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VOORWOORD

Prof.Dr.E.H.Adema

Hetisnietzonderreden,datjuistnubijzondereaandachtgeschonkenwordtaandeverontreinigingvandeatmosfeerdoorzwaveldioxide.Hoewelnitreuzegassen,aerosolenof
zwaremetalenookminstens zoproblematisch
zijniszwaveldioxidegekozen alsthemavoor
hettweedaagsesymposium.
Ontwikkelingenopallerleimetelkaarsamenhangendegebiedenalsdeeconomie,energiebehoefte,deorganisatievandebeleidsvorming,devoorradenaan zwavelarme fossiele
brandstoffenendeontwikkelingen ophetgebiedvandeverbrandingstechnologieën zijn
aanleidinggeweesttothetdoenvandeze
keuze.Hetschaarserwordendeaardgasheeft
reedsgeleidtotafspraken tussendeOverhedenenelectriciteitsproducenten inhet
"BrandstoffenInzetPlanvoorCentrales".
Hiermeewerdalshetwareopnieuwdeinvoeringingeleidvanmeer zwavelhoudendebrandstoffen t.b.v.destroomopwekking.Indeonlangsverschenen tweedelenvandenotaEnergiebeleidvanhetMinisterievanEconomische
Zakenzijneenaantalscenario's geschetst
vanmogelijkeontwikkelingenvandeenergiebehoefte endemogelijkhedenomdaarinte
voorzien.
DewijzewaarophetMinisterievan1VolksgezondheidenMilieuhygiëne inhoudwilgeven
aanhetmilieubeheerm.b.t.dezeontwikkelingenisneergelegdineennota,hetzgn.SO2beleidskaderplan.Ditplanbeoogtondermeer
toteenbetereafstemmingtekomenvandeverschillendebeleidsonderdelen energie,economieenmilieu.Omditterealiserenisindit
kaderplaneenoverlegstructuur aangegeven tussendeministeries,lagereoverhedenenhet
bedrijfsleven.
Hetdoelvanditsymposiumwasinzichtteverkrijgenrespectievelijk teverschaffeninde
wijzewaarophetS02-beleidskaderplan tot
standisgekomenenwatdeuitgangspuntenzijn
geweest,diegeleidhebben toteenbeleidzoalsdatthansinhetplanisvoorgelegd.Ook
wasdebedoelingvanditsymposiumdehuidige
entoekomstigeontwikkelingenmetbetrekking
totdeSO-problematiek terdiscussietestellenenzodoendetekomentotafstemmingen
planningvanonderzoek.

aaleconomische enfinanciële consequenties
vanhetvoorgesteldebeleidzijnbehandeld.
Opdetweededagvanhetsymposiumzijnde
voordrachtenendiscussies gesplitstinparallelbijeenkomsten.Nadataandachtisbesteed
aandeeffectenvanSO2opmensen,planten
enecosystemen,respectievelijkhetSOj-beleid
endevergunningverlening,isvoortsingegaan
opdetechnologische ontwikkelingenvanverbrandingsprocessen endegevolgenvanontzwavelingsprocessen voor hetmilieu.
Tijdenshetsymposiumisereenonderzoeksmarkt
gehouden,waarmendoormiddelvaneenposterpresentatie enpersoonlijkecontactenkennis
heeftkunnennemenvanderesultatenvanonderzoek.Eenkleine twintigpresentaties genoten
eenlevendigebelangstelling.Zezijninde
proceedingsopgenomen.
Aandeoproepstellingenofconceptresoluties
m.b.t.deS02-problematiek teformulerenis
vanuitverschillendemaatschappelijkeposities
gehoorgegeven.Zezijnbijdeplenairediscussiesoverdegehoudenvoordrachtenmedeinbeschouwinggenomen.
Hetbleekechternietmogelijkdeingediende
concepteninvoldoendemateaandemeningen
vandedeelnemersvanhetsymposiumtetoetsen.
Desuggesties endenkbeeldendieuitdezeconceptresoluties sprekenwerdenevenweldermate
waardevol,datwijhebbengemeenddezeonder
denaamvandeauteurintegraalindezepro j
ceedings temoetenopnemen.Uitdeaardder
zaakzalnietiedereen zichmetdeinhoudvan
dezeconceptenkunnenverenigen.Zevertegenwoordigenderhalvedemeningenvandegenoemde
auteursenblijvendanookvoorhunverantwoordelijkheid.
Ikspreekmijnwaardering uitjegensallendie
aandetotstandkoming vanditsymposiumhun
medewerkinghebbenverleendenhoopdathun
inspanning endedaaruitgeresulteerdevoordrachten,discussiesenandere activiteiten
tijdensditsymposiumopenigerleiwijzehebbenbijgedragen totwatdebedoelingvandit
symposiumisgeweest.

