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Samenvatting
In het kader van het Next 50 Years project binnen het Energy Delta Gas Research
programma 2010-2015 (zie http://www.edgar-program.com/) is een zestal toekomstperspectieven uitgewerkt door medewerkers van de TU Delft. Deze perspectieven zijn tot
stand gekomen op basis van interviews met 57 experts en belanghebbenden uit de
Nederlandse energie- en gaswereld. Zij werden gevraagd een uitspraak te doen over 40
stellingen ten aanzien van de toekomst van het Nederlandse energiesysteem (bijlage 1).
De zeer diverse perspectieven zijn gebruikt als input voor stakeholderdialogen op 9
september en 24 oktober 2014, waarbij aan de oorspronkelijke experts, aangevuld met
andere stakeholders, gevraagd is om deze perspectieven verder in te vullen, de aannames
die achter deze perspectieven liggen te expliciteren, en strategische keuzes voor een viertal
huidige dominante spelers – “groot gas”, rijksoverheid, energie-intensieve industrie, en
energiebedrijven – uit te werken. De dialoog tussen de deelnemers leidde tot de formulering
van robuuste strategieën voor de (toekomstige) Nederlandse gassector. Robuustheid in deze
context wil zeggen dat de strategieën gewenste uitkomsten genereren gegeven een scala
aan mogelijke toekomsten (en niet slechts verstandig zijn in één bepaald wereldbeeld).

Overheid
•

Het garanderen van leveringszekerheid door een houding die open internationale
(handels)betrekkingen bevordert blijft een belangrijke taak van de overheid.

•

Stimuleer innovatie en samenwerking op het gebied van energiebesparing en
flexibiliteit van energiebronnen en synergie met andere bedrijfstakken.

•

Houd rekening met internationale marktomstandigheden en concurrentiepositie, die
voor energie-intensieve bedrijven een reden kunnen zijn om uit Nederland te
vertrekken. Internationale coördinatie op het gebeid van beleid is essentieel.

Groot gas NL
•

Het behouden van de license to operate (reputatie / publieke acceptatie) is een
belangrijke uitdaging voor de middellange termijn. Dit is ook een gedeelde taak van
de overheid.

•

Diversificatie van bronnen blijft een belangrijke drijfveer. Gas is niet
noodzakelijkerwijs aardgas.

2 / 84

Energie-intensieve bedrijven
•

Blijf op zoek naar diversificatie van technologieën die flexibiliteit en diversificatie ten
aanzien van energiebronnen toestaan. Besparing in energiegebruik blijft een
belangrijk onderwerp.

Energieproductie- en distributiebedrijven
•

Houd een open blik voor de verschillende decentrale initiatieven. De betrokkenheid
bij de ontwikkeling van decentrale initiatieven is een vorm van omgevingsverkenning
die waardevolle kennis oplevert.

Naast deze strategieën, is voor het onderzoeksteam ook de reflectie op datgene wat in de
dialoogsessies gezegd is van belang: een nadere beschouwing op de manier hoe er over
energie en de maatschappij gedacht wordt. Enerzijds domineert het marktdenken de
discussie – de vraag van consument is leidend en nagenoeg heilig – terwijl tegelijkertijd de
faciliterende overheid alsnog een sterke vuist zou moeten maken en duidelijk richting moet
geven in haar beleidskeuzes. Burgers worden met name gezien als consumenten of als
hindermacht, die al het goede wat de gasindustrie te bieden heeft maar niet wil waarderen.
Met groei als bijkomstig dogma van het marktdenken, worden alternatieve zienswijzen die
van minder financiële en technische expansie uitgaan – krimp in onze welvaart – als
problematisch ervaren. Het blijft de voorkeur houden om middels innovatie en synergie
toekomstige problemen in de energievoorziening te voorkomen.
Al met al hebben de zes perspectieven en de stakeholderdialoog bijgedragen aan een
nuancering in de “smaken” die voor de Nederlandse gastoekomst beschikbaar zijn.
Tegelijkertijd blijft het opvallend dat in vijf van de zes perspectieven gas nog steeds een
belangrijke rol speelt in de komende 50 jaar, ondanks de ontnuchterende statistieken over
de Nederlandse gasproductie die in “the next 15 years” al grote veranderingen voorspellen.
Om daadwerkelijk een energietransitie tot stand te kunnen brengen, moeten percepties,
aannames, paradoxen, en dogma’s over energie steeds kritisch tegen het licht worden
gehouden. Daar zijn nog vele dialogen voor nodig.
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1. Leeswijzer
Dit rapport is een verslag van de stakeholderdialoog die deel uitmaakte van het Next 50
Years project binnen het Energy Delta Gas Research programma 2010-2015 (zie
http://www.edgar-program.com/). In eerste instantie is het een rapportage en
verantwoording van de stakeholderdialoog, met name ook voor de deelnemers. Daarnaast
biedt dit rapport een reflectie op de uitkomsten van de dialoog.
In hoofdstuk 2 beschrijven wij de gehanteerde methodologie: een combinatie van de Q
methodologie met assumptie analyse en constructief conflict. Hoofdstuk 3 beschrijft de zes
perspectieven die gevonden zijn op basis van interviews in de periode 2012-2013 en de
reactie van de deelnemers op die perspectieven in de workshops van 9 september en 24
oktober 2014. In hoofdstuk 4 beschrijven en categoriseren we de aannames die door de
deelnemers in het licht van onze perspectieven genoemd zijn en in hoofdstuk 5 analyseren
we de robuuste strategieën. Hoofdstuk 6 biedt een reflectie op de dialoog en de naar voren
gebrachte zienswijzen.
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2. Methodologie
In dit onderzoek is een combinatie van twee methodes toegepast, die leiden tot een breed
palet van mogelijke toekomsten en een explicitering van de aannames die achter de
toekomstperspectieven liggen. Het uitgangspunt van deze methodes is dat kennis van
verschillende perspectieven leidt tot een scherper debat en een beter afgewogen, robuuste
keuze voor strategieën. Robuustheid in deze context wil zeggen dat de strategieën gewenste
uitkomsten genereren gegeven een scala aan mogelijke toekomsten.1

Q methodologie
De Q methodologie richt zich op het analyseren van gedeelde perspectieven, op een
gestructureerde en statistisch interpreteerbare wijze. De aanpak is ontwikkeld vanuit de
psychologie2, maar heeft toepassing gevonden in onder andere politicologie3,
gezondheidszorg4, en milieuwetenschappen5. Q methodologie onderscheidt zich van andere
ondervragings- en enquêteringstoepassingen door de focus op patronen in het netwerk van
antwoorden (de gehele set) in plaats van individuele antwoorden. Het zijn niet de
respondenten waarover een uitspraak wordt gedaan, maar de mentale constructen
(perspectieven) die de respondenten ten aanzien van een bepaald onderwerp koesteren.
In de Q methodologie gaan we ervan uit dat de theoretisch oneindige hoeveelheid aan
opvattingen in de praktijk valt terug te brengen tot een beperkte set van gedeelde
perspectieven (statistische factoren). Hiermee is de methode uiterst geschikt voor het
bestuderen van onderwerpen waarover verschil van mening of conflict bestaat. Het doel van
de aanpak is juist om deze verschillen in begrip en interpretatie te benoemen. Een
bijkomend voordeel is dat de methode voorkomt dat de onderzoekers a priori aannames
over de categorisering van perspectieven in het onderzoek inbrengen: de variëteit aan
patronen komt voort uit de data in plaats van uit aannames.
In het kort bestaat een Q studie uit het selecteren van een set van stellingen die
representatief zijn voor de verschillende opvattingen over een bepaald onderwerp,
afkomstig uit verschillende presentaties, officiële documenten, opiniestukken, en interviews
– deze bronnen en stellingen worden geselecteerd op basis van diversiteit en onderscheid
(voor dit onderzoek, zie bijlage 1). De stellingen worden aan respondenten voorgelegd, die

1

Walker, W. E., Haasnoot, M., & Kwakkel, J. H. (2013). Adapt or perish: a review of planning approaches for
adaptation under deep uncertainty. Sustainability, 5(3), 955-979.
2
Stephenson, W. (1953). The study of behavior; Q-technique and its methodology.
3
Cuppen, E.; Breukers, S.; Hisschemöller, M. & Bergsma, E (2010). Q methodology to select participants for a
stakeholder dialogue on energy options from biomass in the Netherlands Ecological Economics, 69, 579-591;
Brown, S. R. (1993). A primer on Q methodology. Operant subjectivity, 16(3/4), 91-138.
4
Brown, S. R. (1996). Q methodology and qualitative research. Qualitative health research, 6(4), 561-567.
5
Barry, J., & Proops, J. (1999). Seeking sustainability discourses with Q methodology. Ecological Economics,
28(3), 337-345.
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wederom geselecteerd zijn met het oog op een representatie van de variëteit aan
gezichtspunten. De respondenten prioriteren de stellingen op een (normaalverdeelde)
schaal van zeer mee eens (+3) tot zeer mee oneens (-3), waarbij er beperkte ruimte is voor
de extreme scores en veel ruimte is voor de neutrale scores (rondom 0). Respondenten
beoordelen de stellingen dus in samenhang; dit in tegenstelling tot een traditionele
vragenlijst waarbij stellingen individueel beoordeeld worden. Door iedere respondent
dezelfde stellingen en schaalverdeling voor te leggen, worden de antwoorden kwantitatief
vergelijkbaar. Na afronding van de sorteertaak wordt respondenten gevraagd een toelichting
te geven op de stellingen waar de respondent het ‘het meest mee eens’ en ‘het meest mee
oneens’ is. Deze toelichting wordt gebruikt voor verdere invulling van de perspectieven die
uit het onderzoek naar voren komen.
Een statistische factoranalyse leidt tot een beperkte set aan archetypische perspectieven,
die door de onderzoekers verder geanalyseerd en geïnterpreteerd worden op basis van de
kwantitatieve en kwalitatieve data. Dit is een iteratief proces.

Stakeholderdialoog – constructief conflict
Vervolgens worden verschillende experts en stakeholders geconfronteerd met de
uitgekomen perspectieven, volgens het principe van constructief conflict6. De essentie
hiervan is dat bij complexe beleidsproblemen met veel onzekerheden en diversiteit in
waarden er vaak meteen naar oplossingen wordt gezocht, terwijl achterliggende feitelijke
en/of normatieve uitgangspunten niet worden uitgesproken7. De constructief conflict
aanpak probeert juist deze aannames boven tafel te krijgen en ze bespreekbaar te maken,
zodat deze informatie meegenomen kan worden op de weg naar strategische keuzes.
In dit project hebben wij de dialoog over twee hele dagen/workshops verdeeld (9 september
en 24 oktober 2014), waarbij we hebben geprobeerd een balans te zoeken tussen diepgang
(meer tijd) en beschikbaarheid van deelnemers. De eerste workshop was met name gericht
op het uitwerken van de perspectieven en de aannames die daarachter lagen: in de ochtend
werden de deelnemers zo veel mogelijk ingedeeld bij díe perspectieven waar zij zelf ook
hoog op scoorden. Hen werd gevraagd de (aannames in de) perspectieven verder uit te
werken aan de hand van een aantal categorieën: actoren, technisch, instituties, trends, en
overige opmerkingen (zie onderstaand figuur 1). Ze maakten met behulp van stickers een
onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke aannames, evenals zekere en onzekere
aannames. Vervolgens werden in twee rondes perspectieven en bijbehorende aannames
met elkaar geconfronteerd: verschillen en overeenkomsten werden benoemd en besproken.
Naar aanleiding van deze discussies konden de aannames per groep verder worden
aangescherpt. Alle perspectieven werden in de eindronde besproken (zie bijlage 2).
6

Cuppen, E. Diversity and constructive conflict in stakeholder dialogue: considerations for design and methods
Policy Sciences, 2012, 45, 23-46
7
Mitroff, I. I. & Emshoff, J. R. On Strategic Assumption-Making: A Dialectical Approach to Policy and Planning
The Academy of Management Review, 1979, 4, 1-12
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De tweede workshop richtte zich op strategieën danwel handelingsperspectieven voor vier
belangrijke stakeholders: “groot gas” (met name Gasunie en Gasterra), rijksoverheid,
energiebedrijven (productie en netwerk), en energie-intensieve industrie. Omwille van de
tijd en hanteerbaarheid van de workshop zijn andere belanghebbenden zoals huishoudens,
MKB, en lagere overheden buiten beschouwing gelaten, hoewel deze in enkele
perspectieven een belangrijke rol zouden kunnen spelen.

Figuur 1: Business Model Canvas-variant, met als belangrijke thema’s actoren, technisch, instituties, trends, en overige
opmerkingen

De deelnemers werden in de eerste ronde wederom per perspectief opgedeeld, om de
mogelijke strategieën van de genoemde belanghebbenden te benoemen. Elke deelnemer
werd gevraagd zich te richten op één van belanghebbenden (hierbij stond het hen vrij te
kiezen voor de “eigen” organisatie, of een ander standpunt te vertegenwoordigen); in de
daarop volgende ronde werden de gelijksoortige belanghebbenden gegroepeerd om de
strategieën uit de verschillende perspectieven met elkaar te vergelijken en robuuste (van
toepassing bij meerdere toekomstperspectieven) strategieën te identificeren. De strategieën
werden in een plenaire sessie besproken (zie bijlage 3).
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3. Perspectieven
Hieronder staan de zes perspectieven beschreven die wij in dit onderzoek hebben gebruikt.
Per perspectief staat allereerst een basisbeschrijving, die ontstaan is aan de hand van de Qmethodologie. De getallen in de beschrijving verwijzen naar de stellingen waarop de
perspectieven gebaseerd zijn. Deze vindt u in bijlage 1.
Vervolgens worden de aannames beschreven die uit de eerste workshop van de
stakeholderdialoog naar voren kwamen. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op
aantekeningen van de onderzoekers en flip-oversheets die gebruikt zijn tijdens de sessie. De
ruwe tekst hiervan is terug te vinden in bijlage 2.
Als derde worden de mogelijke strategieën per geselecteerde actor beschreven. De
aantekeningen van de tweede workshop, waarop dit is gebaseerd, staan in bijlage 3.
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Perspectief 1: Wij gaan voor gas

Algemeen
Dit perspectief staat diametraal tegenover het tweede perspectief ‘Wij gaan voor
hernieuwbaar’. Nederland was al een gasland en zal dat in de toekomst nog meer zijn (35).
De Nederlanders geloven in de belangrijke rol voor aardgas en steunen verdere aardgasontwikkelingen (-24,-30); deze houding wordt niet verstoord door eventuele incidenten (30). De Nederlandse gasindustrie is sterk en goed voorbereid voor onvoorziene
omstandigheden (-31). Het broeikaseffect wordt niet (meer) gezien als een groot probleem
noch als een reden om van fossiele brandstoffen af te stappen (-32).

Productie
In de productie wordt er gestreefd naar een grotere opbrengst van bestaande velden en een
toename in exploratieactiviteiten (39). Dankzij haar gasrotonde-strategie en focus op
decentrale bronnen blijft Nederland internationaal van belang (35,2). Alle bronnen voor gas
worden verder ontwikkeld: zowel LNG dat voor een diversificatie van bronnen zorgt en
daarmee voor leveringszekerheid (19), als ook onconventionele gasbronnen als schaliegas
(38). Bovendien blijft aardgas een belangrijke terugvaloptie voor het opvangen van de
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fluctuaties in de duurzame stroomopwekking (27). Een omschakeling naar een volledig
elektrische energievoorziening wordt niet gemaakt (-3).

Distributie
Zowel de Nederlandse gasrotonde-strategie als de exploitatie van kleine velden vinden hun
doorgang (2). Er ontstaan niet veel nieuwe lokale energienetwerken. Additionele capaciteit
is nodig voor de LNG import en gas uit onconventionele bronnen (19,38).

Consumptie / gebruik
De continue beschikbaarheid van gas leidt tot een voortzetting van de dominante posities
van gas in huishoudens: elektriciteit noch stadsverwarming neemt significant toe (-23). Gas
wordt zowel voor energie als voor chemische doeleinden gebruikt(-24).
De consumenten zijn gewend geraakt aan de relatief lage kosten van hun energierekening
en zijn niet bereid om een energietransitie via hun rekening te financieren (-6).

Uitkomst workshop 1: Aannames
Gas wordt niet alleen als een duurzaam alternatief boven kolen verkozen, het wordt gezien
als duurzaam genoeg om niet vervangen te hoeven worden door hernieuwbare bronnen als
zon en wind. Daarnaast verovert gas ook nog een deel van de transportmarkt. Consumenten
zijn niet geïnteresseerd in, dan wel overtuigd van, klimaatverandering en passen hun
consumptie daarom ook niet aan.
Mondiaal blijven er voldoende aanbieders van gas, die zowel Nederland als de rest van
Europa bedienen. Gas wordt daarmee dan ook niet als geopolitiek wapen ingezet – er is een
zekere mate van geopolitieke stabiliteit.
Technologische ontwikkelingen gaan door, bijvoorbeeld in de richting van flexibiliteit voor
verschillende gaskwaliteiten, maar dit leidt niet tot grote verschuivingen.

Uitkomst workshop 2: Geselecteerde actoren en hun strategieën
Groot gas NL
Deze organisaties voelen zich op hun gemak in dit perspectief en zullen ontwikkelingen die
binnen dit perspectief vallen ondersteunen. Er is voldoende ruimte om te investeren in de
versterking van het hoofdgasnet en er is ook ruimte voor het toelaten van andere

13 / 84

gasbronnen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in LNG infrastructuur (terminals) om aan de
behoefte aan transportbrandstof te voldoen.
Energie-intensieve bedrijven
Ook deze spelers zijn tevreden met dit perspectief, maar blijven zich bewust van de
kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van gas.
Energiebedrijven
Zij maken de distributienetten geschikt voor gas van verschillende kwaliteiten en willen een
rol spelen in het ontwikkelen van de infrastructuur voor de transportsector. De verminderde
aandacht voor elektriciteit – dat voornamelijk lokaal opgewekt gaat worden – leidt tot
desinvesteringen in elektriciteitsnetten en op termijn zelfs het verwijderen van
hoogspanningsnetten en turbines.
Overheid (rijk)
De overheid blijft alert op geopolitieke stabiliteit (leveringszekerheid) en zet haar
diplomatieke middelen in om deze te garanderen. De periode van gecontinueerde
aardgasbaten stelt de overheid in staat om een staatsfonds op te zetten om eventuele
toekomstige energiecrises te ontwijken. Naast toegenomen aandacht voor de zoektocht
naar nieuwe bronnen, wordt er ook op lange termijn geïnvesteerd in kolenvergassing (als
gasbron) en energiebesparing. Elektriciteit krijgt minder aandacht.
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Perspectief 2: Wij gaan voor hernieuwbaar

Algemeen
Dit perspectief staat diametraal tegenover het eerste perspectief ‘Wij gaan voor gas’. De
belangrijkste drijfveer in het energiebeleid is het terugdringen van emissies uit fossiele
brandstoffen om de dramatische effecten van klimaatverandering te voorkomen (32,17). Er
is een algemene vraag naar duurzame oplossingen (5,18,20). Duurzaamheid wordt bereikt
door een radicale overgang naar een elektrische samenleving met een beperkte rol voor gas
(3,-26). Nederland zal haar positie als gasproducent en –distributeur niet kunnen handhaven
(-35). Echter, de kennis die in de gassector is opgedaan kan hergebruikt worden voor
oplossingen op zee zoals getijden-, wind-, en golfslagenergie (34).

