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Stichting Energietransitie en
Kernenergie (SEK):


Staat voor een tijdige energietransitie, zodat net-Zero energiesysteem 2050
gehaald wordt;



Nam kennis van het feit dat in het Klimaatakkoord 2030 aan kernenergie geen
rol is toegekend;



Brengt kernenergie onder de aandacht als goede wind en zon aanvullende
technische optie waar NU aan gewerkt moet worden om tijdig (vanaf ca 2032)
kerncentrales aan het net te kunnen koppelen:



Waardoor een robuuste mix ontstaat van zon, wind en kernenergie als de drie
hoofd-pilaren van een Zero-energiesysteem in 2050;



Kenmerken energiemix: net-Zero energiesysteem 2050, voorzieningszeker (incl.
geopolitieke aspecten), betrouwbaar (incl. veilig en kwaliteit), betaalbaar.
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SEK is voor een energietransitie-beleid dat goed
aansluit bij het EU-beleid ter zake


Uitgangspunt is variant C figuur 1 van het rapport ‘Bestemming Parijs’



ETS-prijs is (eindelijk) op weg naar serieuze hoogte (€60-65) waardoor
de prijsprikkel zijn uitwerking zal krijgen richting net-Zero2050.



Kan betekenen dat NL-gascentrales vaker zullen draaien voor het
buitenland (bijv. omdat kolencentrales -DL te duur worden), terwijl de
CO2-uitstoot wel in NL telt. Voor EU/wereld is dat klimaatwinst.
Inconsistent om dan een extra NL-doelstelling te hebben, laat staan
die in klimaatwet opnemen. Leidt dan snel tot gekunstelde, kostbare
aanvullende maatregelen vanwege Urgenda arrest.



Zo’n Europese aanpak zonder aparte NL-doelen zorgt voor level
playing field voor NL-actoren.
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SEK: voorstander van NL-transitie-beleid dat goed
aansluit bij EU-beleid, zonder aparte doelen daarboven


Uitbreiding/verbreding van ETS naar sectoren als mobiliteit, kleine
industrie, gebouwde omgeving en landbouw is logisch gevolg van
kiezen voor goede Europese aanpak.



SDE++ zal ten principale voor ETS los gelaten worden, maar
”maatwerk” voor de transitie van grote complexe industriële sites al
dan niet met verdergaande elektrificatie en/of waterstof ware
mogelijk te maken.



Mocht het nodig zijn aan de buitengrenzen van de EU een CO2heffing in te voeren gaan wij ervan uit dat Nederland zo’n heffing
mede bevordert.
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Essentiële karakteristieken net-Zero
energiesysteem 2050
voorzieningszeker
(incl. geopolitieke
aspecten)



Het rapport “Leveringszekerheid” van TenneT in combinatie met
brieven aan bedrijven over kans op afschakelen (aan bedrijven met
24/7 productieprocessen, waar afschakeling niet aan de orde kan zijn ,
zoals URENCO en meerdere chemische fabrieken) verslechtert
investeringsbereidheid: bedrijven gaan niet snel 10-tallen miljoenen €’s
investeren in transitie indien er sprake is van niet-betrouwbare
elektriciteits- en/of waterstofvoorziening.



TenneT’s oplossing van meer kabels voor import vanuit UK e.d. is
onvoldoende, prima voor elektriciteitshandel/arbitrage/noodhulp
maar ongeloofwaardig als structureel middel voor
voorzieningszekerheid: omringende landen bewegen alle stevig
richting wind en zon; als er bijv. een langer durende windstilte boven
Noordzee-bekken heerst kunnen landen als UK, DL, Dk niet exporteren
binnen “betaalbaarheid” (zie energiemix van die landen, sheet 11).

Betaalbaar

betrouwbaar
(incl. veilig en
kwaliteit)

Een robuust fossielvrij elektriciteits-systeem
vraagt naast wind en zon om solide CO2vrij regelbaar vermogen


Er moeten op massale schaal nieuwe technologieën als opslagsystemen
(batterijen/waterstof/etc.) worden toegepast waarvan meerdere elementen nog
niet op de markt beschikbaar zijn en waarmee dus ook nog geen/nauwelijks
praktijkervaring is opgedaan.



