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ABSTRACT
0n behalf of the National Council on Energy Policy a study has been
mede about the future costs of baseload electricity production with
nuclear-, coal- or gas-based units. Because of the uncertainty in the
long run environmental restrictions two different coal-fired plants
were analysed. 0ne is a conventional coal unit in compliance with
todey’s emission standards, the other is a cleaner but more expensive
coal gasification/combined cycle (KV/STEG) plant which should be
available in the year 2010. In the cost analysis three levels were
used for each of the following parameters: international fuelprices,
exchange rare from US-dollar to dutch guilders, interest rate and
capacity utilization. For nuclear plants investment costs were also
varied. The production costs of the four options were determined for
all possible combinations of parameter values. The lowest kWh-costs
of the four options are more or less the same (7 ct/kWh), the highest
levels show a difference, between gas and nuclear, equal to the lowest costs. Al1 parameters contribute to the same extent in the relatively small range for the nuclear option. With gas only the parameters fuelprices and exchange rare are of importance. The results for
both coal options lie between these for gas and nuclear.

In addition to the analysis on a unit-level calculations have been
done for a public power system to determine total costs and emissions. In this way it is possible to establish a relationship between
restrictions on total emission of all electricity production, the
chosen type of the units and the level of kWh-costs. The calculations
were done for simplified power systems, in which for baseload electricity a choice was made out of a number of available, more or less
clean, coal- or gas-fired baseload units or nuclear power. For nonbaseload electricity three different, more or less clean, gas-fired
plants could be chosen. It appears that with coal for baseload the
total combined emìssion of S02 and N0 can be cut by 90% at relatively modest costs (1.2 ct/kWh) by insta~ling clean KV/STEG in stead of
conventional coal units. Still lower emission levels can be reached
with clean gas-fired plants for baseload. Depending on the level of
fuelprices this causes extra costs between 0 and 4 ct/kWh. With nuclear power for all baseload production almost zero emissionlevels
result at no, or even negative, extra costs.
Finally the effects of the new dutch gas-pricing policy on the costs
of baseload production have been analysed. It is now possible to get
gas for electricity production for a price that will resuli in the
same production costs for a gas- and a coal unit. For all parameter
values, which determine the costs of coal-based production, the new
gasprice is calculated. With the parameter values used in this study
the new gasprice will be lower than the gasprice coupled to fueloil
prices in almost every case.
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SAMENVATTING
Aanpak en uitgangspunten
In de Nationale Energie Verkenningen 1987 (NEV) werden de kosten van
elektrieiteitsproduktie met kern-, kolen- en STEG-eenheden bepaald
voor een drietal scenario’s. Conform het niveau van de economische
groei, het energiegebruik en de brandstofprijzen werden deze scenario’s aangeduid met Hoog, Midden en LaaG. Voor de niet-brandstofkosten werd uit~e~aan van kostencijfers uit de bijla~e bij het regeringsstandpunt over de MDE, het rapport "Elektriciteitsvoorziening
in de jaren ’90". In 1988 zijn de produktiekosten opnieuw bepaald
voor NEV-varianten met lagere brandstofprijzen, die gebaseerd zijn
op de Notitie Ener~ieprijspaden 1987-2810 van het ministerie van
Economische Zaken (EZ) van novembeï

1987.

Op verzoek van de Algemene Energie Raad is een nadere analyse van de
eerder bepaalde produktiekosten uitgevoerd in verband met een uit te
brengen advies inzake de brandstofinzet in centrales. Redenen hiervoor zijn de mogelijke ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe veiligheidseisen voor kerncentrales, scherpere milieu-eisen voor kolencentrales en het onlangs gewijzigde prijsbeleid voor nieuwe gascentrales. Daarbij moet ook gekeken worden naar de dollarkoers en de rentevoet gezien de ervaring in de afgelopen decennia met zeer sterke
schommelingen in deze parameters. De analyse wordt uitgevoerd voor
het zichtjaar 2010, welk jaar representatief wordt geacht voor de
periode waarin de beschouwde centrales zullen functioneren. De produktiekosten van diverse soorten basislastvermogen worden aIdus geanalyseerd bij verschillende niveaus van de investeringskosten voor
kerncentrales, brandstofprijzen (in $), dollarkoers, rentevoet en
bedrijfstijd. Het effect van strengere emissienormen op de kosten van
kolencentrales wordt afgeschat door naast de huidige conventionele
poederkoolcentrale als alternatief een zeer schone KV/STEG door te
rekenen. De gevolgen van het recent gewijzigde gasprijsbeleid, waar-

door de produktiekosten van nieuwe gascentrales gelijk kunnen worden
aan die van kolencentrales, zijn eenvoudig na te gaan door steeds de
kosten van de STEG te vergelijken met die van de kolenopties.
Figuur S.I laat de opbouw en totale hoogte van de kWh-kosten zien
voor de vier basislastopties in de base-case. Tevens is aangegeven
hoe de diverse parameters de kWh-kosten beïnvloeden. De parameterwaarden vooï de base-case komen overeen met die van het NEV-scenario
Midden met de lagere brandstofprijzen bij een bedrijfstijd van 6000

De gebruikte parameterwaarden zijn als volgt tot stand gekomen.
Als dollarkoers worden de waarden f 1,75, f 2,25 en f 3,10 gehan-

teerd. De middenwaarde van f 2,25 komt overeen met die in de eerder
genoemde notitie van EZ uit

1987.

De hogere waarde werd in de NEV

gehanteerd, de lagere waarde is gelijk aan het historisch gerealiseerde minimum.
De internationale kolenprijzen, welke voor Nederlandse centrales
zouden kunnen gelden, zijn overgenomen uit de EZ-prijspadennotitie
uit

1987.

Uit de combinatie van dollarkoersen en kolenprijzen in $

volgen de kolenprijzen voor centrales, die in 2010 liggen tussen 88
en 206 gld/ton. Ten opzichte van het huidige niveau van ongeveer 100
gld/ton betekent dit een lichte daling tot een verdubbeling van de
pìijzen. De kolenprijzen voor centrales blijken voor slechts een gering deel dollaronafhankelijk te zijn, nsmelijk voor zover dit binnenlandse transportkosten betreft.

Voor de gasprijs van centrales worden twee situaties onderscheiden.
In de kostenberekening voor de STEG is, conform de EZ-prijspaden van

1987, verondersteld dat de aardgaspri~s voor centrales gekoppeld
blijft aan die van stookolie. De prijspaden voor ruwe olie, in constante $ van 1987 per barrel, zijn ook afkomstig uit de EZ-notitie.

Combinatie van dollarkoers en olieprijspaden leidt in 2010 tot gasprijzen voor centrales die variëren tussen 25 en 62 ct/m3. Ten
opzichte van het huidige niveau van ongeveer 17 et/m3 is dit een
(forse) toename. Uit een analyse van de opbouw van deze gasprijs
blijkt, dat deze bestaat uit een dollaronafhankelijk deel van ongeveer 5 ct/m~, dat wil zeggen ongeveer 1O à 20~ van de totale gasprijs
in de berekeningen. Voor het geval dat voor nieuwe g~scentra~es gas
wordt gecontracteeFd op basis v~~ het nieuwe pFijsbeleid zijn niet
direct gasprijzen te geven. Door de koppeling aan de kosten van
kolencentrales is de gasprijs nu in beginsel afhankelijk van alle
factoren die een ïol spelen in de kolen-kWh-kosten.
De brandstofkosten voor kerncentrales omvatten alle gemaakte kosten
in de splijtstofcyclus van ertswinning tot definitief opbergen van
het afval. Hiertoe horen ook de post opwerking & verglazing omdat
wordt uitgegaan van een opwerkingscyclus. Ten opzichte van de eerdere
NEV-berekeningen worden alleen voor het verrijkt uranium andere kosten ingezet. Aangenomen is dat de overige splijtstofkosten van 2,0
ct!kWh (waaronder 1,4 ct voor opwerking/verglazing en 0,4 ct voor
afvalberging) hetzelfde blijven. De iets lagere internationale prijzen voor het veïrijkte uranium zijn weer gebaseerd op de prijspadennotitie uit 1987. In tegenstelling tot olie en kolen is voor verrijkt
uïaan slechts één prijspad opgesteld. Afhankelijk van de gebruikte
dollarkoers komen de totale splijtstofkosten uit op 2,7, ~,0 of
3,4 ct/kWh.
De investeringsbedragen van de kern-, poederkool- en $TEG-eenheld
zijn de naar het heden vertaalde cijfers volgens "Elektriciteit in de
jaren negentig". De bouwrente is steeds in het investeringsbedrag
inbegrepen. Bij ke~ncentrales is het bedrag verhoogd met een reservering van 170 mln gld ofwel ongeveer 0,2 ct/kWh. In 25 j~~r groeit
het gereserveerde bedrag bij 4~ reële rente aan tot 500 mln in gld
van 1958, wat voldoende zou moeten zijn om de ontmantelingskosten te
betalen. De gekozen poederkooleenheid voldoet aan de huidige AMvBemissienormen.
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Voor de toekomstige kolen-optie is uitgegaan van een KV/STEG-ontwerp
met zeer lage emissie-niveaus voor S02 en NO en een rendement van
x
43%. De investeringskosten liggen ongeveer 20% hoger dan voor een
poederkolen-eenheid; de bedienings- en onderhoudkosten liggen ook op
een aanzienlijk hoger niveau.

Voor kerncentrales worden, naast de base-case waarde van

3750

gld/kWe, alternatíeve investeringsbedragen ingebracht in de
kostenanalyse. De volgende kostenverhogende en -verlagende factoren
kunnen de investeringsbedragen voor nieuw te bouwen kerncentrales
beïnvloeden:
- Kostenverschillen tussen fabrik~~ten;
- Langere bouwtijd;
- Hogere ontmantelingskosten;
- Seriebouweffecten;
- Toename van de eenheidsgrootte;
- Compensatie-orders/inschakeling van de Nederlandse industrie;
- Overcapaciteit bij reactorbouwers;
- Kosteneffecten t.g.v~ herbezinning kernergie n.a.v. Tsjernobyl;
- Kostenescalatie en wisselkoersen vanaf 1984.
Geconcludeerd kan worden, dat met de nu beschikbare informatie de
kostenverhogingen ten gevolge van de herbezinning op kernenergie ruim
binnen de marge vallen, die onstaat door variaties bij de andere factoren. Gezien de grootte en waarschijnlijkheid van de kostenverhogende en -verlagende factoren lijkt een marge van plus of min 15~ een
redelijke keus voor deze analyse. Als lagere waarde voor de investering in een kerncentrale wordt dus 3190 gld/kWe genomen; als hogere
waarde 4320 gld/kWe.
De jaarlijkse kapitaalkosten worden uit de totale investering afgeleid volgens de reëel-constante-annuïteiten methode. Hierbij is een
levensduur van 25 jaar gehanteerd en een reële rentevoet. De methode
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is ook gehanteerd in de berekening van de kosten van basislasteenheden in de NEV-1987 en in het rapport "Elektriciteit in de jaren ’90".
Globaal worden dezelfde resultaten verkregen als bij de meer gedetailleerde in het buitenland vaak toegepaste "life-time levelized
busbar costs"-methode. Bij deze methode worden ook de brandstofkosten
verdisconteerd, terwijl bij de gebruikte methode uitgegaan wordt van
gemiddelde brandstofkosten over de levensduur.
In de openbare elektriciteitsproduktie v~ndt momenteel gewoonlijk
afschrijving plaats over 15 jaar en niet over de (langere) technische
levensduur. Hierdoor liggen de kWh-kosten van een eenheid in de
eerste jaren hoger dan volgens de reëel constant-annuïteiten-methode.
Na het vijftiende jaar worden de kWh-kosten dan echter veel lager
door het we~vallen van de kapitaalkosten. In een produktiepark met
zowel nieuwe(re) als oude(re) eenheden worden de relatief hoge kosten
van de nieuwere eenheden dan min of meer gecompenseerd door het ontbreken van kapitaalkosten bij de oudere afgeschreven eenheden. Dit
betekent dat de voor een produktiepark over de technische levensduur
toegepaste methode vergelijkbaar is met een verrekening over de economische levensduur van 15 jaar.

