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bedrijfscultuur met een gesloten karakter. Moet daar 
een nieuwe dimensie van netwerken van informatie- 
en communicatiesystemen aan toegevoegd worden 
om de flexibiliteit en de complexiteit van de milieu-
factor beter te kunnen beheren? 

Informatie-uitwisseling  
over resultaten nodig

Het zou kunnen zijn dat voor een slagvaardig milieu-
beleid naast het spoor van de macrocijfers van buiten 
en boven af in de hiërarchische structuur, ook aan-
dacht besteed moet worden aan een tweede spoor  
van microfeiten van binnen en beneden af in een 
netwerksysteem. Dit betekent dat naast procedures  
en voorschriften die gescheiden en verticaal naar de 
afzonderlijke eenheden gaan en verticaal via rappor-
tering weer naar boven, ook processen en informatie-
systemen integraal en horizontaal binnen en buiten  
de organisatie toegankelijk worden. Dit leidt tot meer 
inzicht, creativiteit, motivatie en initiatief op alle 
niveaus, met als gevolg een versnelling van het proces 
van milieukwaliteitsverbetering. Daarbij past een 
milieumanagement-systeem met voor iedereen toe-
gankelijke informatie over bereikte resultaten via 
zorgvuldig geformuleerde ‘performance indicators’. 
Wanneer doelstellingen en metingen intern en extern 
op basis van dezelfde definities en formules vastgesteld 
worden, wordt interne en externe ‘benchmarking’ 
mogelijk: het vergelijken van de eigen milieuprestatie 
met die van de beste binnen of buiten de onderneming. 
Dit verhoogt de motivatie van de directbetrokkenen 
die met de uitvoering belast zijn. Het topmanagement 
kan bovendien bij een geautomatiseerd milieumanage-
ment-informatiesysteem via de computer steeds op 
ieder gewenst moment de ‘milieu-performance’ van 
afzonderlijke onderdelen en bepaalde thema’s opvragen. 

Ook buiten Nederland zijn snelle veranderingen aan de 
gang op het gebied van het integreren van het milieu-
beleid in de ondernemingsstrategie, de invoering van 
nieuwe milieumanagementsystemen en het meten van 
milieu-performance (afbeelding 1, verderop in dit 
atikel, geeft een indruk van het belang dat in de VS 
aan de verschillende aspecten gehecht wordt). Zo is in 
Noord-Amerika op het gebied van meetmethodieken 
en het hanteren van performance indices veel werk 
verzet en praktijkervaring opgedaan bij een aantal 
elektriciteitsbedrijven, zoals Niagara Mohawk en 
Ontario Hydra. Niagara Mohawk heeft sinds 1991 
gewerkt aan interne Environmental Performance 
Indices (EPI) voor de onderneming en heeft in 1992  
er voor het eerst drie toegepast. Er is een formule 
uitgewerkt voor een ‘compliance index’, om de mate 
van het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
te registreren, een ‘emissions index’ om de specifieke 
uitstoten en andere milieu-effecten zichtbaar te maken 
en een ‘enhancement index’ die de voortgang aangeeft 
die bij het invoeren van milieumanagementsystemen 
en nieuwe marktbenaderingen gemaakt wordt. 
In 1993 is Niagara Mohawk met 25 andere elektriciteit-
sondernemingen in Noord-Amerika overeengekomen 

Inleiding

Er zijn veel veranderingen aan de gang op het gebied 
van integratie van het milieubeleid in de ondernemers-
strategie, ook bij elektriciteitsbedrijven. Over de 
uitvoering van het milieubeleid wordt door de nuts-
bedrijven echter weinig informatie gegeven. Dat is 
jammer, want de vernieuwingen zijn ingrijpend.
De milieu-invalshoek brengt in de elektriciteitswereld 
een nieuwe dimensie die niet alleen technisch en 
economisch, maar ook bedrijfscultureel en maatschap-
pelijk tot vernieuwing leidt. De Nationale Milieubeleids-
plannen (NMP 1, NMP+ en NMP 2), de rapporten  
van ECN (NEV 1990-20151), STT (Elektriciteit in 
Perspectief, 19922), EZ (Evaluatie Energie NMP 2, 
19933), Jaarverslag SEP 19924, Jaarverslag EPON 
19925 en actieprogramma’s van de elektriciteitsdistri-
butiebedrijven zoals BIMS (Bedrijfsintern Milieuzorg 
Systeem) en MAP (Milieu Actie Plan) geven een beeld 
voor de jaren negentig van de uitgangspunten, plan-
nen, berekeningen, scenario’s en technisch/economi-
sche verwachtingen, alsmede van doelstel lingen en 
instrumenten om die te helpen bereiken.
Dit zijn onmisbare documenten om een raamwerk te 
hebben waarin in Nederland het beleid ten aanzien  
van de milieuproblematiek en de elektriciteitswereld 
geplaatst wordt. 
Ook het feit dat medio 1993 bekend gemaakt werd  
dat EnergieNed, Gasunie en SEP op milieugebied willen 
gaan samenwerken in het Integraal Milieuplan van  
de Energiesector (IMES) is van belang voor de bevor-
dering van de samenhang tussen wat de actoren in  
de elektriciteitswereld moeten en willen gaan doen om 
milieubeleid in de ondernemingsstrategie te integreren 
(een voorbeeld van een milieubeleidsverklaring 
uitgevaardigd door het distributiebedrijf PGEM is 
weergegeven in de Kadertekst op de volgende pagina).