De systeemkosten zullen daardoor met nog onbekende omvang toenemen,
terwijl de bedrijfszekerheid van de totale combinatie (opwekmiddelen, transport
en opslag/buffermiddelen) op zijn best slechts op papier bekend is. Wij vinden het
niet verstandig het Nederlandse energie- c.q. elektriciteitssysteem te beschouwen
als een pilot-plant, waarvan betaalbaarheid en robuustheid nog onvoldoende
bekend is.



Er wordt verwacht dat de elektriciteitsvraag, met name na 2030, sterk zal
toenemen door factoren als verdere elektrificatie van productieprocessen,
toepassing van waterstof in industrie, door de ‘van gas los’ operatie en de groei
van waterstof- en elektriciteit-toepassing in de sector mobiliteit.



Fossielvrij elektriciteitssysteem is een belangrijke driver richting een fossielvrij
energiesysteem
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Opslagtechnieken zijn niet beproefd in
grootschalige langjarige toepassingen.


In de vele rapporten over hoe de elektriciteitsvraag naar en na 2050 kan
worden afgedekt bestaan vele innovatieve opslag ideeën,



Gedacht wordt aan massaal batterijvermogen (eventueel die van e-autos
inbegrepen), H2 opslag, vraagsturing, import (ook nodig als er onvoldoende
wind of zon is);



SEK acht dit zeker pistes die het onderzoek waard zijn, maar het betreffen
veelal nieuwe technieken die op relatief korte termijn massaal moeten worden
geïmplementeerd zonder relevante (omvang en tijdsduur) ervaring, waardoor
het daarop “funderen” van het elektriciteitssysteem maatschappelijk niet
verantwoord is .



Ook de kosten zijn voor een dergelijke toepassing nog met grote
onzekerheidsmarges omgeven, onder andere ook omdat m.n. China zich op
tal van relevante gebieden (grondstoffen) een invloedrijke positie heeft
verworven.
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Een absoluut en relatief stijgende elektriciteitsvraag, versnellend na 2030
vanwege noodzakelijke (gedeeltelijke) elektrificatie van industrie, van
mobiliteit, van vervanging van gas in gebouwen en voor H2 productie
Bestemming Parijs: Toename
elek. Verbr. 65-105% t.o.v. 2015
Volgens ‘Bestemming
Parijs’ in 2050: 49%-58%
elek. aandeel in totaal
energieverbruik

(grafieken:
TNO)

Gas-gestookte elek. centrales horen niet in
de benodigde energie-mix passend bij
net-Zero2050


Volgens KlimaatAkkoord in 2030 70% van elek. door zon en wind, bij een
geschat gebruik van 120TWh. De balans wordt dan geproduceerd door
gascentrales, al dan niet met CCS.



Of gasgestookte centrales structureel onderdeel van de mix moeten zijn: SEK
meent van niet:



Omdat gasgebruik tot methaanemissies leiden, misschien niet bij de centrale
zelf indien met CCS, maar wel bij de lange transporten en bij de productie
locaties (Rusland, fracking in VS, Midden Oosten), methaan is ca 30 keer zo
schadelijk als CO2.



En omdat het geopolitiek ongewenst is zo afhankelijk te worden van m.n.
Russisch aardgas, temeer daar buurlanden DL en BE ook in belangrijke mate
daarvan afhankelijk worden, zodat ‘leentjebuur’ kunnen spelen niet
verzekerd is.
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De EU, incl. NL en DL en binnenkort Be, in toenemende
mate afhankelijk van Russisch aardgas.
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Robuustheid van opwekmix in 2030 in DL en BE is twijfelachtig: veel
zon+wind en Russisch gas; andere buren hebben relatief weinig totaal
vermogen; ‘leentje-buur’ spelen niet zeker binnen ‘betaalbaar’
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Afhankelijk van import, maar
waarvandaan?
TenneT: elektriciteitsopwekking door zon en wind
neemt toe; kolen- en gascentrales uitgefaseerd.
Bovendien sluiten aantal landen kerncentrales.
De elektriciteitsopwekking wordt meer
weersafhankelijk en minder stuurbaar. Buurlanden
krijgen min of meer op dezelfde momenten tekorten of
overschotten als Nederland.
TenneT: vanaf 2025 wordt NL steeds afhankelijker van
import. Kabels naar buitenlanden met waterkracht en
kernenergie maken het systeem betrouwbaarder.
Maar zeekabels hebben hun storingen.
Waterkracht kan NL niet bouwen, kerncentrales wel.
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SEK ziet uitbreiding van kernenergie-vermogen in
de Nederlandse energie-mix als gewenst