Productie
Aardgas voor energiegebruik wordt uitgefaseerd, maar het speelt nog wel een rol als
grondstof voor de chemische industrie (24). De afgenomen behoefte aan gas leidt er ook toe
dat er geen vraag is naar onconventioneel gas (-38,-8); ook zal het aantal bronnen voor gas
niet toenemen (-39). De gasrotonde strategie evenals het kleineveldenbeleid worden
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verlaten (-2). Gas speelt wel nog een rol in de opslag van elektriciteitsoverschotten via
“power-to-gas” (12).
Lokaal beschikbare duurzame energie (zoals biomassa, wind, en zon) en duurzame
gastechnologieën (-17) worden belangrijk, en daarmee ook lokale energie-organisaties (20).
Zoals reeds aangegeven, worden getijden-, wind-, en golfslagenergie oplossingen
geïmplementeerd (34).

Distributie
Lokale en regionale energieorganisaties worden steeds belangrijker voor lokale
systeemintegratie en optimalisatie (20). Hieruit volgt dat naast centrale distributienetwerken
ook lokale netwerken belangrijk worden. Aangezien gas via “power-to-gas” een
opslagfunctie vervult (12), neemt de behoefte aan opslagcapaciteit toe.

Consumptie / gebruik
De wil van de consument speelt een belangrijke rol (5) als aanjager voor verandering.

Uitkomst workshop 1: Aannames
De consument (burgers en bedrijfsleven) zijn vanwege incidenten en rampen (zoals
klimaatverstoringen, vervuiling, en tijdelijke uitval van leveranties) doordrongen van de
eindigheid van grondstoffen en de ecologische effecten van het gebruik daarvan. Zij nemen
een rol in de productie van duurzame energie en besluitvorming over energiekwesties. De
bewustwording van de consument wordt ook gesteund door (digitale) media, die duidelijker
aandacht schenken aan (lange-termijn) energiekwesties. Voorbij het energieperspectief is er
ook aandacht voor recycling van grondstoffen en een verschuiving van het kopen van
producten naar het inhuren van diensten. Het optimisme onder de bevolking is gegroeid
door legio succesvolle (technologische) demonstratieprojecten, energiecoöperaties, en
boegbeelden als elektrisch rijden.
De verandering wordt ook politiek duidelijk ondersteund: er ontstaat een Ministerie van
Energie dat de regiefunctie op zich neemt. Vooral de planologische inpassing van
energietechnologie vergt veel aandacht. De detail-orkestratie vindt op lokaal niveau plaats.
De transitie wordt zowel top-down als bottom-up vorm gegeven. Dit gebeurt niet ineens en
leidt her en der tot protest: voor fossiele bedrijven blijft er weinig ruimte over – zeker
aangezien externe kosten ook worden doorberekend.
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Figuur 2 (B)elangrijke, (Z)ekere, en (O)nzekere aannames

Uitkomst workshop 2: Geselecteerde actoren en hun strategieën

Groot gas NL
Gegeven het grote financiële danwel strategische belang van de gasvoorraad, zullen de
Groot Gas spelers één van de volgende strategieën hanteren: ofwel versneld inzetten op
verkoop in het buitenland (aangezien er in Nederland minder behoefte is), ofwel als
voorraad aanhouden voor de toekomst. Waar mogelijk wordt de infrastructuur ingezet voor
ander transport (gas of vloeistof) – zie bijvoorbeeld de NATO pijpleidingen
(kerosineleidingen die van militaire naar burgertoepassing worden omgezet) of OCAP project
(oliepijpleiding wordt CO2-voorziening) – en wordt kennis gebruikt om groen gasproductie
en transport te stimuleren.
Energie-intensieve bedrijven
Indien de duurzame ambities daadwerkelijk stevig worden doorgedrukt, is er voor de
energie-intensieve industrie weinig meer te doen in Nederland en zullen zij verhuizen.
17 / 84

Voordat dit zover is, is de lobby voor een gecontinueerde uitzonderingspositie een logische
respons. Daarnaast blijft innovatie richting minder energie- en materiaalverbruik, recycling
en circulaire initiatieven een verstandige zet. Dataopslag en –verwerking is niet van fossiel
afhankelijk, maar wel energie-intensief; hier is dus ruimte voor.
Energiebedrijven
Energiebedrijven worden gedwongen om meer lokaal te opereren. Burgers en
energiecoöperaties worden aandeelhouders van een franchise, waarbinnen de
energiebedrijven een sturende en coördinerende taak op zich nemen. Energiebedrijven
worden als het ware regisseurs.
Dit betekent dat energiebedrijven zullen moeten experimenteren met verschillende
constructies voor decentrale opwek. De centrale vraag is: wat is een handige maat?
Daarnaast kunnen lokale smart grid initiatieven opgeschaald worden tot een steeds groter
smart grid. Daarnaast exploiteren deze organisaties ook windparken, zonneparken, en P2G.
De door deze spelers gecoördineerde kleine groen gas initiatieven zouden kunnen
concurreren met groot gas.
Op middellange termijn zou het mogelijk zijn om de splitsing van netwerk en productie weer
ongedaan te maken, aangezien de lokale initiatieven beter grip op de keten kunnen krijgen.
Overheid (rijk)
Nederland moet aansluiting in de EU zoeken (bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken) om haar
duurzame ambities waar te maken. Op korte termijn is er de optie om kolen zwaarder te
belasten, en op middellange termijn de omschakeling van gas naar duurzame bronnen te
subsidiëren, met name voor de energie-intensieve industrie. De overheid zou
kennisinstellingen die zich richten op offshore industrie voor duurzame energie kunnen
stimuleren (bijvoorbeeld een offshore renewable universiteit).
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Perspectief 3: Adaptieve gassector in een onzekere toekomst

Algemeen
De toekomst wordt gekarakteriseerd door onzekerheid (33). Burgers maken zich zorgen over
klimaatverandering en de rol van fossiele brandstoffen (32). De gassector blijft in stand (-18)
door zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden (-31) en door gashandel te blijven
stimuleren (35). Nederland handhaaft de huidige levensstandaard (-7). Gasgebruik wordt
teruggebracht door oude gebouwen voortvarend te renoveren en nieuwbouw
energieneutraal uit te voeren (23).

Productie
Een omslag naar een elektrische samenleving (-3) wordt voornamelijk in de huishoudens
bewerkstelligd (23), in andere sectoren wordt gas wel nog voor energiegebruik ingezet (-24).
Decentraal opgewekt gas voedt wel de hoofdinfrastructuur, maar leidt niet tot autonome
regio’s (11). Andere hernieuwbare opties worden nog steeds nagestreefd, zodat gas ook een
terugvalfunctie bekleedt voor fluctuerende vraag en aanbod (27).
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Distributie
Aangezien gas voor veel sectoren belangrijk blijft, zal de Nederlandse hoofdinfrastructuur
blijven bestaan. Door toenemend decentraal geproduceerd gas zal er ook meer behoefte zijn
aan lokale netwerken (11). De gasrotonde functie van Nederland als im- en exporteur blijft
gehandhaafd (35).

Consumptie / gebruik
Op het niveau van de huishoudens wordt gas nagenoeg geheel vervangen door elektriciteit
(23); micro-WKK speelt hierin geen belangrijke rol (-21). De transportsector blijft van olie
afhankelijk (-16).

Uitkomst workshop 1: Aannames
De onzekerheid is een thema dat als rode draad door alle aannames heen loopt. Alle actoren
ondervinden hier last van. Enerzijds neemt de overheid initiatief, maar zij is tegelijkertijd
afhankelijk van de politieke dynamiek en daarmee niet in staat consistent beleid uit te
voeren. Het energiebeleid wordt bepaald door de vraagstukken over prijs,
leveringszekerheid en duurzaamheid, maar steeds met wisselende prioriteit. Duurzaamheid
alléén is in ieder geval niet de drijfveer en schaarste in eerste instantie ook niet.
Burgers maken zich enerzijds zorgen over hun energierekening maar zijn anderzijds
gefrustreerd door het gebrek aan richting. Zij krijgen enerzijds meer macht als mondige
burgers, maar zijn niet in staat om zelf wél heldere doelen te formuleren. Zij proberen meer
grip te krijgen op hun eigen energievoorziening middels lokale (hernieuwbare) initiatieven –
die op hun beurt het businessmodel voor gas ondergraven. Er is geen onvoorwaardelijke
steun voor nieuwe gaswinningsprojecten.
Bij productiebedrijven heerst nog steeds een geloof in olie en gas, tegelijkertijd met een
ontkenning van het klimaatprobleem. Bij elektriciteitsproducenten, met name degenen die
van gas afhankelijk zijn, is er echter grote vrees voor leveringszekerheid en
kapitaalvernietiging. Zij zijn, net als andere bedrijven, op zoek naar nieuwe verdienmodellen.
Er zijn wel degelijk technologische ontwikkelingen, maar die leiden niet tot een dominante
technologische ontwikkeling. Er wordt op lokaal niveau veel maatwerk geleverd, dat de
standaard oplossing elektra+gas op termijn ondermijnt. Back-up wordt lokaal geregeld. Gas
gaat weliswaar de woning uit, maar blijft in de wijk.
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Figuur 3 (B)elangrijke, (Z)ekere, en (O)nzekere aannames

Uitkomst workshop 2: Geselecteerde actoren en hun strategieën

Groot gas NL
Voorafgaand aan de strategieën is het nodig dat de sector creatiever om moet gaan met de
gebouwde omgeving. Productie en distributie blijven belangrijk, maar voor de verdere
voorziening van gas naar de huizen zelf liggen nog vele opties open.
Voor de korte termijn blijft de gasrotonde, deze staat in dienst van de flexibiliteit die de
gassector na moet streven. Verder is het belangrijk dat de gassector zich meer met
reputatiemanagement gaat bezighouden.
Op de middellange termijn moet sector zich meer richten op het verkoopbeleid van het
‘product’ gas. Daarbij moet men terughoudend zijn met LNG omdat daar prijsontwikkelingen
nog onduidelijk zijn. Wel moet men zich richten op de (lokale) opslag en de manier waarop
gas in de wijk verder gedistribueerd moet worden, waarbij hybride warmtepomp en lokale
WKK belangrijk kunnen zijn.
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Op de lange termijn zal gas uit het huis gaan, maar nog wel steeds naar de wijk worden
gedistribueerd. Power-to-gas, groen gas en lokale opslag zijn daarbij belangrijk.

Energie-intensieve bedrijven
Het is voor de energie-intensieve bedrijven op korte termijn belangrijk om flexibiliteit na te
streven via de eigen installaties, bijvoorbeeld door het gebruik van WKK’s. Verder moeten ze
vooral gaan lobbyen bij de overheid voor uitzonderingen en regelingen in aanmerking te
komen die de lastenverzwaring ten gevolge van het gebruik van duurzamere energie
tegengaan.
Op de middellange termijn moet de sector inzetten op hybride vormen van opwekking en
gebruik. Bijvoorbeeld door industriële warmtepompen of groen gas te gaan gebruiken. Ook
valt een vertrek naar het buitenland te overwegen.
Op de lange termijn kan waterstof als energiedrager (uit elektrolyse of aardgas) aantrekkelijk
zijn voor energie-intensieve bedrijven.

Energiebedrijven
Energiebedrijven zullen op korte termijn via de politiek willen lobbyen voor lagere prijzen.
Bovendien moeten ze agressiever aan marketing gaan doen om in de geflexibiliseerde
energie- en utilitiesmarkt te overleven. Daarbij zouden nieuwe niche spelers kunnen
ontstaan.
Op de middellange termijn zal er concurrentie tussen warmte, elektriciteit en gas in de wijk
ontstaan. Er treedt een fragmentatie op in de markt. Schaliegas, kleine innovatieve
bedrijfjes, prosumers, lokale overheden die een eigen op corporatieve basis
elektriciteitsbedrijf beginnen, etc. zullen alle een plaats krijgen.
Op de lange termijn zal de sector vooral moeten investeren in duurzame warmtebronnen en
besparing.

Overheid (rijk)
De overheid voert een beleid van pappen en nathouden. Innovaties in energie worden
gestimuleerd, maar op een wispelturige wijze. De nationale overheid zal zich daarbij voegen
naar het Europese beleid.
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Perspectief 4: Gas in sobere tijden

Algemeen
Verschillende economische crises zorgen ervoor dat de huidige levensstandaard niet
gehandhaafd kan worden, ondanks dat de energievraag daalt en efficiëntere technologieën
worden ontwikkeld (7). Er is bezorgdheid over de klimaateffecten van fossiele brandstoffen
(32), maar onder de gegeven omstandigheden is er slechts financiële ruimte voor aardgas,
de relatief meest schone fossiele brandstof. Er vinden geen baanbrekende nieuwe
ontwikkelingen plaats en elektriciteit zal niet de rol van gas overnemen. Gas krijgt een
belangrijkere rol in de transportsector.

Productie
Door de economische krapte is er zeer beperkt ruimte voor een verandering in het
energiesysteem. Aardgas blijft van belang voor energiegebruik (-24,-1), er vinden geen grote
of disruptieve technologische veranderingen plaats (-1), en elektriciteit neemt niet de plaats
in van het huidige gas (-3). Voor decentrale, duurzame elektriciteitsopwekking blijft gas een
noodzakelijke terugvaloptie als de vraag en aanbod fluctueren(27).
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De voortdurende op gas en de aandacht voor kosten vanwege de economische malaise
zorgen voor een gunstigere stemming ten aanzien van onconventionele bronnen (8).
Vanwege vraagstukken van leveringszekerheid wordt er ook breder ingezet op LNG (19).

Distributie
Er vinden geen alternatieve experimenten plaats ten aanzien van de infrastructuur voor CO2
transport (-13). CO2 opslag (CCS) wordt niet gezien als een optie voor het terugbrengen van
de CO2 uitstoot (25), waarschijnlijk gezien de hogere kosten en de verlaagde efficiency.

Consumptie / gebruik
Gas gaat een grotere rol spelen in de transportsector en vervangt olie voor een groot
gedeelte (16). De macht van de consument wordt groter (5) en de gassector moet hierop
inspelen; de voornaamste focus is echter op kostenreductie. Consumenten zijn niet bereid
om de hogere kosten te dragen voor een meer duurzame gassector (-6).

Uitkomst workshop 1: Aannames
Keuzes maken is het kernbegrip voor alle actoren. Het is duidelijk dat de productie daalt,
maar in tijden van relatief grotere gasschaarste (bijvoorbeeld in de winter) moeten er zelfs
keuzes worden gemaakt welke eindgebruikers toegang krijgen tot de gasvoorzieningen. Er
wordt noodgedwongen weer overgeschakeld op stadsgas en sowieso worden lokale
initiatieven voor opwek van energie, recycling, en delen van goederen ondersteund. Lokale
zelfredzaamheid neemt toe.
De afnemende gasbaten en afnemende rol van gas verkleint ook de invloed van de overheid
en haar inkomsten. Nederland speelt noodgedwongen een kleinere rol op het wereldtoneel.
Door de toegenomen schaarste van fossiele brandstoffen stijgt de prijs daarvan
verhoudingsgewijs sneller dan van hernieuwbare bronnen – er is derhalve toch een
verschuiving richting hernieuwbaar mogelijk. Echter, technische ontwikkeling en R&D zijn
nagenoeg niet meer mogelijk, zodat echte grote technologische sprongen niet gemaakt
worden; innovatie is zeer incrementeel. Besparing loont – iedereen is bezig zijn energievoetafdruk te verkleinen. Luxe goederen worden vermeden.
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Figuur 4 (B)elangrijke, (Z)ekere, en (O)nzekere aannames

Uitkomst workshop 2: Geselecteerde actoren en hun strategieën

In verband met een lagere opkomst in de tweede workshop is er geen discussie met
deelnemers geweest over het sobere perspectief. Voor de volledigheid van dit rapport
hebben de Next 50 Years onderzoekers alsnog de exercitie uitgevoerd op basis van hun
kennis uit verschillende deelprojecten en overige energie-gerelateerde onderzoeken.
Naast de reeds eerder genoemde constatering dat deelnemers een zeker “ongemak”
ondervonden tijdens de discussie over dit perspectief (vermoedelijk omdat groei een
basisaanname in onze gedachten over de toekomst is; vgl. Riedy 2009)8, werd ook duidelijk
dat de cruciale stelling die dit perspectief onderscheidt van de overige perspectieven (7:
Huidige levensstandaarden kunnen niet gehandhaafd worden in de toekomst, zelfs met een
lagere energievraag en efficiëntere technologieën.) geen uitsluitsel geeft over de reden van
de afgenomen levensstandaarden. In de eerste workshop werd dit door de groep
8

Chris Riedy, (2009),"The influence of futures work on public policy and sustainability", foresight, Vol. 11 Iss 5
pp. 40 – 56, http://dx.doi.org/10.1108/14636680910994950
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geïnterpreteerd als een min of meer bewuste ontgroei-strategie (“degrowth”, zie bijv.
Schneider et al. 2010)9, maar even goed kunnen de Q-respondenten hierbij aan een
mondiale economische crisis hebben gedacht. Een analyse van de respondenten die hoog op
dit perspectief scoorden doet vermoeden dat zij een socio-economische verschuiving in
gedachten hadden, die tot een keuze voor gas als mobiliteitsbrandstof leidt.

Groot gas NL
De opkomende behoefte uit de transportmarkt blijft voor de gasproducenten een
productiegarantie. Op korte termijn lijkt steun voor deze sector dan ook voor de hand te
liggen. Op middellange termijn blijft ook de keuze voor de gasrotonde voor de hand liggen
als de transportmarkt inderdaad is gestegen. De exploitatie van schaliegas wordt ook
nagestreefd.

Energie-intensieve bedrijven
De strategie voor deze bedrijven is afhankelijk of de crisis danwel keuze voor soberheid een
lokaal of een internationaal fenomeen is. Door de afgenomen vraag is er minder behoefte
aan hun producten, waardoor een vorm van krimp een voor de hand liggende respons is. In
het geval dat het om een lokaal fenomeen gaat, kunnen deze bedrijven er op termijn voor
kiezen om zich elders te vestigen.

Energiebedrijven
Voor elektriciteitsproductiebedrijven lijkt dit perspectief hoe dan ook te leiden tot
onderbenutting van hun productie-eenheden te leiden. Dit geldt ook voor de
netwerkbedrijven, die geconfronteerd worden met stijgende onderhoudskosten waarvoor
minder geld beschikbaar is.

