kunnen verschillen. Deze
methode leidt tot betere resultaten naarmate men er beter in slaagt de
indeling in seetore~ zo fijn te maken dat ze redelijk homogeen zij~.
Deze homogeniteit betreft niet alleen economische kenmerken~ maar ook
milieu-effecten.
Wegens de gevarieerdheid in milieu-effecten van verschillende produktieprocessen leidt de eis van homogeniteit tot de noodzaak een zeer
groot aantal sectoren te onderscheiden. In de praktijk blijkt het in
Nederland niet goed mogelijk te zijn veel meer dan een zestigtal economische sectoren in de input-output tabel te onderscheiden: gebrek aan
economische gegevens verhindert verdere uitsplitsing. Gegevens met betrekking tot emissies zouden een veel verdergaande uitsplitsing toelaten.
Stel dat een sector bestaat uit subsectoren met verschillende milieueffecten, maar dat men er niet in slaagt tussen deze subsectoren in de
input-output tabel een onderseheid aan te brengen. Een uitbreiding van
de produktie-omvang van de sector met x% zal een gesebatte uitbreiding
van de emissie met eveneens x% tot gevolg hebben; dit is alleen terecht
indien de groei van de sector gelijkeliJk over de subsectoren verdeeld
is. Door de achtergrond van de veranderde produktie-omvang te traceren
kan men er in een aantal gevallen in slagen een verbeterde schatting
van de milieugevolgen te maken.
Een vereenvoudigd voorbeeld ter verdeidelijking: de agrarische sector
veroorzaakt lozing van afvalwater (bio-industrie) en pesticiden (landbouw). Als men er niet in slagen zou landbouw en bio-industrie in de
input-output tabel af te splitsen van de overige agrarische subsectoren, dan leidt een uitbreiding van de agrarische produktie tot een
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evenredige geschatte uitbreiding van de genoemde soorten van vervuiling. Blijkt echter de oorzaak van de verhoogde agrarische produktie
een verhoogde produktie van meel te zijn, dan mag men inschatten dat de
subsector landbouw uitbreidt. Is daarentegen de levering aan de sector
"slachterijen, vlees" de groei-impuls geweest, dan mag men juist een
verhoogde lozing van afvalwater verwachten. Kennis van de afzetstructuur van een sector en van de bijbehorende vervuiling kan dus een verbeterde schatting van de milieu-effecten toelaten.
Modelmatig kan dit worden ingepast door niet voor de uitworp van een
stof door een sector een primaire emissiecoëfficiënt te gebruiken~ maar
door daar waar extra informatie voorhanden is, verschillende coëfficiënten voor de verschillende afzetcategorieën te gebruiken. Per stof
en per sector worden dan zoveel emissiecoëfficiënten berekend als er
economische sectoren plus onderscheiden categorieën van finale vraag
zijn. De hiervoor benodigde informatie is voornamelijk van technologische aard, en veelal ruimer beschikbaar dan de economische informatie, benodigd om in de input-output tabel subsectoren af te splitseno
Bij sectoren waar geen extra informatie voorhanden is, kan aan alle
afzetcategorieën dezelfde emissiecoëfficiënt worden toegevoegd, waardoor deze methode in feite weer gelijk wordt aan de traditionele. Door
toepassing van de hier besehreven methode wordt een maximaal gebruik
gemaakt van de beschikbare informatie.
De te bereiken verbeteringen blijken enigszins uit de volgende cijfers,
die betrekking hebben op emissies en afzetstructuur van de kunstmestíndustrie.
In deze industrie worden verschillende soorten meststoffen geproduceerd, waarbij verschillende produktieprocessen worden toegepast. Bij
de produktie van stikstofmeststoffen kan onderscheid gemaakt worden
tussen ammoniak(NH3)-bereiding en salpeterzuur(HNO~)-bereiding; bij de
produktie van fosfaatmeststoffen geven wij als voorbeeld de zwavelzuur(H2SO4)-bereiding. De afzetstructuur van de produkten, bereid volgens
deze drie produktieprocessen, verschilt. Derhalve moeten ook de emissies, veroorzaakt bij de drie produktieproeessen, in verschillende verdelingen aan de afzetcategorieën worden toegerekend. In tabel 4.1. zijn
de uitkomsten samengevat.
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Tabel 4.1. Afzetstructuur van een drietal produkten in de kunstmestindustrie (procentueel verdeeld over de afzetsectoren, 1978)

Stikstofmeststoffen

Fosfaatmeststoffen

ammoniak-

salpeterzuur-

zwavelzuur-

bereiding

bereiding

bereiding

12

40

7

14

Basischemie

I0

6

Export

71

4O

i00

i00

Afzetsector

Melkveehouderij
Overige landbouw

i00

Gemeten in geld werd 63% van de Nederlandse produktie door de kunstmestindustrie geëxporteerd. Uit tabel 4.1. blijkt dat een toename van
de kunstmestexport een meer dan evenredige toename van de emissies veroorzaakt bij zwavelzuur- en ammoniakbereiding; evenzo zullen, als de
kunstmestbehoefte van de melkveehouderij uitbreidt, de emissies veroorzaakt bij de salpeterzuurbereiding meer dan evenredig toenemen. Dergelijke effecten worden bìj de traditionele berekeningswijze~ dat wil
zeggen zonder een verdere uitsplitsing naar afzetcategorieën, niet opgemerkt.

4.4.2. Technologische profielen

Zoals eerder vermeld, zal het RIM een zestigtal economische sectoren en
een twintigtal energiesectoren onderscheiden. De milieurelevante technologische informatie moet aansluiten op deze indeling. Per sector zullen de milieurelevante technologische gegevens gebundeld worden in zogenoemde "technologische profielen’~. In de eerste plaats hevat een
technologisch profiel gegevens omtrent de thans binnen de sector toegepaste technologieën. Zo zal binnen de zuivelindustrie bijvoorbeeld informatie iergaard worden over de verschillende soorten stoomketels die
gebruikt worden, met bijbehorende emissiegegevens. Daarnaast bevat een
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technologisch profiel informatie over de in de toekomst te verwachten
of mogelijke technologieën.
Het opstellen van overzichten van de huidige technologisehe stand van
zaken wordt mogelijk gemaakt door de emissieregistratie (E.R.), een
doorlopend project dat in 1975 gestart werd. Binnen de E.R. worden op
twee manieren gegevens verzameld. Allereerst is er ~e individuele registratie: van alle bedrijven met bedrijfsspecifieke emissies en met meer
dan 10 werknemers, alsmede van alle bedrijven met minder dan i0 werknemers maar met grote emissies~ worden de emissies geregistreerd evenals
de gegevens die hiermee verband houden, zoals de soort installatie die
de emissie veroorzaakt, de hoogte waarop de emissie plaatsvindt~ afwatering, enz. Daarnaast zijn er de collectief te registreren emissies:
die emissies die betrekkelijk eenvoudig kunnen worden geschat met behulp van gegevens zoals: aantal inwoners, aantal woningen, aantal arbeidsplaatsen, gebruiksaard van het terrein, enz~ Voor het opstellen
van technologische profielen van de in het RIM onderscheiden produktiesectoren zijn vooral de individueel geregistreerde gegevens van belang.
De E.Ro-gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de sectoren onder te
verdelen in subsectoren~ met het oog op de toe te passen methode om
emissies te berekenen (~ie vorige paragraaf).
Het op de toekomst gerichte deel van een technologisch profiel zal bestaan uit de in de modelberekeningen te gebruiken veronderstellingen
omtrent de toekomstige technologische veranderingen in de sector. De
achtergrondinformatie en de overwegingen die aanleiding geven tot de
veronderstellingen zullen eveneens in het technologisch profiel voorko-

Het ligt voor de hand de profielen niet slechts te maken voor produktiesectoren, maar ook voor de in het RIM onderscheiden categorieën van
de finale vraag° Zo kunnen bijvoorbeeld technologisehe gegevens verzameld worden met betrekking tot de gezinsconsumptie, waarbij aandacht
wordt geschonken aan autogebruik, ruimteverwarming en dergelijke.
Bij het opstellen van technologische profielen zal blijken waar lacunes
in de kennis optreden. De informatieverzamelende instanties kunnen
hiermee rekening houden bij de planning van hun toekomstige activiteiten.
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De technologische profielen zullen, als ze gereed zijn gekomen~ aan
terzake deskundige experts worden voorgelegd ter toetsing. De inbreng
van zoveel mogelijk expertise is uiteraard van belang voor de betrouwbaarheid en de acceptatie van de verkregen modeluitkomsteno
Het bestand van technologische profielen zal uiteindelijk in een goed
toegankelijk documentatiesysteem worden gebundeld. Dit is een informatiebron voor de RIM-berekeningen, maar kan ook voor andere doeleinden
worden aangewend: vergunningverlenende instanties kunnen informatie
inwinnen over de stand der techniek in een bedrijfsklasse, het bestand
kan gebruikt worden voor milieu-effeetrapportage, en het kan ander
milieu-economisch onderzoek ten dienste zijn°

4.4.3. Slotwoord
Er zal nog veel vuil water door de Rijn stromen alvorens een en ander
geheel gerealiseerd is. In het verleden is een feasibility-study uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de opzet van een RIM [2]. Daarin werd
geconcludeerd dat het RIM een haalbare zaak is. Thans wordt gewerkt aan
een demonstratiemodel. Hierin zal vooral aandacht worden geschonken aan
de uitworp van stikstofoxyden. Het ligt in de bedoeling de resultaten
te gebruiken bij de opstelling van de in 1982 uit te brengen NOxnota. Bij bevredigende werking van het demonstratiemodel zal daarna het
RIM, zowel het rekenmodel als het databestand, uitgebreid en regelmatig
bijgesteld kunnen worden.

4.5. Literatuur
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5. INTEGRATIE VAN ENERGIE IN ECONOMISCHE MODELLEN
door dr. F. Muller en drs. P.J.J. Lesuis
Instituut voor E~onomisch Onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam
5ol. De behoefte aan integrale scenario’s
Sedert een aantal jaren is de energiemarkt sterk in beweging. Naast de
toegenomen onzekerheid omtrent de energievoorziening in fysieke zin
heeft zich een sterke relatieve en absolute priJsstijging van energiedragers voltrokkeno Dit betekent dat de economie zich zal moeten instellen op deze ontwikkelingen voor zover deze tenminste een blijvend
karakter bezitten. De onzekerheid ten aanzien van toekomstige hoeveelheden en prijzen kan daarbij het gedrag van energieprodueenten en energieverbruikers belnvloeden. Voor de produeenten van energiedragers is
het probleem, vast te stellen welke energiedragers voor de toekomstige
energievoorziening beschikbaar zullen zijn, wat de kosten hiervan zijn
en de vraag of deze kosten door de markt kunnen worden gedragen. De
energieverbruikers op hun beurt verkeren in onzekerheid over de in de
toekomst geldende energieprijzeno Omdat vrijwel elk produktieproces in
enige vorm energie behoeft, belnvloedt dit mede de kostenstruntuur en
de afzetmogelijkheden. Uiteindelijk is er ook nog de consument, die op
grond van zijn preferenties, zijn inkomen en de relatieve prijzen waarmee hij geconfronteerd wordt, verandering kan aanbrengen in zijn bestedingen. Dientengevolge zullen zowel produktie~ inkomen~ werkgelegenheid~ groei, prijsniveau en betalingsbalans veranderen~ hetgeen weer
consequenties heeft voor het toekomstige energieverbruik. Het is door
deze veelheid van veranderingen dat er bij de individuele economische
agent behoefte bestaat zijn eigen verwachtingen en voornemens te plaatsen in het licht van de algemene ontwikkelingstendens. Door het ontwikkelen van scenario’s waarin diverse ontwikkelingsmogelijkheden kunnen
worden gesimuleerd~ wordt de mogelijkheid geboden een totaalbeeld te
projecteren. Ook is het mogelljk door introductie van beleldsalterna~ieven de gevolgen hiervan te bepalen. Voor zover de preferenties van
collectieve aard zijn, zoals bijvoorbeeld de wens een zekere spreiding
over de verschillende energiedrageri na te stre~en~ zullen deze in
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overeenstemming moeten worden gebracht met de voorkeuren van producenten en consumenten. Om deze scenario’s te maken, bestaat dus de behoefte aan een modelmatige onderbouwing van relaties met betrekking tot
energie en economie. Het zal blijken dat ook de milieuhygiënische gevolgen verbonden aan het energieverbruik in belangrijke mate gelntegreerd kunnen worden.

5.2. Economische analyse van het energieverbruik
Partieel kan een analyse van het energieverbruik gemaakt worden door
het opstellen van vraag- en aanbodfuncties van individuele produkten of
primaire energiedragers. Hiermede kunnen prijs-, substitutie- en inkomenselasticiteiten worden bepaald. Voor ons doel is een meer geTntegreerde benadering op zijn plaats. Hiervoor wordt aansluiting gezocht
bij de registratie van de waarde van de economische grootheden naar
herkomst en bestemming zoals deze is vastgelegd in een input-output
tabel. De intermediaire leveringen worden aangeduid met de matrix X.
Indien wij een vaste lineaire relatie veronderstellen tussen produktie~
x, en intermediair verbruik~ X, dan resulteert een matrix van technische coëffieiënten, A. Hierbij geldt:

Xx-I =A
met x een gediagonaliseerde matrix van produktieniveau’s. Gegeven de
finale vraag~ f, volgt:
x = Ax + f, ofwel x = Il-A]-I f.
Ook de energiestromen zijn in dit systeem opgenomen, hetgeen blijkt uit
partitionering van de input-output tabel:

Aee j

e

fe

waarin n een energieverbruikende en e.een energieproducerende sector
weergeeft. Uit bovenstaand stelsel kan een energiebalans in waardexe
grootheden
worden afgeleid. De emissies van verontreinigende stoffen,
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die met het energieverbruik samenhangen, kunnen worden opgenomen middels de volgende relatie:

v

kl kl [akl I mkl]
= q
x +

kl
kl
kl
Hierin is v het emissieniveau~ q
een specifieke emissiefactor~ m
kl
de import van energie en a
de levering van de energieproducerende

sector k aan de energieverbruikende sector io Alleen bij vaste technische coëfficiënten en vaste emissiefactoren bestaat er een vast
lineair verband tussen produktie en vervuiling. Alvorens nader in te
gaan op de modellen zal eerst aandacht worden besteed aan de energieanalyse.

5o3~ Energie-analyse van het energieverbruik
Men kan het systeem van energiewinning, energie-omzetting en energieverbruik ook opvatten als een technisch systeem. Bij de omzetting van
primaire energiedragers valt dan de nadruk op de technische processen
of activiteiten en tracht men het verbruik te relateren aan het gebruikende apparaat. De produkten van de energiesector worden dan functioneel onderscheiden, bijvoorbeeld in preceshitte, ruimteverwarming en
vervoer, die voor gebruikers als input dienen. Deze produkten kunnen
middels diverse processen door de energiesector worden voortgebracht.
Conceptueel is er een sterke overeenkomst met de economische analyse:
ee
in feite vormt het blok A
een beschrijving van de transformatieprocessen en geven Aen en Ane de relaties van de energiesector met de
overige sectoren aan. Alleen wordt in de economische analyse aangenomen
dat er per sector een homogene produktietechniek beschikbaar is. Als
dit niet het geval is, moet men een verdergaand onderscheid in het
aantal sectoren aanbrengen. Ook het specifieke verbruik is in de economische analyse niet gekoppeld aan het verhruikende apparaat, maar wordt
daar in verband gebracht met de produktie van de diverse sec~oren en
het finaal verbruik in economische zin. Het verbruik van de energieprodukten wordt zoveel mogelijk in dezelfde eenheden gemeten (energieequivalenten zoals SKE, TCAL). Door het verbruik van energie op te
splitsen naar de sectoren zoals deze in de input-output registratie
worden onderscheiden, ontstaat een consistent beeld van het energieverbruik in volume (uitgedrukt in energie-equivalenten) en waarde in een
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bepaald basisjaar. Deflering van input-output tabellen in lopende prijzen naar prijzen in het basisjaar zorgt voor een reeks consistente
energiebalansen in volume en waarde in de tijd.
Het inzicht in de verwevenheid van het fysieke energieverbruik met de
economie kan verder worden uitgewerkt in het onderscheid tussen direct
en indirect energieverbruik. Indien wij een vast lineair verband veronderstellen tussen energieverbruík en produktie, kunnen wij het energieverbruik weergeven als:
e = Ex + fe
waarbij E een matrix van energieverbruikscoëfficiënten is en fe een
vector van finaal energieverbruik. Substitueren van x geeft:
e = E[I-A]-I f + fe
Het directe energieverbruik per eenheid finale vraag bij de produktie
is nu Ef + fe. Het indirecte verbruik wordt bepaald als het verschil
tussen het totale en het directe verbruik. Zodoende kan de energieintensiteit van een produkt worden bepaald. Veranderingen in energieprijzen zullen gevolgen hebben voor de kostenontwikkeling, die mede
wordt bepaald door de mate waarin energie wordt benut bij de voortbrenging van het produkt.
Wij zullen nu overgaan tot het opstellen van enige energie-economie
modellen.

5.4. Energie-economie modellen
5.4.1. Input-output model met vaste technische coëffici~nten
In dit model wordt aangenomen dat de produktiemogelijkheden kunnen
worden weergegeven volgens de Leontief-technologie. Deze wordt nu verbonden met het energieverbruik door toevoeging van de matrix met energiecoëffici~nten, zodat het volgende model ontstaat:
[l-A]x = f
Ex

= e - fe

v’x

= V

wIx

= W
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De laatste twee vergelijkingen representeren de toegevoegde waarde en
de werkgelegenheid. Ook kunnen invoer- en uitvoervergelijkingen worden
toegevoegd, zodat betalingsbalanseffecten kunnen worden bepaald. Het
model kan nationaal van opzet zijn of worden geformuleerd als een interregionaal model. Dit laatste is gewenst om de gevolgen van de emissies te kunnen beoordelen. Deze emissies kunnen worden opgenomen door
het model uit te briiden met een matrix van emissiecoëfficiënten, P.
Met het model wordt een beschrijving gegeven van de bestaande structuur, Naast bepaling van het directe en indirecte energieverbruik kan
een gevoeligheidsa~alyse van de bestaande situatie worden gemaakt. Dit
kan het eenvoudigst gebeuren door het model te formuleren als een lineair programmeringsmodel met restricties op produktiecapacíteit, beschikbare energie en arbeid. Mogelijk is om een enkelvoudige doelstelling te maximeren, bijvoorbeeld de toegevoegde waarde, Anderzijds is
maximering van een set doelstellingen mogelijk via multi-criteria analyse. Gezien de structuur van het model is het geschikt voor analyse
van korte termijnverstoringen in de energievoorziening en bepaling van
een optimale toewijzing in zulk een situatie. Een uitgebreidere uiteenzetting wordt gegeven in [i] en [2]. Vanwege de exogeen veronderstelde
prijzen en de afwezigheid van substitutiemogelijkheden, leent het model
zich minder voor het opstellen van projecties over een langere periode.
Deze mogelijkheid wordt nu in beschouwing genomen.