Hetheeftdevoorbereidingscommissie danook
zeerverheugdvertegenwoordigers vandeMinisteriesvanEconomische ZakenenVolksgezondheid enMilieuhygiënebereidgevonden tehebbenominleidende voordrachtentehoudenter
toelichtingopdeenergiescenario's enhet
SO-beleidskaderplan.
Devoordrachtenendiscussies opdeeerste
dagvanhetsymposiumstondeninhetteken
vanhetbeleid,waarbij eentoelichting eneen
onderbouwingvandenota'sisgegevenensoci-
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Dames enheren,
Toenikdeeersteschreden zetteophet
interessante terreinvandechemieaande
handvanhetverschijnselvandechemische
binding alselectrostatischverschijnsel,
leefde ikindeveronderstelling,datSO2een
tamelijkeenvoudig zuurvormend oxide is. Dit
isdenk ik,vanuiteenchemisch oogpuntook
juist,zijhetdanookdatwenuwetendatde
chemischebindingmeer inhoudtdaneenelectrostatischprincipe.Ophet terreinvande
milieuhygiëneechter,vooralwaarhetbetreft
derolvanSO2inhetgeheelvandeluchtverontreiniging,gaatdieeenvoudnietop.
Danblijkenplotselingveelaspecten-zowel
inmaatschappelijke als technische zin-aan
dezeverbindinggebonden.
Nogmaarnetinfunctiealsministervan
Volksgezondheid enMilieuhygiënewerd ikaanstondsbeleidsmatig geconfronteerdmetdemij
- reedsuitanderehoofdebekende-SO2problematiek,welkedannugestalteheeft
gekregenineensoortdrieluik.Allereerstin
hetplandatdoorinsidershetBIPCgenoemd
wordt,hetBrandstoffen InzetplanCentrales
envoorts inhetS02_beleidskaderplanende
Kolennota (NotaEnergiebeleid deel2/Kolen).
Dezeplannen zijnnauwmetelkaarverbonden.
HetBIPC isdaarbijgerichtopslechtséén
sector,tewetenonzeelectriciteitsvoorziening;hetS02_beleidskaderplandaarentegen
bestrijkt inbeginsel allemaatschappelijke
sectorenenheefthetbeleidvandeoverheid
tenaanzienvandebestrijdingvandeluchtverontreiniging doorSO2totonderwerp.Dat
ookinhetBIPCSO2ruimschoots aandeorde
komt isuiteraardhetgevolgvanhetfeit,
datmetdekeuzevanbrandstoffen-gezien
het gehalteaanzwavelindemeestebrandstoffen-deuitworpvanSO2nauwsamenhangt,
hetgeenvooréénenergiedragernogeensgeïllustreerdwordt indeKolennota.
Deplannenzijninmiddels aandeTweede
KamerderStaten-Generaalvoorgelegd.Het
S02-beleidskaderplan zalop 21aprila.s.in
eenopenbarevergaderingvandeVasteCommissievoorMilieuhygiënevandeTweedeKamer
derStaten-Generaalwordenbehandeld,terwijl
hetBIPCookbinnenkort doordeKamerzal
wordenbehandeld.
Hetenergiebeleid issterkinontwikkeling
enstaatvoortdurend terdiscussie.Daarbij
wordt doorvelenvoordedaarbijoptredende
milieuproblematiek deomschakelingvanaardgasopolieenkolenzoals dieplaatsgaat
vinden,alsdegroteboosdoenergezien.Ik