Hiërarchische cultuur

De macro- en mesografieken, tabellen en beschou-
wingen over beleid en verwachtingen moeten vervol-
gens vertaald worden naar uitwerking en uitvoering in 
alle geledingen van de producerende en distribuerende 
bedrijfseenheden en de mensen die daarbij betrokken 
zijn. Voorbeelden daarvan zijn de eerdergenoemde 
BIMS en MAP. Daarbij rijst een aantal vragen die ook 
voor het buitenland gelden.

•  De macro- en mesogegevens moeten regelmatig 
bijgesteld worden in verband met zich wijzigende 
externe factoren, zoals economische ontwikkelingen, 
internationale afspraken, convenanten, fusies, 
reorganisaties, technologische doorbraken en wijzi-
gingen in de markt. Hoe snel kunnen deze veranderin-
gen doorwerken in de programma’s van uitwerking?

•  Is er voldoende samenhang en structuur op het 
niveau van de onderneming en de daarin opererende 
eenheden bij de uitwerking en uitvoering van de 
verschillende milieudoelstellingen en programma’s?

•  De elektriciteitswereld heeft historisch een sterk 
hiërarchische, grootschalige en monopolistische 

ARTIKEL

1993, in ‘De Ingenieur’

Milieuvraagstuk  
is een bron van  
vernieuwing voor  
de elektriciteitssector

Dit artikel is een aange paste versie van de voordracht van Allerd 
Stikker op het seminar ‘Energie en milieu’, dat op 3 november 1993 
door het technisch Economisch Genootschap georganiseerd werd.
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Externe publicatie

Op het gebied van externe publicatie van milieu-perfor-
mance bestaat in de elektriciteitswereld in Nederland, 
met uitzonderingen, nog terughoudendheid. Er zijn 
convenanten met de daaraan verbonden toekomstige 
verplichtingen van rapportering, maar tot nu toe is er 
nog relatief weinig materiaal extern beschikbaar. De 
publicaties van de SEP geven globale kwantitatieve 
informatie en van de elektriciteitsproductiebedrijven 
is alleen EPON met een zeer uitvoerige en informatieve 
milieurapportering vanaf 1992 naar buiten gekomen. 
Deze rapportering geeft inzicht in de visie en de 
doelstellingen van het milieubeleid voor nu, morgen  
en overmorgen en verschaft ook gedetailleerde kwanti-
tatieve informatie over uitstoten van NOx, C02, S02 en 
reststoffen, niet alleen van de gehele onderneming, 
maar ook van alle aangesloten centrales.
De distributiebedrijven geven over de uitvoering van 
het milieubeleid tot nu toe nog weinig systematische 
en onderling vergelijkbare informatie, hoewel daaraan 
veel gebeurt, zoals blijkt uit bijvoorbeeld het jaarverslag 
van PEB.
In het Verenigd Koninkrijk hebben twee grote gepri-
vatiseerde elektriciteitsproductiegroepen in 1993  
hun eerste Environmental Performance Reviews 
gepubliceerd: National Power met een opgesteld 
vermogen van ongeveer 27 000 MW met achttien 
centrales en PowerGen met een opgesteld vermogen 
van ongeveer 17 000 MW met veertien centrales. 
Kwantitatieve gegevens over de historische en voor  
de toekomst geplande uitstoot van C02, S02, NOx en  
HCI voor de gehele groep, maar ook van de afzonder-
lijke centrales worden gemeld.
Ook wordt over andere afvalproducten zoals as en de 
bestemming daarvan gerapporteerd, en in toekomstige 
verslagen zal de lijst uitgebreid worden met gegevens 
over koolwaterstoffen, dioxine en koolstofmonoxide. 
Tevens zal in 1993 een nieuw beleid geformuleerd en 
geïmplementeerd worden om het milieubewustzijn te 
bevorderen bij toeleveranciers (inclusief brandstoffen) 
en de subcontractors. Beide Britse bedrijven voegen 
als bijlage van hun rapport samenvattingen toe van de 
environmental performance van alle afzonderlijke 
centrales, in totaal dus 32.
Het is duidelijk dat gedetailleerde milieuverslaggeving 
over hoeveelheden en doelstellingen de mogelijkheid 
biedt voor onderlinge vergelijkingen binnen de gehele 
onderneming, maar ook tussen ondernemingen onder-
ling. Binnen Nederland zou rapportering en regelmatige 
onderlinge vergelijking van bijvoorbeeld tien milieu- 
aspecten van productie- en distributiebedrijven een 
stimulerende werking kunnen hebben. Dit geldt ook in 
Europees verband. Hoewel bijvoorbeeld de situatie in 
het Verenigd Koninkrijk en die in Nederland door een 
andere brandstofmix niet zonder meer vergelijkbaar 
zijn, blijken er zodanig grote verschillen te bestaan dat 
nadere analyse van vergelijkbare centrales zinvol lijkt 
(afbeelding 3). Regelmatige Europese rapportering en 
vergelijking zouden kunnen bijdragen tot versnelling 
van de milieuverbetering naar het niveau van de best 
presterende eenheden.

