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Samenvatting
In de elektriciteitsvoorziening voltrekken zich min of meer gelijktijdig twee ontwikkelingen: liberalisering en bevordering van energiebesparing. Doel van dit onderzoeksproject is te onderzoeken in welke
mate deze twee trends met elkaar in overeenstemming kunnen worden
gebracht.
Energiebesparing wordt hier gedefinieerd als een reductie in het
gebruik van niet-vernieuwbare primaire energiebronnen voor elektriciteitsopwekking. Met deze definitie kunnen drie vormen van energiebesparing
in de elektriciteitssector onderscheiden worden. Dit zijn:
•
Vermindering van de vraag naar energie en verbetering van energie-efficiëntie op eindverbruikersniveau
•
Toename in het gebruik van vernieuwbare energiebronnen
•
Verbetering van het rendement bij de opwekking van elektriciteit
met niet-vernieuwbare primaire energiebronnen
Voor elk van deze drie vormen van energiebesparing in de elektriciteitssector is één case geselecteerd om in detail te worden onderzocht.
Deze cases zijn respectievelijk de ontwikkeling van:
1.
'Demand-Side Management'
2.
Windenergie
3.
Warmte-kracht koppeling
In dit project wordt de elektriciteitssector in vier landen geanalyseerd: Nederland, Denemarken, Duitsland en Engeland. Daarnaast
worden de Nederlandse elektriciteits- en afvalsector met elkaar vergeleken. Informatie is verzameld door middel van literatuurstudie en
interviews met experts van elektriciteitsbedrijven, overheden, belangenorganisaties, leveranciers van primaire energiebronnen, universiteiten en
andere onderzoeksinstellingen.
Op basis van een analyse van het empirisch materiaal zijn elf hypothesen geformuleerd met betrekking tot de relatie tussen energiebesparing en liberalisering van de elektriciteitssector (Tabel I ). Deze zijn
vervolgens, via interviews en een vragenlijst, voorgelegd aan een internationaal panel van vierentwintig experts op het gebied van de
elektriciteitsvoorziening. De resultaten van deze evaluatie zijn, samen
met de eerder verzamelde empirische informatie, gebruikt voor het
laatste hoofdstuk van dit proefschrift. Hierin worden conclusies getrokken over het verband tussen energiebesparing en liberalisering.
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T a b e l I Hypothesen over het verband tussen energiebesparing en liberalisering van de elektriciteitssector
Warmte-kracht koppeling
1. 'De ontwikkeling van industriële en kleinschalige warmte-kracht koppeling
voor ruimteverwarming wordt gestimuleerd door een organisatorische
scheiding van organisaties in de elektriciteitssector of door verdergaande
liberalisering.'
2.

'Als scheiding van organisaties in de elektriciteitssector tegelijk met introductie van concurrentie plaatsvindt, dan zal industriële en kleinschalige warmtekracht voor ruimteverwarming eerder een niche-optie dan een dominante
optie voor de elektriciteitsvoorziening worden.'

3. 'Scheiding van organisaties vóór introductie van concurrentie kan in het
bijzonder de ontwikkeling van warmte-kracht koppeling stimuleren.'
4.

'Stadsverwarming kan in een geliberaliseerde situatie zonder overheidssteun
niet floreren.'

Windenergie
5. 'In een geliberaliseerde situatie kunnen verschillende systemen van overheidssteun voor windenergie en andere vernieuwbare energiebronnen
worden gehandhaafd.'
6. 'De ontwikkeling van windenergie wordt meer bevorderd door overheidssteun via regulering dan door liberalisering.'
7. 'Vrijwillige steun van eindverbruikers via 'groene-elektriciteitsprogramma's'
van elektriciteitsbedrijven kan overheidssteun via regulering nog niet vervangen.'
8. 'Systemen van overheidssteun met een vaste terugleververgoeding voor investeerders in windenergie zijn tot dusverre effectiever in het stimuleren van
windenergie dan systemen zonder een dergelijke vaste vergoeding.'
Demand-Side Management
9. 'Demand-Side Management activiteiten van elektriciteitsbedrijven zijn meer
afhankelijk van overheidssteun door middel van regulering dan van het liberaliseringsproces.'
10. 'Integrated Resource Planning is geen geschikt instrument om demand-side
management te bevorderen in een geliberaliseerde elektriciteitssector.'
I I. 'Commerciële demand-side management- en vraagbeperkingsactiviteiten kunnen hoogstwaarschijnlijk in de nabije toekomst geen alternatief bieden voor
overheidssteun door middel van regulering.'
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Ten aanzien van warmte-kracht concludeert dit proefschrift dat de
aantrekkelijkheid v o o r investeerders voornamelijk afhankelijk is van de
volgende factoren: aanwezigheid van fysieke infrastructurele netwerken,
binnenlandse voorraden primaire energiebronnen, technologische o n t wikkeling, de opkomst van gas als primaire energiebron v o o r elektriciteitsopwekking en het milieubeleid van overheden (Tabel 2).
T a b e l 2 Onderliggende factoren v o o r de ontwikkeling van w a r m t e kracht koppeling
Prikkels
•