denkechterdathetprobleemverderterugligt.
Doordehoge,enachteraf gezien,ondoordachteinzetvanteveelaardgas ineente
kortetijdsspannebevond onsland zichogenschijnlijkineencomfortabelepositiewaarin
maatregelen terbestrijdingvandemilieuvervuilingachterwegekondenblijven.Hetgevolg
isdatdezenualsnog genomenmoetenworden
- telaatenbijeenteruglopende economiemetalsgevolghogerekostenen-althans
gedurendeenkelejaren-hogereemissiesdan
wenselijkwordengeoordeeld.
Inmiddelswordthet facetmilieusteeds
duidelijker,enineensteedsvroeger stadium
bijdebesluitvormingbetrokken.Ditgebeurt
doorhetstellenvangrenzen,ofineenlater
stadium,hetopleggenvanvoorwaarden,maar
ookdoorhetscheppenvanmogelijkheden.Dit
laatstekangebeurendoorsteunbijdeontwikkelingvanschone technologieënwaaronderook
nieuweverbrandingstechnologieën,maarzeker
ookdoorhet gevenvangeldelijke steun.Als
voorbeeld zouikwillennoemende10tot15
miljoen,d.i.1/4 tot1/3vandeinvestering,
dieikheb aangebodenaandeProvinciale
GelderseElectriciteits Maatschappij,alsbijdragevoordebouwvaneenrookgasontzwavelingsinstallatievan300MWebijdecentrale
teNijmegen.Daarnaastheb ikaangebodenom
eenont-NOx-ing installatievolledig toteen
bedragvan ƒ8miljoenuitrijksmiddelente
financieren.Ditalles inovereenstemmingmet
debeleidsvoornemens zoalsdieneergelegd
zijninhetS02_beleidskaderplanendeKolennota.
Tegendezeachtergrond heb ikmet genoegen
kennis genomenvanhet initiatiefeen SO2symposiuminNederland teorganiserenen
tevensvolgaarne deuitnodiging aanvaardom
ditsymposiumteopenen.Ikachtditsymposiumvanbelang,omdathierdegelegenheid
wordt gebodenjuistdefeitelijkeentechnisch-wetenschappelijkegegevens tebespreken,
dieookaanhetbeleidskaderplan tengrondslagliggen.Ikverwacht datvandaagen
morgeneenunieksymposiumgestaltegaat
krijgen.
Degrotebelangstelling dieer-nationaal
eninternationaal-voorSO2was enis,komt
totuiting intallozesymposiaencongressen,
waarinhetonderwerp SO2opverschillende
manierenwordtbehandeld.Ditsymposium
onderscheidt zichvanandere indiezin,dat
hiereenpogingwordtgedaanhetgrensgebied
tussenbeleidenerzijds entechnisch-weten-

schappelijkebenaderingen anderzijdste
exploreren.Alhoewelditsymposiuminhet
tekenvanhetS02_beleidskaderplanstaat,
betrefthethiervooralbijdragenover
feitenengegevensuitdesfeervanhet
onderzoek,alsmededeintegratievandeze
feitenengegevens.Dooraard enopzetvan
ditsymposiumwordtdezonoodzakelijke
verbinding tussenbeidegebiedengelegd.
Datdezeverbindingnoodzakelijk is,zal
iedereenduidelijk zijn.Beleid dientmenin
het algemeen tebaserenopfeitenenwetenschappelijke gegevensvoor zoverdeze
beschikbaar zijn.Overigens -enditeven
terzijde-zalmenbijdebeleidsvorming
ookbijhet tendeleofgeheelontbrekenvan
gegevens tochnietkunnenontkomenaankeuzenenbeslissingen,ookalwordtditjuist
ophet terreinvandemilieuhygiënenogal
eensgepropageerd.Beleid isinonzeingewikkelde samenleving eennoodzaak.Godswater
overGodsakkerlatenlopenkunnenwijonsin
Nederland ai>langnietmeerveroorlovenen
enzekernietophetgebiedwaarwijgeconfronteerdwordenmetdesamenhang tussen
milieu-ondermeerSO2-enenergie.