om externe EPI’s op te stellen, die het mogelijk maken 
om resultaten te vergelijken. Ontario Hydro publiceert 
al sinds 1989 een ‘environmental performance rap-
port’ en heeft op dit moment een serie van 22 Environ-
mental Indicators (afbeelding 2). Deze worden gepubli-
ceerd en spelen een belangrijke rol bij de interne 
communicatie en beoordeling van de prestaties van 
het milieumanagement. Bij de jaarlijkse beoordelings- 
en honoreringsronde worden in de VS in toenemende 
mate deze milieuprestaties meegewogen.

Duurzame energie

De grondslag van het NMP is het concept van de 
duurzame ontwikkeling, zoals geformuleerd in het 
VN-rapport Our common Future. Het van het NMP 
afgeleide milieubeleid voor de elektriciteitsvoorziening 
en daarmee samenhangende convenanten heeft dus  
te maken met duurzaamheid, niet alleen door het 
verlagen van de milieubelasting door conventionele 
opwekking, maar ook door het verhogen van het 
aandeel duurzame opwekking. Ten aanzien van dit 
onderwerp is het zinvol een aantal recente interna-
tionale ontwikkelingen te noemen, omdat opvalt dat 
met name op het gebied van windenergie en de foto-
voltaïsche cel in de Nederlandse context een lang-
zamere ontwikkeling aangenomen wordt dan recente 
informatie uit de VS doet vermoeden.
US Windpower is, in een consortium met Pacific Gas 
and Electric en Niagara Mohawk Power, tezamen met 
EPRI (Electric Power Research Institute) eind 1990 
gestart met een nieuw aangepast ontwerp windmolen, 
gebaseerd op variabele turbines. Deze oorspronkelijk 
te dure technische variant werd nu economisch haal-
baar mede door de sterke daling van de prijs voor 
vermogen omvormers tengevolge van ontwikkelingen 
in chiptechnologie.
Het prototype (300-400 KW) was in 1991 gereed en  
in 1992 is er met 22 testexemplaren in de praktijk 
geëxperimenteerd. Eind 1993 heeft de president van 
US Windpower, Dale Osborn, bekendgemaakt dat dit 
model (vrij van kinderziekten) bij een jaargemiddelde 
van een windsnelheid van 16 mijl per uur elektriciteit 
genereert voor 5 $c/KWh (ongeveer 9 cent), hetgeen 
concurrerend is met de KWh-prijs van nieuwe con-
ventionele centrales. Zelfs indien de prijsberekening 
afhankelijk van afschrijving en onderhoud wat hoger 
zou kunnen uitvallen, lijkt een doorbraak (overigens 
na twintig jaar ontwikkeling) nu toch wel bereikt te 
zijn. Hoewel windcondities, ruimtelijke ordening en 
transportkosten overal op de Wereld tot beperking van 
inzet leiden, zal met deze doorbraak, ook in Nederland, 
in het jaar 2000 veel meer windkrachtenergie voor 
elektriciteitsopwekking beschikbaar kunnen zijn dan 
de 1000 MW die tot nu toe voorzien werd. Bij toene-
mende druk van milieubewustzijn vanuit de maat-
schappij en met in de toekomst stijgende energie-
prijzen door onder andere het geleidelijk invoeren van 
het ‘full environmental costprice’-principe, zullen de 
huidige barrières voor het plaatsen van windturbines 
ongetwijfeld met vindingrijkheid overbrugd worden.
Ten aanzien van de fotovoltaïsche cel kan ook vast-
gesteld worden dat in de afgelopen jaren de kostprijs 
per watt sterk gedaald, de efficiëntie aanzienlijk 
verbeterd en de technieken verfijnd zijn. In de Ver-
enigde Staten is nu de verwachting dat in het jaar 
2000 de kosten $ 1 per watt en 5 $c tot 10 $c per KWh 
zullen bedragen; men voorziet daar in dat jaar een 
opgesteld vermogen van 11 000 MW. De uiteindelijke 
markt wordt gezien in de grootschalige aan het net 
gekoppelde installaties van tussen 1 kW en 1000 kW.
In de huidige macro-scenario’s in Nederland wordt voor 
het jaar 2000 voor windenergie 1000 MW voorzien en 