Overheid (rijk)
In tijden van schaarste kan de overheid overwegen om bepaalde vormen van gebruik te
verbieden (vergelijk autoloze zondagen, waterrestricties in droge gebieden (Namibië),
Belgisch eenpans-beleid). De overheid blijft betrokken bij het wel en wee van Groot Gas en
9

Schneider, François, Giorgos Kallis, and Joan Martinez-Alier (2010). "Crisis or opportunity? Economic
degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue." Journal of Cleaner
Production 18, no. 6 : 511-518.
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Nederland Transportland, en kan op termijn de trasportsector ondersteunen. Daarnaast zal
de overheid ook de institutionele mogelijkheden moeten scheppen voor de exploitatie van
schaliegas en mogelijke groen gas varianten.
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Perspectief 5: Alle energiebronnen zijn nodig!

Algemeen
Energie is nodig om onze economische ontwikkeling op peil te houden: energie staat gelijk
aan levenskwaliteit. Alle middelen – hernieuwbaar, maar ook conventioneel en
onconventioneel gas – worden aangewend om toegang tot energie te houden (35,-1,-24).
Gas dient ook als terugvaloptie voor hernieuwbare bronnen (27). Vanwege deze
alomvattende blik op de energiebehoefte, de aandacht voor de gasrotonde en decentrale
gasbronnen (2), kan de huidige Nederlandse levensstandaard gehandhaafd blijven (-7).

Productie
Naast aardgas worden ook andere energie-opties nagestreefd, inclusief lokale productie en
systeemintegratie (20). Power-to-gas opties zijn aanwezig om elektriciteitsoverschotten op
te slaan en in het bestaande gasnetwerk te voeden (12). Biomassa wordt gebruikt voor het
bijmengen in transportbrandstoffen en voor het voldoen aan andere energiebehoeftes (-22).

Distributie
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De gecontinueerde vraag van huishoudens (-23) en een sterkere aandacht voor lokale en
regionale initiatieven (20), leidt tot een verhoogde capaciteit van lokale en regionale
netwerken.

Consumptie / gebruik
De mening van de consument is van groot belang (5); consumenten zijn echter bereid om te
participeren in alternatieve energiebronnen zoals waterstof (-36), brandstofcellen (15), of
andere hernieuwbare bronnen, zelfs als dit tot hogere kosten leidt (6). Desalniettemin
worden deze experimenten niet door alle eindgebruikers omarmd, zodat aardgas voor
huishoudens nog steeds een belangrijke energiebron blijft (-23).

Uitkomst workshop 1: Aannames
Er komt geen doorbraaktechnologie op energiegebied die dusdanig beter of goedkoper is,
dat andere energietechnologieën verdrongen worden in de markt. Daarom zijn alle
energiebronnen en energietechnologieën nodig om in de toekomstige energiebehoefte te
voorzien.
Geopolitieke spanningen en ontwikkelingen zijn een belangrijke driver voor overheidsbeleid
om voorzieningszekerheid en betaalbaarheid op peil te houden en diversificatie te
stimuleren. Welke geopolitieke ontwikkelingen belangrijkst worden is niet bekend, maar wél
dat er geopolitieke spanningen zijn die invloed hebben op de energievoorziening zal
gebeuren. Daardoor zal de overheid voor de energievoorziening een voortrekkersrol moeten
nemen voor wat betreft internationale samenwerking en afspraken binnen EU om adequaat
te kunnen reageren op de geopolitieke ontwikkelingen.
Effecten van klimaatverandering vallen mee en spelen daarom geen grote rol in politiek en
energiebeleid. Als de klimaatverandering tegenvalt, kunnen duurzame bronnen de voorkeur
krijgen boven fossiele bronnen.
Industrie blijft centraal gevoed, consumenten krijgen deels decentrale energievoorziening.
Consumenten betalen verhoudingsgewijs meer voor hun energievoorziening en de daarbij
behorende infrastructuur dan de industrie.
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Figuur 5 (B)elangrijke, (Z)ekere, en (O)nzekere aannames

Uitkomst workshop 2: Geselecteerde actoren en hun strategieën

Groot gas NL
Op de korte termijn impliceert dit perspectief dat de ingeslagen weg van de gasrotonde
gehandhaafd kan worden. Op (middellange) termijn kan het ontwikkelen van schaliegas, het
vergroten van de LNG import capaciteit en het aanbieden en stimuleren van LNG voor
transporttoepassingen het aantal gasopties vergroten. Uiteindelijk kan er ook ingezet
worden op power-to-gas en groen gas, maar de noodzaak hiertoe doet zich pas op langere
termijn voor.

Energie-intensieve bedrijven
Voor de energie-intensieve bedrijven blijft de prijs een drijvende factor, alsmede
voorzieningszekerheid. Zowel op korte als op langere termijn loont energiebesparing.
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Op middellange termijn zal gezocht moeten worden naar alternatieve bronnen die hogetemperatuur warmte kunnen leveren en voldoende voorzieningszeker zijn. Gedacht kan
worden aan diepe geothermie, biogas en LNG. Daarnaast worden deze organisaties wellicht
ook beïnvloed door de overstap naar LNG voor transporttoepassingen. Op de lange termijn
kunnen ontwikkelingen als groen gas, waterstof, en power-to-gas additionele bronnen van
energie zijn.

Energiebedrijven
Energiebedrijven willen hun concurrentiepositie in stand houden of verbeteren via
prijsverlagende acties. Ze zouden meer onderscheid kunnen maken tussen business-tobusiness (B2B) en business-to-consumer (B2C) (bijvoorbeeld voor B2B automatisering van
het rekeningverkeer en voor consumenten verder gaan met speciale marketing tools).
Op middellange termijn zullen deze organisaties moeten nadenken over opschaling en
verbeteren van de concurrentiepositie via overnames, fusies en joint ventures waardoor de
kleinere energiebedrijven zullen verdwijnen. Uiteindelijk komt er een aanbod van grote
energiebedrijven en sterke niche spelers.

Overheid (rijk)
Hoewel er door de vele aangeboden energiebronnen meer flexibiliteit ontstaat, blijft
vanwege de toenemende behoefte aan energie energiezekerheid een belangrijk beleidsdoel.
De overheid kan bijvoorbeeld de opslag van gas stimuleren. Er wordt sowieso vastgehouden
aan de gasrotonde. De overheid zou de planningsrol van energiebedrijven, Gasunie en
Tennet weer naar zich toe kunnen trekken en capaciteitsmechanismen instellen – daarmee
liberalisering gedeeltelijk terugdraaiend.
De nucleaire optie wordt in de lucht gehouden en nieuwe centrales worden overwogen.
Door het verder ontwikkelen van Europese energie-samenwerking, wordt leveringszekerheid
verder gestimuleerd.
Het faciliteren van schaliegaswinning is een taak voor de middellange termijn. Op lange
termijn moeten energiebronnen en technologieën ondersteund worden die niet in de markt
ontwikkeld en ondersteund (kunnen) worden.

Aanvullingen voor andere actoren
Lokale overheid krijgt minder ruimte, want rijksoverheid trekt regie voor energievoorziening
naar zich toe.
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Consumenten en burgers zijn betrokken in decentrale opwekking, maar blijft beperkt, omdat
de nadruk op grootschalige duurzame energie komt te liggen.
MKB is belangrijk voor installatie van PV en andere decentrale opties. Momenteel raken
installateurs bekend met installeren PV panelen, maar de kennis op gebied van o.a.
warmetepompen, wkk is nog beperkt en dient uitgebreid te worden.
Kennisinstellingen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe innovaties en bronnen.
Er treedt verdergaande samenwerking binnen EU op, maar binnen afspraken en kaders
ontwikkelen landen eigen beleid dat moet voldoen aan en bijdragen aan EU beleid en
afspraken.
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Perspectief 6: Entrepreneurs begrijpen de markt beter

Algemeen
Lokale en regionale ondernemers nemen een belangrijke rol in de energievoorziening (20).
Zij bieden een welkome verandering in de energiewereld, waarin gevestigde belangen en
“oude” instituties steeds meer gezien worden als te traag en ineffectief. De transitie naar
een duurzamer energiesysteem is niet de eerste prioriteit (-32), eerder een behoefte aan
innovatie en kostenvermindering. De lokale spelers opereren op een kleinere schaal en zijn
zodoende beter ingespeeld op de behoeften van de consument en de publieke opinie (5).
Door de aandacht voor innovatie (20) en kostenvermindering (-6) kan de huidige
levensstandaard gehandhaafd worden (7).

Productie
Doordat er steeds meer buitenlandse partijen een belangrijke rol zijn gaan spelen in de
Nederlandse gasmarkt, is de behoefte aan lokale ondernemers gestegen (14), die mensen
het gevoel geven nog enigszins zelf “in control” te zijn. Daarnaast hebben enkele
veiligheidsincidenten ertoe geleid dat de publieke steun voor het “grote gas” (30,-35) en de
daarmee geassocieerde gasrotondestrategie (-2) wegebde. Echter, niet alle opties voor
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gasalternatieven worden gevolgd. Zo wordt het vergassen van hout niet gezien als een
haalbare technologie voor Nederland (-40) noch het gebruik van onconventionele bronnen (8) als schaliegas.

Distributie
De toegenomen aandacht voor lokale en regionale energieorganisaties leidt tot een netwerk
dat deze decentrale productie en gebruik kan accommoderen (20).

Consumptie / gebruik
Consumenten willen niet afhankelijk zijn van een enkele gasbron en investeren daarom in
technologieën die flexibiliteit met betrekking tot kwaliteit ondersteunen (28). Op deze
manier proberen zij hun energierekening te verlagen (-6). Aangezien aardgas flexibiliteit met
een relatief lage prijs kan combineren, wordt het niet uitgefaseerd (-24). De zoektocht naar
innovaties heeft ertoe geleid dat industriële gebruikers alternatieven zoeken voor hun
behoeften aan hoogkwalitatief gas (10).

Uitkomst workshop 1: Aannames
Door hun ondernemende karakter spelen entrepreneurs optimaal in op veranderende
omstandigheden en de geliberaliseerde markt; er zijn kortcyclische prijsveranderingen, alles
is dynamisch. Ondernemers krijgen hiervoor de nodige juridische ruimte om daadwerkelijk
lokaal producten en diensten aan te kunnen bieden. Er is een trend naar zelf doen en
decentralisatie; elektriciteitsopslag thuis, microgrids en virtual power plants. Er is ruimte
voor nieuwe diensten “achter” de slimme meter, in het “smart” home; daarnaast zijn er
mogelijkheden voor het gebruik van big data.
De overheid houdt zich, naast het faciliteren van een level playing field voor nieuwkomers,
ver van bemoeienissen met de markt; zij faciliteert alleen.
De burger is geïnteresseerd en actief als prosument.
De economisch omstandigheden en technische ontwikkelingen zijn zodanig, dat lokale
oplossingen daadwerkelijk concurrerend zijn. Ondanks of dankzij internationale instabiliteit,
zorgen de ondernemers voor een lokaal stabiele en betrouwbare energievoorziening. De
ondernemers spelen ook in op seizoensfluctuaties.
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Figuur 6 (B)elangrijke, (Z)ekere, en (O)nzekere aannames

Uitkomst workshop 2: Geselecteerde actoren en hun strategieën

Groot gas NL
De gassector is conservatief, maar moet veranderen. Deze verandering zal tot een
verschuiving van grote gasbedrijven leiden, die maar deels zullen overleven.
Regionale netten worden opengesteld voor ondernemers, en het distributienet wordt ook
regionaal beheerd. N.B.: het landelijke transportnet blijft wel centraal.

Energie-intensieve bedrijven
Deze actoren kunnen zich prima vinden in dit perspectief, mits lage prijzen en
leveringszekerheid gegarandeerd worden – anders zullen zij naar het buitenland verhuizen.
Zij zien een rol voor de overheid om de robuustheid van het systeem in stand te houden, en
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om geopolitieke stabiliteit na te streven, maar eisen tegelijkertijd ruimte voor kleine
initiatieven met weinig overheidsbemoeienis.
Door het grotere gebruik van gas in de transportsector, zal deze ook op termijn als energieintensieve sector gezien worden.

Energiebedrijven
De energiebedrijven zien kansen in zowel gas als elektra. Zij bewegen zich meer richting het
faciliteren van lokale, al dan niet commerciële, initiatieven.

Overheid (rijk)
De overheid ziet het als haar taak om leveringszekerheid te faciliteren. Vanwege het gemis
aan gasinkomsten gaat zij ook op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen – deze zijn immers
nodig om de bestaande gasinfrastructuur te onderhouden.
De overheid zal zelf ook deels mee-ondernemen, maar blijft gezien worden als remmende
factor.
De overheid komt in een spagaat terecht, want enerzijds wil zij economische groei
stimuleren, maar anderzijds energieverbruik remmen. In hoeverre zijn dit samenhangende
grootheden?
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4. Analyse van aannames
Elk van de perspectieven impliceert een aantal aannames, zoals reeds hierboven
beschreven. Met behulp van de deelnemers in workshop 1 zijn deze aannames niet alleen
geëxpliciteerd, maar ook beoordeeld op belang en (on)zekerheid. De methode van
assumptional analysis van Mitroff et al. volgend, zijn belangrijke aannames díe aannames die
de essentie van een perspectief vormen: zonder deze aannames zou dit perspectief zijn
specifieke aard verliezen. Vervolgens is aan de experts gevraagd om ook de zekerheid
danwel onzekerheid van de aannames te beoordelen.
Hieronder vergelijken we allereerst de zekere aannames en vervolgens de onzekere.
Perspectief
1: Wij gaan
voor gas

Zekere aannames
Onzekere aannames
a) Consument blijft ongeïnteresseerd in
d) Europa is een interessante gasmarkt –
energie (het moet makkelijk zijn).
trekt aanbieders.
b) Gas krijgt voorrang boven duurzaam / Gas e) Gas is goedkoper dan kolen.
is schoon genoeg.
f) Er is genoeg gas en dat komt vanuit
c) Klimaatverandering is niet belangrijk.
verschillende landen via een mondiale
gasmarkt naar NL.
g) Geopolitieke stabiliteit.
2: Wij gaan
a) Sense of urgency door incidenten en
d) Opkomst van coöperaties en nieuwe rol
voor
rampen; meer bewustzijn bij bedrijven en
van media. Aanname is dat deze trends
hernieuwbaar
burgers over eindigheid en ecologische
doorzetten en zich materialiseren zodat
neveneffecten resources.
optimisme verder kan groeien.
b) Het grenzeloos optimisme is gegroeid door e) Sterke overheid.
succesvolle demo’s, boegbeelden, zoals
f) 2 graden opwarming is een veilige grens.
bijv. elektrisch rijden
Ook bij minder opwarming zouden zich al
c) Fossiel verhaal + actoren vallen om,
wel eens desastreuze klimaateffecten
bijvoorbeeld door doorberekenen externe
kunnen voordoen.
kosten fossiel (creëren van een level
playing field)
3: Adaptieve
a) Politiek is belangrijk op korte en lange
d) Alle bedrijven moeten op zoek naar
gassector in
termijn – en zwalkend
nieuwe verdienmodellen
b) 3 pijlers energiebeleid (betaalbaar,
e) Duurzaamheid is geen primaire driver voor
een onzekere
toekomst
duurzaam, zeker) blijven schuiven
beleid.
c) Macht van burger neemt toe, maar macht f) Onzekerheid over prijs van diverse
is ook meer verdeeld -> onzekerheid
energiebronnen in de toekomst
4: Gas in sobere a) Gasproductie daalt
d) Nederland wordt minder internationaal;
tijden
b) Kosten energie nemen toe
maar wel regionaal
c) Keuzes maken; je kunt niet alles meer
5: Alle
a) Industrie blijft centraal gevoed;
c) Weinig klimaatverandering
energiebronnen
Consumenten deels centraal/decentraal
d) Geen dominante / doorbraaktechnologie
zijn nodig!
b) Geopolitieke spanningen drijven
(anders zouden we voor 1 energiebron
overheidsbeleid
kiezen)
e) Overheid blijft sturend
6:
a) Ondernemende mindset; Ondernemers
d) Liberalisering zet door / kleine overheid
Entrepreneurs
grijpen kansen
e) Actieve burgerij / bewuste consumenten
begrijpen de
b) Alles is dynamisch
markt beter
c) Kleine schaal / lokale technologie
concurreert met grote schaal technologie
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Het is opvallend dat veel aannames grotendeels compatibel zijn en elkaar niet uitsluiten. Dat
betekent dat de bijbehorende perspectieven andere aspecten benadrukken. Zoals werd
opgemerkt in de eerste workshop, zouden de perspectieven op verschillende momenten
door de tijd heen dominant kunnen zijn.
Op basis van de bovenstaande lijst met aannames, blijkt een aantal thema’s steeds terug te
komen:

Rol van gas
Hoewel de rol van gas in alle perspectieven verschillend wordt ingevuld, valt op dat in alle
perspectieven gas een rol speelt (zelfs P2 ‘Wij gaan voor hernieuwbaar’ voorziet een rol voor
gas als opslagmedium via power-to-gas). In P1 ‘Wij gaan voor gas’ is men er van overtuigd
dat aardgas een voldoende schone bron van energie is (met als referentiekader
hernieuwbare bronnen). De aannames dat aardgas qua prijs met kolen concurreert en dat er
voldoende aardgas en LNG naar Nederland komt, zijn onzeker. In P3 ‘Adaptieve gassector in
een onzekere toekomst’ is de rol van aardgas voor huishoudens beëindigd, maar als
grondstof speelt het nog steeds een grote rol.
In P4 ‘Gas in sobere tijden’ daalt de aardgasproductie zeker en wordt duurder, maar houdt
een relatief belangrijke rol; ook als terugvaloptie voor decentrale vraag. Aardgas wordt
gezien als de meest schone, betaalbare optie (met als referentiekader olie en kolen).
In P5 ‘Alle energiebronnen zijn nodig’ wordt gas, naast de rol als primaire energiebron, ook
gebruikt als terugvaloptie voor fluctuerende hernieuwbare bronnen. Het is zeker dat aardgas
gebruikt blijft worden om de industrie centraal, via bestaande infrastructuur te voeden.
Lokale ondernemers, die bio- en groen gas opwekken, spelen een duidelijke rol in P6
‘Entrepreneurs begrijpen de markt beter’. De flexibiliteit van gas en de relatief lage gasprijs
zorgen ervoor dat gas een rol blijft spelen in het energieverbruik.

Gassector
Er is een tweedeling in de perspectieven ten aanzien van de rol van de gassector. P1 “Wij
gaan voor gas’ en P5 ‘Alle energiebronnen zijn nodig’ gaan uit van een sterke gassector. Bij
P3 ‘Adaptieve gassector in een onzekere toekomst’ gaat uit van de mogelijkheid van de
sector om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden; waarschijnlijk houdt dit
ook een aanpassing van hun verdienmodellen in. P1 ‘Wij gaan voor gas’ gaat uit van een zeer
sterke gassector – sterker dan nu het geval is. Dit komt omdat andere fossiele brandstoffen
minder belangrijk worden.
In P4 ‘Gas in sobere tijden’ en P6 ‘Entrepreneurs begrijpen de markt beter’ wordt niet zozeer
gesproken over de sterkte van de gassector, maar wel dat de rol verandert. In P4 wordt
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duidelijk ingezet op gas voor transport. P6 gaat uit van de verandering van de gassector
omdat lokale ondernemers voor een aanzienlijk deel van de gasproductie gaan zorgen.
In P2 ‘Wij gaan voor hernieuwbaar’ wordt de sector zeker gemarginaliseerd: het voorziet
geen rol voor de huidige gassector – tenzij de opgedane expertise in offshore technologieën
kan worden toegepast.