aandëbron. Voorhetbeperkenvande
toenemendeSO--uitworpzoumenintoenemende
matevanlaag-zwaveligebrandstoffen
gebruikkunnenmaken.Aangeziendezebrandstoffen inbeperktehoeveelheden inde
natuurvoorkomen,ishet'noodzakelijk omtot
ontzwavelingvandebrandstof over tegaan,
voorkoleninhetalgemeenaandewinplaats,
voorolieinderaffinaderij.Daarnaastkan
menuitworpverminderendetechniekentoepassen;dezehebbenhetvoordeeldatmenhiermeeminder afhankelijk isvandekwaliteit
vandebeschikbarebrandstoffen.Onderdeze
categorievallendebeperkingvandevorming
envrijkomingvanSO2inhetverbrandingsproces,zoalsbijwervelbedverbranding onder
toevoegingvankalkhoudende stoffenenvergassingvanolieenkolen,endebeperking
vandeuitworpvanSOodoorrookgasreiniging.
Eenvoordeelvandelaatstetweetechnieken
tenopzichtevanhetverstokenvanlaagzwaveligeolieisookdatdezeeenreductie
vandeuitworpvanandereverontreinigende
stoffenteweegbrengen.Daarentegen iseen
nadeelvandezetechniekendathetafvalprobleem,datmetnamebijkolenstokenontstaat,erbelangrijkdoorwordtvergroot.

Uiteraardkunnenwetenschappelijkegegevens
ineenbeleidsplanslechts tendeleuitde
verfkomen.Maar daarmee zijnzijnogniet
onbelangrijk.Beleidisveranderlijk ofkan
wordenveranderd omdathetpolitiekekeuzes
inzichdraagt;maarvoordefeitenen
gegevenswaarhethieromgaatgeldtdit
- afgezienvandealtijdnodigebijstelling
enaanpassing-niet.Zijzijndebasisvoor
hetbeleid indetoekomstendragenaldus
bijaandecontinuïteit daarvanendemogelijkheid totsturenvanmaatschappelijke
ontwikke1ingen.
Hetbeleid totbestrijdingvandeSO2verontreiniging zalvormmoetenkrijgenbinnenderuimtediebepaaldwordtdoorde
doelstellingenenuitgangspuntenvanhet
gehelemilieubeleid envandeoverigedaarbijbetrokkenbeleidsterreinen.

Destandvandeontwikkelingvanverbrandingstechniekendiekunnenleidentoteen
lagereuitworpvan zwavelverbindingen,is
dusdanigdatdeeerstkomende vijf àtien
jaarvooralgedacht zalmoetenwordenaande
toepassingvanbrandstof-enrookgasontzwavelingnaasthet gebruikvanlaag-zwavelige
olie.Helaas zaldelaag-zwaveligeolie
vooralsnog geïmporteerdmoetenwordenwegens
hetnogsteedsontbrekenhier telandevan
installatiesvoorhet ontzwavelenvanresidualeolie.

Voorhet concretiserenvaneenindealgemenedoelstellingpassendSO^-beleid ishet
noodzakelijk deuitgangspuntendaarvanaan
tegeven.Centraalmoethierbijworden
gesteld,datdesamenlevingnietalleen
rechtheeft opeenschoonmilieu,maarook
deplichthetnatuurlijkmilieuinstandte
houden.Vanditcentralethemazijneenaantaluitgangspunten afgeleid,waarvanikals
eerstewilnoemen,het terugdringenvande
verontreiniging.Dithoudt enerzijds inde
saneringvanrelatief sterkbelasteregio's
enmilieu-compartimenten,anderzijdshet
zoveelmogelijkbehoudenvandetoestandin
relatiefschonegebieden (stand still).De
totaleverontreinigingmoetwordenteruggedrongenbinnendegrenzendieopgrondvan
maatschappelijke inzichtenwordenaanvaard.
Een tweedeuitgangspunt isdebestrijding

Ookderelatiemetdemaatschappelijke
activiteiten isvanbelang.Activiteiten
brengenverontreinigingmet zich.Indie
gevallendatdezeactiviteiten totmilieuproblemen leiden,dientniet alleendeaard
endeomvangvandezeverontreinigingvastgesteld tewordenmaarookhetbelangvande
activiteiten.Voorbeideishetvanbelang
toetsstenenteontwikkelen.Eenzeerbelangrijkemilieuhygiënische toetssteenishet
uitworpniveauvanca.500miljoenkgperjaar
alshetniveauwaarop deuitworp inNederland
zoveelmogelijk gestabiliseerdmoetworden,
datinhetS02_beleidskaderplandoorde
regeringnogeensuitdrukkelijk alsuitgangspuntendoelstellingbevestigdwordt.
Methetstellenvaneenbegrenzing aande
totaleuitworpvanSO2inNederland isinde
eersteplaatseenbeleidsmatigevertaling
voorSO2als zodaniggegevenvanhetgeenmet
name indeWet inzakedeluchtverontreinigingisaangegevenalshetvoorkomenen
beperkenvan luchtverontreiniging.
Voorts zalhetstellenvaneenbeperkingaan
deuitworpvanSO2ertoeleidendatalle

