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Sluiten gasveld kunnen
we ons niet permitteren

OPINIE Lucia van Geuns en Jilles van den Beukel

L
orem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
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,,De vraag naar olie en gas
gaat helemaal niet naar
beneden, al onze ambities
om de uitstoot van broei-
kasgassen tegen te gaan
ten spijt”, beklemtonen de
energiedeskundigen Van
Leuns en Van den Beukel.
FOTO ANP/HH

De gasprijzen rijzen de pan uit. Hoe hou-
den we ons huis straks nog warm? Lucia
van Geuns en Jilles van den Beukel waar-
schuwen dat te snel afbreken van het fos-
siele-energiesysteem vragen om ongeluk-

ken is. ,,Doe dat pas als er een nieuw,
duurzaam systeem is opgebouwd.”

D
e afgelopen maan-
den werden we ge-
confronteerd met
extreem hoge gas-
prijzen. De gas-

prijs ligt nu rond de 90 euro
per MWh. Dat is ruim vijf
keer zoveel als het gemid-
delde van de afgelopen ja-
ren. En het is equivalent aan
180 dollar voor een vat olie,
wat ongeveer drie euro voor
een liter benzine zou bete-
kenen.

De reden van die hoge
prijzen is simpel: wereld-
wijd is er meer vraag dan
aanbod. Daarbij spelen al-
lerlei factoren een rol. Het
stopzetten van Groningen
en de lagere export vanuit
Rusland naar Europa wor-
den vaak genoemd.

Grote druk
Maar op de achtergrond is

er ook een meer structurele
trend. De olie- en gasindus-
trie investeert nu minder
dan de helft van wat ze tien
jaar geleden deden. De sa-
menleving oefent daartoe
grote druk op ze uit. Dat
heeft steeds meer zijn weer-
slag op het aanbod.

De vraag naar olie en gas
gaat ondertussen helemaal
niet naar beneden, al onze
ambities om de uitstoot van
broeikasgassen tegen te
gaan ten spijt. Het is dan ook
een reëel scenario dat, wat
we nu zien gebeuren op de
gasmarkten, over enige tijd
ook gaat gebeuren op de

oliemarkten.
Wij hebben in het kader

van de energietransitie niet
één maar twee uitdagingen.
We moeten én snel een
nieuw, duurzaam energie-
systeem opbouwen én op
een fatsoenlijke manier af-
scheid nemen van het oude,
fossiele systeem. Het heeft
geen zin het oude systeem
in een sneller tempo af te
breken dan dat we het nieu-
we kunnen opbouwen. Dat
geeft ongelukken op
het gebied van be-
taalbaarheid en le-
veringszekerheid. 

Vraagkant
We moeten de

strijd tegen fossiel
voeren aan de vraag-
kant. Verminderen van
de vraag naar fossiel is
échte vooruitgang.
Verminderen van het
aanbod, als westers
aanbod een-op-een
wordt vervangen
door productie

uit landen als Rusland en
Saoedi-Arabië, is dat niet.

Het is zinvol de productie
van de kleine Nederlandse
gasvelden in stand te hou-
den. Behalve voor de finan-
ciën en de leveringszeker-
heid, is dat ook beter voor
het klimaat. Het vervangen
van Nederlands gas door
Russisch gas gaat gepaard
met een rond de 30% hogere
uitstoot van broeikasgas-

sen.
Wij moeten er-
voor zorgen dat

de gasopsla-
gen aan
het begin
van de
winter

goed zijn ge-
vuld. Wij
willen

het ons niet nog een keer la-
ten overkomen dat een do-
minante leverancier, Gaz-
prom, met 40% marktaan-
deel in de EU, de eigen gas-
opslagen in Europa niet
vult. Wij kunnen het ons, in
een wereld van krappe gas-
markten, eigenlijk niet per-
mitteren het Groningen
gasveld over een jaar te slui-
ten. Wij moeten het achter
de hand houden zodat het
bij een crisis, wat voor crisis
dan ook, ons uit de brand
kan helpen.

Leveringszekerheid
Op de lange termijn zal

het vol inzetten op fossiel,
zoals Rusland nu blijft doen,
een doodlopende weg blij-
ken te zijn. Maar op de korte
termijn moet Europa op een
pragmatische en verstandi-
ge manier omgaan met de
toegenomen afhankelijk-
heid van Rusland. Dat bete-
kent dat we ons meer moe-

ten focussen op betaal-
baarheid en leveringsze-
kerheid van energie; iets
waar we de laatste jaren
in Nederland te weinig

aandacht voor hadden.
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