5.4.2..!~put-output model met substitutiemq$£!!lhh£~£~
Dit model vormt een verfijning van het in 5.4.1. beschreven model met
betrekking tot de produktiemogelijkheden.
Aangenomen wordt dat substitutie ge~nduceerd wordt door verandering in
relatieve prijzen. Dit impliceert dat per sector een produktiefunctie
moet worden bepaald, waarin deze effecten tot uitdrukking worden gebracht. Gekozen is voor een zodanig algemene functionele vorm dat deze
kan worden besehonwd als een lokale benadering van een willekeurige
tweemaal continu differentieerbare produktie- of kostenfunctie. Hieraan
voldoet de translogfunctie, gerepresenteerd door een tweede orde
Taylor-reeks ontwikkeling. Wij gaan uit van een lineair-homogene kostenfunctie en veronderstellen kostenmini~erend gedrag aan de zijde van
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de ondernemers. Aldus resulteert per sector s, de volgende functie:
I
I
inPs = ~s + E Ei sinP1 + ½ Z
i=l
i=l

I
~ 8131nPllnP3
s

waarbij pi de prijzen van de inputs weergeven (i=l, I) en Ps de
sectorkosten per eenheid. Bij volledige vrije mededinging op de outputmarkt komt dit overeen met de afzetprijs.
Substitutie- en prijselasticiteiten kunnen uitgedrukt worden in de Bcoëfficiënten en kunnen per waarnemingsperiode verschillen. Technische
vooruitgang kan via een factor t in bovenstaande vergelijking worden
gelntrodueeerd. Wordt deze onafhankelijk van de inputprijzen verondersteld, dan is er sprake van Hicks-neutrale technische vooruitgang.
Empirisch is geen onderscheid te bepalen tussen deze technische vooruitgang en een winstopslag boven de kosten. Door parti~le differentiëring van de price possibility frontier naar pi worden vraagvergeliji
kingen naar inputs, ss~ verkregen als functie van de prijzen van de
inputs, in de vorm van optimale kostenaandelen per eenheid output:
I
"" ¯
+ E m131nPI, i = l,I
s
j=l s

si = ~i
s

waarbij
i pi . Xi
s
s
P * X
s
s

Als gevolg van lineaire homogeniteit moet voldaan worden aan:

I
E Bi = I en
i=l s

I
""
Z ~13 = 0 , j = i,I
i=l s

Voorts wegens symmetrie van de Slutsky-matrix:

~13 = ~31 voor alle i,j, i # j
S

s
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Deze vergelijkingen worden gekarakteriseerd door parameterrestricties
over de vergelijkiugen en worden simultaan geschat. Om schattingsteehnische redenen wordt tevens aangenomen dat de inputstructuur separabel
is in inputgroepen als kapitaal (K), arbeid (L)~ energie (E) en materialen (M). Optlmering vindt nu in twee fasen plaats, door eerst een
stelsel te specificeren voor elke inputgroep, waarbij K en L reeds als
aggregaten worden beschouwd, en vervolgens een stelsel voor de zogenaamde KLEM-aggregaten te specificeren. Per sector worden drie price
possibility frontiers berekend, waarmee dus prijs- en substitutie-elasticiteiten bepaald zijn. Met behulp van gegeven exogene prijzen van
kapitaal, arbeid en invoer kunnen optimale kostenaandelen worden gegenereerd en de sectorprijzen endogeen worden bepaald~ Aldus wordt een
nieuwe input-output structuur verkregen, die consistent is in volume en
waarde. Dit geldt ook voor de energiehalans. In feite is de E-matrix in
de input-output structuur gelncorporeerd. Dit model is beter geschikt
voor het maken van projecties op langere termijn, vooral in combinatie
met een uitgewerkt macro-economisch model. Een meer gedetailleerde
uiteenzetting is te vinden in [3] en [4].

5.4.3. Gelntegreerd macro-sector model

Het is in dit bestek niet mogelijk een volledige beschrijving van het
multi-sector model te geven. Hiervoor verwijzen wij naar [5]. Wij zullen slechts in het kort enkele karakteristieken schetsen van het model,
dat betrekking heeft op de middellange termijn. Wezenlijk is de integratie van de vraagzijde met de aanbodzijde en de disaggregatie naar
sectoren op een zodanige wijze dat consistentie met de macro-economische beschriJving gehandhaafd blijft. Het produktieblok heeft vooralsnog de input-output structuur met vaste technische eo~ffiei~nten,
zoals in 5.4.1. is uiteengezet. De afzetprijzen van de sectoren worden
bepaald uit de kostenontwikkeling. Aan de vraagzijde zijn de consumptieve bestedingen afhankelijk van de prijzen en het beschikbare inkomen. De herkomst van de consumptiegoederen en de investeringsgoederen
naar binnenlandse produktie of invoer is mede afhankelijk van de relatieve prijzen. Ook de expert is afhankelijk van de priJsontwikkelíng.
De materiële overheidsbestedingen zijn exogeen geraamd. Belastingen,
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premies en overdrachtsuitgaven zijn evenwel endogeen. De vraag naar de
primaire produktiefactoren, arbeid en kapitaal wordt endogeen bepaald.
Invoerprijzen zijn exogeen.
Wat betreft het prijsverloop van energiedragers zullen wij aangeven hoe
een verandering in de invoerprijs van energie, bijvoorbeeld een prijsstijging van ruwe olie, in het model doorwerkto Allereerst zal er een
opwaartse druk op de kosten ontstaan, die in de prijzen van de energieprodukten wordt doorberekend al naargelang de marktsituatie. De kosten
van de energieverbruikende seotoren zullen hierdoor eveneens toenemen
en afhankelijk van de mate waarin energie wordt verbruikt in de afzetprijs worden doorberekendo Deze prijsveranderingen induceren veranderingen in de vraag bij de eonsumenten. De afzet wordt verder beinvloed
door de zich wijzigende inkomensontwikkeling als gevolg van de kostenverhoging. De eventuele verandering in de concurrentiepositie ten opziohte van het buitenland, geîndueee~~d door de relatieve prijsontwikkeling, kan leiden tot een verandering in het aandeel van de binnenlandse
produktie in de afzet. Zo ontstaat er een algehele doorwerking op produktie, inkomen, werkgelegenheid, prijsniveau en betalingsbalans, en
wel op zodanige wijze dat de seetorale ontwikkeling consistent is met
de mairo-economische ontwikkeling.
Het bijbehorende energieverbruik en de energiebalans zijn in principe
op eenvoudige wijze te bepalen. Door het opnemen van beleidsopties
naast de exogene ontwikkeling kan een algeheel toekomstbeeld worden
verkregen. Vanzelfsprekend is de geldigheid hiervan mede afhankelijk
van de veronderstellingen van het model~ de geschetste exogene omstandigheden, alsmede de betrouwbaarheid van de statistische gegevens.
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6. GASPROGNOSES BIJ GASUNIE~ EEN DRIETRAPSRAKET

door drs. JoH. Lambere, drs. H.J. Noteboom en drs. J.P.Ao KoelschlJn
N.V. Nederlandse Gasunle

6.1. Inleiding
Sinds het begin der jaren zeventig maakt Gasunie jaarlijks een Plan van
Gasafzet waarin de geraamde ontwikkeling van het gasverbruik in de
diverse gasverbruikende sectoren voor ons land voor de eerstkomende 25
jaar wordt weergegeven [i].
Daarbij deed zich steeds meer de behoefte gevoelen een zo goed mogelijk
inzi~ht in de ontwikkeling van het totale binnenlandse energieverbruik
per sector te verkrijgen. Immers, deze bepaalt in hoge mate de potentiële gasafzet.
Voor het opmaken van een prognose voor het energieverbruik is kennis
nodig van de invloed daarop van omvang en richting van de eConomische
groei in ons land.
De prognosewerkzaamheden starten dan ook met analyseren en kiezen van
economische uitgangspunten. Hiermee worden energieramingen opgesteld
waarbij voorts rekening wordt gehouden met tal van andere factoren die
van invloed zijn op het energieverbruik per sector. Tevens wordt per
sector de inzet van energiedragers belicht. Daarbij wordt rekening
gehouden met het beleid terzake. Zo zullen de beleidslijnen die gelden
voor het Plan van Gasafzet mede bepalend zijn voor de mate waarin aardgas in de diverse seetoren kan worden ingezet. Anderzijds oriënteert
het Plan van Gasafzet zich op de door Gasunie aldus opgestelde energieramingeno Het zal duidelijk zijn dat aldus een integratie van de energiehuishouding, zoals Gasunie die ziet~ en haar Plan van Gasafzet wordt
bereikt.
Het Plan van Gasafzet vormt derhalve de laatste trap van een drietrapsraket. Doel van deze drletrapsraket is de optimale allokatie van het
beschikbare aardgasaanbod, terwíjl ook de gewenste omva~g van dat aanbod uit het totale energiebeeld kan worden afgeleid. De raket wordt
jaarlijks bijgestuurd omdat zelfs kleine koerscorrecties op een termijn
van 25 Jaar relatief grote gevolgen kunnen hebben.
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Een samenvatting van energieprognoses en dit Plan vindt men in de
Gasunie-publicatie van het Plan van Gasafzet.
De nu volgende beschrijving van het economische model en met name de
uitgangspunten en uitkomsten van de Gasunie-scenario’s is gebaseerd op
het werk dat in 1981 werd verricht. Hoewel de methode van werken niet
wezenlijk is veranders, is dat wel het geval voor de meeste uitgangspunten en uitkomsten. Dit geldt evenzeer voor de meeste uitgangspunten
en resultaten van het energiegedeelte (zie 6.3, en 6.4.).

6.2. De eerste trap, het economisch model

Het model raamt de staat van nationale middelen en bestedingeno Het
vertrekpunt ligt bij de nationale middelen, met als voornaamste input
de produktie van de sector bedrijven.
Deze produktie wordt exogeen geraamd aan de hand van bedrijfstakverkenningen, waarbij dit jaar voor het eerst de verwachte afzet centraal is
gesteld. In voorgaande jaren was primair sprake van een aanbodbenadering (in de zin van toegevoegde waarde), uitgaande van de produktiviteitsontwikkeling en het beschikbaar arbeidsvolume. Aangezien dit evenwel geen bevredigende verklaring opleverde voor de bij de veronderstelde macrogroei resulterende werkloosheid, is overgestapt op een vraagzijdige benadering van de produktie per bedrijfstak. Dit maakte verder
mogelijk dat de weinig realistische veronderstelling bij de aanbodhenadering, namelijk dat de werkgelegenheid in dezelfde verhouding als in
het basisjaar over de diverse sectoren verdeeld zou blijven, kon worden
verlaten.
Voor de raming van de produktie vormen de gebruikte scenario’s voor de
groei van het Bruto Nationaal Produkt het centrale uitgangspunt. De
filosofie hierbij is geweest dat mensen zich steeds verder zullen blijven ontwikkelen, waardoor ook de produktiviteitsstijging kan blijven
doorgaan. Deze kan vertaald worden in òf meer, òf betere produkten
en/of in meer vrije tijd. Verder is tegelijk aangenomen dat de voortgebrachte produktie ook zal kunnen worden afgezet; omdat inzake de totale
behoeftebevrediging van de economische objecten .voorshands geen verzadiging is aangenomen. Voor de afzonderlijke sectoren kunnen echter wel
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ín meer of mindere mate verzadigingsverschijnselen optreden. Vandaar
dat per sector de te verwachten produktie op vraaganalyse is gebaseerd.
Kortom, de aangebrachte differentiatie ten opzichte van de macrogroei
berust op afzetzijdige overwegingen. De macrogroei zelf is ingegeven
door zowel vraagzijdige als produktiezijdige overwegingen.

6.2.2. Scenario’s, ene~$~£~~~~~~~_~~ economische
Energie ri~sscenario’s
Gasunie ziet in hoofdlijnen twee energieprijsscenario’s als mogelijkheid:
i. een gem~tigde, gelijkmatig verlopende stijging van de reële energieprijzen, uitgaande van het in 1980 bereikte niveau;
2. een schoksgewijs verlopende prijsontwikkeling, waarbij de gemiddelde
prijsstijging tot 1990 aanmerkelijk hoger is dan bij scenario i. Na
1990 zet een trend in naar uiteindelijk hetzelfde prijsniveau als
onder het scenario i.

De Gasunie ziet een duidelijk verschil in effecten van energieprijsstijgingen op korte termijn (1980-1985) en langere termijn (1985-2000).
De verdubbeling van de olieprijs in 1979 zal pas vanaf 1985 tot belangrijke s~ructurele wijzigingen in het energie-aanbod gaan leiden. Er
zullen dan terugkoppelingseffeeten optreden die een merkbaar prijsdrukkende invloed hebben. Tot de terugkoppelingseffecten kunnen worden gerekend:
o meer inzet van andere energiesoorten zoals kolen, kenenergie~ stromingsenergieën;
de inzet van vervangende oliesoorten uit kolen, teerzanden, schaalolieën;
de inzet van vòòr de verdubbeling van de olieprijs economisch submarginale olie- en gasvelden;
de inzet van meer energiebesparende investeringen.
Tot 1985 zijn er praktisch gesproken geen vervangende energiebronnen
die een aanmerkelijke vermindering van de olieproduktie kunnen opvangen, Overwegende dat de vraag naar olieprodukt~n op korte termijn zeer
inelastisch is, kan de olieprijs op sommige momenten bij aanbodversto-
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ringen zeer hoog worden. Bij scenario 2 is daarvan uitgegaan. Wel moet
bedacht worden dat ook dit scenario er van uitgaat dat deze verstoringen niet verder gaan dan een produktiedaling van ruwe olie van ongeveer
10% ten opzichte van wat de markt op een gegeven ogenblik vraagt. Daarboven kan van catastrofale ontwikkelingen gesproken worden, die niet in
een hanteerbaar scenario te rangen zijn. Scenario i beschrijft de ontwikkelingen bij een zich meer evenwichtig ontwikkelende oliemarkt.
Op de lange termijn zal de veronderstelde olieprijs zich in beide scenario’s evenwel stabiliseren rond een niveau van $ 50/vat~ uitgedrukt
in guldens in 1980. Dit niveau wordt bepaald door de kostprijs van die
energiedragers die met de dan gangbare technieken in zodanig grote omyang kunnen worden aangeboden dat een plafond gesteld wordt aan een
verdere olieprijsstijging.
Keuze van uit te werken scenario’s
De beleidswaarde van het opstellen van scenario’s ligt vooral in het
scheppen van een zodanige flexibiliteit (in de middelen om beleid te
realiseren) dat ook bij het uitkomen van de twee uiterste scenario’s
waaraan nog een zekere realiteitswaarde wordt toegekend, de situatie
beheersbaar blijft.
Wellicht zullen de capaciteitsgrenzen inzake de inzet van steeds meer
energie en grondstoffen in zicht komen, doch door een verdere veredeling van de produktie en door een groeiende produktie van diensten
blijft een verdere groei van de toegevoegde waarde alleszins waarschijnlijk. De Gasunie gaat uit van de natuurlijke inventiviteit van de
mens die hem er steeds weer in doet slagen "met minder meer te doen".
Groei aan toegevoegde waarde behoeft dan ook geenszins te betekenen dat
de fysieke produktie en daarmee de vervuiling ook zal blijven toenemen.
Integendeel, een aanpak van de vervuiling kan ook toegevoegde waarde
opleveren.
Samenvattend resulteren de volgende twee uit te werken scenario’s.
Groeiscenario
In het groeiscenario is sprake van een gelijkmatige energieprijsstijging van, in constante prijzen gerekend, circa 2% per jaar.
De groei van het Bruto Nationaal Produkt blijft onder invloed van de
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grote olieprijsstijging in 1979, aanvankelijk beperkt tot 2% per jaar,
over de periode 1980-1985.
Vanaf 1985 kan deze groei toenemen tot wellicht 3% per jaar (exclusief
de produktie van de gassector). Met inbegrip van de sector gas bedraagt
de groei van het Bruto Nationaal Produkt na 1985 2~8% per jaar.
Stagnatie- en Herstelscenario
Dit scenario wordt gekenmerkt door schoksgewijze energieprijsverhogingen~ die in de periode 1980-1985 tot afbraak van economische activiteiten leiden. De economie komt daardoor in 1980-1985 gemiddeld op de
nullijn. Na 1985 komt een geleidelijk herstel van de economie op gang,
onder meer stoelend op een aangepaste produktiestructuur. De gemiddelde
economische groei in de periode 1985-2000 (exclusief de produktie van
de gassector) komt hierbij uit op 2% per jaar. Met inbegrip van de
produktie van de gassector bedraagt de groei in de periode 1985-2000
1,6% per jaar.
Recapitulerend:

Groeivoeten B.N.P./jaar*

Groeiscenario
Stagnatie- en Herstelscenario

1980-1985

1986-2000

2%
0%

3%
2%

*Exclusief de gassector
In de tabellen 6.1. en 6.2. zijn de groeiramingen van enige belangrijke
macro-economische grootheden en economische sectoren aangegeven.

Tabel 6.1. Ontwikkeling van macro-economische grootheden (in % per
jaar)
(volgens raming 1981)
Groeiscenario

Stagnatie- en Herstelscenario

1980-2000

1980-2000

B.N.Po (incl. gas)

2.5

I~3

Industriële produktie

3.7

2.4

Diensten

2.8

1.2

Part. consumptie

2.5

0°8

Netto bedrijfsinv.

2.1

-i.0

Uitvoer (excl. aardgas)

3.6

2.1
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Tabel 6.2. Groeiramingen van enkele belangrijke economische sectoren
(in % per jaar)

Groeiscenario
1980-1985

1985-2000

Voedings- en genotmiddelen

3,3

4,0

Baslschemle

1,5

3,8

Overige chemie

2,8

4,5

Basismetaal

2,5

3,5

Overige metaal

3,3

4,0

Diensten

2,3

3,0

Stagnatie- en Herstelscenario
1980-1985

1985-2000

0,6

3,0

-0,5

3,2

Overige chemie

0

3,5

Basismetaal

0,5

3,5

Overige metaal

-0,5

3,0

Díenstensector

0,3

1,5

Voedings- en genotmiddelen
Basischemie

6.2.3. Functie van het ~~gbruikte model
Ultgaande van de beide scenario’s aangaande de B.N.P.-groei heeft het
ontwlkkelde model de functie van:
. reken- en denkmodel;
¯ het verkrijgen van de beoogde consistentie;
¯ het hewerkstelligen van de beoogde terugkoppelingen.

De beoogde consistentie heeft hierbij vooral betrekking op die tussen
de geraamde produktlegroel per bedrijfstak en de diverse macro-economische grootheden enerzijds en tussen de laatsten onderling anderzijds.
Qua terugkoppeling kan onder meer worden gewezen op de particuliere
consumptie, de voornaamste endogene grootheid in het model, die mede
een referentie vormt voor de raming van het particuliere energleverbruik.
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Veel aandacht is besteed aan de onderlinge consistentie van de uitkomsten~ Zo is bijvoorbeeld nagegaan of de groei van àe to~gevoegde waarde
per sector consistent is met de groei van de export die, zoals nog zal
worden aangeduid, per definitie gelijk is gesteld aan de import. Uitgaande van constante exportquoten per bedrijfstak blijkt dit het geval
te zijn. Verder is nagegaan of de geraamde exportgroei consistent is
met realisatieverwachtingen omtrent de groei van de wereldhandel en het
aandeel van Nederland daarin.