verschijnselendiedaarmeesamenhangen,zich
inminderemate zullenvoordoen.Datis
allereerst debeperkingvanhetgehalteaan
SO2indebuitenlucht op leefniveau,van
belangvooronzegezondheid.Als andereverschijnselendiebeperktworden,kunnen
wordengenoemd denatteendrogedepositie
vanSOoopkorteafstandvandebron,de
omzetting totzwavelzuurensulfaten,het
deelnemen aanfotochemischeprocessenenhet
transportoverlangeafstand.Hetisvooralsnogondoenlijkvoor aldezeaspectenvan
deS02-problematiekafzonderlijk grenzente
stellen.Integralebeperking ishetmeest
aangewezenmiddel.
Anderebelangrijke toetsstenen inhet
milieuhygiënischbeleid zijndenormenvoor
luchtkwaliteit.Dezekunnenbetrekkinghebbenopmens,flora,faunaofmaterialen.
DoordeGezondheidsraad endeRaad inzakede
luchtverontreiniging zijnadvieswaarden
vastgesteld,welkeadvieswaarden doorde
regering zijnovergenomen alsrichtlijn.
Daarnaast isdoordeWereldgezondheidsorganisatie,eveneens terbeschermingvande
mens,eenwaardevoorgesteld alslangetermijndoelstelling.Voordebeschermingvan
gevoeligeplanten,dierenenmaterialen zijn
daarnaast,zoals inhetSC^-beleidskaderplan
aangegeven,strengerenormennodig.
Inhet rijtjeuitgangspuntenkomtooknog
voorhet internationale aspectvangrensoverschrijdendeverontreiniging.OpdeconferentievandeVerenigdeNaties overhet
MenselijkLeefmilieu in1972isinStockholm
eendeclaratie aangenomenwaarinbepaaldis
datgeenenkeleschadedoormilieuverontreinigingaanandere landentoegebrachtmag
worden.
InhetkadervandeOrganisatievoor
Economische Samenwerking enOntwikkelingis
hetprincipe aanvaard ineenop17mei1977
doordeRaadvanMinisters aangenomenaanbevelingdathet landvanoorsprongvande
verontreiniging inbeginsel dedoorhemveroorzaakteverontreiniging opdezelfdewijze
zoudienen aantepakken alsdeverontreinigingvanzijneigengrondgebied (non-discriminatiebeginsel).Verderheb ikinnovember
1979indeECEeenverdrag inhetkadervan
deEconomische CommissievoorEuropavande
VerenigdeNaties inzakehet langeafstandstransportvanverontreinigde stoffenmedeondertekend.
OokindeKuropeseGemeenschappenkomthet
SO^-probleemregelmatig aandeorde,laatstelijknog indecember 1979,toendoordeEGmilieuministers eenrichtlijnvoordeSO^kwaliteitsnormvoor debuitenluchtwerd
goedgekeurd. Ikwilhieraannogdeopmerking
verbinden,datdeEG-waarden soepeler zijn
dandeinons land gehanteerdewaarden,maar
dat zulks geenredenvoordeNederlandse
Regering zalzijnomvandedoorhaargehan-