De urgentie van het verstevigen van de energiemix met kernenergie is hoog; het wachten
op nieuwe generaties kerncentrales is niet nodig daar de veiligheid en kwaliteit van de
huidige op de markt zijnde typen van generatie 3 geheel voldoen aan de vereisten die
de vergunningverlener stelt. Van generatie 3 centrales zijn en worden er thans zo’n 50 in
de wereld gebouwd



Er wordt gedacht bij Borssele twee kerncentrales van generatie 3 te bouwen van ieder
1400 à 1600 MW. Indien in de komende kabinetsperiode de vergunnings- en
financieringsfase geregeld worden, dan mag verwacht worden dat een eerste
kerncentrale halverwege jaren ‘30 op het net aangesloten kan worden en de tweede
eind jaren ‘30. (De bestaande centrale is van generatie 2 en is door voortdurende update-investeringen in het top-kwartiel van de Westelijke wereld gehouden.)



De ontwikkeling van nieuwe concepten, SMR, MSR (Thorium), vindt wereldwijd plaats, ook
in Nederland wordt daaraan gewerkt, en zullen naar huidige verwachting in het derde
decennium van deze eeuw de markt gaan bereiken.
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SEK noteert dat sinds vorig jaar kernenergie als
onderdeel van de mogelijke mix naar Parijs-2050 wordt
overwogen.


Begrijpelijk ook indien bedacht dat zon, wind, opslagsystemen relatief veel
ruimte nemen in een land met hoge bevolkingsdichtheid, dat naar verwachting
zo’n 1 mln meer inwoners in 2050 zal tellen, die allen willen wonen, werken en
recreëren. Dus verdere uitbreiding van die opties is niet eenvoudig, zelfs niet op
zee (Noordzee heeft ook beperkte ruimte).



Begrijpelijk ook indien bedacht dat energie-denktanks zoals IEA, maar ook bijv
IRENA, in scenario’s richting Parijs-2050 duidelijk maken dat het een GIGA-taak is,
die zonder kernenergie nog moeilijker wordt, zo al mogelijk. Het IPPC mag geen
beleidskeuze doen, maar het is betekenend dat meerdere van hun scenario’s
deels met KE gevuld zijn.



Bedenk ook dat NL relatief veel energie-intensieve industrie heeft gekregen
(vanwege het aardgas) die nu tijdig mee moet doen met de energietransitie op
straffe van verdwijnen uit NL.

Een indruk van het ruimtelijk beslag van
wind, zon en kern, niet irrelevant voor een
dichtbevolkt land.
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Kernenergie scoort ook uitstekend op veiligheid
en CO2-footprint, net als wind en zon

Radio-actief afval komt van vele bronnen
en wordt zorgvuldig in 2 etappes
opgeslagen
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Radioactief afval komt niet alleen van
kerncentrales, ook van medische
instellingen, industrie, olie-en gas winning,
onderzoeksinstellingen, etc.



Kerncentrale moet kosten opslag en
decommissioning betalen



COVRA is een prachtig, efficiënt en veilig
tussenstation naar de eindopslag, 100 jaar
later.



Eindopslag voorzien ca. 2130,
hoe/wat/waar precies wordt tijdig
ontwikkeld met veel internationale
samenwerking.



In o.a. Finland, Zweden eindopslag in
aanbouw.



Europese samenwerking in: European
Repository Development Organization
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Genoeg uranium: zeker. Aanvoer elektriciteit van windparken
kan onderbroken worden als kabel in het ongerede is, toont
praktijk, kan ook worden gesaboteerd (bv. cyberaanval)
Uiteraard voeren windparken op zee de
elektriciteit aan via de zee-stopcontacten
en zeekabels. Die zijn goed beschermd.
Niettemin gaat er wel eens wat mis, COBRA
kabel 11/8/20-7/1/21 onklaar. Vlak daarna 3
zeekabels van TenneT onklaar.
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Conclusie: kernenergie is technisch een serieuze optie, maar is
nieuwbouw ook economisch??