6.2.4. Structuur en werkin$ van het model
Het model is opgezet als structuurmodel en niet als conjunctuurmodel.
Afgezien is daarom van vertragingseffecten; ook de endogene terugkoppelingseffecten zijn zeer summier. Het is een niet-iteratief model. De
berekening van een variabele is in een keer over de gehele periode uitgevoerd. Verder is sprake van een naar verhouding groot aantal exogene
variabelen.
Bijlage I geeft een opsomming van alle exogene en endogene variabelen
in het model. Hierbij is onderseheid gemaekt tussen endogene variabelen
met een constante quote en "echte endogenen".
Het model differentieert de produktie van bedrijven naar 18 sectoren,
waaronder 13 industriële bedrijfstakken. Deze indeling is mede ingegeyen door de energie-intensiteit van de bedriJfstakken. Het startpunt
van de modelberekeningen ligt bij de produktie van deze 18 sectoren.
Deze bepaalt, uitgaande van de exogeen ingezette produk~iviteitsontwikkeling per sector, de werkgelegenheid. Verder bepaalt de produktie de
netto-investeringen. Essentieel in de netto-investeringsvergelijking is
dat de bruto marginale kapitaalcoëfficiënt per bedrijfstak wordt betrokken op de gemiddelde absolute groei van de toegevoegde waarde over
de eerstvolgende 7 jaar. Daarbij is een geleidelijke toename van deze
coëfficiënt verondersteld als gevolg van onder meer milieu- en veiligheidseisen (aangenomen is een vergroting van i% per jaar gedurende 15
jaar tot 1995).
De herinvesteringen worden bepaald aan de hand van de totale investeringen van alle bedrijven van 20 jaar eerder. Teneinde van conjuncturele fluctuaties te abstraheren, wordt de herinvestering berekend als ge-
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wogen gemiddelde van de bruto investering in de perioden t-19, t-20~
t-21. De herinvesteringen worden niet per bedrijfstak gespecificeerd.
Verder worden ze met 10% verhoogd vanwege de veronderstelde trend van
een meer kapitaalintensieve produktíe¯ Tenslotte worden nog de investeringen in energiebesparing, woningen en de overheidsinvesteringen opgevoerd (alle drie autonoom).
Door de som van investeringen van bedrijven en in woningen telkens over
20 jaar te cumuleren ontstaat jaarlijks een benadering van de kapitaalgoederenvoorraad. Hieruit worden vervolgens de afschriJvingen berekend.
Voor de afschrijvingen van de overheid is dezelfde procedure toegepast.
Het Bruto Nationaal Produkt kan nu worden berekend door bij de bruto
produktie van bedrijven tegen marktprijzen op te tellen:
. de afschrljvingen van de overheid;
. de netto produktie van de overheid;
¯ het saldo van de inkomensoverdrachten met het buitenland.
Na het in mindering brengen op het Bruto Nationaal Produkt van de overheidsconsumptie (autonoom), de lonen en salarissen van de overheid (die
samenhangen met de overheidsproduktie) en de totale investeringen resteert de particuliere consumptie.

Daarna kan aan de hand van de invoerquoten van de diverse sectoren de
totale invoer worden geschat.
De invoerqaoten zijn gespecifieeerà naar de produktie respectievelijk
investeringen van de sector bedrijven zowel als van de sector overheid
en naar de particulíere consumptíe¯ Hiermee zijn alle eomponenten van
de nationale middelen geraamd.
Aan de bestedingenkant wordt de export gelijkgesteld aan de import,
vermeerderd met een structureel uitvoersaldo uit hoofde van kapitaalexport ten behoeve van ontwikkelingshulp (1,5% van het Bruto Nationaal
Produkt). Bij de uitvoer is de export van aardgas autonoom ingevoerd.
Rekening is gehouden met een exogeen geschatte ruilvoetwijziging ten
gevolge van mutaties in de reële energieprijzen (voor het overige worden constante prijzen verondersteld). In figuur 6.1. worden de diverse
relaties voor het model door een pijlendiagram iets aanschouwelijker
gemaakt.
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MIDDELE~

BEST~DINGEN

(I) Raming bruto toegevoegde waarde van de
18 sectoren die tesamen de sector
Bedrijven vormen

(2) Netto investeringen sector Bedrijven =
~ (bruto toegevoegde waarde in de toekomst)

(5) Afschrijvingen kapitaalgoederenvoorraad

(7) Afschrijvingen overheid

(4) Autonome investeringen sector Bedrijvei_

(8) Raming netto produktie overheid

(6) Autonome investeringen overheid

(10) Inkomens naar buitenland (autonoom)

(9) Lonen en salarissen overheid

(12) Saldo inkomensten overdrachten met
het buitenland

(~~)

(13) Bruto Nationaal Pr~dukt = (I)+ (7)+ (8)
÷ (12)

(14) Consumptie overheid (autonoom)

(15)

(16) Invoer

Inkomens uit buitenland (autonoom)

Particuliere consumptie =
(13)
(2)

(17)

~

(18) Totaal middelen = (13) + (16) + (10)

-

{3)

Uitvoer

(19) Totaal bestedingen = Totaal middelen

Werkgelegenheid
(22) Wet kloosheid

i

(21) Aanbod v~n arbeid

Figuur 6.1. Schematische voorstelling van het economisch model.
Het getal tussen de haken () geeft de volgorde van de bepaling
van de diverse grootheden aan.

|
(14)

(4)

-
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In het model zijn alle prijzen constant verondersteld behalve de energieprljzen. Deze zijn verwerkt in de ruilvoetmutaties die van invloed
zijn op de particuliere eonsumptiegroei vanwege het balanskarakter van
deze laatste grootheid.

6.3. De tweede trap, de energetische bovenbouw
De energiesector is opgesplitst in acht sectoren, waarbij voor elke
sector een specifieke benadering is gevolgd voor zowel de raming van de
totale behoefte als voor de dekking daarvan per energiedrager. Als
energiedragers zijn onderscheiden:
¯ gas;
¯ olie;
¯ kolen;
. kernenergie;
¯ stromingsenergie (æoals uit zon, wind en biomassa).
0nderstaand een globale beschrijving van de raming per sector° Zie ook
figuur 6.2. voor een schema van de veronderstelde samenhang tussen
economie en energiesector.
Huishoudingen
De raming is primair gebaseerd op de schatting van een groot aantal
fysieke eenheden, zoals:
¯ groei woningbestand, gespecificeerd naar type woning en isolatiegraad;
¯ penetratie van centrale verwarming;
¯ penetratie van energie-efficiëntere apparatuur;
¯ penetratie en specifiek verbruik van elektrische toestellen.
Hierbij is voor de tweede en in sterkere mate nog voor de laatste factor het verschil per scenario verondersteld. Een directe kwantitatieve
relatie met het economisch model is evenwel niet gelegd.
Behalve voor bovengenoemde fysieke elementen is ook een expliciete
veronderstelling gedaan over het gedrag van de huishoudelijke verbruiker ten aanzien van het gebruik van energie. In het Stagnatie- en Herstelscenario zal uit dezen hoofde tot 1990 iets meer worden bespaard
dan onder het Groeiseenario.

i

(5) COncurrentie-analyses

Industrie (energetisch)
Industrie (non-ener9etisch}
Verkeer; Die~stensector

in de industrie

i (12) Economische overwegingen
Technische mogelijkheden
Milieu-aspecten

Figuur 6.2. Samenhang economie en energlesector

I (I01 Hu~shoudingen, glastuinbouw,

~
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Tuinders
Voor deze sector is evenmin een kwantitatieve relatie met het economische model gelegd. Het verschil in uitbreiding van het areaal verwarmd glasoppervlak is tentatief ingeschat. De te bereiken besparingspercentages zijn wel onder beide scenario’s gelijk verondersteldo
Utiliteits- en dienstensector
De prognose hiervoor is wel expliciet gekoppeld aan de uitkomsten van
het model, te weten aan de groei van de toegevoegde waarde van de dienstensector. Inzake de besparingen ten gevol~e van energiebewust gedrag
is voorts een sneller effect verondersteld bij het Stagnatie~ en Herstelsnenario.
Industrie
Hierbij geldt de toegevoegde waarde per bedrijfstak als uitgangspunt
(waarbij zoals reeds vermeld het gebruikte model de benogde consistentie tussen de groei per bedrijfstak en de macrogroei heeft bewerkstelligd). Vervolgens zijn de besparingen per bedrijfstak ingeschat aan de
hand van de specifieke toepassingen van energie en de daarbij mogelijke
besparingstechnieken. Besparingen zijn hierbij gedefinieerd als de ten
gevolge van specifieke investeringen, andere organisatie en wijziging
in gedrag benodigde vermindering van input aan energie ter voortbrenging van een identiek eindprodukt. Minder input die het gevolg is van
een wijziging in de aard van het eindprodukt of het totale produktieassortiment wordt als zogenaamd structuureffect beschouwd.
De omvang van dèze structuureffecten hangt onder meer af van de mate
van energie-intensiteit en heterogeniteit van de desbetreffende bedrijfstak. Voorts speelt de dynamiek der bedrijfstak een rol, zoals tot
uiting komt in de gemiddelde leeftijd van een produkt. Ook de positie
in de bedrijfskolom kan van belang zijn. Omdat de hier genoemde invloeden niet getalsmatig zijn weer te geven, zijn hun gevolgen voorlopig
ingeschat.
Bij het schatten van de besparingen komen de geraamde energieprijzen te
hulp, omdat aan de hand hiervan en de veronderstelde gewenste terugverdienperioden, de omvang van de investeringen in energiebesparing kan
worden ingeschat. (Deze investeringen verschijnen overigens weer in het
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economisch model als exogene grootheid).
Vervolgens worden de zogenoemde structuureffecten geraamd, eveneens per
bedrijfstak. Bovenstaande benadering is zowel voor het gebruik van primaire energie als voor de elektriciteitsbehoefte gevolgdo
Industrie, non-energetisch
Het non-energetisch verbruik (dat het verbruik van non-energetische
produkten zoals bitumen en smeermiddelen omvat, alsmede het gebruik van
energiedragers als grondstof voor petrochemische doeleinden) is op analoge wijze als het energetisch verbruik ingeschat, dus ook per bedrijfstak. In principe is uitgegaan van een rechtevenredig verband tussen energieverbruik en toegevoegde waarde. Vervolgens zijn ook hier mogelijke besparingen en structuureffecten geschat.
Openbare elektrische centrales
Gestart is met een schatting van de elektriciteitsbehoefte van alle
onderscheiden sectoren. Hierbij is vrijwel dezelfde benadering gevolgd
als voor het primaire energieverbruik. Voor de elektriciteitsgiganten
is echter een afzonderlijke schatting gemaakt.
Na schatting van de elektriciteitsbehoefte per sector is vervolgens het
door de openbare centrales te dekken aandeel geraamd. Daartoe is een
raming gemaakt van de elektriciteitsproduktie van zelfopwekkers. Hieruit en uit de totale elektriciteitsbehoefte resuìteert de benodigde op
te wekken elektriciteit door openbare centrales.
De voor zelfopwekkers en stadverwarmingsbedrijven benodigde hoeveelheid
primaire energie, voorzover de daarmee opgewekte elektricíteit aan het
openbare net wordt geleverd, wordt evenwel ook toegerekend aan het primaire energieverhruik ten hehoeve van elektrieiteitsopwekking.

Verkeer
De groei van het energieverbruik is opgehangen aan de gemiddelde groei
(ongewogen) van de particuliere consumptie, industriële produktie en
dienstensector~ Voor het jaar 2000 wordt voorts een besparing van 20%
verondersteld.
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Eigen verbruik energiesector en verliezen
Hierin zijn ondergebracht de raffinaderijen, de cokesfabrieken en de
mutatieverliezen bij kolenvergassing. Deze mutatieverliezen betreffen
zowel die bij de openbare kolenvergassing, waarbij distributie van het
kolengas via het openbare net plaatsvindt, als bij industriële kolenvergassing. Tenslotte komen in deze rubriek de gasdistributieverliezen
voor en het eigen verbruik van Gasunie.

6.4. De derde trap, de inzet van energiedragers
Als eenmaal de totale energiebehoefte is geprognosticeerd, wordt per
sector de dekking er van geraamd. Zoals in de inleiding vermeld, vormt
dit een voornaam uitgangspunt bij het opmaken van het Plan van Gasafzet. Hierbij is bezien welke energiedragers op basis van beschikbaarheid, technische kwalificaties, milieu-aspecten en prijs in aanmerking
komen. Voorts wordt rekening gehouden met het in ons land voorgestane
beleid, zoals spreiding van energiebronnen. Verder is aangegeven welke
energiedragers in principe een balansfunctie zullen vervullen wanneer
beide seenario’s qua energiebehoefte met elkaar worden vergeleken.
Tenslotte is de verwachte bijdrage van energie uit aardwarmte, wind,
zou en biomassa aangegeven, waarbij energie uit wind in 2000 de grootste bijdrage van deze vier energievormen zal leveren, dat wil zeggen
globaal 1% van het totale primaire verbruik in het jaar 2000.
In een aantal sectoren wordt op afzienbare termijn de keuze van de
energiedrager door bovengenoemde factoren feitelijk tot één beperkt.
Voor de industrie en de openbare eentrales zijn echter meerdere opties denkbaar. Daarvoor is met name aan de mogelijke herintroduetie van
kolen veel aandacht besteed. Daarbij is rekening gehouden met nog verwachte technologische ontwikkelingen op het gebied van wervellaagverbranding en kolenvergassing. In het Plan van Gasafzet is in die zin met
de inzet van kolen in de industrie rekening gehouden [I].
Verder is rekening gehouden met de invloed op de inzet van aardgas van
de verdere ontwikkeling van stadsverwarming en de reeds vermelde stromingsenergieën.
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Inzake de inzet van aardgas wordt er hierbij steeds van uitgegaan dat
het gas speciaal daar word~ ingezet waar het ten opzichte van andere
energiedragers een duidelijke premiewaarde zal blijven houden.
Op grond van prijsoverwegingen en rekening houdend met het beleid inzake olie is ultgegaan van een geleidelijke vermindering van de hoeveelheid daarvan bij de utiliteits- en dienstensector, de industrie voor
energetische doeleinden en de centraleso

6.5. Literatuur

Gasunie
Plan van Gasafzet 1981
1981, Groningen
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BIJLAGE i. Overzicht van de exogene en endogene variabelen in het
model.

EXOGEEN
- Produktie per bedrijfsseetor
- Netto produktie overheid (= lenen + salarissen)
- Prlmaire inkomens naar buitenland
- Prlmaire inkomens van buitenland
- Investeringen in energiebesparlng
- Investeringen overheid
- Investeringen ín woningen
- Netto ateriële overheldseonsumptie
- Ruilvoetmutatie (ofwel nationaal koepkracht verlles/winst)
- ~xport aardgas
- Arheldsproduktivltelt per bedrljfssector
- Ontwikkeling beroepsbevolking

ENDOGEEN (~iddels constante quote)
- Indirecte belasting minus subsldies
- Afschrijvingen bedrijven
- Afschrijvingen overheid
- Invoer ten behoeve van produktie bedrijven
- Invoer ten behoeve van investeringen bedrijven
- Invoer ten behoeve van produktle overheid
- Invoer ten behoeve van investeringen overheid
- Invoer ten behoeve van particuliere consumptie
- Uitvoersaldo
- Herinvesteringen bedrijven
- Export

ENDOGEEN ("echt endogeen")
- Particuliere consumptie
- Netto investeringen bedrijven
- Werkloosheid
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7. DE PLANNING VAN DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING IN NEDERLAND
(ELEKTRICITEITSPLAN)

door drs. J.M. van den Berg en ir. K. Wassenaar
TEA, KEMUk, N.V. SEP
7.1. Inleiding
Uitgangspunt voor de opstelling van een elektriciteitsplan door de
elektriciteitsproduktiebedrijven is dat indien er een bepaalde vraag
is~ zij tot taak hebben daaraan te voldoen. Het jaarlijks vast te stellen elektriciteitsplan is bedoeld om aan te geven hoe dat voor de
eerstkomende jaren zal moeten.
Reeds in 1949, het jaar dat de N.V. SEP is opgericht, werd een eerste
elektriciteítsplan opgesteld dat in feite niet veel meer was dan de
samenvoeging van alle plannen die bij de afzonderlijke elektriciteitsbedrijven aanwezig waren rekening hoadend met diversiteitsfactoren. Er
waren in die tijd al diverse hoogspanningskoppelingen tussen verschillende bedrijven aanwezig, met het doel elkaar onderling Bijstand te
kunnen verlenen.
Bij het groter worden van de produktie-eenheden en gezien het feit dat
de 150 kV-verbindingen niet alleen meer voor transport en koppelíng
dienden maar steeds meer een distributiekarakter kregen, werd - om de
continu%teit van de levering te garanderen - besloten tot het bouwen
van het 380 kV-net, in het midden van de zestiger jaren. Uitgerekend
kon worden dat met een sterk 380 kV-net, dat alle produktiecentra met
elkaar zou verbinden, de mogelijkheid aanwezig bleef om de eenheidsgrootte bij uitbreidingen zodanig te bepalen dat zij op de totale landelijke, maximale belasting zou kunnen worden afgestemd. Bij een eenheidsgrootte van 4% à 6% van de landelijke maximale belasting (ca. 9000
MWe in 1980, zie figuur 7.6.), zou men ook regeltechnisch bij het
uitvallen van deze grootste eenheid geen problemen ondervinden.
Daar deze eenheidsgrootte op de landelijke maximale belasting was afgestemd, was de eenheid veel groter dan nodig voor de voorziening van de
eigen regio. De voordelen bij schaalvergroting, zowel wat betreft de
investeringskosten als de rendementsverbetering, zo werd berekend, wogen ruimschoots op tegen de kosten van het 380 kV-net.
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Daar men in feite nu tevens voor collega-bedrijven produktievermogen
ging opstellen en daaruit energie leveren, is het duidelijk dat man tot
stringente afspraken diende te komen. Afspraken waarbij zou moeten worden vastgesteld welk vermogen voor het land in totaal nodig zou zijn,
alsmede welke eenheidsgrootte op dat ogenblik zou moeten worden toegepast, door wie deze zou worden gebouwd en waar. Door de uitbreiding op
nationale schaal ontstaan er oversehotten aan vermogen bij het ene bedrijf door het bouwen van een voor hem te grote eenheid, en tekorten
bij andere bedrijven. Daar behoren uiteraard varrekenlngen bij. De opzet van planning en verrekening is vastgelegd in de zogenaamde algemene
SEP-overeenkomst. De details zijn in het elektriciteitsplan en andere
uitvoeringsvoorschriften nader ultgewerkto Een eerste opzet van een
Elektriciteitsplan is in 1969 (E-plan 1973/74) gemaakt en na enige
aanpassing bleken de elektrlciteitsplannen voor de volgende vier jaren
uitstekend volgens deze regels tot stand te kunnen komen°
In de periode van opbouw van dit systeem vond een voortdurende groei
plaats van het vermogen. Na de oliecrisls in 1973 is duidelijk gebleken
dat het systeem van een tijdelijk overschot van een paar jaar in de ene
regio en een tekort in de andere regio, niet of nauwelijks werkt in een
periode dat er nauwelijks enige toename van het elektrieiteitsverbruik
optreedt. Deze laatste constatering is dan ook van grote invloed op de
huidige ontwikkelingen van het elektriclteitsplan.

7.2. Opzet huidige elektriciteitsplan
Het huidige elektrlciteitsplan bestrijkt een periode van ii jaar. Daarbij ligt voor de eerste vijf Jaar vast wat er gebouwd moet worden; er
kunnen in deze periode geen veranderingen meer worden aangebracht.
Het zesde jaar, het jaar waarnaar het plan is genoemd, is dan het jaar
waarvoor bindende besluiten moeten worden genomen. Dat wil zeggen dat
de besluiten die voor dat jaar in algemeen overleg zijn genomen, ook
dienen te worden uitgevoerd.
Daarna komt een periode van drie jaar, de zogenaamde voorwaardelijke
jaren. Hierin wordt aangekondigd wat men in deze drie komende jaren aan
uitbreiding verwacht.
Tenslotte wordt aan de negen jaren nog een periode van twee zogenaamde
zichtjaren toegevoegd.
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7.3. Goedkeuringsperiode
De elektriciteitsplannen worden door de Raad van Commissarissen van de
SEP unaniem vastgesteld. Voordien waren ze reeds onderwerp van gesprek
bij de betrokken elektriciteitsbedrijven. In feite betekent dit dat de
provineiale en gemeentelijke overheden, die overigens voor de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk zijn, met de voorstellen hebben ingestemd. Hiermee wordt hopelijk duidelijk gemaakt dat, in tegenstelling
tot veel gehoorde meningen, de elektricitei~svoorziening en -planning
niet een ongecontroleerde zaak van de elektriciteits-lobby is, maar dat
de regionale overheden, en daarmee de politiek, een doorslaggevende
stem in het hele elektriciteitsgebeuren hebben.

