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Bartjens trekt in het FD van 7 
september de conclusie dat de 
energietransitie ‘echt heel veel’ 
gaat kosten. Op basis van econo-

mische argumenten zou de toekomst er 
weleens zonniger uit kunnen zien. 

Bartjens baseert zich op een kosten-
berekening. In een kosten-batenanalyse 
gaat de probleemanalyse daaraan vooraf. 
Dit leidt tot gedeelde aannames in scena-
rio’s, op basis van ex-post analyse, econo-
mische wetmatigheden en argumenten. 
Vervolgens worden de posten benoemd 
en gekwantificeerd. Dan worden extra-
polaties in scenario’s gemaakt die een 
beeld geven van kansen, knelpunten en 
onzekerheden. Dit zou de haalbaarheid 
van een volledige energietransitie in 
2050 inzichtelijk maken. Een dergelijk 
denkschema geeft ons het idee dat zo’n 
doelstelling haalbaar is vanuit financieel 
oogpunt. 

Toch belichten we kort een uitgangs-
punt van Bartjens, namelijk het totale 
energieverbruik van 3000 PJ. Als opgave 
is dit te hoog. De Europese meetlat voor 
hernieuwbare energie is het nationale 
energetische energieverbruik. De in-

ternationale brandstofbunkers voor 
zeehavens en luchthaven worden niet 
aan Nederland toegerekend. Daarnaast 
tellen niet-energetische toepassingen 
van aardolie, gas en steenkool niet mee. 
Bovendien wordt nu al een kwart van de 
elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
bronnen zonder subsidie opgewekt vol-
gens het CBS. Bij elkaar is het uitgangs-
punt dan niet 3000 PJ, maar 1500 PJ. De 
berekening houdt op deze wijze geen 
stand. Het gaat echter in de kern over 
de economie van de energietransitie en 
het gebruikte instrument daarvoor, de 
SDE+-subsidieregeling. 

De SDE+ stimuleert investeringen in 
duurzame energie en geeft producenten 
zekerheid over de toekomstige leverprijs 
van de vooraf vastgelegde hoeveelheid 
energie. Met subsidie wordt het verschil 
tussen de toekomstige marktwaarde en 
kostprijs van energie gedekt. Deze inves-
teringen leiden tot verbeterde duurzame 
technologie, waarmee de kostprijs van 
duurzame energie lager wordt, zoals 
ook Bartjens betoogt. De marktwaarde 
is echter onzeker. Indien deze hoog is, 
hoeft niet het hele subsidiebedrag te 
worden benut. Een hogere prijs voor 
energie leidt tot meer investeringen in 

Het is de vraag of Bartjens gelijk heeft over kosten van de energietransitie

Bij schaarste als gevolg 
van eindigheid energie-
bronnen alternatieven 
concurrerender

hernieuwbare energie en concurrerende 
technologie. Het doel is dan bereikt. Als 
de prijs laag is, is er kennelijk concurre-
rende energie, die mogelijk al duurzaam 
is. De ontwikkeling daarvan is mede 
afhankelijk van de prijs van fossiele ener-
gie. In de energietransitie gaat het dan 
om technologie, het businessmodel en 
marktvorm.  

Als theoretisch uitgangspunt voor 
nieuwe technologie denken we aan het 
volgende. Fossiele brandstoffen, en ook 
kostbare vormen van duurzame energie, 
zijn ‘backstop resources’: bij toene-
mende schaarste vanwege eindigheid, 
worden de alternatieven vanzelf concur-
rerend, mede op basis van nieuwe tech-
nologie. De hulpbron in kwestie, ener-
gie, is daardoor in principe oneindig. 

Het businessmodel, de structuur van 
kosten en inkomsten van duurzaam 
verschillen fundamenteel van die van 
fossiel. Fossiel heeft doorgaans in de ex-
ploitatie een hogere marginale kostprijs 
dan duurzaam. De marginale kosten van 
duurzame energie zijn vaak nul dan wel 
verwaarloosbaar. De kapitaalkosten van 
duurzame energie dalen bovendien, ter-
wijl die van fossiele energie vastliggen en 
juist stijgen bij toenemende schaarste. 

De crux is de opslag van duurzame ener-
gie, maar ook daar ontwikkelt de tech-
nologie zich, en bij fossiel ligt dit juist 
weer vast. Wie de kapitaalkosten van de 
initiële investering in duurzaam fors ver-
laagt, en dat gebeurt nu al, verzekert zich 
van een hogere jaarlijkse positieve kas-
stroom, ook bij lagere energieprijzen. 

Marktvorm is net zo belangrijk als 
technologie en het businessmodel. Con-
currentie is namelijk effectief gebleken. 
De veiling van exploitatierechten van 
Nederlandse windparken op zee is open-
gesteld voor buitenlandse partijen; Dong 
bewees dat de windmolens voor lagere 
kosten gebouwd konden worden. 

De financiële markten lijken al over-
tuigd dat duurzame energie concurre-
rend is, en vooral zal worden. Dat leert 
de ontwikkeling van de beurskoers van 
AMG in vergelijking met die van Shell. 
De toekomst is aan bedrijven die de 
benodigde grondstoffen en technologie 
voor de energietransitie leveren, zoals 
AMG. Laat Bartjens dat nu net eerder, op 
6 september, al betoogd hebben… 
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