Milieubeleidsverklaring PGEM

De PGEM stelt zich ten doel om op een voor het milieu verantwoorde 

en renderende wijze te voldoen aan de vraag van haar klanten  

naar milieu- en energiediensten. Hierbij streeft de PGEM naar een 

doelmatig energiegebruik, een efficiënte inzet van grondstoffen en 

het bevorderen van het gebruik van duurzame energiebronnen. 

De PGEM kent aan het milieu een grote waarde toe en is zich als 

nutsbedrijf bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijk-

heden. Dat betekent dat de PGEM zich sterk maakt voor integratie 

van milieuzorg in de bedrijfsvoering en het minimaliseren van de 

milieubelasting ten gevolge van eigen bedrijfsactiviteiten. 

De directie van de PGEM draagt daarom op actieve wijze een 

milieubeleid uit waarin het bedrijf:

•  voldoet aan en waar mogelijk vooruitloopt op de voor het milieu 

van belang zijnde wetgeving;

•  initiatieven neemt om te komen tot afvalpreventie, emissie-

beperking en preventie van milieuschade;

•  niet verspillend omgaat met energie en water; dit beleid draagt  

de PGEM zowel bedrijfsintern als naar haar klanten toe uit;

•  bij de inkoop van materialen en diensten van derden een zo 

milieuvriendelijk mogelijk pakket hanteert, waarbij milieu-argu-

menten niet minder zwaar wegen dan economische argumenten;

•  richtlijnen en procedures vaststelt en voorlichting en training 

verzorgt, die het de werknemers mogelijk maken om milieu-

verantwoord te werken.

Afbeelding 2

'Environmental indicators' bij elektriciteitsbedrijf 
Ontario Hydro

Material and waste management

• recycling

• low-level PCB decontamination

• PCB inventories

• coal ash production and utilization

• inventories of radioactive liquid waste

• solid radioactive waste generated

• spills

Watermanagement

• fish impingement

• radioactive effluents

• water level adjustments

• misa

Air management

• coalsulphurcontent

• acid gas emissions

• carbon dioxide emissions (fossil plants)

• visible emissions performance

• radioactive emissions

Land management

• herbicide use

• secondary land use

• reforestation and tree replacement

Energy management

• load saved and shifted

Nonutility generation

• load and energy provided
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De tijd dringt

Het is niet moeilijk te voorspellen dat de komende 25 
jaar de druk vanuit de samenleving en de wetgeving 
steeds groter zal worden om niet-duurzame industriële 
activiteiten verder terug te dringen. Het rapport van 
Meadows van 1992, Beyond the Limits, geeft verschil-
lende mogelijke mondiale scenario’s voor de toekomst 
weer. De vijf onderling gekoppelde hoofdvarianten in 
zijn scenario’s zijn bevolkingsgroei, consumptiegedrag, 
voedselproductie, vervuiling en uitputting.

In het scenario van duurzame ontwikkeling zou, naast 
vergaande beperkingen op het terrein van bevolkings-
groei en consumptie, de industrie de emissies van 
schadelijke stoffen en broeikasgassen binnen een 
periode van twintig jaar met meer dan 90 % van het 
huidige niveau per eenheid van productie moeten 
terugdringen en het gebruik van niet-vervangbare 
grondstoffen eveneens met meer dan 90 %. Dit is ook 
aan te geven met een eenvoudige rekensom. Wanneer 
de wereldbevolking, die nu ongeveer met 100 miljoen 
per jaar groeit, over een aantal decennia verdubbelt  
en de wereldconsumptie vervijfvoudigt, vooral door de 
inhaalslag van de ontwikkelingslanden met 5 % groei 
per jaar, wordt de milieubelasting van de Aarde ver-
tienvoudigd ten opzichte van nu. Voor een duurzame 
ontwikkeling zal dus de milieubelasting per eenheid 
van bruto nationale productie terug moeten naar 1/10 
van het huidige niveau.