teerdewaardenaftewijken.
Hetvoorgaandebetekent datdeuitworpvan
SOo inNederlandmedemoetwordenbeoordeeld
aandehandvanhet grensoverschrijdende
karakterendaarmeesamenhangende effecten
opinternationaleschaal.
Ikbenvanmening,datdezorgvoorhet
milieunietonder-maarnevengeschikt isaan
dievanonzeeconomieendatdushetmilieubeleid geïntegreerd dient tewordeninhet
beleidvandeoverheid tenaanzienvan
economieenenergie.Ditkannaarmijnmening,
indiendoorhetmilieubeleid grenzenworden
gesteld,dienietmogenwordenoverschreden,
maardietevens ruimtegevenomandere
aspectenvanhetoverheidsbeleid tothun
recht telatenkomen.Hetuitworpplafondvan
500miljoenkgSO2perjaarvoorNederland
datinhetS02_beleidskaderplanwordtgenoemd,
ishiervaneenvoorbeeld.Deintegratievan
het facetmilieuinhettotaleoverheidsbeleidvereist specialeaandachtwaarhetde
sociaal-economische endeenergie-politieke
aspectenbetreft.InhetS02_beleidskaderplan
wordtnaasthetmilieuhygiënische toetsingskaderdanookexplicietgelding gemaaktvan
hetsociaal-economische enhetenergie-politieketoetsingskader.
DeaardvandeinhetSÛ2_beleidskaderplan
voorgesteldemaatregelenheeftertoegeleid
datinhetplanprimaireenmacro-economische
evaluatieheeftplaatsgevonden.Er zijnevenwel inhetplanaleenaantalberekeningen
uitgevoerd dieaangevenwaar tezijnertijd
degrootstegevolgen teverwachtenzullen
zijn.Hetblijkt datdeeconomische gevolgen
vanhetS02_bestrijdingsbeleid zichineen
beperkt aantalbedrijfstakkenvoordoen;dit
heeft totgevolgdat,mochtendezebedrijfstakkenindeproblemenrakendoorhet SO2beleid -wat ikoverigens nietverwacht-de
overheid snelengerichthulpkanbieden.
Overigensblijftuiteindelijkhetmacroeconomisch effectvanhetS02~bestrijdingsbeleid vrijbescheiden.Demaximalenegatieve
invloed opdewerkgelegenheid lijktniet
groter tezullenzijndan0,1 %.Eeneffect
dat zobescheidenkanzijnindienhetgrootstedeelvandeS02~bestrijdingsapparatuur
doorNederlandsebedrijvengeleverd gaat
worden.Ditvereist echterwel debereidheid
vandeNederlandsebedrijvenomtijdig inte
spelenopvoorgesteldebestrijdingsmaatregelen.Ookditiseenaspectvandeintegratie
vanhetfacetmilieuinhetsociaaleconomischbeleid.Overigens dientwelbeseft
tewordendathetvoorkomenvanschadedoor
S02_verontreinigingookeconomischebaten
oplevert.Dezebatenbehorenmede inbeschouwing tewordengenomen,zodateenvollediger
inzichtindesociaal-economische effecten
ontstaat.Aandehandvangenoemdtoetsingskaderkaneenintegratievandemilieuhygiënische,energetische ensociaal-

economischebelangenplaatsvinden.Opdeze
wijzekunnendeverschillende onderdelenvan
hetregeringsbeleid opelkaar afgestemdwordenenkaneenaanvaardbarevormvanselectievegroeigevondenworden,waarbij zowel
decontinuïteit alsdeselectiviteitop
evenwichtigewijzebehartigdkanworden.
Samenvattend:hetbeleidmetbetrekking
totdebestrijdingvandezwaveldioxydeverontreiniging iseentwee-sporenbeleid,
t.w.beperkingvandeuitworp toteenvastgestelduitworpplafond enhandhavingvaneen
aanvaardbarekwaliteitvandebuitenlucht.
Ditbeleid concretiseert danvervolgens in
eenpractischevertaling:tot1985-het
jaarwaarindetotaleemissieaanSO2weer
beneden500.000tonperjaarmoet liggenhoofdzakelijk eenbeleid gebaseerd opreductievanhet zwavelgehalte inolie,daarna
onderhandhavingvandevoorgaandemaatregelentoepassingvantechnologischeprocessen,
gericht optoepassingvanhetzijminderuitworpveroorzakendeverbrandingstechnieken,
hetzijrookgasontzwavelingsprocédés. Maar
indetussenliggendeperiode zalderegering
toepassingvannieuwe techniekenenprocédés
bevorderen.Ditkanbijvoorbeeld geschieden
indevormvandemonstratieprojecten,zoals
dereedseerderdoormijgenoemdeinstallatiesvoorrookgasontzwaveling enont-N0x-ing
teNijmegen.
Metditinstrumentarium ishetmogelijkde
verschillende aspecten,dievooreenSO2bestrijdingsbeleidvoornuenindetoekomst
vanbelang zijn,metelkaarinverband te
brengen.Hetbetreft deeconomie,
het energieverbruik,
endesamenstellingvanhetbrandstoffenpakket,debestrijdingvandeuitworp ende
daarmeesamenhangende sociaal-economische
consequenties entenslotte degevolgenvoor
deluchtverontreiniging.Aldus ishetnaar
mijnmeningmogelijk eenconsistentbeeld
inhetbeleidskaderplan tegevenenvoorts
eenduidelijke splitsing aantebrengen tussenbeleidskeuzen enerzijds engegevensen
methodeanderzijds.
Overigensbetekende dekeuzevooreen
kaderplanwèldateenaantalvragennog
beantwoordmoetworden,n.1.diemetbetrekking totdeconcretebestrijdingvandeSO2.
DaarzullenS02_bestrijdingsprogramma'svoor
zorgen,driejaarlijkseprogramma'sopte
stellenindeprogramma advies-commissie
samengesteld uitvertegenwoordigers vanal
diegroeperingen,dieopenigerleiwijzebij
dieproblematiekbetrokkenzijn.
Opditsymposium echterzaldenadrukniet
zozeer liggenopdebeleidsmatige aspecten
vanhetplan,maarmeer opdetechnischwetenschappelijke onderbouwing daarvan.Dit
laatsteiseennaarmijnmeningevenbelang-