Belastingraming
Uitbreidingsmogelijkheden

Concept E-plan

Commissie Samenwerking

Ontwerp E-plan

Raad van Commissarissen

Definitief E-plan

I

SEP-deelnemers

Figuur 7.1. Procedure Elektriciteitsplan
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Na de oliecrisis in 1973 werd de wens van de centrale overheid om meer
invloed te kunnen uitoefenen op het energiegebeuren i.c. het elektriciteitsgebeuren in Nederland~ steeds dringender. De ideeën, zoals dia
omstreeks die tijd leefden bij het Ministerie van Economische Zaken,
zijn vastgelegd in de eerste Nota Energiebeleid die in 1974 het licht
zag, spoedig daarop gevolgd door het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening.
Intensieve besprekingen tussen afgevaardigden van de elektriclteitsbedrijven (SEP) en de Minister van Economische Zaken hebben er in geçesulteerd dat op 3 juli 1975 een convenant kon worden afgesloten tussen
de Minister van Economische Zaken en de elektriciteitsproduktiebedrijven en SEP. In dit convenant is vastgelegd dat een elektriciteitsplan
na goedkeuring door de Raad van Commissarissen van de SEP eerst van
kracht wordt als ook de minister daaraan zijn fiat heeft gegeven (zie
figuur 7.1.). Het eerste plan dat de gehele procedure van het convenant
heeft doorlopen~ is dat van 1982/83.

7.4. Planningsprocedure
Zoals reeds eerder opgemerkt, is naast de Energienota in 1974 het
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening tot stand gekomen, waarin
onder meer de inpassing in de ruimtelijke ordening wordt beschreveno
Dit structuurschema strekt zich uit tot 1990/2000. In beginsel wordt de
elektriciteitsvoorziening als een sector beschouwd, evenals de watervoorziening, woningbouw~ enz., en het is duidelijk dat deze sectorplanning dient te worden getoetst aan het facet ruimtelijke ordening (de
zogaamde facetplanning). De samenhang en gang van zaken is weergegeven
in figuur 7.2. Onder de sector wordt in dit verband verstaan de elektriciteitsvoorziening, dat wil zeggen de gemeentelijke en provinciale
elektriciteitsbedrijven die op het nationale niveau - als onderdeel van
het totale en~rgiebeleid - vallen onder de verantwoordelijkheid van de
Minister van Economische Zaken. Een en ander komt tot uitdrukking in de
planning en besluitvorming ten aanzien van de produktiemiddelen en het
koppelnet als belangrijk fysiek deel van deze sector. Deze planning
vindt plaats ~et het Elektriciteitsplan, hetgeen wordt vastgesteld door
de Raad van Commissarissen van de SEP. Na vaststelling door de Raad van
Commissarissen dient het Plan nog ter goedkeuring aan de Minister van
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Economische Zaken te worden voorgelegd. Deze besluitvorming binnen de
sector wordt gecompleteerd met de vereiste ministeri~le goedkeurlng van
elektriciteitswerken per afzonderlijk project.

FACETPLANNING

SECTORPLANNING

I

3e Nota
Ruimtelijke Ordening

Not’a En’ergiebelei~1

Structuurschema
Elektriciteítsvoorzlening

~Elektriciteitspl~n
~

Figuur 7.2. Plannlngsprocedure
Het facet heeft betrekking op de ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen
het ruimtelljk beleid is gebaseerd op de Wet op de Ruimtelijke Ordeníng
en de Woningwet. De basis hiervan is in feite de gemeentelijke bouwvergunning die dient te worden verstrekt op grond van een gemeentelijk bestemmingsplan en -bouw-verordenlng. De besllssingsbevoegdheid in deze is
dan ook sterk gedecentrallseerd. Het gemeentelijk bestemmingsplan echter dient wel te worden goedgekeurd door de provincie, die ter toetslng
daarvan streekplannen opstelt. Deze streekplannen op~ hun beurt vereisen
goedkeurlng van de RiJksoverheid i.c. de Minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening. De basis van deze toetsing wordt gevormd door
de nationale nota’s met betrekking tot het ruimtel~jk bele~d.
Er is dus een duidelijke wisselwerking tussen de verschillende planningsstadía, waarbij bedacht mag worden dat voor het opstellen van het
str~tuurschema, de facetplanning en een projectplanning, inspraakpro-
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eedures in gang worden gezet. Dit betekent dat er een lange weg afgelegd moet worden voordat een nieuwe hoogspanningslijn of een nieuwe
produktie-eenheid in bedrijf kan worden genomen.
Uit bovenstaande kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat een elektriciteitsplan beslist noodzakelijk is daar het een essenti~le schakel is
in de gehele keren van planningsmaatregelen die moet worden doorlopen.
Een zeer belangrijk facet in de gehele planningsprocedure is het
vaststellen van de toekomstige verhrulken en vermogens. Eerst na vaststelling daarvan kan worden beoordeeld in hoeverre landelijk gezien
uitbreiding nodig is, welke eenheidsgrootte daarbij in aanmerking moet
worden genomen, terwijl bij de keuze van vestigingsplaatsen en brandstoffen meer studie moet worden verricht ter onderbouwing van de argumenten waarom een bepaalde eenheid op een bepaalde plaats gevestigd zou
moeten worden~ wat de voor- en de nadelen van die vestigingsplaats zijn
en tevens waarom bepaalde brandstoffen zouden moeten worden ingezet.

7.5. Prognose
In de eerste periode - voor het in 1977 vastgestelde Elektriciteitsplan
1982/83 - werd de prognose voor het elektrieiteitsplan verkregen door
de individuele prognoses van alle SEP-deelnemers bij elkaar op te tellen. Bij het vaststellen van de landelijke maximale belasting werd rekening gehouden met het feit dat de maximale belasting per deelnemer
niet op hetzelfde tijdstip behoefde op te treden. Men rekende dan ook
met een diversiteitsfactor van 2,5%, die op de som van de deelnemers in
mlndering werd gebracht. Een nadeel van deze wijze van prognosticeren
was wel dat het onduidelijk is in hoeverre dubbeltellingen plaatsvinden~ in het bijzonder ten aanzien van nog nieuw te vestlgen industrieën~ die in verschillende provincies een mogelijkheid tot vestiging
onderzoeken.
Verder lag aan de resulterende prognoses een zeer groot aantal uiteenlopende

veronderstellingen ten grondslag. Daarmee was de in het elek-

triciteitsplan gepresenteerde prognose voor het gehele land weinig inzichtelijk en kon moeiliJk in details worden verdedlgd. Wel werd rekening gehouden met de bevolkingsprognoses~ zoals die sedert 1945 door
het CBS waren opgesteld. Dienovereenkomstig zijn ook de prognoses van
de in het elektriciteitsplan vermelde maximale belastingen aanzienlijk
gedaald.
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Figuur.7.3. Prognoses ten behoeve van het Elektriciteitsplan
opgesteld in de jaren 1968 t/m 1978 en de gerealiseerde
ontwikkeling van de maximale belasting
In figuur 7.3. zijn de prognoses ten behoeve van het Elektriciteitsplan, opgesteld in de jaren 1968 tot heden, en de gerealiseerde ontwikkeling van de maximale belasting aangegeven.
Hierbij kan worden aangetekend dat men een zeer optimistische indruk
had van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Aangezien
het elektriciteitsverbruik een afgeleide is - zij wordt toch verbrulkt
door de apparatuur die in de industrie of huishouding is opgesteld waren ook de elektriciteitsprognoses hoog. Alhoewel in de jaren zestig
zeker een zekere promoting van het gebruik van elektrische apparaten
werd nagestreefd~ moet ten stelligste worden ontkend dat de prognose
van het elektriciteitsverbruik het karakter droeg van "wishful thinking’, waarbij de prognose als ~aakstellend zou z%jn gehanteerd. Het
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moet in hoge mate onwaarschijnlijk worden geacht dat in het verleden de
elektriclteitsprognoses sturend zouden kunnen zijn geweest ten aanzien
van het economische en maatschappelijke gebeuren. Integendeel, in feite
is het elektriciteitsverbruik een gevolg hiervan!
Wel kunnen we momenteel vaststellen dat de hoge prijsstelling van de
energle~ en daardoor tevens van da met dure brandstoffen opgewekte
elektrische energie, een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van
vele takken van industrie. Door de economische recessie en de dalende
koopkracht is tevens een zekere stabilisering in het elektriciteitsverbruik waar te nemen, zelfs in de huishoudelijke sector.

7.6. Procedure ter vaststelling van de prognose
Reeds gerulme tijd wordt gezocht naar een goede methode ter verkrijging
van een betrouwbare prognose. Vooreerat werd een standaardprocedure
voor alle deelnemers gehanteerd~ zljnde een exponentiële trendextrapolatie van de maximale belasting per deelnemer over de afgelopen negen
jaar. De uitkomst van deze prognose werd uiteraard getoetst aan de van
oudsher gehanteerde en meer gedetailleerde prognose van de deelnemers.
Bij te grote afwijkingen was het mogelijk om, zij het met redenen omkleed, af te wljken van bovengenoemde standaardprocedure. Tot de oliecrisis leverde deze methode een bevredigend resultaat, omdat tot die
tijd de groei van het elektrlciteitsverbrulk ziih betrekkelijk regelmatig en wel exponentieel ontwikkelde (zie figuur 7.3.). Na de oliecrisis
leek het gewenst een meer fundamentele prognosetechnlek te ontwikkelen.
Vanuit de Commissie voor de statistiek van de VDEN werd een werkgroep
opgericht, die tot taak kreeg het vinden van een uniform te hanteren
prognosemethodiek voor alle deelnemers. A! snel kwam de werkgroep tot
de conclusie dat een unlforme aanpak niet tot het beste resultaat zou
leiden. Er werden een aantal prognosemethodleken en een suggestie voor
een procedure om binnen het samenwerkingsverband van de SEP tot de
vaststelling van een prognose te komen~ aangerelkt. Zij is schematisch
weergegeven in figuur 7.4.
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REGIONALE PROGNOSE

prognose van de maximale
belasting (bij voorkeur
m.b.v, regressie-analyse)
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van parti~le prognoses
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LANDELIJKE PROGNOSE

Figuur,7.4. Schema voor een procedure ter verkríjging van de prognose
voor het Elektriclteitsplan
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Zoals aan het schema in figuur 7.4. kan worden ontleend, werd er aan
gedacht om zowel voor de SEP-deelnemers afzonderlijk als voor het land
in zijn totaliteit eenzelfde methode te gebruiken. De laatste prognose
wordt opgesteld namens de directie van de SEP. In alle gevallen wordt
aan de hand van een statistische analyse een prognose vervaardigd van
de maximale belasting en de bedrijfstijd van dat maximum. Het produkt
van deze beide geeft een prognose van het kWh-verbruik. Deze kWh-prognose wordt getoetst aan een kWh-prognose die tot stand is gekomen op
basis van een meer gedetailleerde analyse van het verbruik binnen een
aantal categorieën in relatie tot de vooruitberekeningen van de produktic, zoals deze door het Centraal Planbureau worden opgesteld.
Na toetsing van de beide kWh-prognoses wordt zowel per SEP-deelnemer
als landelijk een prognose van het verbruik en de maximale belasting
vastgesteld. Daarna wordt in onderling overleg het totale resultaat van
deze prognoses met elkaar vergeleken, waarbij rekening wordt gehouden
met een diversiteit~ voor zover het de som van de maximale belastingen
van de deelnemers betreft. Gedurende het overleg komen de verschillende
gebruikte methoden en technieken ter sprake, evenals de gebruikte basisgegevens. Eveneens worden de prognoses per verbruikerscategorie onderling vergeleken. Gekozen is voor een dertiental categorieën waarvan
er zeven op de industrie betrekking hebben° De definiëring der categorieën stemt overeen met die van het CBS.
Uiteraard kan het nodig zijn na beschouwing van de verschillende prognosês één of meer onderdelen aan te passen, teneinde een sluitend en
consistent beeld te krijgen. Inmiddels komen de prognosedeskundigen van
de verschillende bedrijven jaarlijks meerdere keren bijeen, teneinde
tot een beter onderling inzicht te komen aangaande de gebruikte methodieken en basisgegevens.

7.7. Prognosemethodieken en technieken
Binnen het kader van de zojuist beschreven procedure is de mogelijkheid
opengehouden een groot aantal verschillende methoden en technieken toe
te passen. Zowel landelijk als regionaal dienen prognoses te worden opgesteld van de maximale belasting, h~t verbruik en de bedrijfstijd van
het maximum. Gezien de categorale indeling is het niet verwonderlijk
dat elk van de prognoses hiervoor een andere bena~ering kan vereisen,
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onder meer afhankelijk van de ter beschikkíng staande gegevens. Een
aantal methoden kan hierbij worden toegepast.
Allereerst kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde au~onome regressie-analyse, waarbij voor de ontwikkeling van het verbruik in de
tijd een zeker regelmatig verloop wordt aangenomen. Verondersteld wordt
hierbij dat de ontwikkeling in het ene jaar niet onafhankelijk zal zijn
van de gebeurtenissen in voorgaande jaren, Daarbij wordt aangenomen dat
de trend uit het verleden ook voor de toekomst zal gelden. Een verklaring waarom deze regelmatige ontwikkeling zich zal voordoen, ontbreekt
evenwel in het algemeen bij deze methodiek. De mogelijkheid tot het maken van fouten is echter groot. Autonome regressie-analyse kan echter
nog verschillende andere wiskundige vormen hebben. Enige relaties die
vaak worden toegepast, zijn: exponentiële, logistlsche, kwadratlsche en
lineaire functies,
Men kan echter ook trachten het verbruik te verklaren met behulp van de
zogenaamde conditionele regressie-analyse~ Daarbij worden in plaats van
de tijd als verklarende variabele andere grootheden genomen ter verklaring van het elektriciteitsverbruik, zoals bijvoorbeeld het nationaal
inkomen, de bevolkingsomvang of het investeringsniveauo Een conditionele regressie-enalyse met behulp van één of meer van deze variahelen zou
moeten zìjn gebaseerd op een of andere theorie die de gebruikte samenhang verklaart teneinde schijn-correlatie en dergelijke te voorkomen.
Bekend zijn hierbij de theorleën van Frémont Felix betreffende het
verband tussen energieverbruik en nationaal inkomen. Helaas kan deze
vorm van analyse leiden tot een verschuivìng van het oorspronkelijke
probleem, omdat de toekomstige ontwikkeling van de in het model gebruikte exogene variabelen doorgaans even onzeker zijn als de onzekerheid over de te prognosticeren variebelen zelf. Het is echter een voordeel dat een zekere samenhang wordt onderkend ten aanzien van het economische en maatschappelijke gebeuren en dat de prognoses tot een consistent onderdeel kunnen worden gemaakt van prognoses van a~dere belangrijke instanties die zich met toekomstanalyse bezighouden. Er wordt
dan ook velerlei overleg gepleegd met het CPB~ de Rijksplanologlsche
Dienst en het CBS.

Als derde methode voor het opstellen van een prognose kan worden genoemd de technisch-economische verbruíksanalyse. Bijvoorbeeld het huis-
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houdelijk verbruik kan langs deze weg worden vastgesteld. Daarbij komt
de prognose tot stand door vermenigvuldiging van het gemiddelde verbruik per huishouden met het aantal huishoudingen dat uit de bevolkingsprognose bekend is. Het gemiddelde verbruik per huishouden wordt
daarbij geschat aan de hand van de gemiddelde aanwezigheid (penetratie)
en het gemiddelde gebruik van huishoudelijke toestellen. De inziehten
ten aanzien van het gebruik en de penetratiegraden van huishoudelijke
toestellen dienen van tijd tot tijd aan de hand van marktverkenningen
of ander onderzoek te worden bijgesteld. Zojuist is door de Commissie
voor de statistiek van de VDEN een uitvoerige enquête ingesteld omtrent
deze penetraties en gebruiken ervan bij meer dan 8000 gezinnen. Een
uitgebreide voorstudie is aan deze enqu~te voorafgegaan.
Bij de gekozen benadering is verondersteld dat het gezinsverbruik in de
afgelopen periode een groei heeft doorgemaakt die de resultante is geweest van de sommatie van een aantal snel opkomende, doch zich spoedig
daarna stabiliserende ontwikkelingen. Extrapolatie van het bovenste gedeelte van deze curve zou een exponentiële groei te zien kunnen geven.
Daarbij wordt dan evenwel voorbijgegaan aan de onderliggende opbouw van
dit groeiende verbruik. De moeilijkheid sehuilt ook hier in het voorspellen van de toekomstige nieuwe huishoudelijke toepassingen die opnieuw een bijdrage zouden kunnen leveren. Gezien de huidige economische
ontwikkeling en de hoge kosten van energie is het zeer de vraag in hoeverre in deze verbruikscategorie een verdere stijging zal optreden, dan
wel een teruggang zal zijn te constateren. Bij besparing op energíeverbruik is het zeer wel denkbaar dat bijvoorbeeld het aantal cv-installaties zal worden teruggedrongen en vervangen door directe gasverwarming
per kamer. Daarbij zal de post, uitgetrokken voor cv-pompen, in de
prognose voor het elektriciteitsverbruik teruglopen. Evenzo kan toepassing van andere wasmiddelen die bij lagere temperaturen effectief zijn
het electrieiteitsverbruik van wasmachines terugdringen. De vraag is of
daar voldoende innovatie tegenover zal komen te staan.
De laatste hier te noemen methode voor het vaststellen van een prognose
is de zogenaamde Delphi-methode. Hierbij wordt op een systematische
wijze de mening over de toekomst van deskundigen geanalyseerd en tot
één toekomstbeeld samengevoegd. Een voorbeeld hiervan wordt gevonden in
de rechtstreekse benadering van een aantal grote verbruikers, waarbij
naar hun verwachtingen wordt geïnformeerd. Met name is dit het geval
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voor een aantal zeer grote industriële verbruikers die in het afgelopen
decennium een grote bijdrage hebben gehad in de groei, Deze grote bedrijven hebben veelal, al of niet in overleg met de overheid, een duidelijker visie betreffende hun ontwikkeling over de middellange termijn ¯