Kernenergie hoeft niet ‘goedkoper’ te zijn dan wind of zon; maar de ‘opwekmix incl.
systeemkosten’ moet wel voldoen aan de gestelde criteria: Zero-2050, voorzieningszeker,
betrouwbaar, betaalbaar;



Nieuwbouw van kerncentrales in het Westen ca. 35 jaar achterwege gebleven, in Europa thans
één hoofd-aanbieder (EdF/Framatome) actief;



Edoch: KEPCO E&C verkreeg recent “the European Utility Requirements (EUR) certificate for the
standard design of the EU-APR, a nuclear reactor designed for the export to Europe” (Kepco
bouwt o.a. in Barakah, VAE, 4 reactoren van ieder 1400MW).



Toegangsdrempel tot de markt van nieuwe kerncentrales is zeer hoog, met name door de t.o.v.
wind en zon relatief hoge WACC en deze zal door overheid (zoals in de praktijk voor zon en wind
is gerealiseerd) op een of andere manier verlaagd moeten worden wil er voortgang geboekt
worden.
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Verlaging van WACC is mogelijk met behulp van
‘maatpak’, geboden door de overheid, en kerncentrale
bouwers dienen lessons learned toe te passen.


Belangrijk probleem is de financiering, vooral door de relatief hoge WACC (zo’n 7%),
terwijl wind op zee een WACC heeft van 3 à 4%;



Overheid heeft heel creatief WoZ ‘omarmd’ en een maatpak geboden: subsidies en
laten socialiseren van de systeemkosten zoals stopcontacten op zee, en met succes;



Een level playing field kan de overheid creëren door net als voor WoZ, ook voor KE
een ‘maatpak’ te ontwikkelen, waardoor de toegangsdrempel substantieel verlaagd
wordt en relevante aanbieders verwacht mogen worden;



Aanbieders dienen ‘lessons learned’ toe te passen en dat kan; o.a. adequate en
strakke projectorganisatie te hanteren en ander voorbeeld van meerdere:
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”Lessons learned”bijvoorbeeld bij Hinckley-C; waar
de 2e stalen koepel 30% minder arbeidsuren heeft
gevergd.
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Kosten kerncentrale sterk afhankelijk van de
hoogte van de WACC: bijv. 3% of 7% WACC*


“Zoals hiernaast wordt geïllustreerd is
de WACC in hoge mate bepalend
voor de kostprijs van kernenergie. Het
aandeel investeringen stijgt in de prijs
per Megawattuur van 37% naar 53%
met een stijging van de WACC van 3
naar 7%. Dit illustreert het belang van
de rol van de overheid.”(bron: eRISK
GROUP)

*bron eRISK

Ontleend aan eRISK GROUP rapport: de rol
van kernenergie in het Nederlandse
energiesysteem.
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Enkele mogelijkheden voor een
“maatpak” voor de financiering zijn:


Introduceren van een Regulated Asset Base (RAB) , waardoor de goedgekeurde en
gemaakte kosten alvast kunnen worden doorberekend (gesocialiseerd)?;



Financiering door van staatswege ‘gedekte’ instellingen, bijv. Invest-NL ?;



Staatsparticipatie in nieuw te bouwen kerncentrales?;



Sluiten van Contract for Difference



Systeem van Zero-carbon-credits (USA)



Finse Mankala model



Incentives voor de eerste twee à vier kerncentrales, zoals ook Wind op zee niet alleen
de stopcontacten-op-zee gratis kreeg, maar ook subsidie dan wel risico-afdekking
(CfD)



Met een ‘maatpak’ dat uit dergelijke elementen wordt samengesteld is een WACC
van 3 a4% haalbaar. (en in sheet 22 is gepresenteerd de substantiële invloed die dat
heeft op de totale kosten van een kerncentrale).
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Subsidie voor wind op zee was zeer behulpzaam,
wat met betrekking tot kernenergie?