De reële rente is gelijk aan de nominale rente minus het inflatiepercentage. De reële rente, gebaseerd op het rendement van staatsobligaties, heeft zich de afgelopen decennia bewogen tussen de uitersten
van -i en +6%. In de jaren 70 lag het niveau gemiddeld op 2%, in de
jaren 80 is dit 4% bij een verder stijgende tendens. Gezien deze
ontwikkelingen worden naast de basiswaarde van 4% de waarden van 3 en
5% gehanteerd in de berekeningen. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat
de elektriciteitsproduktie een sterk nutskarakter blijft houden. Dan
kunnen de investeringen gefinancierd worden uit eigen vermogen en kan
een risico-opslag op de rentevoet achterwege blijven. De rentevoet
kan daardoor aanzienlijk lager uitvallen dan bij commerciële investeringsprojecten het geval zal zi0n.
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Produktiekosten Basislasteenheden
De produktiekosten zijn bepaald voor de opties Kerncentrale, Poederkoolcentrale, KV/STEG (maximaal schoon) en de STEG (stookolieparitelt-gas) voor de volgende combinaties van parameterwaarden:
- Drie niveaus Laag, Midden of Hoog voor de internationale olie- en
kolenprijzen en één niveau voor de verrijkt uraanprijs;
- Dollarkoersen van f 1,75, f 2,25 en f
- Rentevoeten van 5, 4 en
- Bedrijfstijden v~~ 5800, 6000 en 7000 uur.
Bij kerncentrales zijn alle berekeningen nog eens herhaald met 15%
lagere en met 15% hogere investeringsbedragen. De produktiekosten van
gascentrales op basis van de alternatieve prijsstelling van aardgas
behoeven niet berekend te worden. Deze kosten zijn per definitie gelijk aan die van een te kiezen kolenoptie.
Gegeven de marges voor de diverse parameters blijkt in het algemeen
de gasgestookte STEG op basis van stookoliepariteit de duurste optie
te zijn, verder is de KV/STEG steeds duurder d~~ de poederkooleenheid. De kerncentrale ligt globaal in de kostenband, gevormd door de
beide kolenopties (zie figuur S.2). De gasgestookte centrale op basis
van kolen-kWh-kosten ligt per definitie in de band, gevormd door
beide kolenopties. Slechts bij lage brandstofprijzen, een lage dollarkoers en het hanteren van de zeer schone KV/STEG als referentiekolencentrale is deze gascentrale even duur als de STEG met gas volgens
stookoliepariteit. In alle ander gevallen maakt de nieuwe prijsstelling voor aardgas in 2010 lagere produktiekosten mogelijk met gascentrales.

Het gekozen prijsscenario heeft bij de STEG met stookoliepariteit-gas
een betrekkelijk groot effect op de produktiekosten maar bij de
kolenopties is dit een stuk minder. Bij kerncentrales is er geen
scenario-effect omdat slechts een prijspad(in $) is gebruikt.
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De parameter rentevoet heeft betrekkelijk weinig invloed op het kostenniveau. Ook blijkt, dat de bedrijfstijd een betrekkelijk kleine
invloed heeft op de produktiekosten. Mutaties in de dollarkoers
daarentegen veroorzaken, behalve bij kerncentrales, de grootste
kostenveranderingen.

De resultaten voor de goedkopere en de duurdere kerncentrales laten
zien, dat daardoor een smalle hand ontstaat ter breedte van i,i à
et/kWh voor de produktiekosten vsn kerncentrales. Deze kostenband
voor kerncentrales en die voor de twee kolenopties overlappen elkaar
in aanzienlijk mate.
Wat betreft de totale bandbreedte voor de kWh~kosten, bij alle mogelijke combinaties van parameterwaarden, kan nog het volgende opgemerkt worden (zie fig~aur S.3). De minlmale produktiekosten van elke
optie worden steeds gevonden bij brandstofprijzen volgens scenario
Laag, een dollarkoers van f 1,75, een rentevoet van 3% en een bedrijftijd van 7000 uur. De hoogste waarden gelden voor scenario Hoog,
f 3,10/dollar, 5% rente en een bedrijfstijd van 5800 uur°

Uit de resultaten blijkt, dat de totale bandbreedte voor de kernoptie
ruim 4 ct/kWh bedraagt (6,5-i0,7 ct/kWh), dit is ongeveer twee-derde
van die voor de kolenoptie. Het minimum van de kolenoptie (poederkooleenheid met 6,1 ct/kWh) ligt iets lager dan die van kerncentrales; het maximum (KV/STEG met 12,3 ct/kWh) ligt echter hoger. De
totale marge voor de kolenoptie is weer ongeveer twee-derde van de
totale bandbreedte van de STEG met stookollepariteit-gas

(7,8-17,8 ct/kWh). De gascentrale met de alternatieve prìjsstelling
voor aardgas heeft dezelfde totale bandbreedte als de kolenoptie,
namelijk 6,2 ct/kWh.
De mate waarin de verschillende parameters bijdragen aan een grotere
bandbreedte, dat wil zeggen de gevoeligheid van de kosten voor muta-
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ties in de uitgangspunten, is soms sterk verschillend. De kostenband
bij een vaste bedrijfstijd van 6000 uur is bij alle systemen slechts
weinig kleiner dan de totale hand. De bedrijfstijd blijkt dus, binnen
realistische marges gekozen, niet van groot belang voor de
kWh-kosten.
De onzekerheid in de brandstofprijzen voor centrales blijkt met name
bij gasgestookt vermogen op basis van stookoliepariteit doorslaggevend voor de omvang van de totale kostenband. Als de internationale
olieprijs en de dollarkoers gegeven zouden zijn blijft er slechts een
nauwe marge over voor de produktiekosten van deze STEG-eenheden.
Daarentegen is bij kerncentrales de invloed van mutaties in de
brandstofprijzen klein, zoals te zien is aan het verschil tussen de
totale bandbreedte en de kostenband bij vaste prijzen. Deels is dit
een gevolg van de veronderstelde beperkte onzekerheid over het niveau
van de internationale uraanprijs. Door het hanteren van slechts één
prijspad kan alleen de dollarkoers de Nederlandse uraanprijs beïnvloeden. Zowel poederkool- als KV/STEG-eenheid nemen een tussenpositie in voor wat betreft de gevoeligheid voor brandstofprijsmutaties.
Hetzelfde geldt voor de gascentïale, die door de aangepaste gasprijs
gelijke kWh-kosten heeft als een kolenoptie.

Bij kerncentrales is, in tegenstelling tot de gas- en kolensystemen,
het investeringsbedrag onzeker verondersteld. Het blijkt, dat dit de
totale kostenband van kerncentrales vergroot van bijna 3 tot ruim
4 ct/kWh. Binnen de hier geschetste marges zijn hogere of lagere
investeringskosten voor kerncentrales niet van doorslag~evend belang.
De onzekerheid in de milieu-eisen leidt bij de kolenoptie tot een
toename van de kostenband met 1,2 à 1,5 ct/kWh. Vergeleken met de
oorspronkelijke kostenmar[e voor een poederkoolcentrale volgens
AMvB-eisen van ongeveer 5 ct/kWh betekent dit dat eventuele milieueisen zeker geen overheersende factor vormen bij de kolenoptie. Bij
gascentrales, met de nieuwe prijsstelling op basis van kolen-kWh-
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kosten, hebben milieu-eisen dezelfde invloed op de kostenband als bij
kolencentrales.
Samenvattend kan gesteld worden dat, met de hier aangenomen waarden
voo~ de parameters, de minimaal te verwachten produktiekosten van
alle basislastopties vrij dicht bij elkaar liggen. De maximaal te
ve~wachten kWh-kosten liggen echter veel verder uiteen, waarbij het
verschil tussen de duurste optie (STEG op basis van stookoliepariteit) en de goedkoopste (kernenergie) kan oplopen tot ruim 7 ct/kWh.
De kostenband voor kerncentrales is het kleinst~ ze is het resultaat
van, op zich beperkte, effecten van mutaties in veel parameters.
De kostenband voor STEG-eenheden op basis van stookoliepariteit is
het grootst; de bandbreedte wordt echter sterk bepaald door de hier
aangenomen marges in dollarkoers en internationale olieprijs. De kostenband voor de kolen-optie (poederkool en zeer schone KV/STEG tezamen) ligt in alle opzichten tussen beide in. Hetzelfde geldt voor de
gascentrale met een prijsstelling voor aardgas op basis van
kolen-kWh-kosten.

Kosten versus Verzuring
Bij kolengestookte basislasteenheden zijn vanwege de onzekerheid in
de toekomstige milieurestricties steeds de produktiekosten van een
poederkool-eenheid conform huidige AMvB-eisen en een zeer schone
KV/STEG berekend. Naast deze twee extreme opties zijn echter meer
systemen beschikbaar, zoals schonere poederkooleenheden, PFBC-eenheden en diverse andere KV/STEG-ontwerpen. Strengere milieuvoorschriften voor de elektriciteitssector worden in de toekomst waarschijnlijk
gegoten in de vorm van een verzuringsplafond in aanvulling op lagere
emissienormen voor individuele eenheden. De vraag welke kolentechnologie gekozen wordt bij bepaalde milieurestricties, en daarmee de
kosten van kolen-elektriciteit, kan dan ook alleen beantwoord worden
vanuit een analyse van een totaal produktiepark. Dit betekent, dat
gekeken moet worden naar het functioneren van nieuw kolenvermogen
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binnen een totaal park met bestaand en andersoortig nieuw basislastvermogen in samenhang met het middenlast- en pieklast/reservevermogen. Gezien de beperkte probleemstelling en de beschikbare tijd wordt
de analyse hier uitgevoerd voor een gestileerd openbaar park zonder
kerncentrales voor het jaar 2010. De parkinvulling is verder volledig
vrij verondersteld. De totale elektriciteitsproduktie is 70 TWh, conform het Elektriciteitsplan 1989-1998 voor het jaar 2000. De middenen pieklast, 15~ van de totale produktie, vindt plaats in STEG-eenheden (bedrijfstijd 2000 uur) met drie mogelijke niveaus van N0 -bex
strijding. De overige produktie k~~ plaatsvinden m.b.v, diverse kolengestookte poederkool-, PFBC- of KV/STEG-opties bij een gemiddelde
bedrijfstijd van 6000 uur. De technische-economische karakteristieken
van deze kolenopties zijn afkomstig uit meerdere bronnen. Per case
wordt steeds één optie voor de middenlast- en één voor de basislastproduktie gekozen en de gemiddelde kWh-kosten en de S0~-, NO - en
x
C02-emissies van het park berekend. De S0~- en N0 -emissies worden
X

samengenomen tot een verzuringsemissie in kton N0x-equivalenten.
Ter vergelijking zijn ook enkele cases doorgerekend met alleen kerncentrales of alleen STEG-eenheden (op basis van stookoliepariteitgas) voor de basislast. In figuur S.4 zijn de resultaten van de
meest karakteristieke cases uitgezet voor drie niveaus van de brandstofprijzen. Dit zijn respectievelijk de laagste, middelste en hoogste waarden voor zowel internationale brandstofprijzen als dollarkoerso
Uit de middelste figuur, conform scenario Midden van EZ uit 1987,
volgt, dat in een toekomstige kolenpark voor 2010 de verzurende emissie met een factor tien omlaag kan, van 200 kton naar 20 kton, door
een geavanceerde KV/STEG in plaats van een conventionele poederkooleenheid toe te passen. De gemiddelde kWh-kosten zouden stijgen met
maximaal 1,2 cent. Een verdere reductie van de verzuring zou mogelijk
zijn door overschakeling op geheel gasgestookte produktie. Bij een
gasprijs op basis van stookoliepariteit zou dit tot aanzienlijk hoge-
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re brandstofkosten leiden en een extra verhoging betekenen van de gemiddelde kWh-kosten met 2 ct/kWh. Door kerncentrales toe te passen
voor basislast zou de verzuring zo goed als kunnen verdwijnen tegen
minder extra kosten d~~ met de zeer schone KV/STEG.
Bij een gasprijs op basis van kolen-kWh-kosten zou een verdere reductie ook veel extra kosten kunnen veroorzaken. Dit zou het geval zijn
als bij een verdere reductie een nog schonere kolencentrale dan de
geavanceerde KV/STEG de referentiecentrale zou worden voor de prijsstelling van het gas, In beginsel zou dit gas zelfs duurder kunnen
worden dan gas op basis van stookoliepariteit!
Verder valt op in de figuur, dat met een zeer schone conventionele
poederkool-eenheid de verzuring reeds tot een-kwart van het hoogste
niveau kan worden teruggebracht ten koste van 0,6 ct per kWh. Ook met
een schone PFBC-variant kan dit resultaat bereikt worden, zij het
tegen iets hogere kosten. Benadrukt moet worden, dat deze ïesultaten
gelden voor technisch-economische gegevens met een enigszins speculatief karakter en energieprijsontwikkelingen die, zoals de historie
heeft geleerd, zeer onzeker zijn.
De berekeningen zijn herhaald voor brandstofprijzen, die 22% lager
zijn dan die uit scenario Laag van EZ omdat een dollarkoers van
f 1,75 in plaats van f 2,25 wordt gebruikt. Uit de bovenste figuur
blijkt weer dat de verzurende emissie met 90~ teruggedrongen kan worden ten koste van maximaal 1,3 ct/kWh. Bij deze lage brandstofprijzen
blijkt, dat een park met schonere STEG-eenheden met stookolieparitelt-gas even weinig verzuurt als een park met zeer schone
KV/STEG-eenheden bij nagenoeg gelijke kWh-kosten. De totale C02-emissie neemt echter met ongeveer de helft af. Door de inzet van kerncentrales kan de verzuring nog verder omlaag ga~~ en de C02-emissie
zo goed als verdwijnen. In tegenstelling tot de voorgaande case (MIDDEN, f 2,25/$) gaat dit nu niet gepaard met kostenvoordelen ten
opzichte van de zeer schone KV/STEG.
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De berekeningen zijn nog~aals herhaald met energieprijzen, die iets
lager liggen dan in het oorspronkelijk in de NEV gehanteerde prijsscenario Hoog. De onderste figuur toont weer hetzelfde beeld voor
de diverse kolenopties, zij het bij een hoger kostenniveau. Een verdere reductie van de verzurende emissies door een overgang op
STEG-vermogen met stookoliepariteit-gas kost nu 4 ct/kWh extra. Een
keuze voor kerncentrales maakt een nog verdere reductie mogelijk terwijl tegelijk de kosten lager zouden uitvallen dan bij een poederkoolcentrale.
In 1980 bedroeg de emissie van het openbare park ongeveer 360 kton in
N0 -equivalenten [8]. Een reductie van 80% in de periode tot 2010
x

zou een plafond voor de verzurende emissie opleveren van ongeveer
70 kton. Dit plafond zou zowel met zeer schone poederkooleenheden,
als met schone PFBC- of redelijk schone KV/STEG-eenheden bereikt kunnen worden. De extra kosten van deze basislasteenheden ten opzichte
van de goedkoopste optie (poederkool conform AMvB) bedragen respectievelijk

0,7 (poederkolen), 0,9

(PFBC) en 0,5 ct/kWh (KV/STEG). Bij

dit plafond liggen de kosten van de kolenoptie dus rond het midden
van de band, zoals eerder geschetst (zie figuur 8.2).