rijkezaak.Ikbendanookblij, datzoveel
deskundigenhierinWageningenverzameld
zijn.
Metdezeconstatering ennadeorganisatorentehebbengeluk gewenstmethuninitiatief,verklaar ikditsymposiumvoorgeopend.
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INLEIDING OPHETTHEMAVANHETS02-SYMPOSIUM

Mr.A.A.M.F.Staatsen,plaatsvervangend directeur-generaal voordemilieuhygiëne
Ministerie vanVolksgezondheid enMilieuhygiëne

DamesenHeren,
Hetzalunietverbazen,wanneer ikals
goedambtenaar inmijninleiding ophetthemavanditsymposium zalvoortgaan langsde
lijnen diedoordeMinisterbijdeopening
zijnuitqezet.
Ookikachtditsymposium
vangrootbelang zowelvanwegehetmoment
waarophetplaatsvindt,alsvanwegedeaard
enopzetdaarvan.
Natuurlijk weetikheelgoed,datalvele
malen -zowelinNederland alsdaarbuitenaanhetonderwerp SO-,aandachtwerd besteed.
Echter,tenaanzienvanditonderwerpstaan
wijopditogenblik voorbeslissendekeuzen.
Omditduidelijk temakenwilikeventerug
naar hetnogtamelijk recenteverleden ende
situatietoen,vergelijkenmetdesituatie
waarinwijonsnubevinden.
Indezestiger jarenwerd S0 ? gezienals
eenindicator voor luchtverontreiniging;
vooreenbelangrijk deelwasdatookzo.In
dieperiodewerd voor deverwarming vanhuizenenkassennogvoornamelijk olie-enook
welkolen -gestookt.Dithad totgevolg,
dathetverspreidingspatroon vanluchtverontreiniging -voorzoverdattoenwerdonderkend -grotendeelssamenvielmethetpatroonvoor S0 ? .
Aanheteindevandejarenzestig enin
hetbeginvandejarenzeventigvondde
overschakeling naar aardgasplaats.Lage
bronnen -huizenenkassen -enookeendeel
vandehogebronnen -industrieencentrales-loosdenvanafdietijdgeen ofnauwelijksS0_ meer.
Hettoengevoerdeenergie-beleid kwamhet
milieugoedvanpasenplaatsteNederland
internationaal gezienineen uitzonderlijke
enrelatief gerieflijkepositie.HetSubprobleemzelfwasdaarmeeechternietvande
baan,zoalsmogeblijken uithetfeitdatin
1974hetbesluitzwavelgehalte brandstoffen
vankrachtwerd.Ditbesluitbindt -zoals
uzultweten -hetzwavelgehalte vanverschillende brandstoffen aaneenmaximum.Dezemaximazijnindeloopvandejarenverderverlaagd.Vorig jaar september nogwerd
hetmaximalegehalte aanzwavelvoorzware
stookolievan2,5 op2,0%gebracht;eenaanscherping vanhetmaximumvoorhetzwavelgehaltevangasolie ligtvoorditjaarin
hetverschiet.
Metdeoverschakeling vanlagebronnenop
aardgasveranderdehetuitworp-patroonvan
S0 ? endaarmeeookhetverspreidingspatroon.