Klimaatverandering
In P1 ‘Wij gaan voor gas’ is klimaatverandering niet belangrijk, terwijl in P5 ‘Alle
energiebronnen zijn nodig’ de effecten van klimaatverandering meevallen (al is dit geen
zekere aanname). (Uiteraard) wordt in P2 ‘Wij gaan voor hernieuwbaar’ wél uitgegaan van
de urgentie van klimaatverandering, maar is daar eerder de vraag of wat nu nog als veilige
grens voor CO2-uitstoot en temperatuurstijging wordt gehanteerd, ook daadwerkelijk veilig
zal blijken te zijn.

Burgers, consumenten en hun betrokkenheid
De grootste verschillen zijn te vinden in de tegengestelde perspectieven P1 ‘Wij gaan voor
gas’ en P2 ‘Wij gaan voor hernieuwbaar’. Waar bij P1 wordt uitgegaan van burgers die
ongeïnteresseerd zijn in energie, maar wel prijsbewust kiezen, wordt bij P2 juist uitgegaan
van een geëngageerde burgerij, die van de urgentie doordrongen is. Burgers in P2 gaan
waarschijnlijk steeds meer het heft in eigen handen nemen (bijvoorbeeld middels
energiecoöperaties). Bij P6 ‘Entrepreneurs begrijpen de markt beter’ is de onzekere
aanname dat burgers ook geëngageerd zijn, maar meer in hun verzet tegen grote
ondernemingen; daarnaast zijn ze ook bewuste consumenten. Overigens werd bij de
discussie over P1 ook aangegeven dat deze passieve houding alleen mogelijk blijft indien de
gevolgen van klimaatverandering onzichtbaar blijven. Bij P3 ‘Adaptieve gassector in een
onzekere toekomst’ en P4 ‘Gas in sobere tijden’ wordt de macht van de burger groter, maar
bij P4 is hij niet bereid/in staat om meer te betalen. In P5 ‘Alle energiebronnen zijn nodig’
zijn consumenten wel bereid om voor (milieu)kwaliteit te betalen.

Overheid en politiek
Bij P2 ‘Wij gaan voor hernieuwbaar’ is een onzekere aanname dat de overheid als regisseur
de transitie in goede banen leidt; wèl zeker is dat de overheid een belangrijke rol heeft in het
creëren van een level playing field voor hernieuwbare bronnen. Bij P5 ‘Alle energiebronnen
zijn nodig’ drijven geopolitieke spanningen overheidsbeleid, maar onzeker is of zij op het
gebied van gas ook sturend blijft. De overheid en politiek zijn belangrijk in P3 ‘Adaptieve
gassector in een onzekere toekomst’ maar constant van richting wijzigend. De prioritering
van de drie pijlers van het energiebeleid (betaalbaarheid, leveringszekerheid, en
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duurzaamheid) blijft schuiven, maar duurzaamheid is minder belangrijk. In P4 ‘Gas in sobere
tijden’ is de overheid verzwakt vanwege lagere staatsinkomsten. Het
ondernemersperspectief P6 gaat ook van een terugtredende overheid uit; de overheid is er
met name een level playing field voor nieuwkomers te garanderen.
Opvallend is dat in P1 ‘Wij gaan voor gas’ de rol van de overheid en politiek bij de aannames
niet duidelijk naar voren komt; de impliciete aanname lijkt te zijn dat de rol van de overheid
ongewijzigd wordt voortgezet.

Geopolitiek en internationale gasmarkten
Voor P1 ‘Wij gaan voor gas’ is een mondiale gasmarkt van belang en dat er ook nog
voldoende afnemers in Europa zullen zijn. Geopolitieke stabiliteit is hiervoor een vereiste;
het is echter onzeker of dit bereikt wordt. Ook in P5 ‘Alle energiebronnen zijn nodig’ wordt
expliciet erkend dat geopolitiek het nationale energiebeleid drijft. Alleen in P4 ‘Gas in sobere
tijden’ wordt er expliciet gekozen voor een meer regionale aanpak en een terugtrekking uit
internationale aangelegenheden.

Centrale/decentrale of grote/kleine infrastructuur
Decentrale innovatieve, hernieuwbare oplossingen spelen een belangrijke rol in P2 ‘Wij gaan
voor hernieuwbaar’ en P6 ‘Entrepreneurs begrijpen de markt beter’. In P5 ‘Alle
energiebronnen zijn nodig’ wordt expliciet gerefereerd naar de rol van centrale
infrastructuur; consumenten worden ook deels decentraal bediend. In P1 ‘Wij gaan voor gas’
wordt de huidige centrale opwekking en infrastructuur impliciet aangenomen. P3 ‘Adaptieve
gassector in een onzekere toekomst’ gaat wel uit van decentraal opgewekt gas, maar dat
wordt in het hoofdnet ingevoed en leidt niet tot autonome regio’s.

Levensstandaard
Alleen in P4 ‘Gas in sobere tijden’ wordt expliciet uitgegaan van een daling van de
levensstandaard en het feit dat consumenten en bedrijven gedwongen zijn moeilijke keuzes
te maken. In P5 ‘Alle energiebronnen zijn nodig’ en P6 ‘Entrepreneurs begrijpen de markt
beter’ wordt uitgegaan van een handhaving van de levensstandaard. Zelfs het onzekere P3
gaat van de handhaving uit.

Overige opmerkingen
Opvallend is het fundamentele uitgangspunt bij het perspectief P1 ‘Wij gaan voor gas’ dat
gas schoon genoeg is. Waar bij P1 er behoefte is aan relatieve stabiliteit, focust het
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entrepreneursperspectief P6 juist op dynamiek en constante verandering en de manier hoe
ondernemers hier mee omgaan.
Er wordt weinig over prijswerking gezegd. In P4 ‘Gas in sobere tijden’ zijn hogere kosten voor
energie zeker, terwijl in het onzekere perspectief dit als een van de belangrijke, maar
onzekere aannames wordt genoemd.
Ook de rol van technologie is niet sterk onderscheidend – in P5 ‘Alle energiebronnen zijn
nodig’ wordt aangegeven dat er waarschijnlijk geen doorbraaktechnologie zal opkomen.
Alleen het hernieuwbare perspectief P2 gaat uit van duidelijke sprongen in hernieuwbare
energiebronnen. In P4 ‘Gas in sobere tijden’ wordt er sterk gesneden in R&D, zodat grote
veranderingen niet te verwachten zijn. Van de huidige technologieën “in de pijplijn” wordt
wel verwacht dat ze hernieuwbare energiebronnen op termijn een voordeel zullen bieden.
Bij P6 ‘Entrepreneurs begrijpen de markt beter’ wordt ervan uitgegaan dat de kleinere schaal
niet ten koste gaat van de efficiëntie.
Alleen in P2 ‘Wij gaan voor hernieuwbaar’ wordt er gesproken van maatschappelijk
optimisme, wat een zekere aanname is voor dit perspectief.
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5. Analyse van stakeholderstrategieën
N.B. De getallen in onderstaande beschrijvingen verwijzen naar de perspectieven.

Overheid
De respondenten in de workshops gaven aan dat de overheid geen consistente rol speelt,
omdat korte-termijn overwegingen overheersen in het energiebeleid. De mate van
overheidsbemoeienis met energievraagstukken hangt sterk af van het perspectief. Een
sterke overheid kan zowel een duurzame transitie bevorderen (P2) als het complexe
energielandschap orkestreren (P5), maar treedt juist terug als zij beperkte financiële
middelen heeft (P4), of als kleine ondernemers het initiatief nemen (P6). In het geval van
zwalkend beleid (P3) zal de sterke overheid met name de spelers in het veld frustreren.
In vrijwel alle perspectieven heeft de overheid als belangrijkste taak het garanderen van
leveringszekerheid. Deze leveringszekerheid kan bevorderd worden door diplomatieke
interventies die de geopolitieke stabiliteit bevorderen. Verder zou Nederland zich qua beleid
moeten aansluiten bij EU-beleid en dit ook actief vormgeven (P2,P3,P5).
In termen van financiële prikkels zou de overheid kolen zwaarder kunnen belasten (P2) en
op termijn de omschakeling van de industrie naar duurzame bronnen subsidiëren (P2).
Ook kan de overheid een rol spelen in het bevorderen van innovatief onderzoek. Afhankelijk
van het perspectief kan dat zijn in kolenvergassing (P1), energiebesparing (P1), offshore
ontwikkelingen (P2), of andere nog niet renderende technologieën (P5). Ook in een onzekere
toekomst (P3) zal de overheid blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Met behulp
van de aardgasbaten kan de overheid een staatsfonds instellen (P1) om verdere
ontwikkelingen ten aanzien van de energietransitie mee te financieren.

Groot gas NL
Voor deze spelers is de toekomst volgens de verschillende perspectieven beduidend grilliger.
Waar er onder bepaalde omstandigheden (P1,P5) nog ruimte is om het hoofdnet uit te
breiden, zijn er ook ontwikkelingen denkbaar waarbij dit hoofdnet eerder regionaal beheerd
en bestuurd zal worden (P6). Of zelfs ingezet voor transport van andere materialen (P2).
Er is ruimte voor investeringen in LNG terminals (P1), maar de onzekere prijsontwikkeling
noopt tot voorzichtigheid (P3). In sommige perspectieven (P1,P5) is er ook ruimte voor
investering in schaliegas-infrastructuur en -winning. Daarnaast moet er ruimte gemaakt
worden voor het inmengen van groen gas (P3), en op termijn power-to-gas oplossingen (P3),
die ook om lokale opslag vragen.
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In het geval van een onzekere toekomst wordt nog expliciet gewezen op het verbeteren van
de reputatie (license to operate) van de sector (P3) en educatie over energie in het
algemeen. Deze strategie is ook in andere perspectieven van belang – alléén in het gasminnende P1 is dit niet noodzakelijk.

Energie-intensieve bedrijven
Van alle stakeholders zijn deze organisaties het minst gebonden aan Nederland. Ze bevinden
zich vaak in een internationale competitieve markt en zijn (tegen hoge kosten) in staat om
hun productie te verschuiven naar overzeese gebieden. Daardoor zullen ze ook in staat zijn
om de overheid te overtuigen van de noodzaak voor lage energietarieven.
Aangezien het energieverbruik van deze industrieën een significante kostenpost is en blijft, is
investeren in (onderzoek naar) besparingsmogelijkheden voor zowel energie als materialen,
alsmede het hergebruiken van energie- en materiaalstromen, altijd een veilige strategie. In
een onzekere wereld is flexibiliteit van energievoorziening met behulp van eigen (WKK)
installaties gewenst (P3). Overschakelen naar (duurzaam opgewekte) elektrische
productieprocessen (P2) is theoretisch mogelijk, maar vereist een totale aanpassing van het
productieproces en zal daarom alleen onder uitzonderlijke omstandigheden worden
uitgevoerd. Industriële warmtepompen en groen gas zijn op middellange termijn een optie
(P3). Onderzoek naar alternatieve hoge-temperatuurbronnen wordt in één perspectief (P5)
genoemd, maar lijkt ook nuttig in andere perspectieven. Op langere termijn valt power-togas of waterstof als energiedrager te overwegen (P3,P5) .
Indien Nederland inderdaad een fossiel-arme, elektrische maatschappij wordt (P2), of indien
de leveringszekerheid niet gegarandeerd kan worden (P6), is er wellicht geen ruimte voor
deze industrieën en zullen ze daadwerkelijk genoodzaakt worden uit te wijken.
Mogelijk nieuwe opkomende energie-intensieve industrieën zijn data-centers (P2) en de
transportsector die massaal op LNG overschakelt (P5,P6).

Energieproductie en -distributiebedrijven
Met name de distributiebedrijven zullen zich in toenemende mate richten op het faciliteren
en regisseren van lokale, al dan niet commerciële, initiatieven (P2,P6). De juiste maat voor
dit soort initiatieven is nog niet duidelijk, en daarom zal in eerste instantie met pilots
geëxperimenteerd moeten worden met verschillende schaalgroottes. Om productie en
distributie weer beter op elkaar aan te laten sluiten, zou het mogelijk zijn dat de splitsing van
productie en distributie weer ongedaan wordt (P2).
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Voor de productie wordt er met veel verschillende duurzame (P2) en niet-duurzame
bronnen geëxperimenteerd (P5,P6), inclusief de non-conventionele (P5), hetgeen in
sommige gevallen zal leiden tot concentratie (P5) en in andere gevallen een lappendeken
aan organisaties (P6) oplevert.
Met verschillende gasbronnen en daarmee samenhangend verschillende gaskwaliteiten, zal
de infrastructuur of de apparatuur van de eindgebruiker daarop aangepast moeten worden
(P1).
In het geval van een gas-gedreven maatschappij (P1), zullen deze bedrijven hun
investeringen en aandacht voor elektriciteitsproductie en -netten laten afnemen. Ook in een
onzekere wereld (P3) is de continuïteit van zowel gas-, elektriciteits-, als warmtenetten op
lokaal niveau niet gegarandeerd – al zal dit per geval anders uitpakken.
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6. Discussie en conclusie
Sinds het begin van dit project in 2010 is de positie van gas in Nederland veranderd van een
relatief onbesproken vanzelfsprekendheid, tot een regelmatig terugkomend en zelfs
controversieel item in het nieuws. Dit laat zien dat een toekomst die ooit onwaarschijnlijk
leek toch realiteit kan worden en het onderstreept het belang van toekomstdenken waarin
ruimte is voor diversiteit en zogenaamd ‘out-of-the-box’ denken. De benadering met Q
methodologie en constructief conflict was hier op gericht. Het moge duidelijk zijn dat de zes
perspectieven, de bijbehorende aannames en strategieën allen het product zijn van een
momentopname. Het is niet onze bedoeling hiermee blauwdrukken voor de toekomst te
hebben ontwikkeld. De veranderlijkheid van de energiewereld in de afgelopen 5 jaar toont
immers aan dat grootse blauwdrukken voor de toekomst van betrekkelijke waarde zijn.
Desalniettemin zijn wij van mening dat de stakeholderdialoog tot een aantal uitspraken
heeft geleid, die – hoewel algemeen – kernen van robuuste/toekomstvaste strategieën
bevatten. Zoals hierboven reeds vermeld zijn deze strategieën echter verankerd in het heden
of recente verleden. Het blijft daarom van belang om de toekomst te blijven monitoren en
flexibiliteit in acht te nemen.

Uitkomsten van de dialoogsessies: robuuste strategieën
Overheid
•
•
•

Het garanderen van leveringszekerheid door een houding die open internationale
(handels)betrekkingen bevordert, blijft een belangrijke taak van de overheid.
Stimuleer innovatie en samenwerking op het gebied van energiebesparing en flexibiliteit van
energiebronnen en synergie met andere bedrijfstakken.
Houd rekening met internationale marktomstandigheden en concurrentiepositie, die voor
energie-intensieve bedrijven een reden kunnen zijn om uit Nederland te vertrekken.
Internationale coördinatie op het gebeid van beleid is essentieel.

Groot gas NL
•
•

Het behouden van de license to operate (reputatie / publieke acceptatie) is een belangrijke
uitdaging voor de middellange termijn. Dit is ook een gedeelde taak van de overheid.
Diversificatie van bronnen blijft een belangrijke drijfveer. Gas is niet noodzakelijkerwijs
aardgas.

Energie-intensieve bedrijven
•

Blijf op zoek naar diversificatie van technologieën die flexibiliteit en diversificatie ten aanzien
van energiebronnen toestaan. Besparing in energiegebruik blijft een belangrijk onderwerp.
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Energieproductie- en distributiebedrijven
•

Houd een open blik voor de verschillende decentrale initiatieven. De betrokkenheid bij de
ontwikkeling van decentrale initiatieven is een vorm van omgevingsverkenning die
waardevolle kennis oplevert.

Reflectie op de dialoogbevindingen
Wanneer wij de perspectieven, bijbehorende aannames en strategieën en discussies in de
workshops in beschouwing nemen, valt een aantal zaken op: 1) dominantie van het
marktdenken, 2) de discussie over de rol van de overheid en overheidsbeleid, 3) burgers zijn
meer dan consumenten, en 4) soberheid is beangstigend.

Markt is leidend als paradigma
Veranderingen zijn de energiesector niet vreemd. Het is immers niet heel lang geleden dat
energie een nutsvoorziening was, een zaak van gemeentelijke en provinciale ambtenaren.
Energie was maar weinig opwindend. Echter, vanaf de jaren ’80 is Nederland, vaak
synchroon met en soms vooruitlopend op Europese initiatieven, een Angelsaksische koers
gaan varen die marktwerking, privatisering, en liberalisering als ultieme oplossing voor
complexe ordeningsproblemen ziet. Elektriciteit en gas zijn daarmee verworden tot het
product energie10.
Opvallend aan de zes perspectieven die via de Q-methodologie zijn gevonden en ook aan de
inhoud van de debatten die tijdens de twee workshops werden gevoerd is dat het
marktdenken dominant is als het gaat over de institutionele inrichting van de gas- en
verdere energiesector. Dit ondanks die tamelijk recente liberalisering van die energiesector
en ook ondanks het feit dat de Q-methodologie voornamelijk beoogt een zo groot mogelijke
diversiteit aan perspectieven in kaart te brengen.
De dominantie van het marktdenken komt eigenlijk terug in alle perspectieven, behalve het
perspectief 4 (sobere tijden) waarin er van uitgegaan wordt dat de huidige levensstandaard
niet gehandhaafd kan worden, hetgeen wijst op het fundamentele falen van de markt als
institutionele structuur. In de andere perspectieven wordt de markt niet verder
geproblematiseerd, hetzij wordt de marktvraag als een autonoom en vaststaand gegeven
gezien. Daarbij gaat het niet alleen om de grootte van die marktvraag, maar het gaat er ook
om of die vraag duurzaam is of niet. Verder wordt de markt als natuurlijke omgeving voor

10

Pesch, U. (2014). Sustainable development and institutional boundaries. Journal of Integrative Environmental
Sciences, 11(1), 39-54.
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innovatie gezien en dient de overheid er vooral voor te zorgen dat die markt (inclusief haar
innoverende kracht) gefaciliteerd wordt.
Het is echter van belang op te merken dat het marktdenken een heel nieuwe logica met zich
meebrengt. Het is de logica van concurrentie, die partijen dwingt zich alleen te richten op
expansie en efficiëntie. Deze logica verloopt als volgt: als de concurrent ergens iets laat
liggen, dan moet je het oppakken; aan de andere kant mag je zelfs niets laten liggen, want
anders gaat een van concurrenten er met de buit vandoor. Niet alleen de aanbieders van
een product moeten zich houden aan deze spelregels. Ook de afnemers van producten zijn
gedwongen zich bovenal als consumenten op te stellen, zij zijn de afwachtende partij die
vanwege haar keuzevrijheid mag bepalen welke aanbieder het meest aantrekkelijke product
op de schap heeft liggen.
Bij de discussies was het marktparadigma allereerst herkenbaar in de aanname dat aan de
marktvraag niet getornd zou kunnen worden. Die marktvraag wordt als een autonoom
gegeven gezien: de consument vraagt om energie en dat dienst geleverd te worden. Vanuit
dit dogma wordt de vraag gesteld wat de ‘beste’ manier is om aan die vraag te voldoen. Wat
het beste is, komt op zijn beurt voort uit een afweging tussen de drie centrale doelstellingen
van het energiebeleid: goedkoop, duurzaam en zeker.
De rol van de overheid is daarbij, zoals gezegd, vooral een faciliterende. De overheid moet er
voor zorgen dat de energievoorziening gewaarborgd wordt, maar alleen door
randvoorwaarden te creëren.
De ontmanteling van (staats)monopolies en de introductie van competitie heeft
ontegenzeggelijk op veel vlakken (consumenten)voordeel opgeleverd, bovendien danken we
aan de aanwezigheid van concurrentie de vele innovaties op energiegebied van de afgelopen
decennia. Maar de dominantie van de postulaten van groei, efficiëntie en
consumentenkeuze leiden er ook toe dat sociale ontwikkelingen die niet passen binnen deze
postulaten niet goed worden begrepen.