Gezien de onzekerheden in de kosten van de kolentechnieken zijn de
onderlinge kostenverschillen, bij dit verzuringsplafond, niet doorslaggevend voor een bepaalde keuze. Wel belangrijk bij de keuze zijn
de mogelijkheden voor verdergaande bestrijding en de reststoffenproblematiek. Op beide gebieden komt poederkool er het slechtst af en de
KV/STEG het beste° Ook ten aanzien van de C0~-emissie valt de KV/STEG
iets gunstiger uit vanwege het hogere rendement.
Terugdringing van de verzurende emissie tot meer dan 90% en/of verlaging van de C02-emissie maakt, gegeven de veronderstelde totale produktie en de momenteel realiseerbaar geachte bestrijdingstechnieken,
de inzet van gasgestookte basislasteenheden of kerncentrales noodzakelijk. Bij de keuze voor gas en koppeling van gas- en stookolieprijzen zouden de extra produktiekosten ten opzichte van het schoonste
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kolenDark dan nihil zijn (laagste h~andstofDrijzen) of 4 ct/kWh bedragen (hoogste prijzenpad). Bij de keuze voor kernenergie zijn de
kosten bij het laagste prijzenpad gelijk aan die van het schoonste
kolenpark; bij hogere prijzen is het schonere keFnpaPk ook goedkoper,
bij de hoogste brandstofprijzen liggen de kWh-kosten zelfs onder die
vsn het vuilste (en goedkoopste) kolenpark. Dit geldt als uitgegaan
wordt van de parameterwaarden voor de kernoptie van de base-case.

Nieuw ~asprijsbeleid

Naar aanleiding van de onlangs verschenen Gasnotitie van EZ is een
korte aanvullende analyse uitgevoeFdi waarbij is veFondeFsteld, dat
de gasprijs voor nieuwe gascentFales gekoppeld kan worden aan de kosten van elke voor 2010 doorgeFekende kolenoptie. De gasprijs is dan
niet alleen afhankelijk van de kolenprijs en dollarkoe~s, maar ook
vsn het investeringsbed~ag, het omzet~endement en de milieu-eisen
voor de kolencentrale en van de rentevoet en bedFijfstijd. Voor de
hier beschouwde waarden van alle parameters betekent dit dat de gasprijs op basis van kolen-kWh-kosten kan variëren tussen 19 en 41 ct/m~
in 2010. Vergeleken met de bandbïeedte van 25 tot 62 ct/m~ voor gas
conform stookoliepariteit ligt het niveau duidelijk lager. Bij de
huidige brandstofprijzen liggen de verhoudingen precies andeFsom,
namelijk 17 ct/m~ bij stookoliepariteit en 21 ct/m~ bij kolenkostenpariteit. De oorzaak van de omslag tussen nu en 2010 is de relatief
achterblijvende stijging van de kolenprijzen ten opzichte van de
olÆepmijzen zoals verondersteld in de pFijspaden van EZ.
Als verondeFsteld wo~dt dat de kolenprijzen sterker dan volgens de
EZ-prijspaden meesti~gen met de oliep~ijzen, dat wil zeg~en eenzelfde
verhouding tussen olie- en kolenpFijzen als gemiddeld tussen 1973 en

1987

heeft gegolden, is het beeld mee~ divers. In scenario Laag zou
de gasprijs op basis van kolen-kWh-kosten bij veel combinaties van
païameterwaaFden hoger liggen dan de gasprìjs volgens stookpaFiteit.
In scenario Hoog zou de nieuwe gaspFijsstelling wel aantFekkelijk
blijven; in scenario Midden worden de kostenvoordelen tameli~k klein.
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Figuur S.4
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i. INLEIDING
In de Nationale Energie Verkenningen 1987 (NEV) werden de kosten van
elektriciteitsproduktie met kern-, kolen- en STEG-eenheden bepaald
voor een drietal scenario’s [i]. Conform het niveau van de economische groei en de brandstofprijzen werden deze scenario’s aangeduid
met Hoog, Midden en Laag. Voor de niet-brandstofkosten werd uitgegaan
van kostencijfers uit de bijlage bij het regeringsstandpunt over de
MDE, het rapport "Elektriciteitsvoorziening in de jaren ’90"[2]. Deze
kostencijfers werden naar het basisjaar 1985 vertaald m.b.v, een correctie voor de inflatie. Uitgedrukt in guldens van 1985 werden deze
kosten verder constant veïondersteld voor toekomstige jaren.
In 1988 zijn de produktiekosten opnieuw bepaald voor NEV-varianten
met lagere brandstofprijzen [3]. Deze prijzen zijn gebaseerd op
brandstofprijzen volgens de Notitie Energieprijspaden 1987-2010 van
het ministerie van Economische Zaken [4]. Zowel in de NEV als in de
varianten met lagere brandstofprijzen is een koppeling verondersteld
tussen de aardgas- en stookolieprijzen.
Sinds het vaststellen van bovengenoemde niet-brandstofkosten, d.woz.
investeïingskosten en kosten van bediening & onderhoud, zijn enerzijds de kansen op, en de gevolgen van, ernstige ongevallen met kerncentrales en anderzijds scherpere milieu-eisen voor kolencentrales
een punt van discussie gewoïden. Het eerste houdt verband met het
Tsjernobyl-ongeluk en de daaruit voortgekomen studies over aanvullende maatregelen bij reactorontwerp en bedrijfsvoering° Het tweede
heeft ertoe geleid, dat men in de toekomst i.p.v, conventionele poederkoolcentrales KV/STEG-eenheden wil bouwen. Beide ontwikkelingen
zullen mogelijk een zeker opwaarts effect hebben op de produktiekosten van kern- en kolen-eenheden. Daarnaast heeft men in de afgelopen
decennia ervaren, dat zeer sterke schommelingen kunnen optreden in de
dollarkoers en het niveau van de re~le rente. Tenslotte is tijdens
het uitvoeren van de studie een wijziging bekend gemaakt t.a.v, het
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prijsbeleid voor aardgas t.b.v, openbare centrales. Indien Gasunie en
SEP dit wensen mag een contract voor gaslevering worden afgesloten,
waarbij niet de stookolieprijzen maar de kWh-kosten van een kolencentrale de gasprijs bepalen.
Gezien de hiervoor bescheven ontwikkelingen heeft de Algemene Energie Raad het Energie Studie Centrum verocht een nadere analyse van
de eerder bepaalde produktiekosten uit te voeren ten behoeve van het
inmiddels gereed gekomen advies inzake de toekomstige brandstofinzet
in centrales [ii].

Hiertoe moeten de produktiekosten van kern-, kolen- en gas-eenheden
bepaald worden bij verschillende niveaus van de investeringskosten
voor kerncentrales, brandstofprijzen (in $), dollarkoers, rentestand,
bedrijfstijd en emissienormen voor kolencentrales. Tevens moeten de
gevolgen van de nieuwe prijsstelling voor aardgas nagegaan worden.
Als base-case fungeren de uitgangspunten, welke gebruikt zijn in het
Midden-scenario uit de NEV-studie met de nieuwe, lagere brandstofprijzen [3]. De produktiekosten worden doorgerekend voor het zichtjaar 2010, dat representatief wordt geacht voor de periode, waarin de
hier beschouwde eenheden zullen functioneren.

Naast de conventionele poederkool-gestookte centrale wordt een zeer
schone KV!STEG meegenomen als tweede kolenoptie. Voor deze versie van
de KV/STEG wordt een schatting gemaakt van de belangrijkste kenmerken, d.w.z, de investeringen, emissies en rendement. De produktiekosten van deze KV/STEG worden eveneens berekend voor alle combinaties
van uitgangspunten. De kostenmarge tussen poederkooleenheid en deze
KV/STEG geeft de onzekerheid aan in de kosten van de kolenoptie
t.g.v, mogelijk scherpere emissienormen.
Fig-aur S.I laat de opbouw en totale hoogte van de kWh-kosten zien
voor de vier basislastopties in de base-case. Tevens is aangegeven
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hoe de diverse parameters de kWh-kosten beïnvloeden. De parameterwaarden voor de base-case komen overeen met die vsn het NEV-scenario
Midden met de lagere brandstofprijzen bij een bedrijfstijd van 6000
uur o

Voor de investeringskosten van kerncentrales worden drie niveaus
gehanteerd, d.w.z, naast de base-case een lagere en hogere waarde. De
marge in de investerin~skosten wordt geschat op basis van een aantal
in de negentiger jaren van invloed zijnde factoren.
Voor de internationale kolen- en oliepçijzen, in $ uitgedrukt, worden
drie verschillende paden gehanteerd. Voor de uraanprijs in $/kg is
slechts één prijsontwikkeling ingezet. Bij een dollarkoers van f 2,25
komen de Nederlandse prijzen overeen met die uit de prijspaden volgens de EZ-notitie van

1987.

Voor de dollarkoers worden naast deze

f 2,25 een lagere van f 1,75 en een hogere van f 3,10 (conform
NEV-1987) gebruikt. De reële rente bedraagt in de base-case 4~; als
alternatieven zijn 3 en 5~ gekozen. Voor de bedrijftijd wordt naast
de base-case waarde van 6000 uur de waarden 5000 en 7000 verondersteld. In alle STEG-cases is de gasprijs voor centrales gekoppeld aan
die van stookolie. De berekende kWh-kosten voor beide kolenopties
worden gebruikt om de kosten van een gascentrale te bepalen bij het
nieuwe prijsbeleid voor centrales.
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2.

BRANDSTOFKOSTEN VOOR CENTRALES

De brandstoffen voor de hier beschouwde basislasteenheden zijn aardgas, steenkool en splijtstof. Bij aardgas moet sinds kort onderscheid
gemaakt worden in twee soorten: gas met een prijs op basis van stookoliepariteit (stp-gas) en gas dat een zodanige prijs heeft, dat dezelfde produktiekosten gelden als bij een kolencentrale (kolenkostenpariteit = kkp-gas). In het eerste geval worden de kosten van de
brandstoffen bepaald door de prijzen van respectievelijk olie, kolen
en uraan op de wereldmarkt, de koers van de dollar t.o.v, de gulden
en enkele andere kostenfactoren. Dit zijn bijvoorbeeld voor aardgas
de milieuheffingen op brandstoffen, voor kolen de binnenlandse transportkosten en voor splijtstof de opwerkings- en afvalbergingskosten.
Bij de nieuwe prijsstelling voor aardgas is de olieprijs niet meeï
relevant; daarentegen zijn alle factoren die de kWh-kosten van een
kolencentrale bepalen nu van belang.
Dollarkoers
In fig~~ur 1 worden de hier gehanteerde toekomstige dollarkoersen in
een historisch perspectief geplaatst. De middenwaarde van f 2,25 per
dollar komt overeen met die in de brandstofprijspaden, die in 1987
zijn gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken [4]. De
bovenwaarde vsn f 3,10 is gelijk aan de dollarkoers volgens EZ in de
Nationale Energie Verkenningen 1987 [i]. De onderwaarde van f 1,75
werd eind jaren zeventig gedurende korte tijd zo goed als bereikt.
Aardgasprijzen

Als conform het "oude" gasprijsbeleid wordt verondersteld dat de
aardgasprijs voor centrales gekoppeld blijft aan die van stookolie,
betekent dit, dat de gasprijzen afhankelijk zijn van de wereldolieprijs. In figuur 2 worden de drie in deze studie gebruikte prijspaden
voor ruwe olie geschetst. Deze prijspaden, in constante $ van 1987
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per barrel, zijn afkomstig uit de EZ-publikatie van 1987 [4]. Ter
vergelijking zijn de lopende en regie barrelprijs vanaf 1970 eveneens
gegeven (Bron [5]).