7.8. De huidise stand van zaken betreffende de pr_[9_g_nose
In de herziene versie van de Nota Energiebeleid, uitgehracht door de
Minister van Economische Zaken in 1979, zijn enkele nieuwe facetten
toegevoegd aan het beleid d~t op het gebied van energievoorziening
dient te worden nagestreefd [I]. De twee punten zijn allereerst besparing op energieverbruik waar mogelijk en vervolgens minder afhankelijkheíd van olie en gas door het gebruik van andere energiebronnen, met
andere woorden diversificatiebeleid. In het kader van de besparingen
worden de elektrieiteltshedrijven geconfronteerd met een toenemende belangstelling voor de toepassing van zogenaamde warmte/krachtinstallaties~ zowel bij industrie als ook in de tertiaire sector. In het verleden is als gevolg van de lage energiepriJzen bij de zelfopwekking in de
industrieën in geheel Europa een afnemende tendens waarneembaar geweest, zoals uit figuur 7.5° blijkt. Vooral door de stijgende kosten
van brandstoffen is evenwel in de industrie de belangstelling voor
gecomhineerd warmte/krachtbedrijf weer toegenomeno
Ook de overheid heeft in deze initiatieven ontplooid ter bevordering
van de warmte/krachttoepassing, speciaal in de industrie. De zogenaamde
Commissie Tieleman heeft op basis van een aantal voorstudies, uitgevoerd door NEOM en de Vereniging Krachtwerktuigen, de conclusie getrokken dat met een forse toename van het warmte/krachtpotentieel in de industrie zou kunnen worden gerekend [2].
Dit maakt het in feite noodzakelijk dat de openbare elektriciteitsvoorziening, die het verschil moet leveren van het totale landelijke verbruik en de door industrieën zelf opgewekte elektriciteit, eveneens een
beter inzicht krijgt in de activiteiten van de industriële zelfopwek-
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Figuur 7.5. Aandeel van zelfopwekkers in totale produktie in enkele
Europese landen
Bron: Eurostat
Figuur 7.6. laat zien wat de invloed bij een bepaalde penetratlesnelheld van eigen opwekinstallaties met bepaalde produktie-eenheden zou
kunnen zijn. Contact met de industrie en overleg is nodig om volgens de
Delphi-methode, of iets dat daarop lijkt, te kunnen komen tot een prognose zowel van het eigen verbruik van de industrie als van een mogelijk
overschot van elektricite~tsproduktie c.q. -vermogen dat zij aan het
openbare net ter beschikking zouden kunnen stellen.
Een tweede facet waar de elektríciteítsbedrljven in het kader van energiibisparing mee worden geconfronteerd, is het zoeken naar alternatleve
produktlemethoden ter besparlng van het totale energieverbruik en de
daarmee gepaard gaande kosten. Ook hierbij is overleg met industrieën
en een zich richten op industriallsatienota’s en het beleid van de
overheid ten aanzien van energie-intensleve bedrijven noodzakelijk.
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In het kader van de diversificatie kan allereerst worden gewezen op het
algemene beleid dat er op gericht is het verbruik van aardgas tot een
minimum terug te brengen. In figuur 7.7. is het aandeel van de verschillende brandstofsoorten in de loop der jaren aangegeven~ alsmede
het mogelijke verloop voor het komende decennium volgens het
Elektriciteitsplan 1985/86. Uiteraard is de keuze van de brandstofsoort
mede van invloed op de keuze van eenheidsgrootte en vestigingsplaats.
Inmiddels zijn studies in gang gezet om tot een vergroting van het
aandeel steenkolen te komen door onder meer ombouw van bestaande olie/gaseenheden tot kolenstoken. Het "brandstofplaatje" kan bij uitvoering
van de plannen drastisch wljzigen.
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Figuur 7.7. Verdeling netto produktie naar brandstofsoort
In het kader van de diversificatie mag niet onvernoemd blijven dat
windenergie steeds meer in de belangstelling komt. Met name uitvoering
van een project zoals omschreven in het Plan Lievense, heeft grote consequenties voor het invullen van een produktiepark binnen het kader van
het elektriciteitsplan.
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Uit bovenstaande is wel gebleken dat niet alleen het opstellen van
prognoses in het kader van het elektri¢iteitsplan een belangrijke
plaats inneemt, maar eveneens de invulling hiervan met de bijbehorende
produktiemiddelen. Onder meer het vaststellen van een goed reservepark
(reservefactor) bij een gedifferentieerd park produktiemiddelen die
zowel uit de industrie als eenheden van de openbare voorzienin~, als
uit windenergie afkomstig kunnen zijn, behoort in deze problematiek
nadere aandacht te krijgen.
Voor de wijze waarop in de praktijk met bovenvermelde theorieën wordt
gehandeld, zij verwezen naar de elektriciteitsplannen van de N.V.
Samenwerkende ElektriciteitsproduktiebedriJven te Arnhem. Ter illustratie is een uitbreidingsschema van Elektriciteitsplan 1986/87 opgenomen
(zie figuur 7.8.) [3].
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Elektriciteitsplan en toelichting 1986/87, Arnhem, oktober 1981.

- 121 -

8. HET CENTRUM VOOR ENERGIEBESPARING SCENARIO (VOORLOPIGE VERSIE)*)

door ir. H.Y. Becht en ir. T.G. Potma
Centrum voor Energiebesparing

8.1. Inleiding
In het kader van de Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over het
energiebeleid is door de Algemene Energieraad (AER) geadviseerd om twee
s~enariots uit te laten werken. Dit advies ontstond nadat deze raad via
de door haar ingestelde scenario-commissie had vastgesteld dat het bij
de Brede Maatschappelijke Discussie blijkbaar gaat om twee hoofdstromen
ten aanzien van de gedachtevorming over het te voeren (kern)energiebeleid. De ene stroming wordt met name gepresenteerd door het Ministerie
van Economische Zaken (EZ) en verwoord in de bekende Nota Energiebeleid
deel I van EZ. De andere stroming wordt gepresenteerd door het Centrum
voor Energiebesparing en was ten tijde van het AER-advies vooral verwoord in het hoek "het Vergeten Scenario". De stroming die wordt gepresenteerd door het Centrum voor Energiebesparing (CE) stennt overwegend
op de opvattingen zoals die leven in de milieubeweging in Nederland.
Op grond van dit advies van de iER zijn de partijen EZ en CE vervolgens in opdracht van EZ beide gestart met de uitwerking van een scenario speciaal bedoeld als inbreng voor de BMD. Een eerste uitwerkíng van
beide scenario’s is gereedgekomen en gepubliceerd in december 1981

[i, ~, ~].
Het door EZ uitgebrachte scenario kreeg daarbij de naam "referentiescenario". Het weerspiegelt een beleid dat neerkomt op voortzetting van
het tot nu toe door het vorige kabinet gevoerde sociale, economische,
energie- en milieubeleid en sluit aan op het beleid zoals vastgelegd in
de Nota Energiebeleid deel I tot en met III (zie hoofdstuk 9).
Het door CE uitgebrachte scenario is een verdere uitwerking - met name
op het gebied van de onderliggende sociaal-economische ontwikkeling van de beleidsrichting zoals verwoord in "het Vergeten Scenario" [3].

*)Dit artikel is gebaseerd op de voorlopige uitwerking van dit
scenario, welke als tussentijds rapport van de CE-scenariostudie in
december 1981 beschikbaar kwam.
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8.2. Energiebeleid of economisch beleid?
Door de milieu-organisaties in Nederland is altijd benadrukt dat men
het milieubeleid en het energiebeleid onverbrekelijk verbonden ziet met
het te voeren economisch beleid. Verwonderlijk is dit allerminst, aangezien de toenemende kracht van de milieubeweging zich ontwikkelde als
weerwerk tegen een officieel beleid dat steeds uitging en in feite nog
steeds uitgaat van een stijgende energiebehoefte, nodig voor een expanderende produktie. Die groeiende produktie wordt daarbij noodzakelijk
geacht (zie biJvoorbeel Energíenota deel I) met als belangrijkste argument dat deze groei vooral nodi~ is in verband met de behoefte aan
extra arbeidsplaatsen. Met name de expanderende industrie zou die extra
arbeidsplaatsen dan moeten leveren of betalen.
Tegen deze redenering is geen ander kruid gewessen dan een volwaardig
sociaal-economisch beleid dat enerzijds duidelijk maakt hoe het werkgelegenheidsprobleem mogelijkerwijs ook opgelost kan worden zonder voortgaande groei van de produktie en anderzijds duidelijk maakt waarom de
veronderstelling dat de groei van de produktie alsmaar door kan gaan,
onvoldoende rekening houdt met de natuurlijke en mondiale grenzen van
mens en milieu. In dit kader kan de

milieubeweging zich niet beperken

tot een ge~soleerde milieu- of energiepolitiek. Elk alternatief milieuof energiebeleid dat voorbij gaat aan de sociaal-economische gevolgen
kan immers terecht beschouwd worden als niet realistisch en niet rele-

vant.

8.3. Des poedels kern

In het kort kan de kern van het CE-scenario als volgt worden samengevat:
"De toenemende schaarste aan milieu, grondstof en brandstof maakt een
expansie of groei van de industriële produktie steeds moeilijker. Dit
is des te meer het geval naarmate die expansie een groter beslag legt
op de "nieuwe schaarsten" ofwel naarmate het gaat om "materiaalintensievere" produktievormen. In reactie hierop richt het CE-seenario zich
enerzijds op een doelmatiger gebruik van milieu, grondstof en brandstof, en anderzijds op een verschuiving van materiaalintensieve produktievormen naar meer mens-intensieve produktievormen en diensten".
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Naar de mening van de opstellers van het CE-scenario moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de vaak sterk materiaalintensisve op export gerichte goederenproduktie en anderzijds de goederen en
dienstenproduktie voor binnenlands gebruik die in het algemeen "materiaalarmer" is.
De export - nodig om de import te betalen - is alleen mogelijk wanneer
onze exportprodukten qua prijs en kwaliteit kunnen concurreren op de
wereldmarkt. De situatie op de wereldmarkt kan door Nederland niet of
nauwelijks worden belnvloed. Hetzelfde geldt voor de Europese markt.
Prijsverlaging en kwaliteitsverbetering dwingen tot vergaande mechanisering en automatisering. Op zichzelf behoeft daartegen geen enkel bezwaar te bestaan, maar het gevolg is wel dat eenzelfde omvang van de
exportproduktie steeds minder arbeidsplaatsen opleverto Toename van het
totaal aantal arbeiòsplaatsen in de exportsector is dan alleen mogelijk
wanneer de exportgroei het in zekere zin wint van de arbeidsuitstoot.
Gezien de genoemde grenzen die de expansiemogelijkheden beperken, mag
er naar de mening van de opstellers van het CE-scenario niet gerekend
worden op een stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de exportsector als gevolg van een sterke expansie. Meer perspectief biedt wellicht
het aanbrengen van enige verschuiving in het exportpakket naar meer
"mens-intensieve" en minder materiaalintensieve exportprodukten. Daarbij zullen de expansiemogelijkheden beter zijn naarmate we er beter in
slagen om de materiaal-, energie- en milieu-efficiency te verbeteren.
Bij de activiteiten in de samenleving gericht op het voorzien in de
binnenlandse behoefte liggen de kaarten anders dan bij de exportsector.
Hier bestaat immers de mogelijkheid om het binnenlands koopgedrag door
belasting- en premiemaatregelen, door voorlichting alsmede door voorschriften en regels te beïnvloeden. Zo zou door belastingtoeslag op
benzine bijvoorbeeld het rijden met diesels kunnen worden bevorderd.
Met een toeslag op elektrische heetwaterboilers en elektrische wasdrogers kan de aankoop en installatie van zulke machines worden afgeremd.
Met subsidie stimuleren we het kopen van isolatiemateriaal, dubbel
glas, betere gasketels, enz. Op soortgelijke wijze kunnen loon- of
mens-intensieve produkten en diensten goedkoper worden gemaakt (bijvoorbeeld door het afschaffen van de 18% BTW-heffing op het loonaandeel) en materiaalintensieve produkten duurder worden gemaakt (verho-
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ging van de BTW of goederengebonden belasting op materiaalintensieve
produkten).
Het CE-scenario wil gebruik maken van onder andere deze mogelijkheid om
de binnenlandse commerciële dienstverlening en vooral de zeer loonintensieve binnenlandse sectoren te stimuleren. Groei in deze richting
stuit immers niet op harde grenzen. Opvoering van de dienstenproduktie
wordt slechts beperkt door het aantal mensen dat beschikbaar is om die
diensten te verrichteno Daarbij is de behoefte aan aangeboden diensten
bij de consument van belang.
Deze behoefte is echter afhankelijk van de (te belnvloeden) prijs van
de diensten en daarom veel minder hard. Verhoging van de welvaart door
uitbreiding van het dienstenpakket kan derhalve - inclusief een daaraan
verbonden (materiaalarme) automatisering - in principe naar hartelust
worden opgevoerd. Voorwaarde blijft dat de consument die diensten ook
wenst, waardeert en betaalt en dat betekent dat de diensten relatief
goedkoop moeten zijn ten opzichte van de prijs van goederen waar de
consument in zijn koopgedrag als alternatief voor kan kiezen. In de
praktijk betekent dit dat het bijvoorbeeld mogelijk is om de diensten
van de buurtwinkelier~ de tramconducteur, de kelner en de loodgieter te
vervangen door het zelfbedieningsapparaat, de kaartjesmachine, het
zelfbedieningsrestaurant met weggooiservies en de gereedschapmachine
voor de doe-het-zelver. Deze vervanging betekent in de huidige situatie
dat de consument over de betreffende goederen (winkelwaar~ voertuig,
etenswaar en nieuwe dakgoot) gaat beschikken tegen een lagere prijs
maar dat de serviceverlening sterk vermindert.
Stel dat het kostenvoordeel voor de consument 20% bedraagt~ dan zou
eenzelfde kostenvoordeel behaald kunnen worden wanneer een vermindering
van de belastingtoesla~ op het loon van de winkelbediende, de conducteur, de kelner en de loodgieter tot 20% lagere kosten voor de consument zou kunnen leiden. Het voordeel is dan dat de service aan de consument plus de werkgelegenheid in de betreffende sector behouden kan
bijven en zelfs kan verbeteren doordat de betreffende sector kan gaan
groeien!
Toch heeft deze maatregel ook een nadeel, namelijk de belastinginkomsten van de overheid verminderen. Dit nadeel kan voorkomen worden door
elders de belastingen te verhogen. De vraag is echter: waar? In het

verlengde van het voorgaande kan iedereen deze vraag beantwoorden. De
belasting moet verschoven worden naar de materiaal-~ milieu- en energie-intensleve produkten. Daardoor wordt het proces, bestaande uit een
versehuiving van goedereneonsumptie naar dienstenconsumptie, nog verder
versterkt.
De grote verrassing bij de voorlopige uitwerking van het CE-scenario is
dat de netto inkomensdaling (vnnwege onder andere het positieve effect
van de energiebesparing en de teruglopende W.W.-kosten) zeer gering
blijkt te zijn. Het netto inkomen per inkomênstrekker is 6% lager (-14%
in plaats van -8% in 2000 ten opzichte van 100% in 1980). Het netto
inkomen per hoofd valt eveneens maximaal 6% lager uit~ maar neemt in
beide scenario’s toe met respectieveliJke minimaal 8% in het CE-scenario en ca. 14% in het referentiescenario.
De positieve effecten zijn tamelijk indrukwekkend (525.000 extra arheidsplaatsen, beter milieu~ ca. 20% lager olie-, gas- en steenkoolgebruik, meer perspeetieven voor de ondernemers in de arbeidsintensieve
sector en dergelijke). Daarbij komt dat het inkomensverlies voor een
groot deel in feite alleen betekent het reserveren van inkomen voor de
toekomst!

8.4. Het CE-scenario vergeleken met het referentiescenario
8.4.1. Kenmerken van het CE-scenario ten opzichte van het
referentiescenario
Het CE-scenario kenmerkt zich, ten opzichte van het referentiescenario,
door een aantal concrete verschillen, namelijk:
a. extra investering in energiebesparing en duurzame energiebronnen;
b. extra investeringen in milieuhygi~nische maatregelen ten behoeve van
bodem, water, lucht en afvalverwerking;
c. geen produktie- en produktiviteitsstljging in de landbouw;
d. vergroting aandeel openbaar personenvervoer en langzaam verkeer ten
koste van particulier autovervoer;
e. veel meer stadsrenovatie;
f. verlenging levensduur van duurzame eonsumptiegoederen;
g. lagere groei van de energie-intensieve sectoren en verhoging van de
omvang en kwaliteit van de dienstverlening bij een lagere prijs van
de verleende diensten.
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8.4.2. Belangr~j~~_$evolgen van het CE-scenarlo ten opzichte van
het referentiescenario
De verschillen in het mogelijke effect tegen het jaar 2000 kunnen in
eerste instantie als volgt worden samengevat:
a. het brandstofverbruik daalt met ca. 20% ten opzichte van het huidige
niveau. Toepassing van kernenergie wordt overbodig. De afhankelijkheid van brandstofimport vermindert;
b. ca. 50% hogere investeringen beschikbaar voor aanvullende verbetering van de milieukwaliteit. Landschap- en milieubehoud door stabilisatie van de landbouwproduktie in combinatie met veel minder woningbouw in de groene zones, nagenoeg geen uitbreiding van de grote
autowegen, minder sterke groei van de chemie en zware metaal~ lagere
emissies, en dergelijke;
c. verbeterde leefbaarheid in de steden door veel stadsrenovatie. Verbetering van de ~oonkwaliteit. Betere openbaar-ver~oervoorzieningen;
do verbetering, uitbreiding en kostenverlaging van de commerciële
dienstverlening aan de consument. Terugdringing van het zwarte circuit - lastenverlichting voor het arbeidsintensievere midden- en
kleinbedrijf;
e. de netto inkomensdaling per werknemer is maximaal ca. 6% groter dan
in het referentiescenario (-14% versus -8%). Per hoofd van de bevolking is evenwel sprake van een geringe stijging van het inkomen;
fo er treedt een verschuiving op in consumptieve bestedingen doordat
het gebruik van energie- en grondstofintensieve en milieu-onvriendelijke produkten duurder wordt en van arbeidsintensieve, mensgebonden
diensten goedkoper wordt;
g. ca. 525.000 arbeidsplaatsen meer dan bij het referentiescenario. Een
situatie van volledige werkgelegenheid kàn terugkeren.

8.5. Vergelijkbaarheid van de scenario’s
Aan de vergelijking tussen het CE-scenario en het referentiescenario is
door de daartoe ingestelde Begeleidings Commissie (BC) en nog meer tijdens de gepleegde voorbereidingen door de betrokken uitvoerders tezamen
met de scenariocommissie van de Algemene Energie Raad relatief veel
aandacht besteed.
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Daarmee werd bereikt dat de beide uitvoerende scenarioschrijvers, namelijk het Centrum voor Energiebesparing aan de ene kant en het
Ministerie van Economische Zaken aan de andere kant, zijn ultgegaan
van:

- dezelfde macro-economische ultgangsgegevens (wereldhandelontwikkellng~ hetallngsevenwicht~ financierlngstekort, en dergelijke);
- dezelfde ontwlkkellng van de brandstofprijzen voor olle, kolen en
gas;
- dezelfde lnvesteringskosten ten opzichte van de bereikte energiebesparíngen voor alle besparlngsmaatregelen en de duurzame energiebronnen;
- dezelfde rekenwijze voor de bepaling van het uiteindelijke totale
brandstofverhruik in 2000. Door het CE is hij haar voorlopige berekeningen zoveel mogelijk en voor zover bekend de rekenwijze uit het
energiemodel van het CPB gevolgd.
Geen overeenstemming werd bereikt over de kosten van elektriciteit opgewekt met kern~entrales. Het Centrum gaat hier uit van het pariteitsbeginselo Dit wil zeggen dat er een marktevenwicht wordt aangenomen
voor elektriciteit geproduceerd met kolen, olie, gas of uranium bij een
veronderstelde "schone" produktiemethodiek. Economische Zaken ging tot
nu toe uit van een lagere prijs van elektriciteit uit kerncentrales.
De berekening van de economische effecten is voor het CE-scenario
uitgevoerd door de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) te
Amsterdam. Het referentiescenario is in opdracht van EZ doorgerekend
met behulp van het CPB-economiemodel. Er is dus gebruik gemaakt van
verschillende economische modellen. Om de vergelijkbaarheld van de uitkomsten te waarborgen, heeft echter intensief overleg plaatsgevonden
tussen het CPB en het SEO en is het macro-economisch beleid conform het
referentiescenario eveneens doorgerekend bij het SEO. Verschillen in
uitkomsten hebben daarbij in zoverre tot bijstellingen geleid dat gesproken

kan worden van een onder omstandigheden maximaal haalbare ver-

gelijkbaarheid.
Ten aanzien van de resulterende macro-economische groei geldt voor het
CE-scenario 1,4% en voor het referentiescenario 1,7%. Deze groeiveronderstellingen zijn dus ten naaste bij gelijk. Verschil is er uiteraard
wel in de verdeling van deze groei over de verschillende sectoren van
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Door het Centrum wordt deze groei duidelijk gezien als "maximaal haalhaar" terwijl bij de opstellers van het referentiescenario de gedachte
leefde dat deze groei gezian moet worden als "minimaal noodzakelijk".
Deze laatste visia is achteraf gezien alleszins begrijpelijk aangezien
het referentiescenario zonder aanvullend sociaal-economisch beleid uitloopt op ca. 525.000 minder arbeidsplaatsen dan het CE-scenario in het
jaar 2000.
Een economische groei van ca. 1,5% voor beide scenario’s moet gezien
worden als een aanvaardbaar compromis. Een lagere groei zal relatief
sterke negatieve effecten hebben op de inkomensontwikkelíng. Een hogere
groel wordt steeds minder realistisch uit een oogpunt van werkeliJke
haalbaarheido