Overheidsbeleid is noodzakelijkerwijs flexibel
Vanuit het marktperspectief op de energiesector rijzen er vragen over de wijze waarop de
politiek om moet gaan met de energiemarkt om bepaalde maatschappelijke doelen, zoals
duurzaamheid, te bereiken. Moet het de politiek gaan om het bieden van randvoorwaarden
van die markt of moet de politiek actief ingrijpen? Vanuit het marktdenken gaat het vooral
om dat de overheid dient als doel te hebben er voor te zorgen dat de markt zo goed mogelijk
haar werk doet. Bijvoorbeeld door innovatie (en daarmee concurrentiekracht) te stimuleren
– de belangrijkste rol van de overheid volgens de tweede workshop.
Toch blijkt uit de discussies die tijdens de workshops werden gevoerd dat de rol van de
overheid verder gaat dan slechts het opstellen van de randvoorwaarden voor de markt.
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Zoals hierboven is aangegeven zijn er drie pijlers van het energiebeleid. Als de markt
daadwerkelijk autonoom zou zijn, zou de consumentenwens lijdend zijn voor de balans
tussen die drie pijlers. Als mensen minder willen betalen voor een vuiler product moet dat
mogelijk zijn. Echter, zo autonoom wordt de markt toch niet verondersteld te zijn. Allereerst
hebben energieconsumenten te weinig kennis over hoe die markt in elkaar zit, om ze zo
maar in alles de vrije hand te laten. Vanwaar deze afwijking van het dominante
marktperspectief? Afgaande op de discussies tijdens de workshop lijkt de veronderstelling te
zijn dat de technologische complexiteit en de geopolitieke belangen van het energieveld het
noodzakelijk maken dat experts een belangrijke rol spelen in de manier waarop prijs,
energiezekerheid en duurzaamheid afgewogen worden, omdat het publiek niet
geïnformeerd, getraind of zelfs capabel genoeg is om vast te stellen wat deze drie pijlers
precies impliceren. Vervolgens wordt het echter als een politieke keuze gezien wat de
onderlinge verhouding tussen deze drie pijlers is, waarbij de politiek zich zo goed mogelijk
moet laten adviseren door experts om willekeur te voorkomen.
Echter, de politiek lijkt zich niet te laten leiden door experts, maar door de waan van de dag,
aldus de dialoog. Met als gevolg dat de Nederlandse politiek wispelturig is, wat als verklaring
wordt gezien voor onze beperkte prestaties op hernieuwbare energie in vergelijking met
landen als Denemarken en Duitsland. Een consistent beleid is van belang om de markt de
juiste richting mee te geven. Waarom is de politiek dan zo instabiel? Wat is de reden voor
deze kortzichtigheid? Het is bij deze kwestie belangrijk te beseffen dat politiek meer is dan
alleen het opstellen van een consistent beleid. Een essentieel kenmerk van een democratie
is haar zelfcorrigerende werking, dat een ingeslagen weg na een bepaalde periode ook via
verkiezingen weer verlaten kan worden. Dit moge dan leiden tot een ‘hijgerig’ parlement en
een ‘zwalkend’ beleid, maar het is tegelijkertijd een essentiële voorwaarde voor de
democratische legitimiteit van een politiek stelsel.
Wellicht is het beter te accepteren dat waarden en politieke richtingen voortdurend betwist
kunnen worden. De politiek geeft niet alleen de randvoorwaarden van de markt aan, maar is
bovenal de manier waarop we ons als collectief kunnen organiseren. Politiek is dus geen
losstaand ding – we zijn er onderdeel van, ook als marktpartij, consument of expert. Deze
relatie gaat twee kanten op: ook de gassector zelf is een betrokken onderdeel van het
collectief, het is dus ook de verantwoordelijkheid van de mensen uit de gassector zelf zich op
te stellen als burgers. Het is daarom voor de sector van het allergrootste belang een dialoog
aan te gaan met de samenleving. Daarbij moeten er antwoorden gevonden op hoe de
politieke richting gemonitord en begrepen kan worden en hoe de gassector daarop kan
reageren.

Burgers zijn meer dan consumenten
Niet alleen de verhouding tussen de gassector en het politieke domein kent spanningen, ook
de verhouding tussen de maatschappij en de energiemarkt moet opnieuw worden bepaald.
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Bestaat de maatschappij slechts uit klanten die het product energie afnemen van de
bedrijven, of gaat het om burgers die zelf bij willen dragen aan de manier waarop er vorm
aan hun omgeving wordt gegeven? Steeds vaker spelen burgers een actieve rol in de
productie van energie, hoe laat zich deze rol rijmen met de opvatting van een autonome
energiemarkt?
De dominantie van het marktdenken in vele aspecten van het maatschappelijke leven heeft
de nodige gevolgen. De vermarkting van de samenleving brengt met zich mee dat steeds
meer aspecten worden begrepen als economische aangelegenheden, zonder dat er andere
mogelijkheden zijn om betekenis te geven aan wat we doen en wat we willen als
maatschappij. Dat betekent niet dat we monddood zijn gemaakt door de markt, maar wel
dat we in kleinere gemeenschapjes uiteenvallen waarin we zin proberen te geven aan de
dingen om ons heen, de daden die we doen en de doelen die we ons stellen, terwijl er
eigenlijk niets bestaat dat ons allen bindt behalve de markt.
Hierboven schetsten wij al de rol van de politiek als domein waarbinnen een collectieve
koers kan worden uitgezet die een samenleving op een betekenisvolle manier kan binden.
Vanuit het perspectief van de liberale markt is het een teken van zwakte als de politiek die
rol probeert te vervullen, omdat die immers leidt tot suboptimale oplossingen en zwalkend
beleid. Als je het hedendaagse politieke domein beoordeelt op haar vermogen een
uitdrukking van het collectief te zijn, zoals dat in een republikeinse visie op de politiek hoort
te zijn, dan blijkt de politiek te kort te schieten. Vele burgers geloven de politici niet meer,
die worden als neoliberale elites gezien, die niet meer de zorg dragen voor
gemeenschappelijkheid, maar vooral de verdere fragmentatie van de wereld waarin mensen
wonen.
Tegelijkertijd zijn burgers geëmancipeerder en mondiger dan ooit. De paradoxale situatie is
dat het voor hen nauwelijks meer mogelijk lijkt te zijn om iets met die vrijheid en met die
informatie te doen. De besluiten worden genomen door gezichtsloze organisaties en
instituties. Zonder dat er nog een gedeelde publieke ruimte is waarin kan worden nagedacht
en worden gesproken over een collectieve identiteit. De vele bottom-up initiatieven, de vele
lokale vormen van collectieve zelforganisatie kun je dan ook zien als pogingen om van de
grond af een publieke ruimte te creëren waarin een gedeeld narratief ontwikkeld kan
worden, om vat te krijgen op de wereld. De nieuwe initiatieven hebben een andere vorm,
een ander oogmerk dan wat we inmiddels gewend zijn. Ze vinden niet hun basis in de
behartiging van bepaalde belangen, maar richten zich vaak op het voorzien in goederen en
diensten buiten het economische systeem om. De markt wordt niet zomaar meer gezien als
de natuurlijke context van de productie en consumptie van goederen en diensten en ook al
niet meer als de natuurlijke context van technologische innovatie. Lokale initiatieven lijken
daarmee vooral pogingen een nieuwe publieke ruimte te construeren, waarbij die ruimte
niet neutraal is, maar een bepaalde technologie of een bepaalde economische activiteit als
uitgangspunt neemt.
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Waar wij in een ander onderdeel van het project “Next 50 Years” uitgebreider zijn ingegaan
op burgerinitiatieven en publieke acceptatie, blijft dit element in de stakeholderdialoog
relatief onderbelicht. Het blijkt moeilijk om de burger te vangen in beschrijvingen als
energie-consument, die geheel voorbijgaan aan de maatschappelijk en politieke rol van
burgers. Een ander type beschrijving dat veel voorkomt is dat van de burger als hindermacht.
De invoering van veel nieuwe energietechnologieën gaat gepaard met publieke protesten.
De opslag van gas in een leeg veld in Bergen, carbon capture and storage in Barendrecht,
schaliegasboringen in Boxtel, aardbevingen in Groningen. Er zijn niet veel dingen die de
gassector kan doen zonder dat het tot controverse leidt. Toch doet deze beschrijving van de
burger als hindermacht geen recht aan de pluriformiteit van belangen en verlangens die een
rol spelen. Eerder lijkt het de burgers er vooral om te gaan grip op hun eigen omgeving te
krijgen. Ze zijn niet per definitie tegen technologie of zelfzuchtig, maar ze willen bovenal het
idee hebben dat ze zelf bijdragen aan het inrichten van hun leefwereld – zoals ze dat in een
democratisch stelsel beloofd is. Het is dan ook van het grootste belang burgers serieus te
nemen als stakeholder in een energiesysteem en ze niet vooraf te definiëren als klant of als
potentiële NIMBY-demonstrant. Praten en betrekken – slaat terug op license to operate en
publieke acceptatie.

Soberheid is beangstigend
Zoals hierboven al gesteld, is het soberheidsperspectief (P4) het meest afwijkend van de
andere perspectieven die via de Q-methode zijn gevonden, omdat hierin de dominantie van
het marktdenken niet herkenbaar is. Van de mensen die scoorden op dit perspectief was er
niemand tijdens de workshops aanwezig, terwijl – opvallend en typerend genoeg – de
andere deelnemers dit perspectief maar nauwelijks wisten te representeren. In het
algemeen leek men dit perspectief als beangstigend dan wel verlammend te ervaren. Een
maatschappij die afwijkt van een groeigedachte wordt beschouwd als een onwenselijke
richting, die nog enigszins goedgepraat kan worden met het motto dat
welvaartsvermindering (in Euro’s) niet noodzakelijk een welzijnsvermindering hoeft te
betekenen. Toch lijkt het niet onverstandig gezien het opraken van de eigen gasreserves, de
geopolitieke spanningen en de gevolgen van klimaatverandering om over dit soort
toekomstige situaties na te denken – juist om te anticiperen op de onwenselijkheid van dit
soort situaties.
Een beginpunt voor zulke reflecties zou het begrip ‘degrowth’ kunnen zijn, zoals dat in de
literatuur als scenario wordt gepresenteerd om milieuproblemen de baas te blijven zonder
in maatschappelijke crises te vervallen. Dit scenario wordt gepresenteerd in Tim Jacksons
boek Prosperity without Growth11. De boodschap van het boek is dat we welvarend kunnen
blijven zonder ons te richten op de groei die tot de vernietiging van het milieu leidt. In feite
11

Jackson, T. (2011). Prosperity without growth: Economics for a finite planet: Routledge.
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maken we van een economie die verslaafd is aan groei een stationair draaiende economie,
vooral door rijkdom anders, breder en socialer, te definiëren. Volgens Jackson is het door
innovatie ontkoppelen van groei en milieudruk een mythe. De effecten van zo’n
ontkoppeling lijken nauwelijks waarneembaar, en als ze er al zijn gaat het om relatief lichte
vormen van milieuvervuiling, zoals smog of verminderde waterkwaliteit, maar het gaat niet
om de daadwerkelijk grote bedreigingen zoals de uitstoot van koolstofdioxiden, de
vermindering van de biodiversiteit of de productie van afval. Wat ons te doen staat is de
economie grondig te herstructureren, waarbij we minder belang moeten hechten aan
economische groei. Voorspoed is uiteindelijk veel meer dan de grootte van het bruto
nationaal product of materiële welvaart. Voorspoed heeft te maken met de mogelijkheid om
fysiek, psychologisch en sociaal optimaal te gedijen.
De meeste deelnemers aan de dialoog kunnen zich maar weinig bij dit scenario voorstellen,
en ze lijken nog meer moeite te hebben het als een wenselijke toekomst te beschouwen. Om
milieuproblemen tegen te gaan blijft duurzame ontwikkeling via technologische innovatie
het devies.
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Bijlage 1: Oorspronkelijke stellingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

Een ontwrichtende innovatie (goedkope zonnecellen, oplossing voor nucleair afval probleem,
enz.) zal gas als energiebron overbodig maken.
Na het opraken van het Slochteren gasveld zullen twee strategieën nodig zijn: de gasrotonde
en decentrale gasproductie.
Een volledig elektrische samenleving gebaseerd op duurzame bronnen zal moeten worden
gerealiseerd waarin gas een marginale rol zal spelen.
Aangezien de huidige grote exploratiebedrijven zich terugtrekken uit actieve exploratie, is er
behoefte om er kleinere bedrijven bij te betrekken.
De macht van de consumenten neemt toe, consumenten verenigen zich; daarom zal publieke
opinie een van de grootste uitdagingen van de gassector zijn.
Consumenten zullen bereid zijn hogere energiekosten te accepteren om een transitie naar
een duurzame gassector mogelijk te maken.
Huidige levensstandaarden kunnen niet gehandhaafd worden in de toekomst, zelfs met een
lagere energievraag en efficiëntere technologieën.
Door hogere gasprijzen zal de publieke opinie over onconventioneel gas veranderen; dit zal
leiden tot hogere acceptatie van onconventionele gaswinning in Nederland.
Europees beleid en internationale verdragen met betrekking tot het beperken van CO2emissies zullen de grootste drijfveren voor de duurzame transitie van de gassector zijn.
Zelfs industriële gebruikers van hoge kwaliteit aardgas zullen duurzame energiebronnen
vinden om aardgas te vervangen.
Zelfs met decentrale gas productie en lokale gasnetwerken zullen de meeste regio's niet
autonoom worden in gasproductie en -gebruik.
Het overschot van elektriciteit uit fluctuerende bronnen (zoals wind en zonne-energie) zal
omgezet worden in gas, bijvoorbeeld waterstof of methaan (power-to-gas).
De huidige gasinfrastructuur zal een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van een CO2transportnetwerk.
Buitenlandse bedrijven zullen dominante spelers worden in de Nederlandse gassector.
Brandstofcellen zullen de geprefereerde keuze zijn voor elektriciteit en warmte opwekking in
huishoudens.
Gas zal olie voor een groot deel vervangen in de mobiliteitssector.
Reductie van broeikasgassen zal laag staan op de politieke agenda. Ontwikkelingen in
duurzame gastechnologieën zullen op een laag pitje staan.
In een waterstofeconomie zal aardgas alleen gebruikt worden in centrale waterstoffabrieken.
Import van vloeibaar aardgas (LNG) zal toenemen; dit zal bijdragen aan de continuïteit van de
energievoorziening.
Lokale of regionale energiebedrijven en -coöperaties zullen steeds belangrijker worden voor
de benutting van lokaal beschikbare energie (biomassa, wind, zon); systeemintegratie en
optimalisatie op lokale schaal.
Micro-WKK's op aardgas, om zowel elektriciteit als warmte op te wekken, zullen boilers
vervangen in huishoudens.
Meest van de beschikbare biomassa zal nodig zijn voor de vanuit de Europese Unie verplichte
bijmenging in brandstoffen. Hierdoor blijft er nauwelijks biogas over voor stationair gebruik.
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Aardgas in huishoudens zal vervangen worden door elektriciteit en stadsverwarming.
Aardgas zal niet meer gebruikt worden als energiebron. Het zal voornamelijk gebruikt
worden als chemische grondstof.
Gascentrales in combinatie met afvangen van koolstofdioxide en opslag (CCS) zullen
belangrijk zijn om te voldoen aan de CO2-reductiedoelstelling.
Aardgas zal van een transitiebrandstof naar een bestemmingsbrandstof gaan.
Aardgas zal belangrijk blijven, aangezien het nodig zal zijn als back-up voor fluctuerende
duurzame elektriciteitsproductie, om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
In plaats van het opwaarderen van biogas tot aardgaskwaliteit, zullen apparaten van de
eindgebruikers aangepast worden aan verschillende gaskwaliteiten.
Duurzaam gas en de toenemende import van verschillende gaskwaliteiten zal leiden tot de
ontwikkeling van verschillende kwaliteitsregio's.
Maatschappelijk draagvlak voor aardgas kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd.
Ongelukken (gas lekken, explosies, natuurlijke rampen, etc.) zullen onvermijdelijk het
draagvlak ondermijnen.
De Nederlandse gassector is niet voorbereid op onvoorziene gebeurtenissen (bijvoorbeeld
een geopolitieke crisis); daardoor zal dat de gassector hard treffen.
Het gebruik van fossiele brandstoffen is zo schadelijk dat we niet kunnen wachten tot we
deze niet meer uit de grond kunnen halen. Als we wachten, zal de temperatuur wereldwijd
met meer dan 2 graden stijgen en hebben we een nog grotere ramp.
De toekomst is te onzeker om specifieke verwachtingen uit te spreken. De gassector zal er
aanzienlijk anders uitzien dan van vandaag.
De gassector met al zijn offshore kennis zou de transitie moeten maken naar duurzame
offshore technologieën zoals wind-, getij- en golfenergie.
Nederland zal een belangrijk gasland blijven. We hebben de infrastructuur al en de
gasrotonde zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.
Een transitie in de richting van een waterstofeconomie zal belemmerd worden door de
samenleving vanwege veiligheidsrisico's.
Er zal meer competitie zijn, kleinere partijen, liberalisering en decentrale opwekking; zoals
we hebben gezien bij de elektriciteitsmarkt.
Om de onafhankelijkheid van buitenlands gas te behouden, zal onconventioneel gas moeten
worden geëxploiteerd.
We moeten zorgen dat we meer winnen uit huidige gasvelden. Exploratie zal op een hoog
niveau gehouden moeten worden en nieuwe bronnen zullen ontwikkeld en geëxploiteerd
moeten worden.
De productie van synthesegas van hout (Bio SNG) zal een toenemend deel van aardgas
vervangen.
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Bijlage 2: Transcript van sessies workshop 1
Aannames
Hieronder volgen de ruwe verslagen van de discussie over de aannames die aan elk
perspectief ten grondslag liggen. Niet alle elementen van deze discussies zijn direct
overgenomen in de beschrijvingen van de perspectieven in dit rapport. Met geel gemarkeerd
zijn de opmerkingen die direct zijn overgenomen. De andere opmerkingen zijn ofwel zeer
specifiek, ofwel ze komen reeds (impliciet of expliciet) voor in de oorspronkelijke
beschrijvingen.