Combinatie van dollarkoersen en barrelprijzen levert negen mogelijke
prijspaden op voor de Nederlandse oliep~ijs. In figuur 5 worden de
twee meest extreme paden en de drie paden bij een dollarkoers van
f 2,25 getoond. Deze prijzen in constante guldens van 1987 per ton
kunnen vergeleken worden met de re@el gemaakte historische olieprijzen voor Nederland.
Uit de olieprijs in guldens wordt de zogenaamde Platts-waarde voor
stookolie afgeleid, waaruit via een eenvoudige formule de aardgasprijs voor centrales volgt. Conform EZ wordt de stookolieprijs af
raffinaderij gesteld op 80% van de olieprijs. Vervolgens worden, voor
alle prijspaden constant veronderstelde~ distributiekosten, accijns
en een milieuheffing hierbij opgeteld.
In tabel 1 zijn de op deze wijze bepaalde stp-gasprijzen gegeven voor
de zichtjaren 2000 en 2010, figuur 5 toont dezelfde gasprijzen voor
het jaar 2010. Bij een dollarkoers van f 2,25 komen de waarden overeen met die van de meest recente EZ-paden uit 1987. De gasprijzen
bij een dollarkoers van f 3,10 zijn ongeveer gelijk aan de in de NEV
gebruikte waarden, zoals uit de figuur valt te zien. Uit een analyse
van de opbouw van de gasprijs blijkt, dat deze bestaat uit een dollaronafhankelijk deel van ongeveer 5 ct/m3, d.w.z, ongeveer i0 à 20%
van de totale gasprijs in de berekeningen. Dit is een gevolg van de
(dollaronafhankelijke) distributiekosten, accijns, milieuheffing en
de vaste opslag in de formule voor de gasprijzen.
Indien de gasprijzen voor nieuw te bouwen gascentrales worden gekoppeld aan de kWh-kosten van kolencentrales zijn deze prijzen geen
inputgegevens maar een resultaat van de berekeningen voor de kolenoptie. Deze kkp-gasprijs is in beginsel afhankelijk van alle factoren
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die de kosten van een kolencentrale bepalen. Naast de internationale
kolenprijs en de dollarkoers zijn dit ook het investeringsbedrag, het
omzetrendement en de milieu-eisen voor de kolencentrale. In hoofdstuk
6 worden de resulterende kkp-gasprijzen vergeleken met die van stookoliepariteit (stp-gas).
Kolenprijzen

De internationale kolenprijzen, welke voor Nederlandse centrales verondersteld worden, zijn eveneens overgenomen uit het eerder genoemde
EZ-rapport [4]. De prijs stijgt in de drie prijspaden van ongeveer
44 S/ton in 1987 naar respectievelijk 50, 56 en 64 S/ton in 2010.
Combinatie met de verschillende dollarkoersen leidt tot negen prijspaden voor in Rotterdam aangevoerde kolen. In figuur 4 worden de
meest extreme paden en de drie paden bij f 2,25/$ geschetsto Ter vergelijking zijn de lopende en re~le invoerprijzen (in gld87) vanaf
1960 ook weergegeven (bron [5]).
De inkoopkosten van kolen voor centrales worden gelijk gesteld aan de
invoerprijs cif-R’dam, vermeerderd met de gemiddelde transportkosten
binnen Nederland. De resulterende waarden voor de jaren 2000 en 2018
staan vermeld in tabel i. Voor het jaar 2010 zijn ze ook weergegeven
in figuur 5, tezamen met de kolenprijzen uit de oorspronkelijke
NEV-scenario’s. In tegenstelling tot de gasprijzen zijn de waarden
bij een dollarkoers van f ~,10 niet globaal gelijk aan die van de
NEV. Dit is een gevolg van de in de EZ-prijspaden van

1987

veronder-

stelde kostendalingen op de internationale markt vergeleken met de
eerder opgestelde NEV-uitgangspunten. De kolenprijzen voor centrales
blijken voor slechts een gering deel dollaronafhankelijk te zijn,
namelijk voor zover dit binnenlandse transportkosten betreft.
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Splijtstofkosten
De brandstofkosten voor kerncentrales omvatten alle gemaakte kosten
in de splijtstofcyclus van ertswinning tot definitief opbergen van
het afval. De volgende posten kunnen worden onderscheiden:
- Ertswinning en raffinage tot uraan-oxide (U, 0,);
- Conversie naar uraan-fluoride (UFG);
- Verrijking tot 2-~%
- Fabricage van splijtstofelementen;
- Opwerking & verglazing;
- 0pbergen van het radioactieve afval;
- Restwaarde plutonium.
De eerste drie posten vormen tezamen de kosten van het verrijkte uranium. De posten opwerking & verglazing en restwaarde plutonium zijn
afwezig bij een "once-trough" cyclus. Hier wordt echter uitgegaan van
een opwerkingscyclus; daarbij vormen deze twee posten het overgrote
deel van niet-uranium kosten (De ontmantelingskosten worden aan de
investeringskosten toegerekend).
In de NEV zijn de splijtstofkosten per kWh bepaald met behulp van de
gegevens ten aanzien van bovengenoemde posten in het rapport "De
elektriciteitsvoorziening in de negentiger jaren" [2]. Dit resulteerde bij een dollarkoers van f 3,10 in toekomstige brandstofkosten van
3,5 ct per kWh in 2000 en 3,6 ct/kWh in 2010. Ruim 1,4 à 1,5 ct/kWh
hiervan was toe te rekenen aan het verrijkt uranium. Deze kostencijfers werden in de NEV ingezet in alle drie scenario’s Laag, Midden en
Hoog, dit in tegenstelling tot de per scenario verschillende internationale olie- en kolenprijzen.
Voor de hier uit te voeren berekeningen worden alleen lagere kosten
voor het verrijkt uranium ingezet; aangenomen is dat de overige
splijtstofkosten (2,0 ct/kWh) hetzelfde blijven. De lagere kosten
voor het verrijkte uranium zijn weer gebaseerd op de EZ-prijspaden
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notitie uit 1987. Hierin worden prijzen van verrijkt uraan gegeven,
uitgedrukt in gld/kg U, die hetzelfde zijn in alle drie gespecificeerde paden. De nieuwe prijzen in gld/kg blijken nu ongeveer 50~
lager te liggen dan in de NEV-cases. Als de prijzen teruggerekend
worden naar dollar/kg blijkt het niveau ongeveer 7% lager uit te vallen. Door EZ wordt als reden voor deze kostendaling aangevoerd, dat
de verrijkingskosten kunnen dalen door technologische ontwikkelingen.
Afhankelijk van de gebruikte dollarkoers komen de totale splijtstofkosten uit op 2,7 ,5,0 of 3,4 ct/kWh. In figuur 5 worden de kosten
gegeven in gld/GJ, uitgaande van een rendement van 34% voor kerncentrales. De dollarafhankelijkheid van de splijtstofkosten is klein;
ongeveer 2 ct/kWh wordt niet beïnvloed door de dollarkoers. De verklaring is te vinden in het grote aandeel van de opwerkings- en
opbergkosten, waarvan wordt aangenomen dat deze niet in dollars worden berekend.

3. KAPITAALSKOSTEN EN OVERIGE VASTE KOSTEN

Voor het berekenen van de produktiekosten zijn, naast brandstofkosten, ook gegevens nodig over de jaarlijkse vaste kosten. Dit zijn de
produktiekosten, die niet of nauwelijks afhankelijk zijn vsn de mate
van benutting van de eenheid. De vaste kosten bestaan grotendeels uit
kapitaalkosten; de rest wordt gevormd door de kosten van onderhoud en
bediening (B&0). De jaarlijkse kapitaal- en B&0-kosten moeten bepaald
worden voor gasgestookte STEG-installaties, kolengestookte poederkool- en KV/STEG-eenheden en kerncentrales. De kerncentrale is er een
van de momenteel reeds veel toegepaste typen BWR, PWH of CANDU, welke
voldoet aan de huidige veiligheidseisen.
De jaarlijkse kapitaalskosten van de basislasteenheden worden bepaald
door het te investeren bedrag in de eenheid, de afschrijvingsmethodiek, de levensduuF en de ïentevoet. De bouwrente is steeds in het
investeringsbedrag inbegrepen. Met name bij kerncentìales is daarom
de bouwtijd en het renteniveau tijdens de bouw van belang. Verder
moet bij kerncentrales een reservering gedaan worden diei aangroeiend
met rentebaten, voldoende is om na een zekere tijd de ontmantelingskosten te betalen. Het te reserveren bedrag is ondergebracht bij de
investeringskosten. Bij de twee typen kolencentrales en de gasgestookte STEG zijn alle noodzakelijke investeringen om onder bepaalde
emissienormen te blijven inbegrepen in de totale investeringen. Er
wordt uitgegaan v~~ voldoende koelwater zodat geen koeltoren vereist
is.
A~schrijvingsmethodiek
In de NEV en in het rappo~t "Elektrici~eitsvoorziening in de jaren
negentig" worden de jaamlijkse kapitaalskosten afgeleid uit de totale
investeming volgens de ïeëel-constante-annuïteiten methode. Hierbij
is een levensduuP van 25 jaar gehanteerd en een re~le rente van 4%.

Het vergelijken van de kosten van verschillende basislastopties lijkt
het best te kunnen gebeuren met de methode "life-time levelized busbar costs" (gemiddelde kWh-kosten over de levensduur). Hierbij worden
de, in elk bedrijfsjaar gemaakte, kosten in lopende prijzen teruggerekend naar bedragen in constante prijzen van een basisjaar, opgeteld
en het totaal gedeeld door het aantal geproduceerde kWh gedurende de
levensduur. De brandstofkosten zijn uitgedrukt in lopende ~uldens,
dus niet gecorrigeerd voor inflatie. De jaarlijkse kapitaalkosten,
d.w.z, rente en aflossing, worden bepaald met een nominale rentevoet,
een bepaalde afschrijvingsmethode en een bepaalde afschrijvingstermijn. Nadelen van deze methode zijn de noodzaak om impliciet een
uitspraak over de toekomstige inflatie te doen en de gedetailleerde
specificatie van inputs voor alle 25 jaar van de levensduur.
Bij de Nederlandse elektriciteitsbedrijven worden rente en aflossing
vastgesteld met verschillende afschrijvingsmethoden bij een afschrijvingstermijn van gewoonlijk 15 jaar (voor Borssele en Dodewaard wordt
25 jaar gehanteerd). Door een termijn te hanteren, die korter is dan
de technische levensduur, wordt de investering in een kortere tijd
terugverdiend. Dit beperkt de financiële risico’s van de investeerder. De kortere afschrijftermijn heeft echter betrekkelijk weinig
effect op de kWh-kosten, zoals berekend met de "life-time levelized
busbar costs"-methode. De hogere kapitaalkosten in de eerste 15 jaar
worden min of meer gecompenseerd door het weg-vallen van de kapitaalkosten in de laatste 10 jaar van de levensduur. In een produktiepark,
dat zich geleidelijk vernieuwt, bij min of meer dezelfde omvan~ en
samenstelling, heeft de afschrijvingstermijn evenmin veel invloed op
de gemiddelde kWh-kosten. Tegenover de relatief hoge kapitaalkosten
van nieuw toegevoe~d vermogen staan steeds een aantal eenheden (ongeveer 40~ van het produktievermogen) zonder kapitaalkosten.

Een alternatief voor de life-time levelized costs-methode is de eerder genoemde re~el-constante-annuïteiten methode voor de kapitaalkosten tezamen met brandstof- en B&0-kosten in constante prijzen. Bij
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deze methode wordt verondersteld, dat in elk jaar van de levensduur
eenzelfde totaalbedrag aan rente en aflossing, de z.g. annuïteit,
wordt betaald. Bij een zekere inflatie betekent dit een geleidelijk
afnamende annuïteit in constante prijzen. Door nu de annuïteit te
bepalen met de reële i.p.v, de nominale rentevoet wordt een reële
annuïteit gevonden die ongeveer gelijk is aan het gemiddelde van de
jaarlijkse annuïteit in constante prijzen. De reëel-constante-annuïteit representeert dus de kapitaalkosten over de levensduur in constante prijzen. Verhoogd met de gemiddelde brandstof- en B&O-kosten
(in constante prijzen) levert dit de gemiddelde kWh-kosten in constante prijzen. Als in de annuïteitenfoïmule dezelfde (technische)
levensduur wordt gehanteerd als in de levelized costs-methode zullen
beide methoden min of meer dezelfde resultaten geven.
Rentevoet
De re~le rentevoet is gelijk aan de nominale rentevoet
minus het inflatiepercentage in een jaar. In de studie "Elektriciteit
in de jaren ’90" en de NEV is een re~le rentevoet van 4% aangenomen,
zijnde het verschil tussen een nominale rente van 8% en een inflatie
van 4% per jaar. Ten aanzien van de te hanteren nominale rentevoet
voor investeringen in centrales bestaan verschillende standpunten.
Deze zijn te herleiden tot het veronderstelde karakter van de investerende elektriciteitsbedrijven. In een situatie, waarin de afzet
niet zeker is of de prijs van de geproduceerde elektriciteit de kosten niet steeds zal dekken, is een commercieel gebruikelijke rentevoet met risico-opslag te rechtvaardigen. Deze rentevoet zal b.v. i à
2% hoger liggen dan de bankrente, welke weer iets hoger ligt dan de
rente op staatsleningen. Daar in Nederland de openbare elektriciteitsproduktie, ook in de nieuwe structuur, sterk het karakter heeft
van een nutsvoorziening zal de rentevoet veel lager kunnen liggen. In
deze situatie is de afzet verzekerd en kunnen de kosten v~~ verkeerde
investeringsbeslissingen gedekt worden met extra tariefsverhogingen.
Omdat de risico’s als het ware door alle verbruikers gedragen worden
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is een risico-opslag niet nodig. Bovendien is het voor nutsbedrijven
niet altijd nodig om het investeringsbedrag elders te lenen tegen de
marktrente. Door hogere tarieven dan overeenkomend met de momentane
kosten en door afschrijving op vervangingswaarde kan een opbouw van
eigen vermogen plaatsvinden waaruit de investering gedaan kan worden.
In de Nederlandse elektriciteitsvoorziening hebben de verbruikers in
het verleden zo als het ware het kapitaal voor nieuw te bouwen centrales gefourneerd. De te betekenen rente op het eigen vermogen wordt
in zo’n situatie een min of meer arbitraire kwestie. In de praktijk
wordt meestal het lange termijn reële rendement op staatsleningen van
ongeveer 4% als rentevoet gehanteerd.
In figuur 6 zijn de nominale en reële rentevoeten en het inflatiepercentage uitgezet vanaf het jaar 1960. De reële rente heeft zich
bewogen tussen de uitersten van -i en +6%. In de jaren 70 lag het
niveau gemiddeld op 2~, in de jaren 80 is dit 4% bij een verder stijgende tendens. Gezien deze ontwikkelingen worden naast de basiswaarde
van 4% de waarden van 3 en 5% gehanteerd in de berekeningen.