Bestaande infrastructuur en hulpbronnen
- Structuur warmtevraag
- Stadsverwarmings- en gasleidingnetten
- Binnenlandse gasvoorraden

•

Technologische ontwikkeling
- Nieuwe technologieën (bijv. 'stoom- en gasturbines')
- Afnemende schaalgrootte van warmte-kracht installaties

•

De opkomst van gas
- Dalende wereldmarktprijzen
- Directe overheidssteun voor binnenlands gas
- Liberalisering van de gassector
- Lage C 0 2 - en S02-emissies

•

Milieubeleid van overheden
- Directe financiële Steun voor warmte-kracht
(investeringssubsidies,

belastingreducties,

leningen

tegen

gunstige voorwaarden)
- Warmte-kracht als C0 2 -instrument voor elektriciteitsbedrijven en eindverbruikers
- Installatie van onafhankelijke 'warmte-kracht bemiddelaars'
Barrières
•

Milieubeleid van overheden
- Vermindering warmtevraag door striktere energiebesparings- en isolatienormen

•

Sector-regulering
- Beperkte nettoegang en hindermacht van bestaande
elektriciteitsbedrijven
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Een passende warmtevraag, de beschikbaarheid van stadsverwarmings- en gasleidingsnetwerken en de aanwezigheid van gasvoorraden in
een land zijn belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van warmtekracht koppeling. Afnemende schaalgrootte en de opkomst van nieuwe
technologieën zoals de stoom- en gasturbine ('STEG') blijken ook een rol
te spelen, evenals de opkomst van gas als een primaire energiebron voor
elektriciteitsopwekking. Factoren die een rol spelen bij deze toename
van de gasinzet voor elektriciteitsproductie zijn in het bijzonder de
aanzienlijk gedaalde prijs ten opzichte van andere energiebronnen en de
relatief lage kooldioxide- en zwaveldioxide-emissies. De lage gasprijs is
op zijn beurt het gevolg van verschillende factoren zoals dalende wereldmarktprijzen, directe overheidssteun voor inheems gas en liberalisering
van de gassector.De ontwikkeling van warmte-kracht is ook voor een
groot deel het gevolg van het milieubeleid van overheden. Diverse
instrumenten hebben bijgedragen aan de opkomst van warmte-kracht
koppeling. Dit geldt zowel voor directe financiële steun in de vorm van
investeringssubsidies, belastingreducties en leningen tegen gunstige
voorwaarden, als ook voor het stellen van CCyreductiedoelen aan
elektriciteitsbedrijven en eindverbruikers en het installeren van onafhankelijke bemiddelingsorganisaties voor warmte-krachtprojecten.
Aan de andere kant beperkt de afgenomen warmtevraag als gevolg
van striktere efficiëntie- en isolatienormen de groei van warmte-kracht.
Een verdere barrière voor ontwikkeling van warmte-kracht ligt in de
specifieke regulering voor de elektriciteitssector die de nettoegang voor
warmte-krachtinstallaties beperkt of die mogelijkheden biedt voor elektriciteitsbedrijven om nieuwe opwekkingscapaciteit tegen te werken.
Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat liberalisering van de elektriciteitssector waarschijnlijk positieve effecten
heeft voor de ontwikkeling van industriële- en kleinschalige warmtekracht. De betere voorwaarden voor nettoegang, een toename van
marktpartijen die warmte-kracht aanbieden en een reductie van de
hindermacht van bestaande partijen zijn factoren die goede perspectieven bieden voor een op maat gesneden toepassing van deze flexibele
en gasgebaseerde technologieën.
De organisatorische scheiding van elektriciteitsbedrijven speelt een
bijzondere rol in dit verband. Hoewel deze als afzonderlijke factor waarschijnlijk onvoldoende is om de toepassing van warmte-kracht te
stimuleren, kan een stapsgewijze en gereguleerde liberalisering die begint