Wind op zee heeft tussen 2011-2019 ca €10mrd subsidie gekregen,



Naar boven afgerond (voor 2011 stond er ook al wat WoZ) heeft dat
1500MW WoZ-capaciteit opgeleverd, die leveren (cap.factor van stel 60%)
ca 8 TWh/jr CO2-vrije elektriciteit (WoZ-park levensduur ca 30-40 jaar)



Als het rijk ook €10mrd beschikbaar zou stellen voor bouw van 4
kerncentrales van 1500MW, staat er 6000MW aan solide en regelbaar
vermogen, dat bij stel een cap.factor van 75% ca 39 TWh/jr CO2-vrije
elektriciteit oplevert. (kerncentrale levensduur ca 60-80 jaar)



Maar naar huidig zicht zou een subsidie achterwege kunnen blijven indien
een level-playing field werkelijk gerealiseerd wordt.
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Franse regering liet EdF weten 6
kerncentrales (ca 1500MW ieder) te willen
voor €48mrd


EdF is het antwoord aan het formuleren op de vraag van de Franse staat.



Sheet 20 gaf aan dat de 2e koepel van Hinckley Point 30% arbeidsuren
minder benodigde dan de eerste. Er wordt verwacht dat Sizewell een
verdere substantiële reductie zal laten zien.



Dat spoort overigens met de studies van OECD/NEA en IEA. Ook de
ervaringen van KEPCO in de Ver. Arabische Emiraten (de 4 reactoren te
Barakkah) laten dat in de praktijk zien.



Het zou goed denkbaar zijn de 2 nieuwe centrales te Borssele onderdeel
te laten zijn van de “trein van 6” die de Franse staat wil laten bouwen,
waardoor er optimaal van de leercurve gebruik kan worden gemaakt.
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Heldere (markt-)regelgeving en uitgewerkt
ontwerp zijn nodig en mogelijk


Vanwege de hoge kapitaalintensiteit is vertraging bij de bouw snel recept voor
mislukking. Om vertraging te voorkomen dienen de vergunningsvereisten helder
te zijn en de kerncentralebouwer dient een uitgewerkt ontwerp te kunnen
overleggen;



Het vergunningskader is de afgelopen 10 jaar grondig up to date gebracht en
de vergunningsautoriteit is goed toegerust om een vergunningsaanvraag te
behandelen. Dat is onlangs gebleken bij de Pallas-aanvraag.



De regelgeving van de elek. markt ware opnieuw te doordenken, want het
huidige marktsysteem knelt en geeft geen of onvoldoende signalen af aan
investeerders. Dat geldt niet alleen voor wind en zon (zijn beide
kapitaalintensief) maar ook voor kerncentrales (zijn zeer kapitaalintensief)



Doelen zijn gezet voor duurzame opwekking: zou CO2-vrije opwekking moeten
worden: van “green deal” naar “clean deal”.
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Kernenergie in Nederland uitbreiden vergt ook
actief zijn op EU-niveau, ‘coalitions of the willing’
zijn meer dan eens behulpzaam


De energy taxonomy is relevant voor financiering van kernenergie-investeringen,
kernenergie hoort in dezelfde categorie als wind- en zonenergie;



In Oostelijke EU-landen, wordt stevig getrokken aan introductie of uitbreiding van
kernenergie: men moet van kolen af en wil de grote afhankelijkheid van Russisch
gas verminderen. Het synchroniseren van eisen te stellen aan kerncentrales door
vergunningverlenende autoriteiten in de EU kan seriebouw-voordelen opleveren;



Verder zijn er tal van ontwikkelingen op het nucleaire vlak aan de gang, waarvoor
vaak een of andere vorm van samenwerking nuttig is, waarvoor het EU-niveau een
goede ontmoetingsplaats is;



Benut ook de internationale organisaties, zoals OECD, IEA, NEA, IAEA, die relevant
voor nucleair zijn intensief.
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Tenslotte: koester en versterk wat we
hebben


Het voorgaande vergt een goede doorontwikkeling en versterking van de
nucleaire knowhow in Nederland;



Onze huidige kenniscentra (TUD met Oyster, NRG, Pallas, Borssele, COVRA,
UCN/URENCO Almelo) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS), I&W(DGMI) en RIVM ware te versterken om
de veelvormige ontwikkelingen in de nucleaire wereld te kunnen volgen
en mede te vormen. (SMR, MSR,Thorium, etc., etc.)