Investering SI~G

Volgens "Elektriciteit in de jaren negentig" [2] zou de investering
in een STEG f 1300 per kWe bedragen in guldens van 1984. Inclusief
bouwrente en een correctie voor inflatie zou dit nu ongeveer
1450 gld/kWe zijn(zie tabel 2). Dit bedrag wordt hier aangehouden
voor de toekomst, veronderstellende dat de bouwkosten meestijgen met
de inflatie terwijl het rendement nog iets toeneemt tot 4~~.

Investering Poederkooleenheid

Met dezelfde aanpak als voor de STEG resulteert voor een conventionele koleneenheid van 600 MWe, die voldoet aan de huidige milieu-eisen, een specifieke investering van 2030 gld/kWe. Het rendement van
deze eenheid wordt gesteld op
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Investering KV/STEG
Koleneenheden van het type KV/STEG worden nog niet op commerciele
schaal toegepast. Op basis van de kosten van bestaande pilot-eenheden
en kosten-extrapolaties zijn in de literatuur investeringsgegevens
voorhanden voor diverse ontwerpen. Hier is uitgegaan van een
KV/STEG-ontwerp met zeer la~e emissie-niveaus voor S02 en N0x, wat
echter gepaard gaat met hogere kosten. De investeringskosten van de
gekozen KV/STEG liggen zo’n 20-25% hoger en de B&0-kosten 0,8 à 1,2
ct/kWh; het rendement is echter wat hoger d~~ bij poederkool, namelijk 45% (zie tabel 2).

Investering Kerncentrale
Dezelfde werkwijze als voor de STEG en de Poederkolen-eenheid leidt
tot een specifieke investering van 5750 ~id/kWe voor een 1000 MWe
kerncentrale. Dit bedrag bestaat voor ongeveer i0~ uit bouwrente en
voor ongeveer 5~ uit een reservering voor ontmanteling. Het bedrag
van 5750 gld/kWe is gehanteerd als de waarde in de base-case.
De volgende kostenverhogende en -verlagende factoren zouden kunnen
leiden tot andere investeringsbedragen, voor nieuw te bouwen kerncentrales in de negenti~er jaren, dan genoemd voor de base-case:
i. Kostenverschillen tussen fabrikanten
2. Langere bouwtijd
5. Hogere ontmantelingskosten
4. Seriebouweffecten
5. Toename van de eenheidsgrootte
6. Compensatie-orders/inschakeling van de Nederlandse industrie
7. 0vercapaciteit bij reactorbouwers
8. Kosteneffecten t.g.v. Tsjernobyl
9. Kostenescalatie en wisselkoersen vanaf 1984
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Ten aanzien van het eerste punt kan opgemerkt worden, dat het destijds bepaalde investeringsbedrag een gemiddelde was van de toen op
de markt zijnde kerncentrales van diverse typen en verschillende fabrikanten. In het betreffende rspport [2] wordt een marge van plus of
min 15~ genoemd als mogelijke marge voor het werkelijke investeringsbedrag.
In hetzelfde rapport wordt uitgegaan van een bouwtijd van 6 jaar voor
de kerncentrale. Als de ingebruikname een jaar vertraagd zou worden
zou de bouwïente met een-derde toenemen. Tezamen met de extra kosten
voor reeds benodigde bediening en onderhoud zou dit leiden tot een
verhoging van het investeringsbedrag met maximaal 5%.

Het gereserveerde bedrag voor ontmanteling van 170 mln gld groeit,
bij een reële rente van 4%, tijdens de levensduur aan tot ongeveer
f 500 mln in guldens van 1988. Als men uit zou willen gaan van twee
keer zo hoge ontmantelingskosten zou het investeringsbedrag ongeveer
5% toenemen. Door echter nog 28 jaar te wachten met ontmantelen na
het stoppen van de produktie komt ook het dubbele bedrag beschikbaar.
Bovendien kunnen de kosten dan verhoudingsgewijs lager uitvallen vanwege het gedaalde stralingsniveau in de kern. Daar tegenover staan
echter weer extra bewakingskosten gedurende de wachttijd.
Wat betreft seriebouweffecten mag uitgegaan worden van 3 à 4 kerncentrales in de periode 2000-2018. Hiermee zou aan de in de NEV-1987
geformuleerde diversificatiedoelstelling voldaan worden. Volgens [2]
zou in deze situatie de gemiddelde prijs per eenheid 15 à 20% lager
kunnen uitvallen.

In hetzelfde rapport wordt uitgegaan van kerncentrales van 1808 of
van 600 MWe. Momenteel ligt de gebruikelijke eenheidsgrootte van in
aanmerking komende nieuwe centrales rond de 1300 MWe. In beginsel zou
hierdoor de investering per kWe wat kunnen dalen venwege schaaleffecten. Voor de toekomst wordt echter weer gedacht aan nieuwe ontwerpen
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van 308-580 MWe die, modulair opgebouwd, een centrale vormen. Hier
wordt verondersteld, dat niet zozeer lagere kosten maar het beperkte
aantal vestigingsplaatsen de voorkeur voor grotere eenheden verklaart.
Compensatie-orders, d.w.z, orders voor de Nederlandse industrie vanuit het land van de reactorleverancier, zouden de prijs omhoog kunnen drijven. Hetzelfde geldt voor de inschakeling van de Nederlandse
industrie voor onderdelen, welke ook uit het buitenland betrokken
kunnen worden. Tegenover deze hogere bouwkosten staan de macro-economische voordelen voor Nederland. Hier wordt ervan uitgegaan, dat geen
compensatie of niet-concurrerende inschakeling van Nederlandse bedrijven plaats vindt.

Momenteel worden de leveranciers van kerncentrales geconfronteerd met
een afnemende orderportefeuille. Gezien de langduïige beslissin~sprocedures zal de overcapaciteit bij de leveranciers nog tot ver in de
negentiger jaren aanwezig zijn. Voor eventueel door Nederland bestelde kerncentrales zal een scherpe prijsstelling mogelijk zijn°
Met voorlaatste punt betreft het effect van de herbezinning op de
inzet van kernenergie na het ongeluk voorjaar 1986 in Tsjernobyl. In
dit kader is o.a. een nieuwe risico-analyse gemaakt door ECN van het
vrijkomen van bepaalde hoeveelheden radioactiviteit t.g.v, een
ernstig kernongeval [6]. Er wordt niet alleen gekeken wat de kans op
een e~nstig reactorongeval (kernsmelting) is, maar ook wat vervolgens
de kans is, dat substantiële hoeveelheden radioactiviteit buiten de
reactorinsluiting vrijkomen. De studie heeft betrekking op nieuwe
centrales van het lichtwatertype, het betreft niet een specifieke
centrale op een bepaalde lokatie. In dit rapport wordt geconcludeerd,
dat er centrales van deze soort gebouwd kunnen worden, waarbij de
kans op het vrijkomen van radioactiviteit t.g.v, een ongeval binnen
de Nederlandse normen kan blijven. Het rapport somt de volgende extra
maatregelen op die dan genomen moeten worden:

¯ een afblaasvoorziening met filters, die een te hoge drukopbouw in
de insluiting moet voorkomen
¯ opvangconstructies of de mogelijkheid van het onder water zetten
van de ruimte tussen reactorvat en reactorkamerbodem om penetratie
van de betonnen vloer te voorkomen
¯ drukontlasting voor het primaire systeem bij een drukwatersysteem
of een noodcondensor bij een kokendwatersysteem
¯ automatisering en ongevalsmanagement (m.b.v. simulatoren)
Het rapport gaat echter niet in op de vraag tegen welke extra kosten
deze maatregelen uitgevoerd kunnen worden. In een Nucon-rapport [7]
wordt wel gekeken naar de kosten van een aantal aanvullende maatregelen bij nieuwe centrales voor het verkleinen van de kans op ongewenste lozingen van radioactiviteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in preventieve (voorkomen van een kernsmelting) en mitigatieve
(beperken van de effecten) maatïegelen. Ook zijn ze ingedeeld naar
"hardware", d.w.z, apparaten en systemen, en "software", d.w.z, organisatorische maatregelen.
Voor de gecontroleerde ventilatiesystemen worden bedragen van ~,5 tot
8 mln gld opgevoerd op basis van buitenlandse ontwerpen. Voor een
filter bij een bestaande zweedse centrale wordt 45 mln gld gevonden¯
Waterstof-ontstekers, die explosies moeten voorkomen, worden begroot
op 0,5 min. Organisatorische maatregelen, waaronder training met simulatoren, voor ongevals-management worden ingeschat op enkele procenten van de jaarlijkse bedieningskosten. Voor een bij sommige
BWR-typen benodigde noodcondensoï wordt ~-5 mln gld opgevoerd. Het
dikker maken van de reactorvloer om penetratie te voorkomen zou 5-10
mln gld kosten. Het versterken van de gehele ïnsluiting voor een
ontwerpdruk van 10 bar ksn in de orde van 100 mln kosten. De kosten
kunnen vaak niet vergeleken worden met momenteel elders gemaakte uitgaven omdat ze sterk afhangen van de vraag of de maatregelen voor of
na het begin van de bouw worden doorgevoerd. Momenteel zijn van de
BWR- en PWR-typen geavanceerde versies in ontwikkeling, waarbij de
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nieuwe inzichten t.a.v, veiligheid en de mogelijkheden voor kostenbesparingen verwerkt zijn. In het algemeen lijken de extra maatregelen niet te leiden tot substantiële kostenverhogingen. Een bezwaar
van dit NUCON-rapport is echter, dat niet wordt aangegeven, in hoeverre de genoemde maatregelen de risico’s verkleinen. Daarmee is niet
duidelijk of met deze extra uitgaven de kans op bepaalde lozingen
beneden de door ECN berekende waarden blijft.
Het punt kostenescalatie behelst de vraag of de bouwkosten van kerncentrales sneller gestegen zijn of nog zullen stijgen dan het algemene prijspeil. In beginsel gaat het hier om kostenstijgingen die
niet voortkomen uit veranderingen in het ontwerp, maar zuiver door
een reële toename van op een bepaald moment ingezette kostenposten.
In de praktijk zijn beide echter moeilijk uit elkaar te houden. Daarbij komt, dat een deel van de kosten in het buitenland gemaakt wordt,
zodat ook het verschil in inflatietempo en veranderingen in de wisselkoers een rol gaan spelen. Om een indìuk te krijgen van deze
ontwikkelingen kan slechts gekeken worden naar momenteel in aanbouw
zijnde of spoedig te bouwen buitenlandse centrales. Een van de weinige bruikbare cases is de engelse PWR-centrale Sizewell-B van 1180
MWe, welke in

1994

elektriciteit moet gaan leveren. Sinds de presen-

tatie van het ontwerp in de Sizewell-inquiry zijn echter verschillende wijzigingen aangebracht in het ontwerp. Het oorspronkelijk
voorziene investeringsbedrag (in 1982) bedroeg ongeveer 1000 pond/
kWe. In

1987

werd uitgegaan van ongeveer 1300 pond/kWe; gecorrigeeïd

voor inflatie en extra maatregelen zou dit een reële kostentoename
van

9%

betekenen. Bij de gemiddelde £-koers van de betreffende jaren

zou het investeringsbedrag, in guldens van het betreffende jaaç uitgedrukt, desondanks dalen v~~ 4700 gld/kWe in 1982 naar ruim 4500
gld/kWe in

1987.

Zonder verdere kostenescalatie zou echter bij de

wisselkoers van begin

1989

het bedrag weer stijgen tot f 4800/kWe.