8.6. Nadere toelichting
In het volgende worden de verschillende mutaties ten opzichte van het
referentiescenario nader toegelicht. In aansluiting op het voorgaande
kunnen de mutaties a t/m g~ zoals hiervoor genoemd, onderscheiden worden in mutaties die direct gericht zijn op een doelmatiger gebruik van
milieu, energie en grondstoffen en mutaties die daar meer indirect op
inwerken en gericht zijn op de verschuiving van een meer materiaalintensieve produktie naar een me~r materiaalarme en mens-intensieve produktie waaronder de dienstverlening. In het algemeen betekenen deze
wijzigingen ten opzichte van h~t referentiescenario ~en versterkt~
doorzetting van reeds in de meerjarenraming van het CPB gesignalearde
trends. De volgende mutaties worden onderscheiden:
a. energiehuishouding
In het CE-scenario wordt een krachtig besparingsbeleid gevoerd. Het
rendement van investeringen in energiebesparing is in het algemeen
hoger dan van investeringen in nieuwe vormen van energieproduktie.
Dit wordt duidelijk ge~llustreerd in de woningbouw, waar in de
nieuwbouw, bij handhaving of zelfs verbetering van het binnenklimaat
besparingen tot ruim 60% mogelijk zijn voordat andere vormen van
energieproduktie (bijvoorbeald zonne-energie)~uit kostenoogpunt in
aanmerking komen [3]. Een ander voorbeeld is de gasvoorziening waar,
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voor hetzelfde bedrag, extra isolatiemaatregelen meer gas in de
grond laten dan kolenvergassingsinstallaties. Ook bij de elektriciteitsvoorziening zijn investeringskosten van besparlngen niet of
weinig hoger dan de kosten van nieuwe kolen- of kerncentrales. Wanneer de niet meer noodzakelijke investeringen in de elektriciteitsvoorzíening op de besparingsinvesteringen in mindering worden gebracht, wordt een besparing op de import van vuile en riskante
brandstoffen bereikt tegen zeer lage totale maatschappelijke kosten.
In het algemeen wordt door het overheidsbeleid het totale maatschappelijke rendement van besparingsinvesteringen naar het inzicht van
het CE nog steeds onderschat.
Op middellange termijn richt zich het beleid in het CE-scenario
derhalve op het stimuleren van besparingsinvesteringen. Daarnaast
zijn vooral investeringen in duurzame energiebronnen (zoals zon,
wind en biogas) voorzien, zodat deze tegen het jaar 2000 ca. 8%
zullen kunnen bijdragen in de binnenlandse energiebehoefte. In het
algemeen zijn de ’bedragen die gemoeid zijn met de ontwìkkeling van
duurzame energiebronnen hoog en vergelìjkbaar met of hoger dan de
kosten van bijvoorbeeld kernenergie of kolengas, maar daar staat
tegenover dat veiligheidsrisico’s en milieubezwaren in het algemeen
klein zijn°
De elektriciteitsproduktie in het CE-scenario vindt in sterke mate
plaats met hoog energetisch rendement, doordat de bij de produktie
vrijkomende warmte zoveel mogelijk benut wordt; zoals het geval is
bij bijvoorbeeld industriële warmte-krachtkoppeling, stadsverwarming
en total energy installaties. De elektriciteitsproduktie kan daardoor grotendeels gebaseerd blijven op dure maar schone brandstoffen
(zoals olie en gas), zonder dat de prijs per kilowattuur sterk
stijgt. De prijs voor industriële grootverbruikers kan zelfs dalen.
Als gevolg van de economische ontwikkeling en de hiervoor genoemde
maatregelen op energiegebied daalt de totale energiebehoefte in het
CE-scenario met bijna 20% ten opzichte van 1980, terwijl in het
referentiescenario nog een toename met ruim 10% wordt voorzien (zie
hoofdstuk 9). De inzet van kolen blijft beperkt tot ca. 15 miljoen
ton in het jaar 2000, hetgeen ongeveer de helft is van de door het
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regeringsbeleid voorziene hoeveelheid.
Zelfs deze lage inzet zal in het CE-scenario alleen bereikt kunnen
worden wanneer na 1990 een schoon kolenvergassingsproces beschikbaar
is. De inzet van kolen voor de staalproduktie en elektriciteitscentrales zal beperkt kunnen blijven tot ca. 9 miljoen ton kolen tegenover ca. 6 miljoen in 1980. In het CE-scenario is zowel de aardgasbehoefte als de aardoliebehoefte ca. 6 miljoen ton olie-equivalent
lager dan in het referentiescenario. Verdere toepassing van kernenergie wordt in het CE-scenario niet voorzien en is vanwege de
grote elektriciteitsproduktie in warmte-krachtcentrales ook moeilijk
inpasbaar. Het verloop van de brandstofinzet in het CE-scenario voor
de komende 20 jaar is geschetst in figuur 8.1.
De economische gevolgen van het gevoerde energiebeleid zijn zeer
gunstig. Bij het in beide scenario’s gelijk veronderstelde prijzenpad van energiedragers leveren de extra besparingsinvesteringen in
het CE-scenario een aanzienlijke verbetering van de betalingsbalans
op ten gevolge van de kleinere import van energiedragers. Dit voordeel kan worden aangewend om nog meer aardgas in de Nederlandse
bodem te bewaren dan in de voorlopige uitwerking van het CE-scenario
is voorzien. De extra investeringen in duurzame energiebronnen en
warmte-krachtkoppeling wegen op tegen de in het referentiescenario
voorziene investeringen in kolen- en/of kerncentrales.
In het algemeen vinden de investeringen in zowel energiebesparing
als in warmte-krachtkoppeling en in duurzame energiebronnen gedecentraliseerd plaats. Vanuit de centrale overheid en de daar nauw mee
verbonden grote energiebedrijven kunnen deze investeringen derhalve
moeilijk beheerd worden. Een verdergaande decentralisatie van taken
en bevoegdheden van de energiebedrijven wordt daarom in het CE-scenario voorzien [3].
b. milieuhygiëne
De investeringen ten behoeve van de milieuhygiëne zijn in het CEscenario ca. 1,5 maal hoger gesteld dan in het referentiescenario.
Daarmee komen de investeringen ongeveer op het huidige, reeds vrij
hoge Japanse niveau terecht. De in het CE-scenario voorziene extra
investeringen zullen de lozingen en afvalstromen aanzienlijk kunnen
beperken. Zo zullen de uitstoot van zwavel- en stikstofoxyden en

- 131 I979
Nota energiebeleid
’laag’ (2%)

Totaalverbruik
binnenland (TVB)
(GW. jr.)
1981
Referentiescenario (I ,7%)

100

~1981
~ CE-seenario

~,...~ (1,4%)
I!I~-~ 1977

50

1950
Fisuur 8.1. De verwachte ontwikkeling van het energiegebruik en de
inzet van energiedragers in het CE-scenario, vergeleken met
twee recente scenario’s, gebaseerd op het regeringsbeleid
(economische groei tussen haakjes gegeven).
I kolen
II olie
III gas
IV kernenergie
V
duurzame bronnen: zon, wind en Biogas

Eenheid: i GW. jr. = 31,6 . 1015 J ~ 1 miljard m3 a.e.
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koolmonoxyde tot 30 à 50% van het huidige niveau teruggebracht kunnen worden.
Gescheiden ophalen van afval en hergebruik van afvalstoffen zullen
de in het recente verleden sterk gegroeíde afvalstromen naar schatting tot minder dan de helft kunnen terugbrengen. Het gevoerde
sociaal-economísche beleid zal de realisatie van arbeidsintensieve
vormen van gescheiden inzameling (de schillenboer[) en van hergebruiksmogelijkheden bevorderen.
De financiering van de milieu-investeringen zal zodanig moeten zijn
dat de concurrentiepositie van de Nederlandse exportindustrie niet
in gevaar gebracht wordt. Een milieuheffing op produkten uit bepaalde bedrijfstakken en bijvoorbeeld op wegwerpverpakkingen kan de middelen opbrengen om investeringen in de industrie te subsidiëren.
Deze heffingen belasten zowel de ge%mporteerde als de in het binnenland geproduceerde goederen en kunnen bovendien een gunstig regulerend effect op de vraag hebben.
Overigens blijft het de voorkeur verdienen om in internationaal
verband heffingen op lozingen vanuit de industrie vast te stellen
die van een zodanige hoogte zijn dat eliminatie van deze lozingen
door de industrie zelf ter hand zal worden genomen. Voor de verwijdering van vaste en vloeibare chemische afvalstoffen lijken de mogelijkheden voor illegale lozingen echter zodanig, dat een van overheidswege gefinancierd inzamelingssysteem een gewenste oplossing
lijkt.
c. landbouw
De landbouw bepaalt in sterke mate het karakter van het landschap en
het voorkomen van plant- en diersoorten. De schaalvergroting en
mechanisatie van de landbouw en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen verlaagt de mílieukundige en recreatieve waarde
van het landschap en gaat gepaard met een sterke uitstoot van arbeidskrachten. Zo gaan in het referentiescenario nog cd. 80.000
arbeidsplaatsen in de landbouw verloren. Bovendien vertoont de expansie in de landbouw sterke kunstmatige aspecten en vindt een sterke overheidssteun, vooral vanuit de EEG, plaats. Het totale maatschappelijke rendement van de thans in gang zijnde ontwikkelingen is

zeer discutabel.
In het CE-scenario is verondersteld dat het landinriehtingsbeleid
(ruilverkaveling), de grondwaterbeheersing, het maaischema en het
gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen meer gericht zullen
worden op het handhaven van leefgemeenschappen van plant- en diersoorten (weidevogels) en op het handhaven of vergroten van de landschappelijke en reereatieve waarde van het buitengebied.
De mogelijke toename van de produktie per hectare zal daardoor zeer
beperkt zijn, terwijl het aantal bedrijven minder snel zal gaan afnemen. Verondersteld is dat, tezamen met de arbeidsplaatsen welke
ten behoeve van het landschapsbeheer zullen worden geschapen, de
totale werkgelegenheid in de landbouw zich op het peil van 1980 zal
kunnen stabiliseren. In aansluiting op binnen andere EEG-landen levende gedachten zullen de steunmaatregelen op het instandhouden van
kleinere bedrijven en op produktiebeperking van de grotere gericht
worden.
d. verkeer

en

vervoer

In het CE-scenario treedt een aanzienlijke verschuíving op van personenvervoer per privé auto naar het openbaar vervoer. Deze verschuivlng wordt gestimuleerd door het op een vergroting van de bes~edingen in arbeidsimtensieve se~toren gerichte beleid, aangezien
in het openbaar vervoer per bestede gulden tweemaal zoveel mensen
werk vinden als in het autobedrijf. Daarnaast wordt een deel van de
vaste kosten van het autobezít overgeheveld naar de variabele kosten
door de wegenbelasting en een deel van de verzekeringspremie te verrekenen in de benzlneprijs. Vooral deze laatste maatregel, leidend
tot een stijging van de benzineprijs met ca. 80 cent~ zal het selectief autogebruik en het verhogen van de bezettingsgraad (bijvoorbeeld door "carpooling") kunnen bevorderen, terwijl eveneens het
langzaam verkeer gestimuleerd zal worden. Een deel van de bevolking
zal besluiten geen auto meer aan te schaffen, zodat het antobezit na
1980 weinig meer zal toenemen. Bovendien zal, door het goedkoper
worden van onderhoud en reparatie ten opzichte van de aanschaf van
een nieuwe wagen, de gebruiksduur van de auto’s langer worden, zodat
de auto-importen veel lager kunnen zijn dan is het referentieseenario.
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Het gebruik van het openbaar vervoer blijft toenemen. De tarieven
van het openbaar vervoer kunnen, vooral in het spitsverkeer, reëel
enigszins verhoogd worden om een verdere toename van de overheidsbijdragen te vermijden en opheffing van de knelpunten in het spoorwegnet te financieren. In het CE-scenario wordt vooral een sterke
toename van het busvervoer voorzien.
Het energiegebruik en de milieubelasting ten gevolge van het verkeer
zal door deze ontwikkeling geleidelijk afnemen, nog versterkt door
het op de markt komen van zuiniger en schonere automotoren.
Ten gevolge van al deze ontwikkelingen zullen de Nederlanders iets
minder reizen en veel minder uitgeven aan het verkeer dan in het
referentiescenario.

e. binnenstadsvernieuwing
Mede in verband met de stijgende vervoerskosten zal door veel mensen
aan het wonen in de binnenstad de voorkeur worden gegeven. Een bouwbeleid dat gericht is op het herstel en verbetering van de binnensteden en behoud van de groene gebieden zal in deze behoefte kunnen
voorzien. Ten opzichte van het referentiescenario worden na 1985 cn.
30.000 woningen per jaar extra gerenoveerd of herbouwd. Daarbij gaan
deze woningen tevens aan de dan geldende strenge isolatienormen voldoen. Ten gevolge van dit bouwbeleid stijgen de gemiddelde woonlasten ten opzichte van het referentiescenario. Deze stijging is echter
ongeveer even groot als de optredende daling van de uitgaven voor
het vervoer.
De produktie en werkgelegenheid van de bouwnijverheid lopen door dit
beleid na 1985 niet zo sterk terug als in het referentieseenario
wordt voorzien. De weningproduktie bedraagt in het jaar 2000 ca.
85.000 woningen tegenover 55.000 in het referentiescenario. De kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnensteden zullen aanzienlijk
kunnen toenemen.
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f. verlenging van de gebrniksduur
De technische levensduur van duurzame consumptiegoederen en auto’s
is nu al in het algemeen veel langer dan de gehruiksduur. Dit geldt
des te meer wanneer het onderhoud beter wordt en reparatie vaker
plaatsvindt. De opstellers van het CE-scenario verwachten dat het
voorgestelde sociaal-economische beleid een langere gebruìksduur geheel "marktconform" zal doen realiseren.
Enerzijds zullen de consumenten door de lagere reparatie- en onderhoudskosten minder snel tot de aanschaf van een nieuw apparaat overgaan~ anderziJds zullen fabrikanten bij het ontwerp van apparaten
beter letten op onderhoudsgemak en repareerbaarheid. De consumentenorganisaties zullen in deze een belangrijke rol kunnen vervullen.
Verondersteld is dat de totale uitgaven welke aan het aanschaffen
en bezit van duurzame consumptiegoederen worden besteed~ in het CEscenario iets lager zullen zijn dan in het referentiescenario.

g. sectorstTuctuur
In het voorgaande is reeds duidelijk gemaakt dat het CE-scenario
zich richt op een haalbare stimulering van de exportsector in combinatie met een verschuiving naar de meer mens-intensieve produkten.
In het referentiescenario wordt ondanks de verdere stijging van de
energiepriJs nog een sterke groel van de chemische industrie en basismetaal voorzien. Dit zal naar het inzicht van de opstellers van
het CE-scenarío niet zonder een aanzienlijke stimulering van overheidswege worden bereikt en het wordt ook door deze bedrijfstakken
zelf niet verwacht. Vanwege het grotendeels wegvallen van de goedkope hinnenlandse aardgasproduktie verliest Nederland ook een van de
belangrijkste voordelen die ìn het recente verleden tot een zo sterke groei vsn deze bedrijfstakken hebben bljgedragen. Het overheidsbeleid zal zich in het CE-scenario vooral richten op de metaalverwerkende industrie. De investeringen in energiebesparing, milieumaatregelen~ duurzame energlebronnen~ warmte-krachtinstallaties~
etc. komen vooral aan deze bedrijfstak ten goede en er zullen zich
stelllg exportmogelijkheden gaan voordoen. Ondanks deze extra inspanningen groeit de metaalnijverheld slechts weinig meer in het CEscenario dan in het referentiescenario wordt voorzien,
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A1 met al zet de daling van de werkgelegenheid in de industrie door
ten gevolge van de waarschijnlijk voortgaande vergroting van de produktie per man (produktiviteitsstijging) door automatisering en
mechanisatie. Alleen in de investeringsgoederensector, waaronder
elektronica en de metaalnijverheid, zal de werkgelegenheid zich relatief kunnen handhaven.
h. we__rksele$enheid door verhoging van de omvang van de dienstverlening
bij een lagere prijs van de verleende diensten
Ook dit punt kwam in het voorgaande reeds aan de orde.
De stimulering in deze sector sluit aan op de aard van het CN-scenario en wordt o.a. bereikt door lastenverlichting voor met name de
directe dienstverlenende sectoren. Op kortere termijn worden de
verminderde overheidsinkomsten gecompenseerd door BTW-verhogingen
en/of verhoging van andere produktgerichte indirecte belastingen.
Uiteraard gaat het bij de laatste vooral om de milieu-, energie-,
grondstof-, reparatie-onvriendelijke produkten en energie zelf.
Op iets langere termijn kan er ten opzichte van de aanvankelijke
belastingverhoging een aanzienlijk terugverdieneffect ontstaan vanwege de dalende ~~-uitkeringen.
Uitgangspunt is steeds dat de beoogde belastingmaatregelen géén nadelig effect mogen hehben op de exportpositie van de betreffende industrieën. Integendeel, het zal juist nodig zijn om een krachtig
stimuleringsbeleid te voeren teneinde de geprojecteerde ontwikkelingen tegen de achtergrond van onder andere de wegvallende aardgasexporten toch te realiseren~ De dalende arbeidskosten in de commerciële dienstverlening zullen evenals de maatregelen gericht op het
stimuleren van de meer arbeidsintensieve binnenlandse sectoren de
positie van talloze kleinere en middelgrote ondernemers in deze sectoren verbeteren.
Het werkgelegenheidseffect van de maatregelen hier aangegeven, is
zeer aanzienlijk en omvat bijna 400.000 arbeidsplaatsen die ontstaan
door een groei van de commerciële dienstensector en een algehele
toename van het arbeidsaandeel in deze sector ten opzichte van het
referentiescenario. De groei vindt, vanwege de dalende arbeidskosten, niet zozeer plaats in financiële termen(bruto toegevoegde
waarde) maar komt tot uitdrukking in een kwaliteitsverbetering van
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de diensten en een stijging van de volumeproduktie bij dalende prijzen. Rekentechnisch wordt dit verwerkt als een lagere produktiviteitsstijging in een dienstensector.

8.7. De vervolgstudie
De thans beschikbare voorlopige resultaten van het CE-scenario hebben
betrekking op een relatief bescheiden voorstudie. Deze voorstudie was
na een twee jaar durende onderhandelingsslag met het Ministerie van
Economische Zaken het enige waartoe het ministerie eind 1980 wenste te
besluite~. De gevraagde grondige o~derbouwing en uitwerking werd wel in
het vooruitzieht gesteld maar niet toegezegd. De beslissing hiertoe
werd gelegd bij de Stuurgroep van de BMD. De hoofdstudíe zal naar verwachting geen sterke wijzigingen aanbrengen in de aard van het CE-scenario, maar is noodzakelijk omdat de realiseerbaarheid en de beleidsmaatregelen die daarbij behoren, alsmede een aantal globale veronderstellingen nader moeten worden uitgewerkt. Zonder deze uitwerking is
het CE-scenario in de ogen van de opstellers wel bruikbaar voor een
correcte beeldvorming, maar onbruikbaar voor de noodzakelijke diepgaande discussie welke de tegenstelling in het kader van de BMD in voldoende mate kan overbruggen.
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9. EEN "0NGEWIJZIGD BELEIDSCENARIO" VOOR DE ENERGIEVOORZIENING VAN
NEDERLAND TOT HET JAAR 2000

door drs. H.E. Brouwer~ drs. D.R. van Kleef en drs. P.G. Winters
Ministerie van Economische Zaken

9.1. Inleiding
In de Maatschappelijke Discussie over het energiebeleid wil de Stuurgroep die verantwoordelijk is voor deze discussie, gebruik maken van
energieaeenario’s.

