
diedaling zal dekomende jaren verder
doorzetten.

Inmiddels is op eenaantal plaatsen in
dewereldhet omslagpuntbereikt en is
zonne-energie daar goedkoperdan fos-
siele energie.Dit is ondermeerhet geval
inAbuDhabi enArizona.Doorde ver-
dereprijsdalingen zal zonne-energie op
steedsmeerplaatsengoedkoperworden
dan fossiele energie.Ookwindenergie
op land is op eenaantal plaatsen inde
wereld inmiddels goedkoperdanelektri-
citeit uit fossiele energiebronnen.Vorige
maandwerdbekenddat eennieuwwind-
park voordekust vanBorssele straks
stroom levert voordehelft vandeprijs
van eenwindparkdat drie jaar geleden in
gebruik is genomen.Elektriciteit uit een
kolencentrale is nunoggoedkoperdan
uit ditwindpark,maardeprijsdaling van
windenergie is spectaculair en verdere
prijsdalingenworden verwacht.

Ermoet ook eenoplossingkomen
voorhét grotebezwaar tegenduurza-
meenergie, namelijk dat deze alleen
beschikbaar is als de zon schijnt of als
hetwaait,maar vaakniet opdemomen-
tendat je energienodighebt.Ookhier
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In2007namdepolitiekhet besluit
drienieuwekolencentrales te
bouwen. Toenwas al langbekend
datweonzeCO2-uitstootmoeten
reduceren.Dit besluit toont aan
dat een langetermijnvisie over het

terugbrengen vandeCO2-uitstoot inNe-
derlandbij depolitici ontbrak.Denieu-
we centrales zijn vorig jaar inproductie
gegaan.Nederland staat nu voorlaatste
opdeEuropeseduurzaamheidslijst.

Daaromroepenpolitici datNederland
dezelfde kolencentraleswaar zij tien jaar
geleden ja tegenhebbengezegdnuweer
zo spoedigmogelijkmoet sluitenomde
CO2-uitstoot te verlagen.Dit iswel een
kostbaar besluit. De energiebedrijven
diedeze centraleshebbengebouwd
omzedertig jaar te kunnenexploiteren
zullen terecht een forse schadeclaim
neerleggenbij deoverheid. Volgensmi-
nisterKampvanEconomischeZaken zal
eendergelijk besluit debelastingbetaler
€7mrdkosten. Als depolitiekbesluit
dezekolencentrales te sluitengetuigt dit,
net als in 2007, vanhet ontbreken van
een langetermijnvisie enmaaktdepoli-
tiek tweekeer dezelfde foutwaardeNe-
derlandsebelastingbetaler de rekening
voor gepresenteerdkrijgt.

Gelukkig zijnweniet alleen afhan-
kelijk vandepolitiek,maar zorgen
technologischeontwikkelingen voor
oplossingen voorhet klimaatprobleem.
Wemoetenhoedanook stoppenmethet
verbranden van fossiele brandstoffen.
Fossiele brandstoffen zijnhet asbest
vande toekomst.Deopwarming vanhet
klimaat schreeuwt omeen transitie naar
duurzameenergie.Dankzij de technolo-
gischeontwikkelingenwordt dit nuook
economisch rendabel.Deprijs vanduur-
zameenergie is snel aanhet dalen en

Marktwerking leidt vanzelf tot sluiting kolencentrales
Kabinet doet er verstandig aan afkoopsom van €7mrd te steken in duurzame energie en niet in het afbouwen van kolenstook
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Komende jaren zal de
productie van duurzame
energie snel toenemen,
tegen steeds lagere kosten

brengt technologischeontwikkeling een
oplossing.Deopslag vanelektriciteit
wordt snel goedkoper.Dit is een echte
‘gamechanger’wanthierdoor kunnen
wedeproductie van elektriciteit loskop-
pelen vande consumptie ervan.

Deze combinatie vangoedkopeduur-
zameenergie engoedkopeopslagwordt
dedoodsteek voordeproductie van elek-
triciteitmetbehulp van fossiele brand-
stoffen.Ditwordtnog versterkt doorhet
gegevendat dekosten voordeproductie
vanduurzameenergie vooral bestaanuit
stichtingskosten. Eenwindmolenof een
zonneparkbouwenenplaatsen is duur.
Maar als ze eenmaal draaien enelektrici-
teit produceren zijnde variabele kosten
erg laag. Eenmaal geïnstalleerdblijven
zij elektriciteit produceren, ook als de
prijs laag is. Bij deproductie van fossiele
elektriciteit zijnde variabele kosten veel
hoger, omdat er gas, olie of kolenwor-
den verstookt.

Dit betekent dat een fossiele elektri-
citeitscentralemet verlies draait, zodra
deprijs van elektriciteit lager is dande
variabele brandstofkosten. Vanwegede
vaste kosten is tijdelijk stilleggen vaneen
centrale eveneensduur.Dekomende
jaren zal deproductie vanduurzame
energie snel toenemen, tegen steeds la-
gere kosten.De rentabiliteit van fossiele
energiecentrales daalt enwordt opeen
bepaaldmomentnegatief.De energiebe-
drijven zullen concluderendat verdere
exploitatie verlieslatend is en zelf het be-
sluit nemende centrales te sluiten.

Het kabinet doet er verstandig aan€7
miljard te investeren innieuweduurza-
meenergieprojecten endit geldniet uit
te gevenaan sluiting vandekolencen-
trales.

HansMolenaar is partner en chief in-
vestment officer bij IVMCaringCapital.
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