Een vergelijking van deze bedragen met die van de base-case is niet
direct mogelijk daar de bouwer van deze centrale niet behoort tot de
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potenti~le leveranciers van Nederlandse kerncentrales. Wel kan hieruit geconcludeerd worden, dat het effect van een kostenescalatie
overschaduwd kan worden door fluctuaties in de wisselkoers. Als deze
laatste niet precies het verschil in inflatietempo tussen twee l~~den
weerspiegelt, ontstaat een prijsdaling of -stijging in gld/kWe. Omdat
een fors deel van de bouwkosten in Nederland gemaakt wordt, zullen
zowel kostenescalatie in het buitenland als wisselkoersveranderingen
maar ten dele behoeven door te werken in de totale bouwkosten.
Anderszijds wordt daardoor de mogelijke kostenescalatie in Nederland
een factor, waarmee een buitenlandse reactorleverancier rekening moet
houden.
Tenslotte kunnen de investeringsbedragen voor kern- en kolenvermogen
uit de base-case in een internationaal perspectief geplaatst worden.
Afgezien van de eerder besproken wisselkoers/inflatie problematiek
zullen naast elkaar gezette centrales uit diverse landen niet geheel
vergelijkbaar zijn en mogelijk ook niet voldoen aan de Nederlandse
eisen.

In een UNIPEDE-studie uit 1987 [9] worden de kosten van elektriciteit
uit kern- en kolencentrales, te bouwen in de negentiger jaren, gegeven voor een tiental Europese landen en Japan. De nationale kostencijfers zijn omgerekend naar ECU’s van begin 1987 (f 2,35 gld/ECU).
Per land zijn referentie-eenheden gekozen op basis vsn centrales in
aanbouw, uitgebrachte offertes of bijgewerkte oudere cijfers. De
kerncentrales van het type PWR of BWR varieren in grootte van 950 tot
1400 MWe. De kolencentrales zijn voorzien van installaties voor rookgasontzwaveling en soms N0 x-bestrijding.

Voor wat betreft de investeringskosten geeft de studie de volgende
cijfers. De totale investeringskosten van kerncentrales, inclusief
bouwrente en ontmantelingskosten, varieren tussen 1199 en 2383
ECU/kWe voor de diverse landen (2820-5600 gld). De waarde voor Nederland (3720 gld), overeenkomend met de base-case, ligt onder het ge-
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middelde, namelijk op 82%. Voor kolencentrales is de Nederlandse
waarde van 825 ECU (1940 gld, wat lager dan de base-case) de laagst
voorkomende. De hoogste waarde bedraagt 1673 ECU (3930 gld), 100%
hoger dan die van Nederland.
De studie laat dus niet alleen voor kerncentrales zeer grote verschillen zien tussen de investeringsbedragen in de verschillende landen, maar ook voor kolencentrales. Dit laatste lijkt erop te duiden,
dat aan de gegeven bandbreedte voor de investeringen slechts een beperkte waarde kan worden toegekend voor de Nederlandse situatie.
De totale groep landen kan nog in twee delen gesplitst worden ten
aanzien van de verhouding tussen de investeringskosten voor kern- en
kolencentrales. In landen met een groot kernenergieprogramma, zoals
Frankrijk, België en Japan, wordt voor kolenvermogen ongeveer 80% van
het specifieke investeringsbedrag van kernvermogen ingezet. Volgens
de andere landen, waaronder Nederland, is dit slechts ongeveer 58%.
De oorzaak ligt vooral bij lagere investingen voor kerncentrales in
eerstgenoemde landen. Het lijkt er dus op, dat er aanzienlijke
schaaleffecten zijn bij een groot kernenergieprogramma.

Geconcludeerd kan worden, dat met de nu beschikbare informatie de
kostenverhogingen t.g.v, de herbezinning op kernenergie ruim binnen
de marge vallen, die gevormd wordt door de andere factoren. Gezien de
hier geschetste effecten van de kostenverhogende en -verlagende factoren lijkt een marge van plus of min 15~ een goede keus voor deze
analyse. Als lagere waarde voor de investering in een kerncentrale
wordt dus 3190 gld/kWe genomen; als hogere waarde 4328 gld/kWe.

B&O-kosten

De kosten van bediening en onderhoud worden overgenomen uit het rapport "Elektriciteitsvoorziening in de jaren ’90"[2]. De gegevens van
de KV/$TEG zijn door het ESC bepaald. Verondersteld wordt, dat deze
kosten meestijgen met de inflatie, m.a.w, in reële termen constant
blijven (zie tabel 2).
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~. PRODUKTIEKOSTEN VAN BASISLASTEENHEDEN
De produktiekosten van elektriciteitsproduktie in basislast worden
bepaald voor de opties Kerncentrale, Poederkoolcentrale, geavanceerde
KV/STEG en de gasgestookte STEG met stookoliepariteit-gas (STEG/stp).
Dit vindt plaats voor de volgende combinaties van parameterwaarden:
- Drie niveaus Laag, Midden of Hoog voor de internationale olie- en
kolenprijzen en één prijs (in $/kg) voor verrijkt uraan;
- Dollarkoersen van f 1,75, f 2,25 en f 3,i0;
- Rentevoeten van 3,
- Bedrijfstijden van 5000, 6000 en ?000 uur.

Bij kerncentrales worden alle berekeningen nog eens herhaald voor 15%
lagere en voor 15% hogere investeringsbedragen. De produktiekosten
van gascentrales op basis van de alternatieve prijsstelling van aardgas behoeven niet berekend te worden. Deze kosten zijn per definitie
gelijk aan die van een te kiezen kolenoptie.

Allereerst worden in figuur 7 de resultaten gepresenteerd voor parametercombinaties met een vaste bedrijfstijd van 6000 uur en een investeringsbedrag van 3750 ~id/kWe voor kerncentrales. De parameters,
welke nu resteren, zijn het prijsscenario, de dollarkoers en de rentevoet.

In het algemeen blijkt de STEG/stp de duurste optie te zijn; verder
is de KV/STEG steeds duurder dan de poederkooleenheid. De kerncentrale ligt globaal in de kostenrange, gevormd door de beide kolenopties. De gas~estookte centrale op basis van kolen-kWh-kosten ligt
per definitie in de band, gevormd door beide kolenopties. Slechts bij
lage brandstofprijzen, een lage dollarkoers en het hanteren van de
zeer schone KV/STEG als referentiekolencentrale is deze gascentrale
even duur als de STEG met gas volgens stookoliepariteit. In alle
ander ~evallen maakt de nieuwe prijsstellin~ voor aard~as in 2010
lagere produktiekosten mogelijk met ~ascentrales.
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Het gekozen prijsscenario heeft bij de STEG/stp een betrekkelijk
groot effect op de produktiekosten maar bij de kolenopties is dit een
stuk minder. Het laatste is enerzijds een gevolg van de veronderstelde nauwere band voor de toekomstige kolenprijzen en anderzijds door
het kleinere aandeel van de brandstof kolen in de totale kosten. Bij
kerncentrales is er geen scenario-effect omdat slechts één prijspad
(in $) is gebruikt.
Zoals ook in figuur 8 te zien is, heeft de parameter rentevoet betrekkelijk weinig invloed op het kostenniveau. De mutaties in de dollarkoers daarentegen veroorzaken meestal de grootste kostenveranderingen. Kerncentrales vormen hierop de uitzondering omdat daar de
brandstofkosten relatief onafhankelijk zijn van de dollaïkoers en
omdat de brandstofkosten in relatief beperkte mate de totale kosten
bepalen.
Uit figuur 8 blijkt, dat ook de bedrijfstijd een betrekkelijk kleine
invloed heeft op de produktiekosten. De mutatie neemt toe met de
kapitaalintensiteit van de systemen. Bij de STEG/stp is het effect
dus het kleinst en bij kerncentrales het grootst.
In figuur 8 zijn ook de resultaten voor de goedkopere en de duurdere
kerncentrales uitgebeeld. Deze beide alternatieve opties vormen een
smalle band ter breedte van I,i à 1,5 ctikWh voor de produktiekosten
van kerncentrales. De kostenband voor kerncentrales en die voor de
kolenopties overlappen elkaar in aanzienlijk mate.

In figuur 9 is de totale kostenband geschetst voor de vier typen basislasteenheden bij alle mogelijke combinaties van p~rameterwaarden.
De minimale produktiekosten worden gevonden bij brandstofprijzen volgens scenario Laag, een dollarkoers van f 1,75, een rentevoet van 5%
en een bedrijftijd van 7000 uur. De hoogste waarden gelden voor scenario Hoog, f 5,10/dollar, 5~ rente en een bedrijfstijd van 5000 uur.
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Uit de figuur blijkt, dat de totale bandbreedte voor de kosten van de
kernoptie ongeveer twee-derde bedraagt van die voor de kolenoptie,
d.w.z, de omhullende van de beide kolensystemen. De totale bandbreedte voor de kolen-optie, en dus eveneens die van de gascentrale met
kkp-gas is weer twee-derde van die van de STEG/stp. Ten opzichte van
de base-case waarde is de marge naar boven toe groter dan naar beneden; als echter de relatieve afwijkingen ten opzichte van de basecase
worden genomen is de marge ongeveer symmetrisch.
De mate waarin de verschillende parameters bijdragen aan een grotere
totale bandbreedte zijn eveneens uit de figuur af te leiden. Met
verschillende symbolen zijn de kostenbanden aangegeven voor vaste
waarden van een of meer parameters. De kostenband voor een vaste bedrijfstijd van 6000 uur is slechts weinig kleiner dan de totale kostenband. De bedrijfstijd blijkt dus in het algemeen niet van groot
belang binnen de marge van 5000 tot 7000 uur per jaar.

De brandstofprijzen voor centrales blijken bij de STEG/stp doorslaggevend voor de omvang van de kostenband. Als de internationale olieprijs en de dollarkoers vast zouden staan blijft er slechts een nauwe
band over waarbinnen de produktiekosten kunnen liggen. Daarentegen
wordt de kostenband van kerncentrales nauwelijks groter als de brandstofprijsontwikkeling niet vast zou liggen. Deels wordt dit veroorzaakt door de uitgangspunten; er is namelijk slechts één prijzenpad
voor verrijkt uraan opgesteld tegenover drie olie- en kolenprijspaden. Daardoor is er bij kerncentrales alleen een dollareffect, dat
bovendien beperkt is door het grote aandeel van de dollar-onafhankelijke splijtstofkosten en het kleine aandeel van deze kosten in de
totale kWh-kosten.
Bij zowel poederkool- als KV/STEG-eenheid ligt het belang van Nederlandse brandstofprijzen voor de grootte van de kostenband tussen die
voor STEG/stp en kerncentrale in. Bij gegeven brandstofprijzen is de

- 47 -

kostenband, voor elke kolen-optie apart, niet veel groter dan bij de
STEG/stp. Voor beide opties tezamen is de kostenband bij vaste
brandstofprijzen, ten gevolge van de marge in de bestrijdingskosten,
bijna gelijk is aan die voor kerncentrales. Hetzelfde geldt weer voor
de ~ascentrale op kkp-gas.
Bij kerncentrales is, in tegenstelling tot de gas- en koleneenheden,
een marge voor het investeringsbedrag ingezet. Uit de figuur blijkt,
dat dit de totale kostenband niet sterk vergroot. De kWh-kosten van
kerncentrales zijn dus niet extreem gevoelig voor hogere of lagere
investeringsbedragen.
Samenvattend kan gesteld worden dat, met de hier aangenomen onzekerheidsmarges in de parameters, de totale kostenband voor kerncentrales
het kleinst is. Ze is het resultaat van, op zich beperkte, effecten
v~n mutaties in veel parameters. De kostenband voor STEG/stp-eenheden
is het grootst; de b~ndbreedte wordt echter sterk bepaald door de
hier as_ngenomen merges in dollarkoers en internationale olieprijs. De
kostenband voor de kolen-optie (poederkool en zeer schone KV/STEG
tezamen) en de daara8n te koppelen kkp-gascentrale liggen in alle
opzichten tussen beide in.
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GEMIDDELDE kWh-KOSTEN EN VERZURINGSPLAFOND
Bij kolengestookte basislasteenheden is vanwege de onzekerheid in de
toekomstige milieurestricties steeds een onder- en een bovenwaarde
voor de produktiekosten berekend. Voor de ondergrens is een poederkool-eenheid genomen die aan de huidige AMvB-eisen voldoet. De bovengrens is bepaald met de karakteristieken van een zeer schone
KV/STEO-eenheid.
Naast deze twee extreme opties zijn echter meer systemen beschikbaar,
zoals schonere poederkooleenheden, PFBC-eenheden en diverse andere
KV/STEO-ontwerpen. Elk van deze systemen voldoet aan bepaalde emissienormen tegen bepaalde kosten.
Stren~ere milieuvoorschriften voor de elektriciteitssector worden
waarschijnlijk gegoten in de vorm van een verzuringsplafond bovenop
lagere emissienormen voor individuele eenheden. De vraag welk systeem
gekozen wordt bij bepaalde milieurestricties, en daarmee waar de kosten van kolen-elektriciteit liggen t.o.v, onder- en bovengrens, kan
dan ook alleen beantwoord worden vanuit een analyse van een totaal
produktiepark.