Verdere uitwerking “Wij gaan voor gas”

Actoren
•
•
•
•
•
•

De (upstream) actoren blijven grotendeels hetzelfde
Grote spelers bepalen, zodat decentrale actoren niet autonoom zijn
Verticale integratie gasketen (voor het grootste deel)
Meer producenten
Centraliseren van inkoop gas -> publiek-private inkoopfunctie
Gasbedrijven naar de consumenten, nieuwe allianties

Aannames
•
•
•

Consument blijft ongeïnteresseerd in energie (het moet makkelijk zijn) (1/2/1)
Er zijn voldoende aanbieders van gas.
Europa is een interessante gasmarkt – trekt aanbieders (1/0/1)

Instituties
•
•
•
•
•

Gasbaten blijven belangrijk voor de overheid
In de toekomstige Europese markt moeten zich sterke internationale spelers ontwikkelen
Het gasgebouw is open voor decentrale spelers (hoewel zij weinig invloed hebben)
Grenzen open t.b.v. gasrotonde / vrijhandel
Schoon milieu is EU-beleid

Aannames
•

NVT

Technologie
•
•

Kolenvergassing
Slimme gastechnieken die de Wobbe-band aankunnen

54 / 84

•
•
•
•
•
•
•
•

Gas is niet alleen Methaan maar ook Hythane
Gasnet balanceert elektriciteitsnet (opnemen overschotten, aanvullen tekorten)
Ook koude van LNG gebruiken
Gas nodig voor flexibiliteit?
Kolenbelasting zorgt ervoor dat gas boven kolen komt in de merit order
Gas voor heating i.p.v. stookolie (in Europese context)
Gas voor transport – small scale LNG en CNG wordt booming
Van laag naar hoogcalorisch gas – multigas

Aannames
•
•

Gas krijgt voorrang boven duurzaam / Gas is schoon genoeg (2/3/1)
Gas is goedkoper dan kolen (2/0/2)

Trends
•
•
•
•
•
•

NL schaliegasland 500bcm
Gas zorgt voor verdringing van meer vervuilende brandstoffen als stookolie
Globalisering / internationalisering
Er komt een mondiale gasprijs (bijv. door LNG) – geen koppeling met olie
Biogas blijft beperkt
Duurzaam was slechts een tijdelijke trend

Aannames
•
•
•

Geopolitieke stabiliteit / gas is geen energiewapen (0/0/1)
Klimaatverandering is niet belangrijk (1/2/1)
Er is genoeg gas en dat komt vanuit verschillende landen via een mondiale gasmarkt naar NL
(2/0/2)

Verdere uitwerking “Wij gaan voor hernieuwbaar”

Actoren
•
•
•
•
•
•

Geen vrijheid blijheid; er moet duidelijkheid en politiek leiderschap zijn.
De overheid heeft een regiefunctie. Dat houdt is een combinatie van top-down en bottomup.
Concreet betekent dit dat er een Ministerie voor Energie is, die de regiefunctie op zich
neemt. Orkestratie door semi-overheid.
Het betekent ook dat de burger actieve rol bij besluitvorming heeft.
Burger is niet alleen een ontvanger van energie, maar participeert ook. Energie is dus niet
zomaar energie, maar jouw energie.
Fossiele actoren spelen misschien nog wel een rol, maar als dat zo is zijn ze geherprofileerd
naar duurzaam.
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Aannames
•
•
•

Fossiele bedrijven gemarginaliseerd of geherprofileerd.
Meer bewustzijn bij bedrijven en burgers over eindigheid en ecologische neveneffecten
resources (1/1/0)
Er zijn voorlopers, volgers, en achterblijvers. Niet iedereen zal ‘ ineens’ om zijn, maar
verschillende groepen actoren zullen gefaseerd mee gaan in deze ontwikkeling.

Instituties
•
•

•

Herformuleren van taken en bevoegdheden van actoren in de energie-waardeketen
Overheid regiefunctie is niet top-down en niet bottom-up. Aan de ene kant heeft beleid
draagvlak nodig, aan de andere kant moet er misschien wel eens wat worden doorgedouwd.
Deze spanning was onderwerp van discussie. Uiteindelijk heeft de groep het gehouden op
iets wat zich in het midden houdt van bottom-up en top-down, omschreven als een
regiefunctie.
Er is veel ruimte nodig voor het inpassen van hernieuwbare bronnen. Dit vereist goede
planologie, zowel boven als onder de grond, op land en op zee, op en bij huis.

Aannames
•
•

Overheid regiefunctie, wanneer werkt dat? 1) Kaasstolp weg; zijn er politieke leiders
opgestaan?; 2) de roep om democratie wordt steeds sterker; 3) andere rol media (zie hierna)
De rol van de media verandert. Nu is de media vooral bezig met het (produceren van) de
waan van de dag. Je ziet nu al trends een andere kant op, zoals ‘De Correspondent’ (Rob
Wijnberg) (“De Correspondent is een dagelijks, advertentievrij medium met als belangrijkste
doelstelling om de wereld van meer context te voorzien. Door het nieuws in een breder
perspectief of in een ander licht te plaatsen, willen wij het begrip 'actualiteit' herdefiniëren:
niet om je aandacht te trekken, maar om je inzicht te bieden in hoe de wereld werkt.”). Nu is
dat alleen nog een krant voor hoog opgeleiden, maar deze vorm van media zal voor heel
Nederland worden.

Technologie
•
•
•

•

Mijnbouw blijft nodig voor bijzondere aardmetalen, staal aluminium, koper
Het is niet of-of, maar en en: èn centraal, èn decentraal, èn mixed
De technologie heeft veel ruimte nodig (zie ook het punt hierboven bij instituties). Toch is er
ook veel ruimte beschikbaar. Een voorbeeld: Zonneakkers: 800 miljoen panelen, 150000
hectare, dat is 8% van de vrije ruimte
Recyclen van grondstoffen wordt belangrijk

Aannames
•

benodigde materiaal voor productie windturbines, PV en andere hernieuwbare
technologieën gebaseerd op 2 aannames:
1) recycling (zo veel mogelijk door bedrijven, ontzorgen, diensten i.p.v. producten leveren)
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2) er worden nieuwe mijnen geopend voor bijzondere aardmetalen, staal, aluminium en
koper

Trends
•

•
•
•

Dit heeft te maken met het eerdere punt over politiek leiderschap en regiefunctie overheid.
Er was in de groep discussie over de mate waarin de overheid bepaalde beslissingen moet
nemen om bijvoorbeeld klimaatverandering te voorkomen, zelfs bij onvoldoende draagvlak,
of dat dat echt niet zou kunnen omdat de trend is dat mensen zich steeds meer uitspreken
tegen ontwikkelingen waar ze het niet mee eens zijn. Wordt politieke legitimatie dus
ondergeschikt of wordt maatschappelijke acceptatie nog belangrijker?
Grenzeloos optimisme, maatschappijbreed
Klimaat is de belangrijkste drijfveer – doelstelling is om beneden de 2 graden opwarming te
blijven
Omdat recyclen steeds belangrijker wordt (bijv. materialen om windturbines en PV cellen te
maken) gaan bedrijven diensten in plaats van producten verkopen (1/0/0)

Aannames
•

•

•
•

•

Het grenzeloos optimisme is gegroeid door succesvolle demo’s, boegbeelden, zoals bijv
elektrisch rijden. Ook internet speelt een belangrijke rol omdat optimisme zich via internet
makkelijk kan verspreiden (1/2/0)
Er zijn nu bepaalde maatschappelijke trends, zoals de opkomst van coöperaties en nieuwe rol
van media (zoals De Correspondent). Aanname is dat deze trends doorzetten en zich
materialiseren zodat optimisme verder kan groeien (1/0/3)
Fossiel verhaal + actoren vallen om (3/3/3) , bijvoorbeeld door doorberekenen externe
kosten fossiel (creëren van een level playing field)
Een belangrijke aanname bij de doelstelling om onder de 2 graden opwarming te blijven is
dat deze grens een veilige is. Hierover hadden deelnemers hun twijfels. Ook bij minder
opwarming zouden zich al wel eens desastreuze klimaateffecten kunnen voordoen (1/0/3)
Er is een sense of urgency door allerlei ‘nare’ gebeurtenissen. Hierdoor zullen mensen
overtuigd raken van de noodzaak om volledig hernieuwbaar te gaan (2/3/0)

Verdere uitwerking “Adaptieve gassector in onzekere tijden”

Actoren
•
•
•
•
•
•

Productiebedrijven (upstream olie): nog steeds geloof in olie en gas
Productiebedrijven: geen geloof in klimaatprobleem
Elektriciteitsproductie (m.n. gas): grote zorgen over kapitaalvernietiging en
leveringszekerheid
Verdienmodel van grote bedrijven als RWE moet radicaal anders
Burger: heeft wel zorgen, maar geen idee over handelingsperspectieven
Consumenten: onzekerheid over hoogte energierekening
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•

Reacties op ontbreken politieke visie: apathie, frustratie, lokale initiatieven

Aannames
•
•
•

Het is mogelijk de burger te inspireren voor hernieuwbare energiebronnen, maar moeilijk
Alle bedrijven moeten op zoek naar nieuwe verdienmodellen (2)
Macht van burger neemt toe, maar macht is ook meer verdeeld -> onzekerheid (1)

Instituties
•
•
•
•

Ontbreken van politieke visie leidt tot verschillende publieke reacties
Politiek moet beleid maken voor leveringszekerheid
Er is een gebrek aan gemeenschappelijke positieve visie – NL coalitiemodel
Onzeker: blijft de EU dit efficiëntie en CO2-verlagingsbeleid voeren?

Aannames
•

Politiek is belangrijk op korte en lange termijn – en zwalkend (3)

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Back-up wordt lokaal geregeld – over 50 jaar is geen centrale productie meer nodig
Reserves via veiling
Smart grids lokaal, niet landelijk
Prosumenten: batterijen voor dag/nachtritme
Zomer/winter schommelingen probleem voor power-to-gas?
Grenzen aan de verlaging van de EPC? Onzekerheid over toekomstige warmtebehoefte van
huizen.
All-electric in nieuwe wijken, of toch nog gasbuizen?
Standaard NL oplossing (gas+electra) gaat verdwijnen: eerst komt er lokaal maatwerk,
daarna misschien een nieuwe standaard

Aannames
•

Snelle technologische ontwikkeling

Trends
•
•
•

Gas gaat de woning uit, maar blijft wel in de wijk
Geopolitiek (voorzieningszekerheid) is nu prioriteit, daarna betaalbaarheid; met Oekraïne is
ook duurzaamheid (onafhankelijkheid) weer belangrijk geworden (1)
Invloed van buren op elektriciteitsmarkt; NL is sterk verbonden met D

Aannames
•

Maatschappelijke acceptatie van gaswinning onzeker (schalie, aardbevingen, economische
haalbaarheid)
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•
•
•
•
•
•

Hoe belangrijk vinden we zelfvoorzienendheid en willen we daarvoor blijven betalen?
Door meer hernieuwbare bronnen wordt de vraag naar fossiel instabieler
Er is geen schaarste aan aardgas: het draait om de behoefte en het klimaat
Er is een economisch, politieke en maatschappelijke drive om de eigen gasvoorraad op te
maken
Duurzaamheid is niet belangrijk op eigen merites (1); AL: niet duurzaam om duurzaam
Onzekerheid over prijs van diverse energiebronnen in de toekomst (1)

Verdere uitwerking “Gas in sobere tijden”

Actoren
•
•
•

Huishoudens moeten keuzes maken
Industrie wordt af en toe uitgezet ten bate van essentiële functies
Macht van de NL overheid aangetast, want minder inkomsten

Aannames
•

NVT

Instituties
•
•

Afnemende productie – sobere tijden – gasbaten omlaag
Greep van overheid op energie neemt af – zelf doen met de buurt

Aannames
•

NVT

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terug naar stadsgas
Diversificatie en lokaal
Mensen zijn blij met alle soorten energie
Geen baanbrekende technologieën: wind en zon blijven duur
Maar t.o.v. fossiel ontstaat meer een level playing field, dus er is ruimte voor meer zon en
windenergie
De huidige beschikbare technologieën worden wel beter ingezet
Energiebesparen loont
Meer fluctuatie en eventuele blackouts
CO2 neutrale huizen
Recycling en deeleconomie
Iedereen gaat zijn eigen gas vergisten

Aannames
•

Stagnatie technologie

59 / 84

Trends
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer uitwisseling van energie met buitenland – uit arren moede – wel heel duur
Mensen moeten keuzes maken
Gas wordt duur
Meer creativiteit en zelfredzaamheid van mensen
Minder mobiliteit – ’s zomers thuiswerken en ’s winters verwarmen gedeelde werkplek
Dit perspectief biedt mogelijkheden om in te spelen op politieke destabilisatie (wie minder
heeft, kan ook minder verliezen)
Minder luxeproducten als iPads
Lagere vraag naar energie
Groter deel van inkomen gaat naar energie en voedsel (basisbehoeften)
Economisch/prijs wordt belangrijkste drijver
Meer belastingdruk
Klimaat is niet spannend, eerder gezondheid

Aannames
•
•
•
•
•
•

Economische crisis kan, maar is niet noodzakelijk
Gasproductie daalt (3)
Kosten energie nemen toe (3)
Energiebesparing
Nederland wordt minder internationaal (1) ; maar wel regionaal
Keuzes maken; je kunt niet alles meer (5)

Overig
•

Minder welvaart hoeft niet te betekenen minder welzijn.

Naar aanleiding van discussie
•
•
•
•

Het is fout als je te laat aan alternatieven begint
Het is beangstigend dat dit kan gebeuren
Energie-footprint verkleinen
Dit perspectief is (te) simpel

Verdere uitwerking “Alle energiebronnen zijn nodig”

Actoren
•
•
•

grote bedrijven, gevestigde spelers
overheid dominant plus de Europese samenwerking
consumenten willen wel iets duurzamer, maar niet veel meer betalen.
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•

•

Er is voldoende fundamenteel research & development plus valorisatie op een breed scala
aan energiebronnen en technologieën om nieuwe energietechnologieën op de markt te
brengen.
Industrie gaat minder betalen voor energie, consumenten meer

Aannames
•
•

overheid 'in the lead'
Consumenten betalen meer, industrie minder.

Instituties
•
•

•
•
•

kosten van de infrastructuur worden meer gesocialiseerd en worden meer in rekening
gebracht bij gebruikers
Regulering zal toenemen om level playing field te creëren, om diversificatie te stimuleren en
alle bronnen beschikbaar te houden en om adequaat te kunnen reageren op geopolitieke
ontwikkelingen
beleid wordt weer wat soepeler voor kolen en gas, want klimaatverandering valt mee
Infrastructuur is inclusief opslag van energie (en gas)
Salderen verdwijnt, waardoor een meer intensieve demand response plaatsvindt

Aannames
•
•
•

Technologiekeuzes gesteund door overheidskaders – diversificatie op projectbasis
Diversificatie van bronnen en technologieën is belangrijk
Geopolitieke spanningen zijn belangrijke drivers voor beleid

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterijen nog te duur, maar zullen goedkoper worden, ook andere vormen van
energieopslag zijn verder ontwikkeld en (veel) goedkoper geworden.
Wind op zee wordt gecombineerd met valmeer om opslag te creëren.
LNG en schaliegas worden belangrijker
Er is grote groei van zon PV, doordat het goedkoper wordt, wordt het op grote schaal op
daken geïnstalleerd
Infrastructuur is inclusief opslagcapaciteit voor zowel gas als andere vormen van energie)
kolen en kernenergie blijven belangrijk
Grootschalige biomassa wordt ook gebruikt
Bahlancering van de elektriciteitsnetten (bij toename zon PV en wind) wordt opgelost met
nieuwe technologie
CCS wordt toegepast, vooral bij energie uit kolen
kolencentrales kunnen sneller geregeld worden waardoor voor pieken niet perse
gascentrales meer nodig zijn.
Er is power-to-gas (P2G) koppeling tussen elektriciteitsnet en gasnet
Er is niet alleen power-to-gas, maar ook power-to-product
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•

Er is opslag (vooral batterijen) bij mensen thuis die zonnepanelen hebben

Aannames
•
•
•

Er komt geen doorbraaktechnologie, daarom alle bronnen en technologieën nodig om in de
behoefte te voor zien.
Commodityprijs omlaag; beprijzing leveringszekerheid (capacity) wordt belangrijker en wordt
groter deel van de prijs
Industrie wordt qua energie centraal gevoed; consumenten krijgen hun energie deels
centraal en deels decentraal

Trends
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen armoede vanwege economische focus
Lage CO2 prijzen.
Security of supply (leveringszekerheid) wordt belangrijker
Diversificatie wordt belangrijker
Betaalbaarheid wordt belangrijker dan nu
Duurzaamheid gemiddeld belangrijk
Zon wordt substantieel goedkoper dan wind
De capaciteit om te kunnen leveren wordt belangrijker en de kosten hiervan nemen toe,
energie als commodity wordt goedkoper
Leveringszekerheid van energie krijgt een (hogere) prijs
Energie uit wind in combinatie met goedkopere energie opslag concurreert met kolen
Goedkoop opwekken uitdaging, kan winnaar opleveren
Toename van investeringen in LNG en schaliegas
Geopolitieke dreiging uit Rusland en andere landen is belangrijk

Aannames
•
•
•

Energierekening wordt hoger, vooral voor consumenten
Weinig klimaatverandering
Leveringszekerheid belangrijker dan duurzaamheid en betaalbaarheid

Verdere uitwerking “Entrepreneurs bedienen de markt beter”

Actoren
•

•

Nieuwe aggregator
o Bouwt kleine marktplaats
o Creëert nieuwe diensten
o Koppelt vraag en aanbod
o Heeft programma verantwoordelijkheid
Private netbeheerders of andere meer marktconforme incentives
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•
•
•
•
•
•

Veel individuele huishoudens of collectieven?
Vele private partijen die nieuwe diensten aanbieden zoals meten en opslag. Hiervoor moet
voldoende juridische ruimte zijn.
Markt faciliterende rol van regionale netbeheerders?
‘Whole sale’ markt creëren voor energie
Veel activiteit achter de meter inclusief micro-opslag van elektriciteit.
Nieuwkomers zoals Google, NEST home energiemanagement.