Dit is een gigantische opgave, aangezien de ervaring in 
deze eeuw leert dat ingrijpende technologische en 
maatschappelijke, op kennis gebaseerde vernieuwin-
gen, van ‘droom tot daad’ een periode van ongeveer 20 
jaar tot 30 jaar in beslag nemen. Nu kan het zijn dat 
door de stormachtige ontwikkeling op het gebied van 
informatie-communicatienetwerken, de benodigde 
tijd voor ingrijpende vernieuwingen in de komende 
decennia korter kan worden. Desalniettemin is de tijd 
die we hebben voor maatschappelijke en industriële 
vernieuwing, niet ruim bemeten. De milieudimensie 
blijkt zich echter, door de steeds duidelijker wordende 
samenhang tussen economie en ecologie, als een 
inspirerende bron te manifesteren voor een 
vernieuwings proces in de industriële wereld en dus 
ook in de elektriciteitswereld. Het is een transfor ma-
tieproces dat naast technisch/ economische door-
braken tevens bedrijfs-culturele vernieuwingen  
inhoudt, maar ook maatschappelijke doorbraken, 
waaronder wellicht de terugkeer van de kernenergie.

voor fotovoltaïsche cellen 0 MW bij een nationaal 
opgesteld vermogen van totaal 18 000 MW. Het is op 
grond van eerder genoemde ontwikkelingen denkbaar 
dat dit aanzienlijk hoger kan uitkomen, bijvoorbeeld 
2000 MW tot 3000 MW voor wind en fotovoltaïsche 
cellen tezamen.
Het is duidelijk dat deze doorbraken op het gebied van 
de economische haalbaarheid van duurzame energie-
bronnen belangrijke invloed hebben op de planning 
van de bouw van grote centrales.

Een ander voorbeeld van een doorbraak is het meer 
efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van niet-ver-
vangbare brandstoffen via warmte/krachtkoppeling 
(WKK). De Nederlandse distributiebedrijven zijn in 
1991 gestart met het onder Winsemius ontworpen, 
klantgerichte Milieu Actie Plan (MAP 1). In dit plan 
bevorderen de distributiebedrijven bezuinigingen bij 
de verbruiker. Daaronder valt ook het optimaal 
benutten van de technisch-economische koppeling van 
de vraag naar warmte en naar elektriciteit. De geza-
menlijke resultaten van de aanpak door de distributie-
bedrijven en het warmteplan bij de SEP hebben er in 
de afgelopen twee jaar toe geleid dat industriële warm-
te/krachtkoppeling in het jaar 2000 tot meer dan 
6500 MW opgesteld vermogen zal leiden, vergeleken 
met de 4500 MW die in de NEV opgenomen was en ook 
als doel voor MAP 1 gegolden had. Bij een door SEP 
verwachte noodzaak voor in totaal 18 000 MW 
opgesteld vermogen in 2000, betekent dit dat daarin 
voor meer dan een derde door industriële warmte/ 
krachtkoppeling voorzien zal worden. De nieuwste 
schattingen zullen begin 1994 in MAP 2 gepubliceerd 
worden.

Hoewel theoretisch de warmtevraag in Nederland  
tot nog hogere WKK-bijdragen aan de elektriciteits-
voorziening zou kunnen leiden, bestaat er enige zorg  
of niet reeds met de huidige verwachtingen versto-
ringen zullen optreden in de voorziening van wisse-
lende vraagvolumina. Ook hier zal wellicht onder de 
druk van de milieu-aspecten innovatie op het gebied 
vraag/aanbod-modellering ruimte maken voor nieuwe 
verhoudingen in de elektriciteitswereld.
Interessant is dat de ontwikkelingen op het gebied van 
de WKK in Nederland, waar WKK begin jaren zeventig 
nauwelijks bespreekbaar was, veel verder gevorderd 
zijn dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, terwijl 
daar in die tijd reeds bij wet onafhankelijke decentrale 
producenten onder redelijke voorwaarden aansluiting 
op het net konden krijgen. Toen is daar ook het instituut 
van de Independent Power Producers (IPP) ontstaan 
en is met de grote nutsbedrijven een goede samen-
werkingsformule opgezet; een model dat nu door 
Eurolectric bekeken wordt om ook in Europa tot een 
beheersbare ontwikkeling van decentrale elektrici-
teitsopwekking te komen, met name op het terrein 
van WKK.
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