De nadere analyse van de kosten van kolengestookte basislasteenheden
is uitgevoerd voor een gestileerd openbaar park zonder kerncentrales
voor het jaar 2010. De parkinvulling is verder volledig vrij verondersteld, hoewel dit in werkelijkheid niet meer geheel het geval zal
zijn in 2010. De totale elektriciteitsproduktie is 70 TWh, gelijk aan
hetgeen in in het Elektriciteitsplan 1989-1998 is verondersteld voor
het jaar 2000. De midden- en pieklast, 15% van de totale produktie,
wordt steeds gerealiseerd met gasgestookt vermogen bij een gemiddelde
bedrijfstijd van 2000 uur. Hiervoor zijn enkele STEG-opties met een
verschillende mate van N0 x-bestrijding beschikbaar. De overige produktie kan plaatsvinden in diverse kolengestookte poederkool-, PFBCof KV/STEG-opties bij een gemiddelde bedrijfstijd van 6000 uur. Per
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park-case wordt steeds één optie voor de middenlast- en één voor de
basislastproduktie gekozen. Voor een groot aantal combinaties van
middenlast- en basislastopties zijn de gemiddelde kWh-kosten en de
SOz-, N0 x- en C02-emissies van het park berekend. De $Oz- en
NOx-emissies zijn samengenomen tot een verzuringsemissie in kton
NO -equivalenten.
x
Voor 26 basis- en middenlastopties zijn de emissie-, kosten- en overige procesgegevens verzameld. Deze zijn afkomstig uit door het ESC
verwerkte literatuur, de ïecente Fluor-studie [i0] en door de RUU in
opdracht van het ESC verzamelde informatie [15]. Met name de cijfers
voor de Droeessen met zeer lage emissies zijn enigszins speculatief.
Ze zijn gebaseerd op nog niet toegepaste combinaties van wel reeds
toegepaste techniekeno Gezien de recente snelle vooruitgang bij de
reduktie van N0 bij gasturbines en conventionele gascentrales, de
x
beschikbare 10 à 15 jaar voor verdere technische ontwikkelingen en
het hier gehanteerde zwavelpercentage in de kolen (i,5~), dat hoger
ligt dan nu geldt, lijkt dit echter verantwoordo
Ter vergelijking zijn ook een aantal combinaties doorgerekend met
alleen kerncentrales of alleen STEGistp~vermogen voor de basislast.
In figuur i0 zijn de resultaten uitgezet voor brandstofprijzen conform het Midden-scenario van EZ uit 1987. Uiterst rechts vindt men de
case met poederkooleenheden volgens AMvB-emissÆenormen in combinatie
met conventionele STEG’s vooF de middenlast. Tezamen levert dit het
goedkoopste, maar ook het meest verzurende, park op. Links staan
enkele cases met drie zeer schone KV/STE8 eenheden voor de basislast;
twee cases kennen nog een iets minder verzu~ende en duurdere variant
met een schonere STEG voor de middenlast. Links bovenaan staan de
cases met, wat N0 -emissie betreft, verschillend STEG/stp-vermogen
x
voor de basislast. Uiterst links staan ook de cases met kerncentrales
(kenmerken volgens base-case) voor de basislast en drie typen
STEG-eenheden voor de middenlast.
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Uit de figuur volgt, dat in een kolenpark de verzurende emissie met
een factor tien omlaag kan (van 200 kton naar 20 kton) door een geavanceerde KV/STEG in plaats van de conventionele poederkooleenheid
toe te passen. De gemiddelde kWh-kosten zouden slechts stijgen met
1,0" à 1,2 cent. Een verdere reductie van de verzuring zou mogelijk
zijn door overschakeling op geheel gasgestookte produktie. Indien al
het basislastvermogen zou draaien op kkp-gas, en de schoonste KV/STEG
is de referentiecentrale, kost verdere emissiereductie met 10 kton
niets. Als echter een nog schonere maar duurdere kolenoptie de referentiecentrale wordt kan verdere emissiereductie met kkp-gascentrales
wèl duurder uitvallen. In het geval de gehele basislastproduktie
plaatsvindt met stp-gas leidt deze extra emissiereductie tot aanzienlijk hogere brandstofkosten en een extra verhoging van de gemiddelde
kWh-kosten met 2 ct/kWh. Door kerncentrales toe te passen voor basislast zou de verzuring zo goed als kunnen verdwijnen tegen minder
extra kosten dan met de zeer schone KV/STEG. Hierbij wordt echter wel
uitgegaan vsn de hypothetische situatie, dat 85~ van de produktie met
kerncentrales kan plaatsvinden.

Voor situaties met een combinatie van kerncentrales en koleneenheden
voor de basislast mag men grofweg lineair interpoleren tussen de resultaten voor een kernpark en die voor een kolenpark. Grafisch betekent dit, dat het "kosten vs verzuring"-punt ligt op de verbindingslijn tussen de uitgezette punten voor kerncentrales respectievelijk
kolenopties. De plaats op deze lijn wordt bepaald door de hoeveelheden kern- respectievelijk kolenelektriciteit.
Verder valt op in de figuur, dat met een zeer schone conventionele
poederkool-eenheid de veçzuring reeds tot een-kwart van het hoogste
niveau kan worden teruggebracht ten koste van .0,6 ct per kWho Ook met
een schone PFBC-variant kan dit resultaat bereikt worden, zij het
tegen iets hogere kosten.
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De berekeningen zijn herhaald voor het laagste brandstofpri~zenpad,
dat in deze studie wordt gehanteerd. De brandstofprijzen liggen 22~
onder die uit scenario Laag van EZ omdat een dollarkoers van f

1,75

i.p.v, f 2,25 wordt gebïuikt. In figuur ii staan de met de voorgaande
fig~uur vergelijkbare resultaten vermeld. Globaal blijkt weer dat de
verzurende emissie teruggedrongen kan worden van 200 naar 20 kton
voor maximaal 1,3 ct/kWh. Bij deze lage brandstofprijzen komen de
kosten van kolen- en STEG/stp-parken dicht bij elkaar in de buurt. Te
zien is dat een park met schoner STEG/stp-vermogen voor de basislast
even weinig verzuurt als een park met zeer schone KV/STEG-eenheden
bij nagenoeg gelijke kWh-kosten. De totale C02-emissie neemt echter
met ongeveer de helft af door de overschakeling op een volledig gasgestookt park.

De verzuring kan nog iets verder teruggedrongen worden door de inzet
van kerncentrales voor de basislast. In tegenstelling tot de eerder
beschreven case (MIDDEN, 2.25/$) gaat dit nu niet gepaard met kostenvoordelen.
De berekeningen zijn nogmaals herhaald met de hoogste hier gebruikte
energieprijzen, die echter nog iets lager liggen dan in het oorspronkelijk in de NEV gehanteerde prijsscenario Hoog. Figuur 12 toont weer
hetzelfde beeld voor de diverse kolenopties, zij het bij een hoger
kostenniveau. Een verdere reductie van de verzurende emissies door
een overgang op STEG/stp-vermogen kost nu 4 ct/kWh extra. Een keuze
voor kerncentrales maakt een nog verdere reductie mogelijk terwijl
tegelijk de kosten lager zouden uitvallen dan bij een poederkoolcentrale.

In 1980 bedroeg de emissie in N0x-equivalenten ongeveer 360 kton [8].
Een reductie van 80Z in de periode tot 2010 zou een plafond voor de
verzurende emissie opleveren van ongeveer 70 kton. Dit plafond zou
zowel met zeer schone poederkooleenheden, als met schone PFBC- of
redelijk schone KV/STEG-eenheden bereikt kunnen worden. De extra kos-
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ten van deze basislasteenheden, t.o.v, de goedkoopste optie (poederkool cf AMvB), bedragen respectievelijk 0,7 (poederkolen), 8,9 (PFBC)
en 0,5 ct/kWh (KV/STEG), Bij dit plafond liggen de kosten van de
kolenoptie dus rond het midden van de hand, zoals geschetst in de
figuren 7 en 8.
Gezien de onzekerheden in de kosten van de systemen zijn de ondeïlinge kostenverschillen, bij dit veFzuringsplafond, niet doorslaggevend voor een bepaalde keuze. Wel belangrijk bij de keuze zijn de
mogelijkheden voor verdergaande bestrijding en de reststoffenproblematiek. Op beide gebieden komt poederkool er het slechtst af en de
KV/STEG het beste. Ook t.a.v, de C02-emissie valt de KV/STEG iets
gunstiger uit vanwege het hogere rendement.
Terugdringing van de verzurende emissie tot meer dan 90~ en/of verlaging van de C02-emissie maakt, gegeven de veronderstelde totale produktie en de momenteel realiseerbaar geachte bestrijdingstechnieken,
de inzet van gasgestookte basislasteenheden of kerncentrales noodzakelijk. Bij de keuze voor gas en koppeling van gas- en stookolieprijzen zouden de extra produktiekosten t.o.v, het schoonste kolenpark
d~] nihil zijn (laagste brandstofprijzen) of 4 ct/kWh bedragen
(hoogste prijzenpad). Bij de keuze voor kernenergie zijn de kosten
bij de laagste brandstofprijzen gelijk aan die van het schoonste kolenpark; bij hogere prijzen is het schonere kernpark ook goedkoper,
bij de hoogste brandstofprijzen liggen de kWh-kosten zelfs onder die
van het vuilste (en goedkoopste) kolenpark (als uitgegaan wordt van
de parameterwaarden van de base-case).
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6. GASPRIJZEN BIJ KOLENKOSTEN-PARITEIT
Indien gasprijzen voor nieuw te bouwen gascentrales zodanig worden
vastgesteld, dat dezelfde kWh-kosten resulteren als bij een te specificeren kolencentrale, zijn alle kenmerken van de kolencentrale van
belang. Dit betekent dat bij strengere emissie-eisen de KV/STEG referentiecentrale zou kunnen worden in de gascontracten in plaats van de
poederkooleenheid. Uitgaande van de kWh-kosten van de twee doorgerekende kolenopties, is bij alle parametercombinaties de kkp-gasprijs
bepaald. Deze gasprijs leidt bij toepassing van een even schone
STEG-eenheid tot dezelfde kWh-kosten als bij de betreffende kolenoptie (kolen-kostenpariteit).
In tabel 3 staan de berekende kkp-gasprijzen vermeld evenals de vergelijkbare stp-gasprijzen op basis van stookolieparite~t. Uit de
cijfers blijkt, dat slechts in extreme situatìes stp-gas nog aantrekkelijk zou, namelijk bij lage internationale energieprijzen, een lage
dollarkoers, een lage bedrijfstijd en het hanteren van de zeer schone
maar duurdere KV/STEG als referentiecentrale. Bij de huidige brandstofprijsverhoudingen zou stp-gas juist wel aantrekkelijk zijn
(17 ct/m~ voor stp-gas tegenover 21 ctim’ voor kkp-gas)o De oorzaak
van de omslag ligt in de, bi~ de olieprijzen achterblijvende, beperkte stijging van de kolenprijzen in de EZ-prijspaden van 1987.

De gevoeligheid van bovenstaande resultaten wordt nagegaan voor
alternatieve veronderstellingen ten aanzien van de toekomstige
kolen/stookolie-prijsverhouding. In figuur 13 wordt de kolen/stookolie-prijsverhouding voor centrales weergegeven in relatie tot het
absolute niveau van de stookolieprijs. Dit vindt plaats voor historische jaren en voor de drie EZ-prijsp~den in de zichtjaren 2000 en
2010. De prijsverhouding is gedefinieerd als kosten per GJ voor
kolen-franco-centrale gedeeld door kosten per GJ van stookolie
(franco centrale in historische jaren en Platt’s plus accijns, distributiekosten, etc. in toekomstige jaren). Vòòr 1973 was kolen
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duurder dan stookolie; stookolie fungeerde destijds min of meer als
restpïodukt van de raffinage. Na

1973

vertoont de prijsverhouding

sterke schommelingen. Deze zijn mede een gevolg van de vertraagde
reactie van kolenprijzen op sterk wijzigende olieprijzen. Als hiervoor gecorrigeerd wordt worden de waarden minder extreem maar verandert de geschetste trend niet wezenlijk. Globaal blijkt de verhouding
bij lage stookolieprijzen 0,7 te bedragen; bij zeer hoge stookolieprijzen daalt deze tot ongeveer 0,5. De kolenprijzen gaan dus slechts
ten dele mee bij stijgende stookolieprijzen. In de EZ-prijspaden is
hetzelfde mechanisme herkenbaar. De prijsverhouding ligt echter
structureel op een lager niveau dan in de afgelopen jaren heeft gegolden. Voor deze toekomstige ontwikkelingen worden in [4] een aantal
argumenten opgesomd.
Ten behoeve van de gevoeligheidsanalyse wordt verondersteld dat de
historisihe pariteit ook in toekomstige jaren zal gelden. Bij dezelfde olieprijzen als in de EZ-prijspaden leidt dit tot 20 à 32~ hogere
kolenprijzen voor respectievelijk scenario Laag en Hoog. Door deze
hogere kolenprijzen wordt ook de referentiekolencentrale duurder en
stijgt dus de kkp-gasprijs. Uit de berekeningen voor alle combinaties
van parameterwaarden komt nu een meer genuanceerd beeld naar voren
voor de nieuwe gasprijsstelling.