Een scenario beoogt weer te geven hoe de toekomst er uit kan zien.
Het is geen voorspelling, maar slechts een (eonsistente) besehrijvlng
van mogelijke ontwikkelingen. De functie van een scenario is dan ook te
laten zien welke de gevolgen zijn in dat scenario van beslissingen op
een bepaald gebied.

Het voorliggende seenario~ waaraan is medegewerkt door het Centraal
Plan Bureau en het Energie Studie Centrum, beoogt een schets te geven
van een mogelijk toekomstbeeld op het gebied van energie en mílieu indien wordt uitgegaan van het energiebeleid zoals dat is beschreven in
de onder het vorige kabinet Van Agt tot stand gekomen Nota Energiebeleid [i]. Men kan dit scenario derhalve karakteriseren als een "ongewijzigd beleidscenario". Het heeft niet de pretentie het door de
Regering te voeren soclaal-economische en energiebeleid te weerspiegelen. Anders gezegd: het is geen scenario waarvoor de Regering beleidsmatig verantwoording neemt [2].
Er zijn geen belangrijke beleidsveronderstellingen toegevoegd. Wel is
het beeld dat in de Nota Energiebeleid is beschreven, afgezien van enkele technische aanpassingen, bijgesteld op grond van de sindsdien gewijzigde inzichten met betrekking tot economische ontwikkelingen en
energieprijsen.
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De sociaal-economische onderbouw die aan dit energiebeleid ten grondslag ligt, is tot 1985 gelijk aan de centrale projectie (ongewijzigd
beleid) van "de Nederlandse economie in 1985" van het Centraal Plan
Bureau [3]. Voor de jaren daarna draagt het scenario een technisch
karakter, waarbij de gehanteerde veronderstellingen voor de periode
voor 1985 zo goed mogelijk zijn doorgetrokken. Ook hier is geen aanvullend beleid verondersteldo

Dit scenario is primair ten behoeve van de Stuurgroep ontwikkeld.
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep te beslissen
op welke wijze zij van dit scenario gebruik wenst te maken in de
Maatschappelijke Discussie.

9.2. Karakteristieken van het "ongewljzigd beleidscenario"
Zoals in de inleiding is opgemerkt, valt het nu ontwlkkelde scenario te
karakteriseren als een ongewijzigd beleidscenario. Het begrip "ongewijzigd beleid" boet overigens aan betekenis in naarmate een toekomstig
peiljaar verder weg llgt. Dit speelt met name bij bepaalde beleidsmatig
in te vullen sociaal-economische grootheden.
Voor het besparingsbeleid is ultgegaan van een zodanige besparlngsinspanning dat de daaraan verbonden kosten voor de samenleving als geheel
nog acceptabel zijno In een aantal gevallen zal realisering slechts mogelijk zijn bij een sterke stimulans van de zijde van de overheid. Deze
doelstelling wordt uiteraard beperkt door de technische mogelijkheden,
welke op zich echter in de tijd aan ontwikkelingen onderhevig zijn. Bij
dit besparingsbeleid wordt niet alleen gedacht aan het verhogen van de
isolatie van woningen en utiliteitsgebouwen~ doch ook aan het verbeteren van de efficiency van verbrandingstoestellen en aan het benutten
van restwarmte van industrie en centrales~ In vergelijking met de Nota
Energiebeleid zijn de besparingen in het algemeen hoger ingezet, onder
meer vanwege de sindsdien sterk gestegen prijzen van energie.
Voorts is uitgegaan van het diversificatiebeleid zoals geschetst in de
Nota Energiebeleid~ zij het dat er bij openbare centrales rekening is
gehouden met ombouw naar kolen. Daarbij gaat het om een meer gespreide
afhankelijkheid van energiedragers en van landen van herkomst~ waardoor
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een grotere spreiding aan risico’s met betrekking tot de aanvoer en
prijsontwikkeling van energie wordt bereikt. Dit houdt in dat het aandeel van olie en gas in het energiepakket wordt teruggebracht ten bate
van andere energiedragers en substituten zoals kolen, kernenergie en
stromingsenergie zoals zonne- en windenergie. Uitgangspunt daarbij is
de energiedragers daar aan te wenden waar van de spe~ifleke eigeneChappen van die energiedragers het beste gebruikt wordt gemaakt. Hierin
past dat van de voordelen van de Groninger gasvelden (functie in tijden
van crisis, flexibílitelt en strategisehe voorraad) zo lang mogelijk
gebruik moet worden gemaakt.

9.3. Het scenario
9.3.1. De economische onderbouw
De energieprijzen

De prijzen van energiedragers hebben een grote invloed op de economie
en betalingsbalans en daarmede op de economische onderbouw van het
scenario als ook op de mate en de aard van energiebesparingen in verschillende sectoren.
Het is uitermate hachelijk om een projectie te geven van olie- en kolenprijzen. In dit scenario is uitgegaan van een stijging van de re~le
ruwe olieprijs van 3% per jaar gedurende de periode 1980-1990 en van
gemiddeld 2% pe jaar in de jaren daarna. Deze prijs neemt dan toe van
$ 32 per vat in 1980 tot $ 52 per vat in 2000.
De prijs van kolen wordt verondersteld calorisch 60% te bedragen van de
stookolieprijs.
Uitgangspunt voor de prljsstelling van Nederlands aardgas, die de internat¤onaal geldende gasprijs in grote lijnen volgt, is de marktwaarde, dat wil zeggen de prijs is gerelateerd aan die van het meest nabij
gelegen substituut vermeerderd met een premie die de voordelen van het
aardgas tot uitdrukking b~engt.

De ontwikkeling van de economie
Voor de economische ontwikkeling tussen 1980 en 2000 is, zoals aangegeven, aansluiting gezocht in de "Nederlandse Economie in 1985". Tot 1985
volgt het scenario de centrale projectie hiervan. Na 1985 zijn de iii-
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nen zo goed mogelijk doorgetrokken. Daarbij zijn de volgende veronderstellingen gehanteerd:
- de voor Nederland relevante wereldhandel groeit met 4% per jaar;
- het financieringstekort mag ten hoogste 4,5% bedragen;
- de rendementspositie van bedrijven wordt zoveel mogelijk in stand gehouden;
- de betalingsbalans díent een gering overschot te vertonen in verband
met het verlenen van ontwikkelingshulp voor zover deze via de kapitaalrekening loopt.
Bij deze veronderstellingen is sprake van een zeer gematigde economische groei van I ~ 1,5% per jaar van het B.N.P. De werkgelegenheid
neemt daarbij in de periode tot 1990 met 0,5% per jaar af, maar groeit
in de periode 1990-2000 met 0 à 0,5%. Door de aanwas van de beroepsbevolking neemt de werkloosheid echter toe en zou in het jaar 2000
600.000 manjaren kunnen bedragen, zoals gezegd aannemende dat ten opzichte van eind 1980 geen intensivering van het werkgelegenheidsbeleid
zou plaatsvinden. De particuliere consumptie per hoofd van de bevolking, een maatstaf voor de ontwikkeling van de welvaart, blijft in dit
scenario gemiddeld constant in de periode 1980-1990 en zal gedurende de
jaren 1990-2000 gemiddeld met 0,5% per jaar toenemen [2].
Van groot belang voor de energievraag is de ontwikkeling van de sectoten van de economie. Verondersteld is dat de nadelige effecten op de
lopende rekening van de betalingsbalans van de afnemende aardgasexport
en de hogere energie-importrekeningen worden opgevangen door traditioneel sterk op de export gerichte sectoren. Deze zijn met name in de industrie te vinden. De betrokken sectoren groeien dan ook relatief
snel.
In tabel 9.1. is aangegeven hoe de bruto produktiegroei is verdeeld
over de verschillende sectoren en, gegeven de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit, hoe de produktiegroei kan worden vertaald in mutaties in de werkgelegenheid.
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Tabel 9.1. Produktie, arbeidsproduktivltelt en werkgelegenheid
’’ (gemiddelde mu~aties per jaar)

ArbeidsProduktieI

Bedrijven

- landbouw

1980-

1990-

1980-

1990-

1980-

1990-

1990

2000

1990

2000

1990

2000

1,5 à 2

2

4 à 4,5

3,5

-2 à -2,5

-1,5

3

3 à 3,5

4,5 à 5

4,5

-1,5 à -2

-i

- industrie2
- energie

-2

- bouwnljverheid 0 à 0,5
- diensten

produktiviteit Werkgelegenheid

1,5 à 2

-4
0,5
1,5 ~ 2

-2

-4

0,5 à i

0~5

0 à -0,5

2

1,5

0

1,5

-0,5

,- totaal

1,5

1,5

2 à 2~5

iOverheid

0,5

0,5

0

0

1,5 à 2

1 ~ 1,5

0

0

0
0 à 0,5

0

0,5

0,5

TOTAAL
Binnenland

i à 1,5

i à 1,5

0 à -0,5

0 à 0,5

I Bruto toegevoegde waarde (mark~prijzen)
2 Exclusief aardolie-industrie (begrepen onder energie)

Conform het advies van de Algemene Energie Raad zijn de berekeningen
van de vraag naar energie tot stand gekomen met behulp van het energiemodel van het Centraal Plan Bureau [4].

Gezinshuishoudlngen
Er is van uitgegaan dat de in tabel 9.2. genoemde uitgangspunten en
veronderstellingen zullen worden gerealiseerd.
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Tabel 9.2. Veronderstellingen energiebesparingen in gezinshuishoudingen
1980

2000

1990

14,1

15,0

15,6

Personenauto’s (mln.)

4,5

4,9

5,6

Woningbestand (mln.)

4,8

5,6

6~0

Bevolking (mln.)I

i00

Centrale verwarming (mln.)

70

85

Effect isolatie nieuwbouw (%)2

30

50

55

25

25

360.000

540.000

Verhoging ketelrendement (%)
Aantal woningen:
- op stadsverwarming

70.000

- restwarmte/aardwarmte

-

120.000

320.000

- met warmtepompen

-

135.000

380.000

- met zonne-energie t.b.v tapwater

-

200.000

600.000

Besparing op het elektriciteitsverbruik (%)

-

15

40

i!

18

Besparing op het verbruik van
transport (%)
i Raming C.B.S. alternatief M(idden), 1980.
2 Effect t.o.v, een niet-gelsoleerde woning.

Als gevolg van besparingen in thans bestaande woningen zal het gemiddelde verbruik per woning dalen van 3100 m3 aardgasequivalent in 1980
tot 2500 m~ in 1990 en 2300 m~ in 2000.
De besparingen op het totale energieverbruik in deze sector, dit is het
verschil met het verbruik~ dat zou hebben plaatsgevonden, indien niet
meer isolatie en apparatuur met hogere efficiency dan in 1980 zouden
worden toegepast, bedragen 21% in 1990 en 33% in 2000. Deze percentages
zijn ten opzichte van 1977 27% in 1990 en 39% in 2000. De besparingen
kunnen worden gerealiseerd door verhoging van de bouwnormen in de bouwvoorschriften voor nieuwbouw en renovatie, door de invloed van de hogere energieprijzen ondersteund door subsidie en financieringsregelingen,
door bevordering van de ontwikkeling en verkoop ~an apparatuur met een
hogere efficiency.
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Het energieverbruik in deze sector is dan licht dalend van 16,2 mln.
toe in 1980, naar 15,9 mln. toe in 1990 tot 15,6 mln. toe in 2000. De
grote besperi~gsinspanning zal de toe[%ame in het verbruik door uitbreiding in het woningbestand en hogere c.v.-penetratie meer dan compenseren.
In tabel 9.3. is aangegeven hoe dit verbruik zal kunnen worden gedekt
door de verschillende energledragers.
Tabel 9.3. Energieverbruik door gezinnen (min. toe)

1980

1990

2000

Olíe

4,1

3,4

3,4

Gas

10,7

10,2

9,5

Elektriciteit

1,3

1,3

1,0

!Overig

0,I

1,0

1,7

Totaal

16,2

15,9

15,6

Kolen

Gas wordt naar behoefte geleverd, zij het dat een deel van de warmtebehoefte door restwarmte van industrieën en centrales middels stadsverwarming wordt gedekt.
Het olieverbruik voor verwarming zal geleidelijk dalen als gevolg van
verdergaande vervanging door aardgas. Daarentegen zal het verbruik van
olieprodukten voor transport ongeveer constant blijven, ondanks een
toenemend aantal personenauto’s.
Hoe de post "overig" is samengesteld is in tabel 9.4. aangegeven.
Tabel 9.4. Samenstelling "energiedrager overig" (min. toe)

1980

Zonne-energie
Ilndustri~le restwarmte en
~warmte van centrales

0,i

1990

2000~
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Bedrijven en overheid
In tabel 9.5. is aangegeven van welke hesparingsinspanningen (ten
opzichte van 1980) in deze sector is uitgegaan.
Tabel 9.5. Veronderstellingen energiebesparingen in bedrijven en
overheid

Diensten en overheid

1990

2000

18

30

Penetratie stadsverwarming (woningequiv.)

40.000

60.000

Penetratie laagwaardige warmte (woningequiv.)

30.000

120.000

200.000

650.000

16

40

Ruimteverwarming in utiliteitsgebouwen (%)

Penetratie warmtepompen (woningequiv.)
Besparing op elektricìteit (%)

Landbouw
Besparing op benodigde energie (%)
Penetratie laagwaardige warmte
(min. m3 aardgasequivalent)

Industrie

1990

2000

40

45

200

500

1990

2000

Besparing op benodigde energie
15

27

Besparing op benodigde elektriciteit (%)

5

12

Besparing op energie voor transport (%)

10

25

2.100

3.100

(excl. elektriciteit)(%)

Opgesteld vermogen warmte/krachtkoppeling (MWe~

Deze besparingen leiden voor de gehele sector bedrijven en overheid tot
een efficiency-verbetering ~en opzichte van 1980 van 17% in 1990 en 29%
in 2000. Ten opzichte van 1977 is dit 21% in 199i en 33% in 2000.
Als gevolg van de aan dit scenario ten grondslag liggende economische
groei in de verschillende sectoren en de nagestreefde besparingen zou
het energieverbruik in de sector bedrijven en overheid zich ontwikkelen, zoals in tabel 9.6. is aangegeven.
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Tabel 9,6. Totaal energieverbruik door bedrijven en overheid
(min. toe)

~iensten/overheid

1980

1990

2000

11,3

ii,0

10,8

3~0

2~3

2,6

25,4

29,6

33,6

Landbouw
Industrie

Het grootste gedeelte van de warmtebehoefte van de landbouw zal worden
gedekt door aardgas. De utiliteitsgebouwen zullen naar behoefte worden
voorzien van aardgas. Aangenomen is dat zowel in de landbouw als in de
dienstensector laagwaardige warmte eveneens zal bíjdragen aan de voorziening. In de industrie zal aardgas worden geleverd op basis van hoogwaardigheid van de toepassing. Dit betekent dat niet alle contracten
zullen kunnen worden verlengd. De industrie zal dan ook in die gevallen
moeten omzien naar andere irandstoffen. Gezien het voornemen om het
olieverbruik te beperken is aangenomen dat het gebruik van kolen, hetzij in de vorm van poederkoolstoken of door wervelbedverbranding, hetzij in de vorm van vergassing wordt bevorderd. Voor grote industri~le
centra kan ook worden gedacht aan concentraties op het gebied van
stoomopwekking door middel van kolen. Aan milieuconsequenties wordt
uiteraard grote aandacht gegeven.
Kolen za! worden bevorderd in de gecombineerds stoom/elektriciteitsopwekking in de industrie (warmte/krachtkoppeling).
Verondersteld is dat aan het bestaande vermogen (ii00 MW) tot 1985
700 MW gasturbines (op aardgas) wordt toegevoegd en na 1985 900 MW
tegendrukturbines (wervelbedverbranding) en na 1990 400 MW gasturbines
(kolengas)o
Het brandstofpakket voor deze sector in 2000 ziet er bij deze uitgangspunten als volgt uit, zie tabel 9.7.
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Tabel 9.7. Energieverbruik door bedrijven en overheid naar
brandstof (mln. toe) in 2000

kolen/cokes aardolie gas elektriciteit overig
Landbouw
Industrie
Diensten/overheid

7,2
-

0,8
13,6
5,7

1,3
9,9
3,7

0,i
3,4
1,0

0,4
-0,5
0,4

Totaal bedrijven/
overheid in 2000

7,2

20,1

14,9

4,5

0,3

1990
1980

4,1
2,4

20,2
18,3

14,7
15,5

3,8
3,3

0,I
0,2

In de gashoeveelheden is begrepen de hoeveelheid gas die door middel
van kolenvergassing wordt verkregen en voor zover die aangewend wordt
in de industrie.
In de kolenhoeveelheden zijn opgenomen 1,2 min. toe in 1990 en 3,5 min.
toe in 2000 die door wervelbedverbranding en poederkoolketels worden
benut.
De oliehoeveelheden bevatten naast ondervuring ook de brandstof voor
transportdoeleinden, alsmede de grondstof voor de chemische industrie
en andere niet-energetische produkten zoals bitumen.
De post elektriciteit betreft de afname van het openbare net. Hoe de
post "overig" is samengesteld toont tabel 9.8.
Tabel 9.8. Samenstelling "energiedragers overig" (mln. toe)

1980

1990

Zonne-energie
landbouw
industrie
diensten/overheid
Industriële restwarmte
en warmte van centrales
landbouw
industrie
diensten/overheid

2000

0,2
0,I

0,2
-

0,2
-0,2
0,i

0,4
-0,7
0,3

- !49 -

Energieseetor
Het totale elektrielteitsverbruik in dit scenarío neemt toe van 61~2
mrd. kWh in 1980 tot 72,6 mrd. kWh in 1990 en tot 83,6 mrd. kWh in
2000. In tabel 9.9. is aangegeven op welke wijze hierin wordt
voorzien.

Tabel 9.9. Beschikbare elektriciteit (mln. kWh)

1980

1990

2000

Windmolens
~onventlonele centrales
Nucleaire of additlonele koleneentrales
lmport

7100
49900
4200
-

12600
800
50300
4200
4700

18600
4000
38400
22600

Totaal

61200

72600

83600

Industri~le warmte/krachtkoppeling

Dit kan worden gerealiseerd met grote of met een comblnatíe van grote
en kleine eenheden. Het vermogen in windmolens bedraagt 400 MW in 1990
en 2.000 MW in 2000. Dit kunnen bijvoorbeeld in 2000 zijn 7.000 grote
eenheden van ongeveer 300 KW of 130.000 kleine eenheden van 15 KW voor
kleinschalige toepassingen of een combinatie van beide opties.
Met betrekking tot de brandstofinzet wordt er conform de Kolennota van
uitgegaan dat in de centrales in 2000 tenminste 40% van de elektriciteit op basis van kolen wordt opgewekt. Dit kan worden bereikt door
centrales die aan vervanging toe zijn en de uitbreiding met het opgestelde vermogen uit te rusten met kolen/gaseenheden en deze met kolen
te stoken. De gasoptie kan dan in gevallen van crisis worden gebruikt.
Onder de gehanteerde veronderstelling over de ontwikkeling van energieprijzen betekent dit dat in dat geval een duurdere brandstof zal moeten
worden aangewend.
Daarnaast is

uitgegaan van een ombouw van bestaande centrales naar

kolen.
De gasafzet aan centrales is meegenomen volgens de lopende afspraken

- 150 -

(brandstofinzetplan centrales) hetgeen inhoudt dat in de komende 20
jaar een bepaalde hoeveelheid voor deze gehele periode ter beschikking
staat,
Als gevolg van het voorgaande zal er in 2000 vrijwel geen olie meer
worden gestookt in centrales. Met betrekking tot kernenergie is er van
uitgegaan dat de bestaande eentrales blijven gehandhaafd. Als voor de
veronderstelde uitbreiding van nucleair vermogen (3000 MW) niet gekozen
wordt voor nucleaire energie, wordt de koleninzet in dit scenario dienovereenkomstig verhoogd. Het aandeel van kolen in de brandstofinzet van
de openbare centrales komt dan op 82%.
Aangenomen is dat kolenvergassing in de toekomst een belangrijke bijdrage zal leveren aan de energievoorziening, enerzijds voor het bijmengen bij het aardgas in het openbare net, anderzijds om kolen op een
aanvaardbare wijze gêschìkt te maken om in bepaalde gevallen te worden
toegepast.
Er is v~n uitgegaan dat 2,5 mln. ton kolen zal worden vergast in 1990
en 7 min. ton in 2000.
Het verbruik in raffinaderije~ zal ondanks hesparingen per saldo nog in
geringe mate toenemen als gevolg van het in toenemende mate omzetten
van zwaardere olieprodukten in lichtere.
Het omzettingsverlies in de eokesfabrieken is begrepen in het industri~le kolenverbruik.
Met betrekking tot biogas is aangenomen dat in 2000 met 0,8 min. toe
aan de energievoorziening wordt bijgedragen.
Vuilverbranding wordt verondersteld 0,2 mln. toe in 1980 en 0,4 mln.
toe in 2000 aan warmte te produceren.
In tabel 9.10. wordt het energleverbruik in deze sector aangegeven.
De post "overig" voor openbare centrales betreft de levering van warmte
aan de stadsverwarming. Het windvermogen, het biogas en de vuilverbranding zijn onder "overig" gewaardeerd tegen de hoeveelheid fossiele
energie die nodig zou zijn indien deze energiedragers niet zouden worden aangewend.
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Tabel 9.10. Energieverbruik van de Energiesector (mln. toe)

1980

kolen olie gas nuel.

overig

Openbare centrales

-0,i

Wlndmolens
Kolenvergasslng
Raffinaderijen
Biogaslnstallaties

1990

kolen
kolen olie gas nucl.

