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D
e afgelopenweekwashet
chaos inTexas, de energie-
producerende staat inde
Verenigde Staten, als gevolg
vandekoudegolf.De falende
stroom-,water- engasvoor-

zieningenmaakten vangrote delen vande
staat een rampgebied.Hetwasde zoveel-
ste aanwijzingdat producenten innauwe-
lijks gereguleerdemarkten, zoals die in
Texas, geen voorzorgsmaatregelennemen
voor extremereweersomstandigheden.

Als klapopde vuurpijl ploftenbij de
klantendiewél energie geleverdkregen
immenshoge rekeningenopdemat. Een
cadeautje van eenongereguleerdemarkt,
waar grote schaarste enormeprijspieken
veroorzaakte.Hetnoodzaaktede gouver-
neur vanTexas,GregAbbott,maatregelen
tenemen.

Voorzieningszekerheid is eengroot pu-
bliek goed, juist in eenperiode van crisis.
Het is in veel landenendeelstaten een
prioriteit vanhet energiebeleid,maarde
invulling verschilt enorm.Veelalwordt
hierbij gedacht aan structurele import-
afhankelijkheid endemogelijkheidom
slachtoffer teworden vangeopolitieke
spelletjesmetde aanvoer van energie.De
discussie over de afhankelijkheid vande
aanvoer vangasuit Rusland ishiervan een
goed voorbeeld.

VOORZORGSMAATREGELEN
Tochbeginnendemeeste ongevallenmet
leveringszekerheid vaker in eigen landdan
inhet buitenland. IndeVerenigde Staten
kan ik zo een rijtje vangebeurtenissen
noemenwaarbij de energievoorziening
ernstigwerd verstoord endepublieke
dienstverleninguitviel. Deze zijn allemaal
gerelateerd aan regelmatig terugkerende
weersomstandigheden, zoals tropische
stormenenextreme vrieskou. Zonder over-
heidsregulering investeert demarktniet in
voorzorgsmaatregelen.De autoriteiten in
Texashebbenwatuit te leggen, lijktme.

Wat lerenwedaarvan, enwat doenwe
metdie lessen?De verantwoordelijkheid
voorpiek ennoodlevering vangas aan
kleinverbruikers ligt inNederlandbij ex-
treemweerbijGasunieTransport Services
ende leveringszekerheid van stroom is

belegdbij Tennet.Dekostenhiervoor zijn
niet bij demarktpartijenneergelegd, om-
wille vandegekozenmarktinrichting.

Hoedat inde (bestwel nabije) toekomst
verdermoet, alsGroningennietmeerpro-
duceert en er centralesmogelijk sluiten,
is nogniet echt duidelijk.Het lijkt erop
dat gascentrales indeovergangsperiode
eenbelangrijke rolmoeten spelen inhet
leverenbij vraagpieken.Nederland rekent
op voldoende aanvoer vangasop internati-
onalemarkten, zonder vanmarktpartijen
te eisendat zedit voor langer daneen jaar
contractueel vastleggen.

HetNederlandse voorzieningszeker-
heidbeleid is dus, bijmijnweten, nogniet
geheel aangepast aandenieuwe vraag- en
aanbodomstandigheden. Een verrassing à
laTexas ligt opde loer voor onoplettende
consumenten, als bij extreemweerhun
gas voordehoofdprijsmoetwordenaan-
getrokkendoor concurrentiemet andere
markten.Ditwordt enigszins gedempt
doorde gemiddelde spreiding vande ener-
gierekeningover deduur vaneen jaar.

Dediscussie over de inrichting vanNe-
derland is losgebarsten.We zien veel pu-
blicaties overhet falen vande staat, of op
zijnminst het veronachtzamen vandepu-
bliekedienstverlening.Het lijktmedaar-
omeengoed ideeomookde zekerheid van
onze energievoorziening indiediscussie
mee tenemen.Alswedat duidelijk en re-
alistischdoen, bevorderenwehet vertrou-
wen inde energietransitie.

Maakhet veranderprocesdaarombe-
spreekbaar, en laat debetaalbaarheid en
de zekerheiddaarbij aandeordekomen.
Bespreekookdedraaglast vandeomge-
ving enhet energiesysteem,bijvoorbeeld
overwaar enhoe zonenwindgoedkunnen
bijdragen indeomslag.

BLAUWDRUK
Ondanks alle klimaattafelsmissenwenu
eenblauwdruk, eenhelder plan voorde
volgorde vande stappen inhet energie-
transitieproces.Hoegaanwede verschil-
lendebelangenafwegen, nuen indeko-
mende jaren, zonderdepubliekebelangen
uit het oog te verliezen?

In verkiezingstijdwordt veel gesproken
overhet ‘nieuwe verhaal’ datNederland

moet klaarstomen voorde toekomst.Niet
alleenopenergiegebied,maar op vele ge-
bieden.De verkruimeling vanonspolitie-
ke landschap, het gebrek aan luisterend
oor aandegrond, enhet kwartettenmet
grotemaatschappelijke onderwerpen tus-
senalle belangengroeperingen,maken
mij bevreesddat ookhet energietransitie-
procesniet ideaal gaat verlopen.

KUNSTSTUKJE
Met enige jaloezie las ik recentnog eens
deNota-dePousdoor, die dateert uit juli
1962.Ditwerk (onder voorzitterschap van
de toenmaligeminister vanEconomische
zaken JanWillemdePous)was eenkunst-
stukje in afwegingen tussen verschillende
grotebelangen, het politieke landschap
van toeneneenkortdatebesluitvorming
overhoede energievoorziening ingericht
moestworden.

Wellicht kijkenwedoorde aardbevin-
gen inGroningennuminder positief terug
ophetmodel vande energievoorziening
destijds, omdatdit op gas gebaseerdwas.
Wemoetenonszelf als samenleving vooral
verwijtendatweditmodel niet op tijd in
voldoendemate ennet zokordaat alsDe
Poushet instelde, hebbenaangepast aan
denieuweomstandigheden.HetGro-
ningse gasbleef veel te lang een sluitpost
vande energiediscussie.

Tochpleit ik ervoor serieus te overwegen
of eenmoderne versie vandeNota-dePous
werkzaamkanzijn voorde energietransi-
tie. Eennieuweblauwdruk voordekomen-
dedecennia kanonshelpen verstandige
enkordate stappen te zetten tot 2030.

Met zo’n stappenplan voorkomenwe
het risico vanTexaanse toestanden.Ge-
woon, omdatwedat goedgeorganiseerde
landwillenworden vanweleer,met oog
voorde zaak endeburger.

E N E R G I E

Met stappenplan voorkomenweTexaanse toestanden

$ Nederland
mist plan voor
volgorde
stappen in
energietransitie

$ Afweging
belangen is
complex,maar
moet toch tijdig
en kordaat
gebeuren

$ Dit voorkomt
risico’s voor
levering, zoals in
Texas

Een verrassing
à la Texas
ligt op de
loer, als bij
extreemweer
het gas voor
de hoofdprijs
moet worden
aangetrokken
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