Als de poederkoolcentrale als referentie dient voor de prijsstelling
van het gas is kkp-gas nog steeds in alle gevallen goedkoper dan
stp-gas. Voor 2810 lijkt het echter meer realistisch om de KV/STEG
als referentiecentrale te nemen. In dat geval ligt in scenario Laag
het niveau van de prijs van kkp-gas in de meeste gevallen hoger dan
dat van stp-gas. In scenario Hoog geldt duidelijk de omgekeerde situatie; in scenario Midden is kkp-gas weliswaar goedkoper dan stp-gas
maar de verschillen bedragen vaak slechts enkele ct/m~. De nieuwe
prijsstelling voor gas ten behoeve van centrales leidt dus bij strenge emissienormen voor kolencentrales en historische kolen/stookolieprijsverhoudingen in veel gevallen niet tot een kostenvoordeel ten
opzichte vm] de situatie met een gas/stookolie-koppeling.
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7. KANTTEKENINGEN BIJ METHODE EN RESULTATEN
Eerstejaarskosten

Bij de reëel-constante-~~nuïteiten methode worden twee of meer systemen vergeleken over een bepaalde periode, gewoonlijk de levensduur.
Hierbij worden alle in toekomstige jaren te maken kosten terugvertaald naar een basisjaar d,m.v, een correctie voor de inflatie. De
methode geeft geen inzicht in de verdeling in de tijd van het voordeel, dat het ene systeem zou hebben boven het andere. Met name bij
re~el stijgende energieprijzen kan het voorkomen, dat het over de
gehele periode meest aantrekkelijke systeem in de eerste jaren duurder is dan het alternatief. Om dit probleem te ondervangen worden
soms als extra informatie de zogenaamde eerstejaarskosten van de
systemen gegeven.

Benodigde reservevermogen
De keuze voor een bepaald type basislastvermogen heeft ook gevolgen
voor het totaal op te stellen vermogen, dat nodig is om een bepaalde
betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Een
kleiner aantal grote eenheden, zoals bij kerncentrales, leidt tot
extra reservevermogen. Ook verschillen in revisieduur en storingskans
kunnen leiden tot meer of minder reservevermogen. Daar dit reseïvevermogen weinig of niet behoeft te produceren kan hiervoor relatief
inefficiënt, maar goedkoop gasturbinevermogen gebruikt worden. De
indirecte kosteneffecten van een bepaalde keuze hangen in de praktijk
sterk af van de opbouw van het reeds aanwezige park. Daar deze kosten
meestal niet doorslaggevend zullen zijn wordt in dit rapport ervan
afgezien deze indirecte kosten mee te nemen.
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Regelbaarheid van het park
Kerncentrales en in mindere mate koleneenheden worden vanuit technisch oogpunt niet dagelijks in- en uitgeschakeld. Gewoonlijk is het
ook vanuit economisch oogpunt sterk gewenst om deze eenheden continu
in bedrijf te hebben. Gasgestookt vermogen of, in het buitenland,
waterkrachtcentrales zorgen in eerste instantie voor de noodzakelijke
flexibiliteit bij het volgen van het belastingpatroon. Als echter
ruwweg meer dan de helft van de produktie met kern- of met koleneenheden wordt verzorgd, moeten deze’s nachts hun vermogen terugregelen. Voor koleneenheden was dit altijd al mogelijk, zelfs tot ongeveer 30% van het nominale vermogen. Voor kerncentrales is sinds
enkele jaren in Frankrijk een methode ontwikkeld om het vermogen
dagelijks tot eenzelfde percentage terug te regelen (mode "G").
Gevoeligheid voor trendbreuken in de elektric~teitsvraag
Gezien de soms im~ge bouwtijden zou het voor kunnen komen, dat veel
basislastvermogen in aanbouw is, terwijl de groei van de elektricitietsvraag plotseling afneemt. Met name bij een snelle en forse inzet
van kernenergie zou deze situatie kunnen ontstaan. In de NEV is hiervoor een analyse gemaakt, waaruit volgde, dat bij een geleidelijke
opbouw binnen de diversificatiedoelstelling er maximaal één kerncentrale "teveel" zou staan in 2010. Afhankelijk van de kostenverhoudingen tussen kern-, kolen- en gascentrales kan dit leiden tot geen
of iets hogere kWh-kosten.
Gevoeligheid voor onderbrekingen in de brandstofaanvoer
De diversificatiedoelstelling is niet in de eerste plaats gericht op
het voorkomen van onderbrekingen in de aanvoer, maar op spreiding van
prijsrisico’so Vanuit internationale organen worden wel voorschriften
gegeven voor de minimale voorraad bij kolen- en oliegestookte centrales. Voor kolencentrales moet de voorraad voldoende zijn voor drie
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maanden verb~uik. Voor kerncent~ales zijn er aanbevelingen voor een
voorPaad verrijkt uraan ter grootte van minstens een jaar verbruik.
In de huidige praktijk blijkt dit vaak ruim overschïeden te worden
vanwege marktpercepties in het recente verleden. Voor gascentrales is
opslag technisch nauwelijks mogelijk; strategisch gezien lijken aanvoeronderbrekingen echter onwaarschijnlijk.
Macro-economische aspecten
Door het Centraal Plan Bureau is enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar de macro-economische effecten van een keuze voor kolen- of
kerncentrales. In het algemeen zijn de ve~schillen in de effecten op
economische groei, werkgelegenheid en betalingsbalans zeer beperkt
[12].
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1987
Laag
KOLENPRIJS
Kosten cif-ARA

2000
Midden

2010
Hoog
Laag

Midden

Hoog

S/ton

44

Dollar(2.25 cf EZ87)
Franco centrale gld/ton
Franco centrale gld/GJ

96

iii

120

120

4.22

134

134

152

3.65

4.56

5.10

4.56

5.10

5.78

Dollar laag(l.75)
Franco centrale gld/ton
gld/GJ

88
3.35

95
3.62

106
4.03

95
3.62

106
4.03

120
4.56

Dollar hoog(3.10)
Franco centrale gld/ton
gld/GJ

150
5.70

162

182

162

182

206

6.17

6.90

6.17

6.90

7.85

gld/GJ

6.58

7.30

8.59

7.22

8.02

9.92

17.5

21.0

28.5

36.0

27.0

35.0

43.0

256
204
253
19.7
6.21

345
276
327
25.0

591
473
524
39.3
12.42

443
355
406
30.7

575
460
511
38.3
12.11

706
565
616

7.89

468
374
425
32.1
10.15

Dollar laag(l.75)
Totale gasprijs
cnt/m3

20.5

26.1

gld/GJ

31.7

6.49

8.25

Dollar hoog(3.10)
Totale gasprijs
cnt/m3
gld/~J

32.6
10.29

42.4
13.40

N E V - prijs

11.79 14.38 16.40 12.92 16.90 21.67

N E V - prijs
GASPRIJS
Ruwe olie

$/vat

Dollar(2.25 cf EZ87)
gld/ton
Ruwe olie
St.olie-af-raff. gld/ton
P-plats+mil.
gld!ton
e-schijf gas
cnt/m3
gld/GJ

gld/GJ

45.8

49.8

56

lO

52.3
16.51

49.8

9.70

56

64

46.0

14.53

25.0

30.9

36.9

7.89

9.77

11.65

40.4
12.78

51.0
16.10

19.42

61.5

Vervolg
URAANKOSTEN (Splijtstofl-cycluskosten)
$/kg
Uraanerts(.71%)
80.60
84.7
Verrijkt uraan
$/kg
1160
1035

Doliar(2.25 cf EZ87)
Verrijkt uraan
gld/kg
cnt/kWh
Splijtstofkosten cnt/kWh
(rendement=34%) gld/GJ

2320

84.7
1035

93.6
104o

95.6
lO4O

93.6
104o

2329
1.04

2340
1.04
2.97
2.8i

2340
i.04
2.97
2.81

2340
i.o4

2.96

2.96

2.80

2.80

2329
1.04
2.96
2.80

Dollar laag(l.75)
Splijtstofkosten cnt/kWh
gld/GJ

2.73
2.58

2.73
2.58

2.73
2.58

2.73
2.58

2~73
2.58

2.73
2.58

Dollar hoog(3.10)
Splijtstofkosten cnt/kWh
gld/GJ

3.35
3.17

3.35
3.i7

3.35
3.17

3.36
3.17

3.36
3.17

3.36
3.17

N E V - prijs

3-35

3-35

3-35

3.44

3.44

3.44

gld/GJ

3.00

2329
1.04

84.7
1035

Tabel i.: Brandstofprijzen centrales in 2000 en 2010

2.97
2.81
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Kerncentrale
totaal per
mln
kW(h)

Poederkolen
totaal per
mln kW(h)

STEG-gas
totaal per
mln kW(h)

KV/STEG
totaal per
mln
kW(h)

EZ:Elektr.voorz.
in de jaren’90

i000

600

i00

Investering
Bouwrente
0ntmanteling

f84 31o0 3100
375 375

I080 180o
104 173

13o 1300
10 1o3

Tot.investering

f84

Eenheidsgrootte

Annuïteit 44-25 jaar
Kap.kosten(5700)
f84
Bed.& Onderhoud
Rendement

170 170

0 0

3645 3645

1184 1973

233.3 .o41 75.8 .022
64.5 .011 4O.O .012
34

Update ESC-AF~
Eenheidsgroot te MWe
Tot.investering f85/88

Annuïteit 4%-25 jaar
Kap.kosten(6000) f85/88
Bed.& Onderhoud f85/88
Rendement

Annuïteit 3%-25 jaar
Kap.kosten(6000)
Bed.& Onderhoud
Annuïteit 54-25 jaar
Kap.kosten(6000)
Bed.& Onderhoud

0 o
140 14o3

X

X

9.0 .o16
2.8 .0O5

x
x

x
x

48

39.5

x

13oo

600

600

6oo

4880 3754

1220 2033

867 1445

143o 2384

78.1 .022
41.0 .011

55.5 .015
17.3 .005

91.5 .o25
86.4 .024

312.3 .040
86.6 .011

34

4o

48

43

28o.i .036
86.6 .011

?0.0 .o19
41.o .o11

49.8 .014
17.3 .005

82.1 .023
86.4 .024

346.5 .044

86.6 .024

86.6 .011

41.0 .011

61.6 .017
17.3 .005

101.6 .028
86.4 .024

Tabel 2.: Kapitaal- en B&0-kosten basislasteenheden
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Koers/rente/
bedrijfstijd

Poederkolen
Huidig Laag Midden

Hoog

KV/STEG
Laag Midden Hoog
ct/m~

ct/m’
$-koers =

rente =
bedr.
tijden
rente = 4%
bedï.
tijden

25.0 30.9
36.9
(stookolie-pariteit)

25.0 50.9 36.9
(stookolie-païiteit)

5000
6000
7000

19.4
18.9
18.6

21.0
20.5
20.2

23.0
22.5
22.2

24.8
24.1
23.5

26.3
25.6
25.0

28.2
27.4
26.9

5000
6000

19.7
i9.2
18.8

23.3
22.8
22.4

25.4
24.5
23.9

26.8
26.0
25.4

28.7

7000

2i.3
20.8
20.4

20.0
19.5
19.1

21.6
21.1
20.6

23.6
23.1
22.6

25.9
25.0
24.3

27.4

29.3
28.3
27.7

1.75

rente = 5%
bedr.
5000
tijden
6000

7000
$-koers = 2.25

rente = 3%
bedr.
5000
tijden 6000
7000
rente = 4%
bedr.
5000
tijden 6000
7000
rente = 5%
bea~.
5000
tijden 6000
7000
$-koers = 3.10
rente = 3%
bedr.
5000

17 30.7 38.3 46.0
(stookolie-pariteit)

26.5
25.8

27.9
27.3

30.7 38.3 46.0
(stookolie-pariteit)

21.3
20.$
20.4

23.0
22.5
22.2

25.0
24.6
24.2

27.6
27.1
26.8

28.2
27.4
26.9

30.1
29.3
28.8

32.5
31.7
31.2

21.6
21.1
20.7

23.3
22.8
22.4

25.3
24.8
24.4

27.9
27.4
27.0

28.7
27.9
27.3

30.6
29.8
29.2

33.0
32.2
31.6

21.9
21.3
20.9

23.6
23.1
22,6

25.7
25.1
24.7

28.3
27.7
27.3

29.3
28.3
27.7

31.2
30.2
29.6

33.5
32.6
31.9

40.4 5i.o 61.5 40.4 5i.0 61.5
(stookolie-pariteit)
(stookolie-pariteit)
29.1

31.9

35.4

33.9

36.5

tijden 6000

39.8

28.6

7000

28.3

31.4
31.1

35.0
34.6

33.1
32.6

35.7
35.2

39.0
38.5

7ooo

29.4
28.9
28.5

32.2
31.7
31.3

35.8
35.2
34.9

34.4
33.5
32.9

37.0
36.2
35.6

40.3
39.4
38.8

29.7
29.2
28.7

32.6
32.0
31.6

36.1
35.5
35.1

34.9
34.0
33.3

37.6
36.6
36.0

40.8

rente = 4%
beat.
5000
tijden 6000
rente = 5%
bedr.
5000
tijden 6008

7O0O

Tabel~.: Gasprijzen op basis van kolen-kWh-kostenin 2010
pbdl

39.9
39.2
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