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Alleen eenenormeoptimist zal
gelovendatNederland zijn kli-
maatdoelstellingenhaalt, zegt
MachielMulder.Dehoogleraar
regulering vanenergiemarkten
aandeRijksuniversiteitGronin-
genpubliceerdedezeweek een
studienaarde energietransitie.
Een vande conclusies: doorde
elektrificatie vanhuizenen trans-
port zal de vraagnaar stroom
dekomendedecenniamet 50%
stijgen. ‘Alleenalswe tweekeer zo
veel duurzameenergie realiseren
als deoverheidnuals doelstelling
heeft, danhalenwededoelstel-
ling vanCO2-emissies’, zegt hij.
‘Dat is niet realistisch.’

Mulder verrichtte de studie,
deel van eenonderzoek voorhet
BrusselseCerre,met JoséLuis
MoragaGonzález. Ze schetsen
een somberbeeld.DeCO2-reduc-
tie zal nimmerwordengehaald,
Nederlandblijft nog lang afhan-
kelijk vangas. In 2050 zal de to-
taleNederlandse gasconsumptie
zo’n 30miljardkuub zijn, tegen
circa 40miljardkuubnu.

VNederlandheeft dusnog lang
gasnodig?
‘Ja.Ons stroomgebruik zal enorm
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Hoogleraar: duurzame bronnen kunnen vraag naar stroom tot 2050 lang niet aan

toenemen.Wewillen geenkolen
meer omdie stroomop tewek-
ken. Er zijnwel duurzamebron-
nen,maarniet genoeg. Als straks
alles elektrisch is, kunnenwehet
duurzaamopwekkenopdagen
dathet hardwaait, de zon schijnt
en erweinig vraagnaar elektri-
citeit is.Maar zelfs opdat soort
dagenhebbenweeenbeperkte
overcapaciteit. En als het koud is,
bewolkt ennietwaait, danheb-
benweduswel energienodig.’

VUit gas?
‘Ja. In ons rapport staat dat de
opwekcapaciteit vangascentrales
verdrievoudigdmoetworden ten
opzichte vanwat ernu staat.’

VNieuwe centrales dus, terwijl
huidige gascentrales stilstaan?
‘Inderdaad. Er komtbehoefte
aanflexibiliteit: het op- enafscha-
kelen van stroom, afhankelijk
vandeweersomstandigheden.’

VEndat is rendabel?
‘Er is eenmarkt voor.De elektrici-
teitsprijzen zullenopmomenten
dat er schaarste is aan stroom
voldoendeomhooggaanomdie
benodigde extra investeringenuit
te lokken.’

VDeelektriciteitssectormoet
meer gas gaangebruiken. Is dat
de redenwaaromNederlandde
CO2-doelenniet gaat halen?
‘Het regeerakkoordwil in 2030
eenCO2-reductie van49% ten
opzichte vandeuitstoot in 1990.
Volgensonzeberekeningenkomt
dieuit op -10%.’

VKandaar iets aan veranderen?
‘Wekunnener een tandjebij
doen.Meer energie besparen,
meerduurzaamopwekken. En
wemoeten zo veelmogelijk rest-
warmtebenutten.Maardedoel-
stellingen zijn al heel ambitieus.’

VVolgensuwstudie kost het zo’n
€50mrdomNederland tot 2050
te elektrificeren.
‘Uit onzeberekeningblijkt een
tonCO2diewordt gereduceerd
€250waard.Daartegenover staat
debaat: eenmaatschappelijke
opbrengst, namelijkminderop-
warming.Maaropdemarktkost
eenemissierecht voor een ton
CO2€7. ’

VWatmoet er gebeuren?
‘In elk gevalmoet duidelijk zijn
dat niet alles kan.Duswekunnen
niet vanhet gas endekolen af en
alleenmaarduurzameenergie
gebruiken.Dat is niet haalbaar.’

VWordt ernaar dit onderzoek
geluisterd?
‘Ik zal niet zeggendatwehet
laatstewoordhebben.Maar alle
aannames staanerin endeam-
bities hebbenwedoorgerekend
tot 2050.’

‘Het regeerakkoordwil
een CO2-reductie van
49% in 2030. Volgens
onze berekeningen
komt die uit op 10%’

30miljard
In 2050 is de Nederlandse gas-
consumptie 30miljard kuub,
tegen 40miljard kuub nu.
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