Aannames
•

NVT

Instituties
•
•
•
•
•
•

Terugtredende overheid
In het algemeen geen of weinig regulering van de overheid
Alleen faciliterende overheid
Geen technologiekeuze van de overheid. Dat wordt niet geduld.
Wel een stabiel overheid stimuleringsbeleid via generieke regelingen.
Lokale energiemarkten tussen prosumers.

Aannames
•

Stabiliteit lokaal versus globaal

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biogas
Micro warmte kracht.
Lokale productie van chemicaliën en brandstoffen zoals methanol en ammoniak.
Synergie wordt gezocht tussen industrieën.
Fysiek balanceren van klein naar groot.
Balanceren van fluctuerende windenergie
Warmtepompen.
ICT big data is belangrijk
Micro grid en virtuele powerplants
Groei van NEST's
Slimme laders
Smart home

Aannames
•

NVT

Trends
•

De trend is zelf doen en decentralisatie
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•
•
•

Angst vrij; geopolitiek is geen issue of juist de drijvende kracht voor entrepreneurs.
Volatiliteit van prijzen en technologieën (zoals wkk) en actoren. Dat wil zeggen alles varieert
weer het is een zeer dynamisch perspectief.
Alles is kort cyclisch.

Aannames
•
•

Onder druk worden dingen vloeibaar
Vertrouwen in de markt (liberalisering en privatisering) ontstaat in een rustige tijd (politiek
stabiel klimaat)

Overig
•

•

Welk deel van de markt kan de entrepreneur bedienen? In eerste instantie entrepreneurs =
klein bedrijfje dus deel van de markt, maar verder nadenken toch de hele markt inclusief
grote industriële klanten want;

•

Entrepreneurs kunnen ook grotere entrepreneurs zijn

•

Het kunnen spin-off bedrijven zijn van de akzo’s etc.

•

Het kan ook zijn dat entrepreneurs worden opgekocht door grotere bedrijven

Seizoenfluctuaties bieden ook kansen voor entrepreneurs

Confrontaties
Onzeker en Alle energie (3-5)

Onzeker
•
•
•
•

Alle energie

Meer nadruk op wijk/lokaal niveau
Alles is onzeker
Prijzen per bron onzeker
Nieuwe businessmodellen met risico op
falen

•
•
•
•
•

Veel kolen + CCS en kernenergie
(diversificatie)
Geen doorbraaktechnologie
(technologische winner)
PV-fusie als voorbeeld; opslag
Kleinschalige opslag wordt betaalbaar;
over 30-40 jaar decentrale oplossing
Industrie wordt gesteund, consument
betaalt de rekening

Overeenkomsten
•
•

Steeds meer hernieuwbare bronnen
Voorzieningszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid draaien om elkaar heen
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•
•
•
•

Minder afhankelijkheid van anderen
Seizoensopslag verandert alles (goedkope supply-demand matching)
Sleutel ligt bij doorbraaktechnologieën (maar niet als het nieuwe afhankelijkheden creëert)
Politiek en maatschappij bepalen wat prevaleert (duurzaam, zekerheid, prijs)

Hernieuwbaar, Alle Energie, Ondernemers (2-5-6)

Verschillen
Hernieuwbaar
•
•
•
•

Drijft op maatschappelijke
acceptatie en
burgerbetrokkenheid
Urgentie bij allen door
klimaat
Optimisme over belang en
haalbaarheid van
duurzaam
Doorbraaktechnologie
helpt

Alle Energie
•
•

Ondernemers

Lijkt op Shell beeld
Is er groeiende vraag?

•
•
•
•
•

Optimisme
Leveringszekerheid
minder
Burger respondeert op
onzekerheid; eigen
buffer
Vraagsturing (demand
side management)
cruciaal
Hoe worden
seizoensfluctuaties
opgelost?

Hernieuwbaar, sober (2-4)

Hernieuwbaar
Klimaat belangrijkste drijfveer
Overheid houdt belangrijke regiefunctie
Overheid moet doorrammen of er moet veel
meer draagvlak komen

Sober
Economie belangrijkste drijfveer
Klimaat raakt je niet direct genoeg; het
probleem is niet urgent genoeg; mensen zijn
reactief
Zonnepanelen gaat om geldbesparing;
secundair effect is bewustzijn
Overheid heeft minder energie-inkomsten
en ook minder over energie te zeggen
Peter Sloterdijk: bewustzijn dat het niet
helemaal goed is (huidige economische
systeem)

Overeenkomsten
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•
•
•
•
•

Er gaat iets gebeuren
Eventuele drastische gebeurtenis
Decentraal en coöperatieven worden belangrijker
Recycling
Media laat energie steeds prominenter naar voren komen

Vragen
•

Valt fossiel om?

Onzeker, sober (3-4)

Onzeker
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sober

Prijs is onzeker
Gas is minder krachtig dan in perspectief
staat verwoord; gas houdt zijn rol, maar
heeft geen grote groei meer; m.n. als
warmtebron
Politiek heeft beslissende (maar
zwalkende) stem
Overheid als destabiliserende factor
Er is geen schaarste aan aardgas in de
wereld
De strategie voor de toekomst komt uit
Brussel, EU als driver
Onzekerheid leidt tot ondernemerschap
Het gaat om duurzaam, betaalbaar en
zeker
De argumenten voor hernieuwbare
bronnen verschuiven steeds tussen deze
drie.

•
•
•
•

Politiek heeft weinig meer te stemmen
Wel schaarste, bestedingsruimte
duurder
Met name besparing
Energie wordt duurder in het algemeen,
maar de prijsstijging van fossiel gaat
harder, zodat er toch een gelijk
speelveld ontstaat

Overeenkomsten
•
•
•

Internationale onzekerheid leidt tot lokale oplossingen
Duurzaam neemt toe
Klimaat speelt geen rol voor hernieuwbaar; bij 3 leidt instabiliteit tot decentrale oplossingen,
bij 4 de prijsprikkel van duurdere fossiele brandstoffen.
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Bijlage 3: Transcript van sessies workshop 2
Ronde 1: perspectieven vanuit verschillende actoren
De deelnemers werden in groepen per perspectief verdeeld, waarbinnen werd
gediscussieerd over de mogelijke activiteiten en opties van de vier hoofdactoren: overheid,
groot gas, energiebedrijven en energie-intensieve industrie.

Ronde 1: Gas
Overheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Geen lange-termijn visie
De overheid zal moeten zorgen voor lange-termijn leveringszekerheid ook geopolitiek gezien
Er komt een tijdelijke welvaart boost maar niet duurzame
Van baten fonds bouwen en gebruiken om negatieve consequenties tegen te gaan
Investeren in technologieën om lasten in evenwicht te brengen, bijv. “clean tech”
Zoek nieuwe gas bronnen
Geen investeringen in elektriciteit
Geopolitiek gevoelig (wegens import)
Kolenvergassing (lange termijn)
LNG terminals
schaliegas
CCS of reguleren.
Power to gas
in dit gasscenario is het denkbaar dat elektriciteitscentrales aan de rand van het
elektriciteitsnet staan en lokaler elektriciteit gaan produceren waardoor we het
elektriciteitsnet kunnen uitfaseren.
Gas is het transportmedium voor energie
In dit scenario heeft de overheid beperkte manoeuvreerruimte
overheid wordt lui, belasting innen en geld uitgeven: The Dutch disease
Investeren in Afrika
Toch uiteindelijk focus op energiebesparingen (lange termijn)

Groot Gas
•
•

•

100% aan meewerken
Investeren in :
o versterken van gasnet
o CCS
o Andere gas bronnen (schaliegas)
o Gasunie moet groot worden dus bedrijvenovernames in het buitenland (het is eten
of gegeten worden)
LNG infra (terminals) voor transport
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Energie intensief bedrijven
•
•
•

Blij, zo houden
Geopolitiek kwetsbaar
Lange termijn onzeker

Energiebedrijven
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netten geschikt maken voor multi-gas en P2G
infra voor biogas
Rol voor transportsector en infra; niet overheid maar industrie
Fabrieken en centrales moeten aangepast worden
Uitfasering van het elektriciteitsnet
toestellen en onderdelengeschikt voor mulit-gas moeten ontwikkeld worden en gemaakt
Elektriciteit wordt decentraal
Hoogspanningslijnen weghalen; misschien turbines ook
Ontwikkeling naar stadsverwarming

Ronde 1: Hernieuwbaar
Algemeen: Niemand ligt wakker van gas. We hebben moeite om te verzinnen waar gas
allemaal voor gebruikt wordt.
Groot gas NL
•

•
•
•
•
•

Het exploiteren van gas levert een grote bak met geld; dat willen we dus blijven doen. Als in
Nederland weinig ruimte meer is voor fossiele brandstoffen, dan moet het versneld elders
worden verkocht. Pijplijn naar Rusland of vloeibaar verschepen. Daarnaast kan van
opslagcapaciteit gebruik worden gemaakt als buffer voor tijden van lage
energievoorzieningen.
Organisatie omvormen tot strategische buffer organisatie – verkoop gaat weg.
Zo veel mogelijk kleine velden beleid doorzetten: eerst het duurste gas opmaken.
Andere optie is oppotten van de gasvoorraad, voor gebruik in latere tijden.
Bestaande pijpleidingen kunnen voor andere doeleinden toegepast worden (gas, vloeistof);
voorbeelden van NATO pijplijnen, die nu voor de commerciële luchtvaart worden gebruikt.
Groen gas productie en transport.

Rijksoverheid
•
•
•
•
•
•

Begin top-down met belasting op fossiel en CO2 als disincentive voor o.a. kolen.
NL moet aansluiting zoeken bij andere koplopers als Duitsland om de EU om te vormen: NL is
te klein om het alleen te doen.
EU heeft kennis nodig om om te schakelen.
NL kennis genereren om geld te verdienen door nieuwe technologieën.
Subsidie aan industrie voor minder fossiel gebruikt.
Offshore renewable universiteit.
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•
•
•

KT: geen vergunningen kolen.
MT: financieren omschakeling en uitfaseren d.m.v. gas.
LT: gas ook weg.

Energiebedrijven
De Essents in dit perspectief worden gedwongen om meer lokaal te opereren. Burgers en ecoöperaties worden aandeelhouders van een franchise, waarin de energiebedrijven een
sturende en coördinerende taak op zich nemen. Energiebedrijven worden als het ware
regisseurs. Ze zoeken samenwerking en contact met lokale initiatieven, bedrijventerreinen
etc. Leaseconstructies zodat geen investering nodig is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgers hebben meer macht, maar moeten wel geholpen worden.
Energiebedrijven moeten vooral experimenteren met verschillende constructies voor
decentrale opwek.
Verder ontwikkelen zij windparken, zonneparken, P2G etc. De groen gas initiatieven zouden
kunnen concurreren met groot gas.
Variabele tarieven om gebruik van het netwerk te beïnvloeden.
Lokale smart grids om geheel smart grid te krijgen.
Lobby bij Tennet / Tennetten voor aanleg en versterking net; tegelijkertijd franchisen.
Conflict: onder dwang overige activiteiten loslaten -> selectieproces -> grote eigenaren (RWE,
Vattenfall) knippen bedrijven op in stukken en verkopen ze.
KT: experimenteren met nieuwe lokale constructies. Wat is een handige maat?
MT: splitsing energiebedrijven en netbeheerders ongedaan maken? Is een duurzame wereld
wel een democratische wereld?
Variabele tarieven om gridgebruik te faciliteren.

Energie-intensieve industrie (Tata Steel, DSM, Dow, aluminium, …)
•
•
•
•
•

Zonder grote industrie is het voor Nederland makkelijker om duurzaam te worden.
Lobbyen voor uitzonderingspositie.
Innovatie richting recyclen en circulaire initiatieven. (voorbeeld: recyclen van staal). Minder
energie en minder grondstoffen gebruiken.
Sluiten en verkassen als geen fossiel gebruikt kan worden. Kan niet zonder fossiel!
Data-opslag heeft geen fossiel nodig, dus blijven.

Interacties
Overheid losser ten opzichte van energiebedrijven en strakker ten opzichte van groot gas en
industrie.
Als het gaat om meer dan elektriciteit, dan wordt het pijnlijk. Ergo: je kunt niet zonder fossiel
?!
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Ronde 1: Onzeker
Groot gas NL
Voorafgaand aan de strategieën is het nodig dat de sector creatiever om moet gaan met de
gebouwde omgeving. Productie en distributie blijven belangrijk, maar voor de verdere voorziening
van gas naar de huizen zelf liggen nog vele opties open.
Voor de korte termijn blijft de gasrotonde, deze staat in dienst van de flexibiliteit die de gassector na
moet streven. Verder is het belangrijk dat de gassector zich meer met reputatiemanagement gaat
bezighouden.
Op de middellange termijn moet sector zich meer richten op het verkoopbeleid van het ‘product’ gas.
Daarbij moet men terughoudend zijn met LNG omdat daar prijsontwikkelingen nog onduidelijk zijn.
Wel moet men zich richten op de (lokale) opslag en de manier waarop gas in de wijk verder
gedistribueerd moet worden, waarbij hybride warmtepomp en lokale WKK belangrijk kunnen zijn.
Op de lange termijn zal gas uit het huis gaan, maar nog wel steeds naar de wijk worden
gedistribueerd. Power to gas, groen gas en lokale opslag zijn daarbij belangrijk.

Energie-intensieve industrie
Het is voor de energie-intensieve bedrijven op korte termijn belangrijk om flexibiliteit na te streven
via de eigen installaties, bijvoorbeeld door het gebruik van WKK’s. Verder moeten ze vooral gaan
lobbyen bij de overheid voor uitzonderingen en regelingen in aanmerking te komen die de
lastenverzwaring ten gevolge van het gebruik van duurzamer energie tegengaan.
Op de middellange termijn moet de sector inzetten op hybride vormen van opwekking en gebruik.
Bijvoorbeeld door industriële warmtepompen of groen gas te gaan gebruiken. Ook valt een vertrek
naar het buitenland te overwegen.
Op de lange termijn kan waterstof als energiedrager (uit elektrolyse of aardgas) aantrekkelijk zijn
voor energie-intensieve bedrijven.

Energiebedrijven
Energiebedrijven moeten op korte termijn druk zetten op lagere prijzen. Bovendien moeten ze
agressiever aan marketing gaan doen om in de geflexibiliseerde energie- en utilitiesmarkt te
overleven. Daarbij zouden nieuwe niche spelers kunnen ontstaan.
In de middellange termijn zal er concurrentie tussen warmte, elektriciteit en gas in de wijk ontstaan.
Er treedt een fragmentatie op in de markt. Schaliegas, kleine innovatieve bedrijfjes, prosumers,
lokale overheden die een eigen op corporatieve basis elektriciteitsbedrijf beginnen, etc. zullen alle
een plaats krijgen.
Op de lange termijn zal de sector vooral moeten investeren in duurzame gasbronnen.
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Overheid (rijk)
De overheid voert een beleid van pappen en nathouden. Innovaties in energie worden gestimuleerd,
maar op een wispelturige wijze. De nationale overheid zal zich daarbij voegen naar het Europese
beleid.

Ronde 1: Alle energie is nodig

Groot gas NL
Korte termijn (<2020):
• Vasthouden aan gasrotonde
Middellange termijn (2020-2030)
• Vergroten LNG import
• LNG aanbieden en stimuleren voor transporttoepassingen
Lange termijn (2030-2050)
• Inzetten op power-to-gas en groen gas

Energie-intensieve bedrijven
Korte termijn (<2020):
• Energieprijs gedreven, voorzieningszekerheid zeer belangrijk
• Energiebesparing verbeteren
Middellange termijn (2020-2030)
• Ontwikkelen van alternatieve bronnen die hoge temperatuur warmte kunnen leveren en de
voorzieningszekerheid verbeteren op het gebied van(diepe geothermie, biogas & LNG
• LNG aanbieden en stimuleren voor transporttoepassingen
Lange termijn (2030-2050)
• Verder ontwikkelen van groen gas en waterstof, Inzetten op power-to-gas

Energiebedrijven (inclusief Gasterra)
Korte termijn (<2020):
• Concurrentiepositie in stand houden of verbeteren via prijsverlagende acties
• Meer onderscheid maken tussen B2B en B2C (bijv. voor B2B automatisering van het
rekeningverkeer en voor consumenten verder gaan met speciale marketing tools
ontwikkelen)
• Ook automatisering rekeningen verkeer tussen netwerkbedrijven en energiebedrijven
Middellange termijn (2020-2030)
• Ontwikkeling van schaliegas
• Opschaling en verbeteren concurrentieposities via overnames, fusies en joint ventures
waardoor de kleinere energiebedrijven zullen verdwijnen.
Lange termijn (2030-2050)
• Er komt een aanbod van grote energiebedrijven en sterke niche spelers
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Overheid (rijk)
Korte termijn (<2020):
• Vasthouden aan gasrotonde
• Energiezekerheid wordt belangrijker in beleid (bijv. stimuleren van gasopslag)
• Minder verdergaand liberaliseren van energiemarkt (op zich nemen van planningsrol van
SEP, Gasunie en Tennet dichter bij overheid brengen/houden)
• Instellen van capaciteitsmechanismen
• Nucleaire optie in de lucht houden, overwegen van nieuwe nucleaire centrale(s)
• Ontwikkelen van Europese samenwerking, binnen Europese afspraken en kaders ontwikkelen
landen nationaal beleid
Middellange termijn (2020-2030)
• Mogelijk maken schaliegas
• Voortzetten korte termijn beleidsopties
Lange termijn (2030-2050)
• Energiebronnen en technologieën ondersteunen die niet uit kunnen in de markt via subsidies

Aanvullingen voor andere actoren
Lokale overheid krijgt minder ruimte, want rijksoverheid trekt regie voor energievoorziening naar zich
toe.
Consumenten en burgers zijn betrokken in decentrale opwekking, maar blijft beperkt, omdat de
nadruk op grootschalige duurzame energie komt te liggen.
MKB is belangrijk voor installatie van PV en andere decentrale opties. Momenteel raken installateurs
bekend met installeren PV panelen, maar de kennis op gebied van o.a. warmetepompen, wkk is nog
beperkt en dient uitgebreid te worden.
Kennisinstellingen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe innovaties en bronnen.

Er treedt verdergaande samenwerking binnen EU op, maar binnen afspraken en kaders
ontwikkelen landen eigen beleid dat moet voldoen aan en bijdragen aan EU beleid en
afspraken.