Openbare centrales
Wlndmolens
Kolenvergassing
Raffinaderijen

6,9

0,5

4,4

1,0

....

overig

=0,8
0,3

1,6

-

Blogasinstallatìes

2OOO

kolen
Openbare eentrales

7,4

olie

gas

kolen
nucl.

0,7

1,3

5,4

0,8

Windmolens
Kolenvergassing
Raffinaderijen
Biogasinstallaties

overig

4,6
-

- -/-3,2

-

-

-

~,~

0,8
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Het totale energieverbruik
In tabel 9.11. wordt het energieverbruik in dit ongewijzigd
beleidscenario voor de jaren 1980, 1990 en 2000 weergegeven.
Tabel 9.11. Totale energieverbruik "ongewijzigd beleidscenario"
EnergieverbruikI in 1980 (Mtoe)

kolen

olie

gas elektr,

overig

totaal

Landbouw
Industrie
Diensten/
overheid
Raffinaderijen/
gaswinning
Centrales
- conventioneel
- wind
- nucleair
Kolenvergassing

2,4

4,1
0,6
11,5

10,7
2,3
9,2

1,3
0,i
2,1

-

0,I
0,2

16,2
3,0
25,4

-

6,2

4,0

i,i

-

-

11,3

-

3,2

0,2

0,I

-

-

3,5

1,3

5,7

4,7

-4,3

-0,I

7,3

-

-0,4

1,0

-

0,6

Totaal

3,7

1,0

0,2

67,3

-

31,3

31,1

nucleair

Energieverbruik in 1990 (Mtoe)

nucleair
kolen olie gas elektr, evt. kolen overig totaa~
Gezinnen
Landbouw
Industrie
Diensten/
overheid
Raffinaderijen/
gaswinning
Centrales
- conventioneel
- wind
- nucleair
Kolenvergassing
Totaal

4,1

3,4
0,7
13,5

10,2
1,3
9,6

1,3
0,I
2,6

-

1,0
0,2
-0,2

15,9
2,3
29,6

-

6,0

3,8

i,i

-

0,i

II,0

-

3,3

0,I

0,I

-

-

3,5

6,9
0,5
.... 0,i
.... 0,4
1,6
-

4,4

-4,3

-I,I

-

1,0
-

-0,8
0,3
-

6,7
0,2
0,6
0,5

0,4

1,0

0,6

70,3

12,6

27,4 28,3

iDe cijfers voor 1980 waren bij de publicatie van het scenario nog
voorlopig.
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Energieverbruik in 2000 (Mtoe)

kolen

;ezinnen
J~nd5ouw
Industrie
Diensten/
overheid
Raffinaderijen/
gaswinning
Centrales
- conventioneel
- wind
- nucleair
Kolenvergassing
Biogasinstallaties
Totaal

olie

gas

nucleair
elektr, evt. kolen overig totaaf

-

~,~

9,5

-

0,8

7,2

13,6

1,3
9,9

1,0
0,I
3,4

-

1,7
0,4
-0,5

15,6
2,6
33,6

-

5,~

3,7

1,0

-

0,4

i0,8

-

3,4

0,i

-

-

3,5

7,4

0,7

-3,4
-0,3
-1,9

5,4
-

-i,i
0,8
-

4,9
0,5
3,5
1,4

0,8

-

2,5

76,4

4,6

1,3

-3,2
-0,8

19,2

27,6

21,7

5,4

In de post "overlg" in voorgaande tabellen zijn behalve warmte van
industrie en centrales tevens hoeveelheden alternatieve energiebronnen
opgenomen~ mie tabel 9.12.
Tabel 9.12. Alternatieve energiebronnen (min. toe)

1980

1990

2000

0,i

0,2

diensten/overheid

-

0,i

industrie

-

0,2

0,3

0~8

-

0~8

Zonne-energie
gezinnen

Windenergie
Biogas
Vuilverbranding

0,2

0,2

0~4

Totaal

0,2

0,6

2,5
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Het aandeel van de verschillende energiedragers in dit scenario is in
tabel 9.13. weergegeven.
Tabel 9.13. Aandeel van energiedragers in het binnenlands energieverbruik (%)

Kolen
Olle
Gas

Nucleair evt. kolen
Prlmaire elektriciteit
Overige
otaal

1980

1990

2000

5,5
46,7
46,3
1,3
0,2

17,9
39,0
40,2
1,4
0,6
0,9

25,1
36,1
28,4
7,1
3,3

i00

i00

I00

De post "primaire elektriciteit" omvat de gecontracteerde levering van
de "Vereinigte Elektrizit~tswerke" in West-Duitsland aan Nederland gedurende de periode 1990 t/m 1999.
Het totale effect van de besparingen op het totale energleverbruik bedraagt in 1990 ca. 18 min. toe en in 2000 36 min. toe. Dit betekent dat
in dit scenario het verbruik in 1990 20% lager is dan het geval zou
zijn geweest als sinds 1980 geen verdere besparingen zouden plaatsvinden.
Voer het Jaar 2000 bedraagt dit percentage 30%.

9.3.3. Effecten
Investeringen in energiehespari~g, alternatieve energiebronnen en
diversificatie
Er is in het algemeen van uitgegaan dat alle technisch mogelijke investeringen in energiebesparing en alternatieve energiebronnen worden
doorgevoerd, voor zover de batch de kosten voor de samenleving als geheel nog overtreffen. Niet alle baten vallen rechtstreeks toe aan de
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individu of de onderneming, terwijl deze over het algemeen ook andere
maatstaven aanleggen ten aanzien van de kosten en opbrengsten van een
investering dan voor de samenleving als geheel geldt.
Om die redenen is aangenomen dat de overheid - waar nodig - maatschappelijk wenselijke energlebesparingsinvesteringen bevordert door middel
van voorlichting, regelgeving, subsidies en fìnancieringshulpo
Bij de investeringen in diversificatie is rekening gehouden met investeringsbedragen die gemoeid zijn met de overgang van gas en olie op
kolen en eventueel nucleaire energie.
In tabel 9.14. zijn de relevante investeringsbedragen opgenomen (inclusief de vervangingslnvesteringen).
Tabel 9.14. Investerlngsbeslag energiebesparing, alternatieve energiebronnen en diversificatie (mld. guldens, prijzen 1980)

1980-1990

1990-2000

1980-2000

Besparing en alternatieven
- gezinnen

24,5

21

45,5

- bedrijven en overheid

22,5

30,5

53

sub-totaal

47

51,5

98,5

10,3

14,4

Diversificatie

4,1

In totaal gaat het over de periode 1980-2000, dus over bijna fl, 115
mld. aan investeringen, fl. i00 mld. in energiebesparlng en alternatieyen en bijna fl. 15 mld. in diversificatie. Dit komt heer op bijna
fl. 6 mld. per jaar.
De bijdrage van de overheid in het investeringshedrag voor energiebesparing en alternatieven bedraagt fl. 13 mld. in de periode 1980-1990
en f!. 9,5 mld. in de periode 1990-2000. In totaal dus f!. 22,5 mld.,
een aandeel van 23%.
Bij de inzet van energiedragers in dit scenario zijn op grond van diversificatie-overwegingen energietechnologieën meegenomen die híj de
gehanteerde ontwikkeling van de energieprijzen uit kostenoogpunt in de
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periode 1980-2000 nog niet aantrekkelijk zijn. Berekeningen van het ESC
wijzen uit dat bij een optimale energievoorziening uit kostenoogpunt
bij de gehanteerde prijzen nieuwe technologieën als kolenvergassing~
zonne-energie en dergelijke niet van de grond komen. Het desondanks opnemen van deze technologieën in de brandstofinzet leidt ertoe dat de
jaarlijkse kosten van de energievoorziening een kleine fl. 2,5 mld. hoger uitvallen dan de optimale oplossing. Indien bij de investeringen in
diversificatie niet het bedrag voor 3000 MW kernenergie zou zijn meegenomen, maar in plaats daarvan het investeringsbedrag verbonden met
3000 MW kolenvermogen, zou het bedrag tussen 1990 en 2000 fl. 4,1 mld.
lager uitkomen, maar de jaarlijkse kosten zullen stijgen, en wel met
fl. 500 min. in 2000.

9.4. De gevolgen voor het milieu
Voor de bepaling van de effecten op het milieu in dit scenario is een
opdracht verstrekt aan Metra Consulting Ltd. [5].
Bij haar onderzoek heeft Metra zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens, neergelegd in bijvoorbeeld het S02-beleidskaderplan,
de Kolennota, het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1980-84, en dergelijke [6, 7, 8].
De beïnvloeding van het milieu vindt plaats door de ontwikkeling van de
economische bedrijvigheid als zodanig (proces-emissies) en door verontreinigingen samenhangend met de wijze van ondervuring (verbrandingsemissies). Beide bronnen van verontreiniging zijn in beschouwing genomen.
Bij de in dit scenario gehanteerde groei van het Bruto Nationaal
Produkt van ca. 1,5% per jaar ontwikkelen de emissieniveaus zich volgens tabel 9.15. Als basisjaar is 1980 gekozen.
Bij de berekening van de milieugevolgen is er van uitgegaan dat door de
overheid reeds voorgenomen/gestelde bestrijdingsvoorschriften zullen
worden toegepastI, bijvoorbeeld rookgasontzwaveling bij alle nieuwe
elektriciteitscentrales groter dan 500 MW thermisch. Overeenkomstig de
uitgangspunten van het "Ongewijzigde Beleidscenario" zijn geen additionele milieubestrijdingsmaatregelen verondersteld.

iBodemsanering vormt geen onderdeel van het verrichte milieu-onderzoek
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De technische ontwikkeling is slechts voor een aantal maatregelen ingecalculeerd (zoals bijvoorbeeld rookgasontzwavellng). Zou men over de
gehele linie rekening kunnen houden met de autonome technische ontwikkellng, dan zou deze tot een substanti~le verlaglng van de betreffende
emissies aanleiding kunnen geven. D~t komt niet tot u~tdrukk~ng in de
tabel.
Tabel 9.15. Overzicht vervuilingsnlveaus

1980
Luchtverontreiniging
(i000 tonnen p.j.)
SO2
NOx
Stofdeeltjes

C~Hy

¢0
Lood

Waterverontreiniging (tonnen
Kwik
Cadmium
Zware metalen
Fosfaten
Zuurstofbindende stoffen
Thermische verontreiniging (PJ)
.Vast afval (mln. tonnen
Huishoudelljk afval
Industrieel afval
Zuiveringsslih
Landbouwafval
Bouw- en sloopafval
Havenslib
Residu verbrandlngsinstallaties
Energiegebonden vast afval
Gips
Slakken
Autowrakken

526
546
181
514
1171
1,56

1990

2000

458
515
243
554
746
0,58

511
472
302
643
345
0,59

0,85
0,45
0,45
16
II
ii
1271
1740
1038
28000
18300
23300
15300
4400
4900
314
294
345
4,12
3,75
0,20
1,00
6~00
Ii,00
0,55
0,25

4,97
4,35
0,30
1,19
6~15
ii,00
0,64
3,33

5,91
5,05
0,31
1,45
6,45
ii,00
0,74
4,16

2,00

3,18

4,94

3,30
0,50

5,03
0,55

7,51
0,61

Radioactief afval
verwerkt en verpakt, in m~)
Afval laboratoria, ziekenhuizen,
industrie
0nderhoudsafval kerncentrales.2
Opwerkingsafval
SpliJtstofprodukten

4OO
500
55
3

40O
700
129
8

40O
1500
305
19

Geluid (aantal (i000)
blootgestelde huizen).3
Industrie
Verkeer
Vliegtuigen

86
326
75

29
Ii0
25

0
0
0
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Vervolg tabel 9.15.
1980
Ruimte (iO00 Ha)
Landbouw, bossen, enz.
Woningbouw
Industrie en handel
Diensten
Totaal

3225
275
69
150
3719

1990

2000

3088
356
83
192
3719

2960
434
97
228
3719

_ Daling van de hoeveelheid afval door toenemende recycling komt
niet in deze tabel tot uitdrukking; dit geldt echter wel voor
landbouwafval.
- Voor chemisch afval zijn onvoldoende betrouwbare cijfers beschikbaar.
,2 Extra emissies hij vervanging van het nucleaire vermogen door kolencentrales (I000 ton p.j.)
5
24
SO2
NOx
I
7
Stofdeeltjes
8
1,5
Energiegebonden afval (min. ton p.j.)
0,19
1,02
Tegenover deze extra emissies bij vervanging van het nucleaire vermogen staat een daling van de hoeveelheid radioactief afval.
,3 Bij gelijkblijvende of licht toenemende geluidsproduktie.

Als toelichting op de weergegeven tabel kunnen de volgende opmerkingen
worden gemaakt, met name toegespitst op de energiegebonden emissies.
De berekening van de SO2-emissies (lucht) is gebaseerd op, onderstaande, reeds in het Zwavelbesluit en in vergunningen voorgeschreven
zwavelgehaltes van olie en kolen, zoals uit onderstaand overzicht
blijkt.
Olie
Zware stookolie (elektriciteitsopwekklng)

1,55%

Zware stookolie (overig)

2,0%

Kolen
Verbranding zonder bestrijding

1,0%
FBC of bij verbranding met rookgasontzwaveling 1,5% (effectief 0~15%)
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Voor nieuw te bouwen elektríciteitscentrales zijn bestrijdingsmaatregelen ter beporking van de SO2- en NOx-emissies verondersteld cf de
eitgangspunten van de Kolennota. Hetzelfde geldt voor het vrijkomen van
stofdeeltjes bij de verbranding van kolen.
Rekening is gehouden met de geleidelijke algemene toepassing van nieuwe
verbrandingstechnologie~n voor personenauto’s en vraehtauto’s waaruit
een lagere uitstoot van CO~ NOx en lood resulteert.
Tegenover afnemende emlssies op grond van hovengenoemde factoren staan
toenemende proeesemissies van SO2 in de chemischl sector en de basismetaal, terwijl het gebruik van gasturbines voor warmte/krachtkoppeling
een verhoging van NOx-emissies veroorzaakt.
In geval het ingezette nucleaire vermogen vervangen zou worden door
kolencentrales treedt enige stijging op van de luchtverontreiniging
(zie voetnoot bij de tabel). Daartegenover zou dan minder radioactief
afval verwijderd behoeven te worden.
Ter bepaling van de waterverontreiniging is uitgegaan van het Indicatief Meerjarenprogramma Water. Realisering van dit programma leidt tot
belangrijke reducties van de waterverontreiniging en vormt het sluitstuk van een omvangrijk saneringsprogramma.
De weergegeven niveaus zijn gebaseerd op Nederlandse vervuilingsbronnen; de via de Rijn binnenkomende verontreiniging is buiten beschouwing
gebleven.
Voorzien is dat de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater door huishoudens afneemt. Niettemin vertoont de fosfaatbelasting in de toekomst
weer een stijging. Deze is vrijwel uitsluitend afkomstig van industri~le lozingen, waarvoor op dit moment geen praktisch toepasbare recyclings-methodes beschikbaar zijn.
De hoeveelheid vast afval uit energiegebonden emissies (onder meer
vliegas, bodemas en gips) zal tot 2000 niet onaanzienlijk toenemen, met
name vanwege de stijging van het kolenge~ruik; deze stijging wordt versterkt in geval van inzet van meer kolen ter vervanging van het ~ucleaire vermogen. Er is verondersteld dat een aanzienlijk deel van dit afval via hergebruik in de bouw kan worden toegepasto
Voor de overige onderscheiden afvalca~egorie~n (waaronder huishoudelijke, industrieel, bouw- en sloopafval) kan worden aangenomen dat in toe-

- 160 -

nemende mate door hergebruik tot reductie van de efvalstromen kan worden gekomen.
De potentiële vermindering van de totale hoeveelheid vast afval door
middel van hergebruik, die ruwweg op 40 à 50% gesteld zou kunnen worden, is in tabel 9.15. niet tot uitdrukking gebracht.
De geschatte hoeveelheid havenslib vormt de totale hoeveelheid vrijkomend slib, waarvan het overgrote - en weinig verontreinigde - deel gestort wordt in zee. Voor het resterende deel dient een nadere oplossing
te worden toegepast.
Door de voor genoemde ~eluidsbronnen voorziene saneringsprogramma’s
zijn tegen het jaar 2000 geen woningen meer aan de bovenmatige geluids=
belasting blootgesteld.
In de tabel is aaagegeven dat de vraag naar industriegrond toeneemt.
Daarbij is er onder meer van uitgegaan dat geen intering plaatsvindt op
reeds gereserveerde~ maar nog niet gebruikte, industriegrond. Zou deze
ontwikkeling wel plaatsvinden, dan zou in beginsel vrijwel de gehele
weergegeven additionele vraag naar industriegrond kunnen worden opgerangen.
Wat betreft de kostenconsequenties van de bestrijdingsmaatregelen zijn
de resultaten van de nota "Kosten en macro-economische gevolgen van het
voorgenomen milieubeleid" [9] als uitgangspunt gekozen. Genoemde nota
bestrijkt de kosten~onsequenties van alle onderscheiden bestriJdingscategorieën; de financiële gevolgen van de bodemsanering zijn in deze
nota buiten besehouwing gebleven.
De jaarlijkse lasten van bedrijven en gezinnen bedragen ca. fl. 3,4
mld. in 1980; deze zullen oplopen tot ca. fl. 5,7 mld. in 1985 (prijzen
1980). In dit laatste getal is het reeds voorgenomen beleid tot 1985
ingecalculeerd. Deze lasten beslaan in 1980 1,1% en in 1985 1,6% van
het Bruto Nationaal Produkt.
Aangezien uitgegaan is van de beleidsvoornemens tot 1985 is voor de
periode na 1985 een relatief gelijkblijvende lastendruk verondersteld.
Het investeringsniveau bedraagt in de periode 1980-85 gemíddeld jaarlijks i,i mld. en na 1985 1,2 mld. Geeumuleerd tot 2000 zal ca. 25 mld.
aan milieu-investeringen worden verricht.
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De economische effecten van deze lasten zijn reeds verwerkt in het
hiervoor beschreven economische beleid.
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