met een organisatorische scheiding prikkels bieden om de verwachte
toename van nieuw vermogen na reorganisatie te sturen in het voordeel
van warmte-kracht. In het geval van een gelijktijdige introductie van
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concurrentie en scheiding is het daarentegen veel moeilijker om beperkingen te stellen aan het soort centrales dat gebouwd zal worden. De
beschikbare empirische informatie suggereert dat in dit geval met name
gascentrales die niet op warmte-kracht zijn gebaseerd een aantrekkelijke
optie zullen zijn voor investeerders.
De ontwikkeling van stadsverwarming met warmte-kracht koppeling in een geliberaliseerde situatie blijft hoogstwaarschijnlijk afhankelijk
van overheidssteun. Aangezien de grootschalige netwerken die hiervoor
noodzakelijk zijn stadsverwarming een relatief dure en niet-flexibele
optie maken, lijken investeringen door marktpartijen onwaarschijnlijk als
er geen overheidsgaranties voor de lange termijn worden gegeven. Dit
ondanks het feit dat stadsverwarming vanuit energetisch oogpunt vaak
een efficiënte optie is.
Milieubeleid van overheden, technologische ontwikkeling en, in
mindere mate, vrijwillige steun voor windenergie door elektriciteitsbedrijven zijn volgens dit proefschrift verantwoordelijk voor de ontwikkeling van windenergie in de laatste jaren (Tabel 3).
Overheden bieden steun aan windenergie door middel van investeringssubsidies, belastingreducties en leningen tegen gunstige voorwaarden. Een cruciaal onderdeel van deze steun zijn ook gesubsidieerde
tarieven voor door windturbines geproduceerde elektriciteit die aan het
net wordt geleverd.
In de praktijk worden er twee verschillende methoden toegepast
om de door windturbines geleverde elektriciteit te subsidiëren. In het
eerste, 'prijsgebaseerde', systeem wordt een vaste vergoeding bepaald
door een overheidsbeslissing of door wetgeving. Elektriciteitsbedrijven
moeten deze vergoeding betalen voor alle door windturbines aan het net
geleverde elektriciteit. De hoeveelheid gesubsidieerde vernieuwbare
energie is in dit systeem dus afhankelijk van het aantal investeerders, en
niet voorshands gelimiteerd. In het tweede, 'kwantiteitsgebaseerde'
systeem daarentegen is de hoeveelheid te subsidiëren vernieuwbare
energie van tevoren bepaald via een door de overheid bepaalde doelstelling. De prijs voor deze energie wordt bepaald door concurrentie tussen
de verschillende leveranciers van vernieuwbare energie.
Andere factoren die hebben bijgedragen tot de opkomst van windenergie zijn de snel toenemende schaalgrootte van turbines en vrijwillige
steun door elektriciteitsbedrijven. De houding van elektriciteitsbedrijven
ten opzichte van windenergie is echter tweeslachtig. In verschillende
gevallen hebben elektriciteitsbedrijven ook geprobeerd om de ontwikkeling van windenergie af te remmen. In het bijzonder het 'prijsgebaseerde'
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systeem van overheidssteun roept veel weerstand op. Een andere barrière blijkt de weerstand van actoren zoals locale overheden, individuele
burgers en belangengroepen tegen de constructie van windturbines op
specifieke locaties te zijn. H e t onderzoek laat zien dat de ontwikkeling
van windenergie voornamelijk afhankelijk is van overheidssteun.

De

effecten van liberalisering op de ontwikkeling windenergie zijn dan o o k
naar verwachting beperkt. De opkomst van vrijwillige verkoop van
'groene'

elektriciteit

door

elektriciteitsbedrijven

aan

klanten

kan

hoogstwaarschijnlijk in de nabije t o e k o m s t geen alternatief bieden v o o r
overheidssteun.