De kerncentrale Borssele, backbone van onze nucleaire sector, zal binnen
de veiligheidseisen en economische mogelijkheden levensduurverlenging
moeten krijgen.
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Nederlandse elektriciteitssysteem zal bij
aankomst in ‘Parijs’ op 3 hoofdpilaren
staan: wind, zon en kernenergie


Behalve dat de drie de robuuste energiemix vormen hebben ze
gemeenschappelijk: alle drie de opwekvormen zijn kapitaalintensief,



Zodanig dat het de vraag is of de huidige marktregulering de juiste
prijsprikkels voor de investeerders geeft. Niet voor niets heeft de NVDE
zeer recent gewaarschuwd voor de noodzaak een of andere vorm van
subsidiëring te moeten herintroduceren.



Dat wordt ook versterkt doordat de windparken steeds verder van de
kust en in dieper water moeten worden aangelegd (geldt ook voor de
stopcontacten op zee, terwijl de kabels langer worden), waarmee de
kapitaalintensiteit groter wordt, indien niet (voldoende)
gecompenseerd door leercurve. (Recente ervaring –Texas- leert
windmolens moeten ook lage-temperaturen bestand zijn)
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En stel je in op nieuwe mogelijkheden
met kernenergie:


Waterstof produceren met kernenergie is realistisch, en technisch efficiënt;



Bij elektrolyse toepassen met behulp van intermitterende bronnen (wind en zon)
gaat de energie-efficiency duidelijk naar benden. De zon/wind elektriciteit kan
dan wel vrijwel gratis zijn, er moest wel veel voor worden geïnvesteerd.



Overigens zetten wij een vraagteken bij de hoge verwachtingen over waterstof
als energie-opslag-wijze in de massaliteit die voor het totale systeem
noodzakelijk zou zijn.



Waterstof in woningen, behalve in welhaast homeopathische vermenging,
moet eerst op redelijke schaal getoond hebben te kunnen functioneren
alvorens het te kunnen aanmerken als belangrijke aanwending



Toepassing in industrie en de sector mobiliteit verwachten wij eerder.
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Kerncentrales kunnen meer dan
alleen elektriciteit opwekken


Kerncentrales kunnen, als ze daarop ingericht worden, ook
hoogwaardige industriële (proces)warmte leveren;



Combinatie van productie waterstof met behulp van kerncentrale
(“paarse waterstof”) is qua energie-efficiency en qua kosten
relatief aantrekkelijk, in Wales wordt zo’n combinatie overwogen
met ook nog een windpark gekoppeld. (die combi zou in Borssele
ook kunnen indien dat gewenst wordt).



In Zwitserland bestaat al een halve eeuw een wijkverwarmingsnet
met warmte ontleend aan een kerncentrale. In Finland wordt
daarop gestudeerd.
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Bestemming Parijs
De stichting Energietransitie en Kernenergie alsmede vereniging Nucleair Nederland
wensen u wijsheid en doortastendheid toe, want er moet veel gedaan worden voor
Parijs2050 waaronder nu beginnen om spoedig na 2030 geleidelijk 3GW à 9GW
kernenergie in de energiemix op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten.
Gegeven de vele onzekerheden die nog bestaan over de optimale energiemix als geheel
is het aangewezen een omvattende studie te doen verrichten naar het antwoord op de
vraag wat is de beste energie-mix om op aan te sturen voor Parijs2050. Zo’n studie is bij
ons weten nog niet uitgevoerd. Wij verwijzen naar de 2020 editie van het IEA/NEA rapport
“Projected Costs of Generating Electricity, hoofdstuk 9 Understanding how the electricity
sector can drive the decarbonization of the overall economy.
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Stichting Energietransitie en Kernenergie
alsmede de vereniging Nucleair Nederland:
Gaan ervan uit dat zij in het verdere proces van de energietransitie op een
reguliere wijze betrokken worden, nu duidelijk is dat we nu moeten beginnen
om de eerste kerncentrales vlak na 2030 aan het net te kunnen koppelen.
Juist omdat kernenergie zowel voor elektriciteit, waterstofproductie en
(industriële) warmte van belang is, staan wij gereed om nu aan de relevante
tafels aan te schuiven, (als die blijven bestaan) dan wel in een vernieuwde
opzet bij te dragen aan de tocht naar Parijs2050 Daarmee wordt ook verder
bevorderd dat er goede samenhang tussen aangrenzende terreinen van het
totale transitie-proces ontstaat.