Ronde 1: Entrepreneurs
Overheid
•
•
•
•
•
•
•

Moet leveringszekerheid faciliteren
Gemis aan gas inkomsten (€ 12.000.000.000 plus andere belasting) ->gaat op zoek naar
nieuwe inkomsten via belastingen want overheid moet (?)nog gas infra onderhouden
Burger zoekt naar vermijden van belasting.
Energie is belasting en ook vastrecht kosten.
Zal remmen, niet stimuleren maar…
..marktwerking ook goed voor overheid
Zal mee-ondernemen
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•
•
•
•
•

Zal overheid wel of niet economische groei stimuleren? (economisch groei = toename
energieverbruik)
Loskoppelen van overheid beleid/visie
Infrastructuur te gelde maken
Kosten voor uitbreiding elektriciteitsinfrastructuur
Zoekt generieke regelgeving en regulering

Groot Gas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beide zitten erin: conventioneel en onconventioneel gas en…
Conservatief sector maar het moet veranderen
Weinig last van gasrotonde
Grote gasbedrijven brokkelen misschien af, maar 40% zal wel overleven
Regionaal net open voor entrepreneurs
Distributie net afstoten -> regionale niveau
Onderzoekt rol in nieuwe markten
Multigas
Lokale netten die ontstaan uit lokale initiatieven beheren
Gasunie focus op grote energievragers 80 bar transport en 40 Bar regionaal blijft de backbone infrastructuur
Kansen zijn:
o Opslag van energie
o Transportsector op gas: treinen, schepen, auto's, bussen

Energiebedrijven

•
•

Zien kansen--gas of elektriciteit, maakt niet uit
Strategie is om te faciliteren maar niet commercieel

Energie-intensieve bedrijven
•

•
•
•
•
•

Hoe houd je de grote energie intensieve bedrijven in Nederland? Zij willen:
o zekerheid
o lage kosten
o gelijk speelveld
Goed, mits lage prijzen en leveringszekerheid
Transport gaat op gas: treinen, schepen
Wil geen regels, in eigen handen nemen
Deregulering
Eigen centrales bouwen mogelijk
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•
•
•
•
•
•

We krijgen tweedeling: groot netwerk + kleine ondernemingen
Meer zekerheid anders productie verplaatsen naar het buitenland
Geopolitiek kwetsbaar
Lange termijnen mogelijk?
Kans of bedreiging?
Robuust system moet in stand gehouden (door overheid) maar ruimte creeren voor klein
initiatieven

Ronde 2: actoren vergelijken hun strategieën per perspectief
Ronde 2: Overheid

Perspectief

Wij gaan voor gas

Wij gaan voor
hernieuwbaar

Onzekere toekomst

Sobere tijden

Strategie
• Strategie ontwikkelen voor toekomst zonder aardgas uit eigen
bodem en inkomsten uit gas in fonds stoppen hiervoor
• Energiebesparing stimuleren om langer gas te houden en 20/20/20
te halen
• Multi-gas stimuleren & gasrotonde
• Alle soorten gas stimuleren (groen, LNG, schaliegas,
onconventioneel)
• Overheid handhaaft bezit robuuste landelijke netten voor gas en
elektriciteit
• Tax instellen op zowel Co2 als fossiel
• Inzetten op kennismaatschappij en duurzame techniek/ innovatie/
cleantech als alternatief voor zware en energie-intensieve industrie
• Bottom-up (MK & burger coöperaties) energieproductie stimuleren
waarvoor overheid stimulerende kaders moet zetten
• Overheid maakt consistent beleid en kaders en werkt Europees
samen hiervoor
• Investeringsstrategie in hernieuwbaar en krijgt ROI waarmee
huidige inkomsten van gas (12 miljard) en energieheffingen te
gecompenseerd kunnen worden
• Overheid handhaaft bezit robuuste landelijke netten voor gas en
elektriciteit
• Overheid heeft sterk wisselende (zwalkende) strategieën
• Wel stimuleren innovatie, maar ook hier inconsistent en wisselende
prioriteiten
• Nationale overheid volgt Europees beleid (EU zet kaders
waarbinnen rijksoverheid beleid kan uitvoeren
• Wisselende prioriteit tussen de pijlers voorzieningszekerheid,
duurzaamheid en betaalbaarheid
• Door weinig sturende overheid meer ruimte voor lokaal beleid
(rijksoverheid maakt ruimte voor lokaal beleid)
• Overheid handhaaft bezit robuuste landelijke netten voor gas en
elektriciteit
• Beleid voor energiebesparing (want energie is duur)
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•
•

Wij willen energie

•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneurs

•
•
•
•
•

Overheid trekt terug, burger moet eigen keuzes en voorzieningen
treffen
Overheid handhaaft bezit robuuste landelijke netten voor gas en
elektriciteit
Voortzetting gasrotonde strategie
Nucleaire optie wordt in de lucht gehouden
Diversificatie is ook EU beleid, maar rijksoverheid maakt eigen
diversificatiekeuzes
Reguleren en stimuleren capaciteitsmechanismen (opslag &
planning)
Stimuleren van innovaties (die het niet redden in de markt) en
educatie (om energiekennis bij burgers te vergroten)
Stopzetten van liberalisering energiemarkten, mogelijk gedeeltelijk
terugdraaien
Overheid handhaaft bezit robuuste landelijke netten voor gas en
elektriciteit
Weinig verduurzamingsbeleid, want klimaatverandering valt mee
CO2 belasting
Kaders zetten waarbinnen ondernemers en markt hun werk kunnen
doen (Vermindering regeldruk)
Beleid richt zich op voorzieningszekerheid
Overheid handhaaft bezit robuuste landelijke netten voor gas en
elektriciteit en faciliteert MKB georiënteerd decentraal systeem.

N.B. let vervolgens ook op de vraag of deze strategieën elkaar versterken of verzwakken!
Conclusies
Overheidsbeleid hangt sterk af van de aannames, daardoor zijn weinig
robuuste/gemeenschappelijke strategieën mogelijk. Wel is het mogelijk om perspectieven te
clusteren en kunnen enkele opmerkingen gemaakt worden over strategieën die in alle of
meerdere perspectieven voor komen
In alle perspectieven blijft de overheid eigenaar (landelijke) energienetten voor gas en
elektriciteit, op lokaal en regionaal niveau kan dit verschillen tussen de perspectieven
In (bijna) alle perspectieven is innovatiebeleid voor energie(technologie) belangrijk, maar de
focus is verschillend per perspectief
Voorzieningszekerheid, duurzaamheid, betaalbaarheid in alle perspectieven van belang,
maar prioriteit in beleid is verschillend

Ronde 2: Energiebedrijven

Perspectief

Strategie
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Wij gaan voor gas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schepen, auto’s, bussen, treinen op gas
Ontwikkel infra voor transport op gas
Elektriciteit kan eruit/decentrale opwek
Wat te doen met de elektriciteitscentrales?
Multi-gas infra
Wel investeren in power to gas en groen gas
Lobbyen voor gas->Ministerie van Gas
Mogelijk nieuwe prijsoorlog
B2B
International niveau
o Inzetten op handel
o Market
o Marketing
o Strategie incl. overnames en fusies

Karakteristieken:

Wij gaan voor
hernieuwbaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moet groot worden
Inflexibel (=niet robuust)
Internationaal
Business as usual leidt tot faillissementen
Elektriciteitsbedrijven moeten samenwerken met bijv. met
coöperatieven of lokalen om te overleven
Worden regisseur van energie bron gebruik
Regie nodig (bijv. om intermittency te reguleren)
Beheer lokale netten
Verdwijning energie-intensieve industrie wegens kosten en security
of supply/niet genoeg energie
Samenwerking met bedrijven en consumenten
Zwaar investeren in biomassa, wind en zon
Coöperatieven en consumenten betalen investeringen
Kansen op de energiemarkten in verband met fluctuerende vraag en
aanbod onder te verdelen naar korte, midden, en lange termijn.
Minder Europe nodig, sterk NL en lokaal gericht

Karakteristieken:
•

Onzekere toekomst

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economie gaat plat voor energie-intensieve bedrijven; industriële
productie verdwijnt
Nationaal
Flexibel
Samenwerking belangrijk
Grote lobby, gezamenlijk om politiek verstandig in energiebeleid te
krijgen
Burger krijgt meer macht dus meer marketing nodig om klant aan
zich te binden
Ontwikkel beleid zelf i.p.v. overheid
Deel van overheid in huis nemen om zekere toekomst te regelen
Meer onderzoek en innoveren zelf doen, in huis kennis en
innovaties nodig
Alles korte termijn—contracten, beleid, plannen
Veranderingen kleinschalig
Moet flexibel blijven
Moet niet conservatief denken of doen; eist out-of-the box denken
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•
•
•
•
•
•

Klantenstrategie moet verschuiven; er is meer binding nodig
Meer Europees-beleid omdat Nederland onzeker is
… maar ook focus op lokale overheid waar dan dingen mee te
regelen zijn en meer zekerheid kan worden verkregen
Meer marketing en nieuwe verdienmodellen nodig
Veel lokale initiatieven want die creëren hun eigen zekerheid
Veel meer korte-termijnbeleid geen lange-termijncontracten geen
grootschalige investeringen

Karakteristieken:

Sobere tijden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleinschalig
Korte termijn
flexibel
Moet creatief dus goedkoop met innovaties/veranderingen omgaan
Energiebesparing is de belangrijkste concurrent
Diversificatie van dienstenpakket
Weinig geld maar fossiele worden steeds duurder->lokale
hernieuwbaar
Joint ventures, fusies
Efficiënter opereren
Maatschappelijk belang speelt in de achtergrond
Thermostaat lager, dus wollen sokken en truien verkopen
(diversificatie)
Moordende concurrentie
Faciliteren van creatieve innovatie
Gebruik kou van LNG
Investeer in de beste werknemers, dus faciliteren van innovatie
Monteurs zijn tevens taxi of pakketdienst (convergentie van
diensten) alles moet zuiniger en efficiënter

Karakteristieken:

Wij willen energie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korte termijn
Diversificatie
Stimuleert creativiteit
Samenwerking voor innovatie
Enorm prijsoorlog
Veel nieuwe energiebedrijven
Joint ventures, fusies
Nieuwe vorm marketing campagnes—breed scala, van alle
bedrijven van de verschillende energiebronnen
Innovatie, met name door kleine bedrijven, belangrijk
Naar buiten kijken
Actief nieuwe bronnen zoeken
Moet diversificatie energiebronnen
Lobbyen met regerend partij (kort termijn)
Investeringen in innovatieve technologieën
Internationale bedrijvigheid op veel verschillende markten
Het wordt een dynamische markt; bedrijven komen en gaan

Karakteristieken:
•
•

Internationaal
Samenwerking belangrijk
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Entrepreneurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibel
Faillissementen
Faciliteren van ontwikkelingen in meerdere energiedragers
Consumenten zijn aandeelhouders
Lokaal
Kleinschalig
Ontwikkeling warmtenetten
Geld is er, kennis is er
Meer IT voor meten en verrekenen
Kansen voor energiebedrijven
Faciliterend voor entrepreneur
Grote industrie verdwijnt
decentralisatie

Karakteristieken:
•
•

Klein
Lokaal

Ronde 2: Energie-intensieve industrie

Algemeen: Nederland is sterk, maar de thuismarkt is klein. De eisen die aan de industrie
gesteld worden moeten wel passen in een internationaal perspectief. Zorg dat je in de
benchmark bij de besten behoort. De industrie heeft altijd uitdagingen met tijdelijke
winners.
Elektrisch is veel mogelijk, maar dat kost meer geld/energie.
Industriële complexen zijn vaak al sterk geïntegreerd. Het zijn continu-processen die niet
makkelijk te stoppen zijn.
Robuust: energiebesparing en internationaal competitief blijven. Daarnaast lobby om de
koplopers te faciliteren.
Perspectief

Strategie

Wij gaan voor gas

Wij kunnen voort. Dit is een “better than usual” perspectief. Leidt
mogelijkerwijs tot luiheid, maar er is genoeg internationale
concurrentie. Toch focus op applicaties waar minder alternatieven
voor zijn; andere processen die gas/elektra gebruiken.

Wij gaan voor
hernieuwbaar

Onzekere toekomst

Energie-intensieve industrie zal laatste gasverbruiker blijven.
KT: lobby voor uitzondering
MT/LT: elektrificeren en innoveren; vergt veel innovatie en
vertrouwen van de overheid; kijk uit met verbieden wat in de rest van
de wereld wél gebeurt; geen anti-industriële maatregelen; regel het
internationaal; heeft een minimaal perspectief voor 20 jaar nodig
KT: flexibiliteit speelt een grote rol -> gasinkoop bij lage prijs; lobby
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om energiekosten laag te houden
MT: hybride oplossingen / industriële warmtepomp / groen gas / H2
Sobere tijden
Wij willen energie

MT: alternatieven voor stoom, zoals geothermie
MT: omschakelen naar groen gas
LT: H2 als brandstof (via elektrolyse of gas reforming); uiteindelijk ook
als feedstock
LT: vergt een transitie in eisen aan materialen: de koolstof uit kolen
voegt in de staalindustrie toe aan kwaliteit staal

Entrepreneurs
De backbone van de maakindustrie zit ergens anders.
Harder werken en innovatief blijven. Minder regels.

N.B. let vervolgens ook op de vraag of deze strategieën elkaar versterken of verzwakken!

Overige opmerkingen: systeembenadering nodig, met backup, flexibiliteit, en beter
geïntegreerde netten. Integratie van industrie en energie-politiek.
Ronde 2: Groot gas NL

Algemeen: tijdshorizon verschilt tussen perspectieven!
Perspectief
Wij gaan voor gas

Wij gaan voor
hernieuwbaar

Strategie
Niets afbouwen
KT: investeren in leidingen
MT: groei, overname buitenlandse bedrijven, CNG, LNG voor transport,
nieuwe bronnen aanboren
LT: All-gas society, bijv. brandstofcellen; verdrijven elektriciteitsnet
Decentraal groen gas goedkoopste manier om energie te verplaatsen of op
te slaan
Strategie: gebruik infra/pijpen slim voor andere gassen/doeleinden
(bio) LNG in transport – infra-ontwikkeling en handel; bunkering;
tankstations
KT: aardgas uitverkoop
MT: vloeibaar maken, exporteren, of oppotten (AL: dat laatste kan niet als je
het al verkocht hebt!)
LT: energiehandelaar, maar niet in gas; opgepotte gas strategisch inzetten;
pijpleidingen voor andere doeleinden
Groen gas / P2G (?) compatibel
Deels overlap met andere perspectieven: - gasrotonde alleen korte termijn; LNG nog voorzichtiger; - KT strategie die past in uitfaseren

79 / 84

Onzekere toekomst

Duurzaam gas produceren in bijv. Sahara met bestaande infrastructuur
transporteren (vloeibaar maken via tankschepen; efficiënter dan met
kabel??)
KT/MT: reputatiemanagement: rol bevechten en zorgen voor een aandeel in
de energievoorziening
Gasrotonde (?) flexibiliteit in gassysteem bevorderen
LNG voorzichtig uitbouwen en vraagontwikkeling in de gaten houden
MT/LT: gas niet in woning, maar wel in wijk; lokale rol gas -> lokale
flexibiliteit

Sobere tijden
Wij willen energie

Entrepreneurs

KT: vasthouden aan gasrotonde en uitbreiden
MT: uitbreiden LNG infrastructuur; LNG in transport stimuleren
LT: P2G, groen gas
Positie van gas t.o.v. andere verankeren / taartpunt vergroten
KT: verzetten om tijd te winnen, daarna voegen naar de ontwikkelingen;
leveringszekerheid; P2G / Groen gas
MT: energie-intensieve industrie blijft draaien op gas; regionale 40-bar net
open voor entrepreneurs (meer gaskwaliteiten); Gasterra slankt af
LT: regionaal 40-bar net afstoten cq. samengevoegen met distributienet;
splitsen van hogedruk transportnet Compatibel met andere perspectieven.

Ronde 3: Einddiscussie
Groot gas NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik van de infra voor andere doeleinden (bijv. biogas) afhankelijk van perspectief
Decentraal biogas
Voorkomen overcapaciteit
Grootschalig duurzaam – groen gas productie bijvoorbeeld in Sahara
Regionaal 40-bar net open voor verschillende kwaliteiten
(bio) LNG in transport / wegtransport, scheepvaart
Bewustwording en educatie over energie (energie is niet elektriciteit; eenheden en
hoeveelheden) “door een buis kan meer dan door een draad”
Conflict in tijdshorizon
Gas raakt op, dus de infrastructuur is wat er over 30 jaar nog spannend is
M.n. groen gas en biogas / P2G
Past bij lokale initiatieven en huishoudens, niet bij industrie
Gasunie niet open genoeg om op de toekomst voor te bereiden
Werken aan reputatie
Gasterra en energiebedrijven breken op (behalve in het “gaan voor gas” perspectief)
Rolverdeling Gasunie en distributiebedrijven kan veranderen; in hoeverre is er een
decentrale wil om te betalen?
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•

Voor mono-gasbedrijf kun je elektrische autarkie bieden

Energie-intensieve industrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het zijn mondiale spelers, die rekening moeten houden met concurrentie en ook de optie
hebben om te verhuizen.
Nederland is een kleine markt, dus is altijd onderhevig aan internationale trends en markten.
Grondstof gas kan niet zomaar vervangen worden (chemie, staal).
Nieuwe energietechnologie zoals industriële warmtepomp en op lange termijn H2
Flexibiliteitsbehoefte.
Hybride oplossingen – deels elektrificatie.
Innovatie is van groot belang (van ETS naar innovatie)
Altijd goed om energiekosten te beperken/besparen
LT: innovatie, nieuwe technologie en hybride oplossingen; echter: interne back-up is duur en
willen we de kosten dragen zonder concurrentie te verliezen?
De optie om aan- en uit te schakelen is er niet of weinig.

Overheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richt zich op: infrastructuur & regulering, kennis & innovatie, nieuwe vormen van gas, rol van
Europa, bottom-up, belastingen, en regeldruk & marktwerking.
Infrastructuur blijft publiek, maar in verschillende vormen
Kennis en innovatie is altijd belangrijk (in mindere mate bij sobere wereld)
De kracht van de overheid verschilt sterk: bij 1,2,5 sterk, terwijl bij 3,4,6 minder
Rol van Europa wordt groter, behalve bij het sobere perspectief
Sterker bottom-up in 2,3,4,6, en het wordt gestimuleerd in 2,3,6
Regeldruk, marktwerking, belastingen spelen een belangrijke rol
Overheid zou stabiliteit moeten geven en niet een flipperkast zijn; echter, overheid heeft
weinig middelen
Inzetten op energiebesparing

Energiebedrijven
•
•

•

1+5 lijken op elkaar: internationalisatie, innovatie, multi-fuel; bij 1 is er meer zekerheid in de
toekomst
2+6 is voor de ondernemers, lokaal gericht; er moet samengewerkt worden met gemeenten
en andere lokalen; landelijk niveau is minder belangrijk; Enexis/Liander gaan faciliteren –
gebruikers krijgen meer macht over bronnen
3+4 alleen KT zekerheden; hier moet helemaal out-of-the-box gedacht worden en we
moeten heel innovatief blijven.
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Algemene discussie
•
•
•
•

Erkenning dat energie-intensieve industrie mondiaal opereert
Gas kan fungeren als systeemfacilitator; back-up functie en P2G opslag.
Flexibiliteit is robuust
Transitie kost geld
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