T a b e l 3 Onderliggende factoren v o o r de ontwikkeling van windenergie

Prikkels
•

Milieubeleid van overheden
- Directe financiële steun voor windenergie
(investeringssubsidies, belastingreducties, leningen
tegen gunstige voorwaarden)
- Gesubsidieerde tarieven voor levering van elektriciteit aan
het net:
i. prijsgebaseerde systemen
ii. kwantiteitsgebaseerde systemen

•

Technologische ontwikkeling

•

Vrijwillige steun door elektriciteitsbedrijven

- Schaalvergroting van windturbines
- Gemotiveerd door milieu- of commerciële overwegingen
Barrières
•

Weerstond tegen plaatsing van windturbines
- Hindermacht uitgeoefend door locale overheden, burgers
en belangenorganisaties

•

Sector-regulering
- Weerstand van elektriciteitsbedrijven tegen prijsgebaseerde systemen van overheidssteun

Een verdere conclusie is dat het mogelijk is o m zowel kwantiteitsgebaseerde-

als

prijsgebaseerde

systemen

van

overheidssteun

te

handhaven in een geliberaliseerde situatie. H e t eerstgenoemde systeem
w o r d t vaak gezien als economisch efficiënter en, vanwege de prijsvorming via concurrentie, geschikter v o o r een geliberaliseerde elektriciteits-
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sector. Daar staat tegenover dat prijsgebaseerde steun t o t dusverre vele
malen

effectiever

blijkt

bij

het

opzetten

en ontwikkelen

van

een

windenergie-infrastructuur.
De ontwikkeling van vraagbeperkingsactiviteiten d o o r elektriciteitsbedrijven

en andere

organisaties

in de elektriciteitssector,

het

zogenoemde 'demand-side management', is volgens dit proefschrift v o o r namelijk afhankelijk van d o o r milieuoverwegingen bepaalde overheidssteun (Tabel 4).
T a b e l 4 Onderliggende factoren v o o r de ontwikkeling van demand-side
management
Prikkels
•

Milieubeleid van overheden
- Directe steun voor demand-side management
i. 'integrated resource planning'
ii. kwantiteitsgebaseerde systemen
- Installatie van een onafhankelijke 'energiebesparingsorganisatie'
- Normen voor energie-installaties en -apparatuur

Barrières
•

Sectorregulering
- Vraagbeperking strijdig met winstbelang van elektriciteitsbedrijven in monopolie

In de praktijk zijn t w e e systemen v o o r steun in gebruik: 'integrated
resource planning' en 'kwantiteitsgebaseerde' systemen. Bij de eerste
methode moeten elektriciteitsbedrijven een gedetailleerde beschrijving
van vraagbeperkingsopties in hun gebied geven in zogenaamde 'integrated
resource plans'. In dit systeem w o r d e n van tevoren geen kwantitatieve
overheidsdoelen

voor

vraagbeperking

geformuleerd.

Bij de

tweede

methode w o r d t daarentegen juist uitgegaan van een dergelijke kwantitatieve

doelstelling

voor

vraagbeperkingsactiviteiten

van

elektriciteits-

bedrijven. In het algemeen w o r d e n deze activiteiten gefinancierd d o o r
een eindverbruikersheffing. Additionele steun v o o r demand-side management activiteiten kan daarnaast w o r d e n geleverd d o o r de instelling van
een onafhankelijke energiebesparingsorganisatie en d o o r het stellen van
eisen aan de efficiëntie van apparatuur en energieinstallaties v o o r eindverbruikers.
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Een belangrijke barrière voor de ontwikkeling van demand-side
management is dat deze activiteit in het algemeen strijdig is met het
winstbelang van elektriciteitsbedrijven. Dit geldt in het bijzonder voor
een monopoliesituatie, waarin er geen noodzaak bestaat voor elektriciteitsbedrijven om klanten te binden door dienstverlening - waaronder
ook energiebesparing kan worden verstaan. Dit conflict wordt nog
versterkt als geïntegreerde opwekkings- en leveringsbedrijven grote investeringen in elektriciteitscentrales moeten terugverdienen.
Overheidssteun is de belangrijkste onderliggende factor voor demand-side management. De effecten van liberalisering op de ontwikkeling
van demand-side management lijken beperkt. Commerciële activiteiten
zijn tot nu toe bij lange na niet in staat om overheidssteun te vervangen
als de gestelde beleidsdoelen voor energiebesparing bereikt moeten
worden. Daar komt bij dat als de elektriciteitsprijzen dalen na liberalisering de vraag van eindverbruikers naar energiebesparingsactiviteiten
vermoedelijk eveneens daalt.
Verder wordt betoogd dat een systeem van 'integrated resource
planning' op een nationaal niveau hoogstwaarschijnlijk niet past bij een
geliberaliseerde elektriciteitssector.
In Tabel 5 zijn de verwachte effecten van liberalisering van de elektriciteitssector op energiebesparing samengevat. Een belangrijk positief
effect van liberalisering is de toename van de dynamiek in de sector.
Deze biedt mogelijkheden voor nieuwe partijen en beperkt de hindermacht van bestaande partijen, wat in het bijzonder de kansen van
technologieën die relatief concurrerend met conventionele opties zijn,
zoals industriële- en kleinschalige warmte-kracht, vergroot.
Een verbeterde markt- en nettoegang zal ook meer kansen bieden
voor innovatieve aanbieders van energiebesparingsopties als warmtekracht, windenergie of demand-side management en energie-efficiëntie.
Liberalisering zal ook de aandacht voor de behoeften van klanten vergroten, wat kan leiden tot een groter aanbod van energiediensten zoals
groene elektriciteitsprogramma's of energie-efficiëntie.
Aan de andere kant mag verwacht worden dat liberalisering van de
elektriciteitssector zal leiden tot een toename van de aandacht voor de
korte termijn, wat nadelige gevolgen zal hebben voor lange-termijnopties
zoals stadsverwarming. De mogelijke prijsdaling na liberalisering kan ook
de marktkansen voor vernieuwbare energiebronnen verslechteren en de
aandacht van eindverbruikers voor energie-efficiëntie en vraagbeperking
verminderen.
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T a b e l 5 Effecten van liberalisering van de elektriciteitssector op energiebesparing
Belangrijkste positieve effecten
•

Een dynamischere situatie
- Meer partijen, minder hindermacht van bestaande partijen:
Meer kansen voor bijv. industriële en kleinschalige warmte-kracht

•

Betere markt- en nettoegang
- Meer kansen voor innovatieve leveranciers van warmtekracht, vernieuwbare energie en energie-efficiëntie

•

Meer aandacht voor behoeften van klanten
- Ontwikkeling van energiediensten, bijv. groene-elektriciteitsprogramma's en commerciële energie-efficiëntie

Belangrijkste negatieve effecten
•

Meer aandacht voor korte termijn
- Minder kansen voor lange-termijnoplossingen, zoals
stadsverwarming

•

Mogelijke daling van elektriciteitsprijzen
- Verslechtering marktkansen voor vernieuwbare energie,
Minder aandacht van eindverbruikers voor energie-efficiëntie

Samenvattend zal liberalisering zowel positieve als negatieve effecten op energiebesparing hebben. Veel hangt echter af van de manier
waarop liberalisering en de bijbehorende regulering w o r d e n vormgegeven. W a t dit betreft zijn in het bijzonder t w e e conclusies van belang:
•

H e t onderzoek heeft de voordelen v o o r de ontwikkeling van
warmte-kracht aangetoond van een stapsgewijs gereguleerd liberaliseringsproces, in het bijzonder een organisatorische scheiding van
elektriciteitsbedrijven v ó ó r introductie van concurrentie;

•

Het onderzoek heeft daarnaast de voordelen laten zien van systemen van overheidssteun die gebaseerd zijn op een vaste kWh-prijs.
Ondanks hun veronderstelde economische inefficiëntie blijken zij
zeer effectief te zijn in het creëren van een markt v o o r w i n d energie.
Een laatste conclusie is dat marktgebaseerde energiebesparings-

initiatieven in een toekomstige geliberaliseerde elektriciteitssector overheidssteun kunnen aanvullen, maar niet vervangen. Nauwkeurig toezicht
op deze commerciële activiteiten w o r d t daarom aanbevolen. Z o n d e r
deze controle, een zorgvuldig afgestemde regulering en de intentie van
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overheden om energiebesparingsactiviteiten te ondersteunen waar
noodzakelijk lijkt het onwaarschijnlijk dat de huidige gestelde energiebesparingsdoelen kunnen worden bereikt.
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