SOpwerdvoornamelijk nogdoorbronnenmet
relatief hogeschoorstenen indeatmosfeer
gebracht.InfeitewerdenhiermeeinNederlanddelocaleproblemen schijnbaar opgelost
doortoepassing vaneen "hogeschoorstenen"politiek.
ZoalsdoordeMinister reedswerdaangegeven,isalsgevolg vandegroeivanhet
energiegebruik,enwijzigingen inhetbrandstof
fenpatroon,deS0,^uitworpnaeenperiodevandalingweeraanhetstijgen.Ikwil
ditillustrerenaandehandvandevolgende
cijfers.In1965bedroegdetotaleuitworp
vanS0 ? inNederland ca.1000miljoen kgper
jaar.In1975wasditgedaald totminderdan
dehelftdaarvan:zo'n450miljoen kg.De
laatste jarentreedterechterweereenstijgingop.In1978bleef de.uitworp netonder
de500miljoenkgS0 ? -hetemissieplafond
vanhetIndicatief Meerjarenprogramma Lucht
1975-1980envanhetS0?-beleidskaderplan-,
hetvorig jaarsteeg deuitworptot580miljoenkg,maarditjaarzaldeuitworpwaarschijnlijk albovende600miljoen kgkomen.
Metdedaling vandeuitworp inhetverledenverbeterde ookdekwaliteitvandebuitenluchtinNederland.Tot1970kwamenmet
nameinhetRijnmondgebied eninhetWestland hogeS0_-concentratiesvoor.Uitderesultaten vanderegionalemetingen (hetlandelijkmeetnetwastoennog nietoperationeel)blijkt,datdeadviesgrenswaarden van
deGezondheidsraad ruimschootswerdenoverschreden.
Aanheteind vandejarenzestig daalden
deS0„-concentraties.Omstreeks dejaren
1973en1974werd eenniveaubereikt,waarbijinNederland dezeadvieswaarden nergens
werdenoverschreden.
Sedert1977echter treedtweer eenstijgingvandeconcentraties op.In1979werd
weervoorheteerstoverschrijding vande
advieswaardeopenkele punteninNederland
waargenomen.
Doordesnelleveranderingen indesamenstelling vanhetnationale brandstoffenpakketisSO,nietmeerzozeereenindicator
voor luchtverontreiniging,maareenindicatorvoordewijzewaaropwijinNederland
hetvraagstuk vandeenergiebenaderen.De
uitworpvan S0 ? iseenindicatorgeworden,
dieaangeeftinhoeverrewijbereid zijnde
consequenties.voorhetmilieutebetrekken
indebesluitvorming overb.v.productieen
gebruikvanenergie,besparingenenenergie-

intensieveactiviteiten.
Dathetnoodzakelijk isdeS0~-uitworpte
bestrijden,hangtdirectsamenmetdeongewensteeffectenvan S0 ? enproductendie
daaruitkunnenontstaan,opdegezondheid
vanmensendier,opdefloraenopmaterialen.SO-wordtvoornamelijk bijdeverbrandingvanzwavelhoudende brandstoffen zoals
olieenkolengevormd.Daarnaast leveren
specifieke bronnen,bijvoorbeeld zwavelzuurfabrieken enzwavelterugwinningsinstallaties,eenbelangrijke bijdrage.Bijdeverbrandingsprocessen enbijdezwavelzuurfabricagewordttevenszwaveltrioxide,SO,,
gevormd dataanzienlijk schadelijker isdan
S0 ? .Alsdeverbranding tevensgepaard gaat
metroetvorming,zalSO,zichhechtenaande
roetdeeltjes.Ditzureroetisuiteenoogpuntvanvolksgezondheid ongewenst.
Andereinmilieuhygiënisch opzichtindit
verband zeer belangrijkestoffenzijnzwavelzuurensulfaten.Dezeworden opverschillendemanierenindeatmosfeer uitSO.,
gevormd.Ookbepaalde metaalverbindingen
(metnamedievanmangaanenijzer)enroetdeeltjesbevorderendeoxidatieaanzienlijk.
Wanneer deomzetting plaatsvindtinwaterdruppeltjeszaldezuurgraad inzo'ndruppeltjesteedstoenemen,waardoordezwavelzuurvormingwordtafgeremd.Indeluchtis
echteraltijd ammoniak,afkomstigvanbiologischeafbraak,aanwezig,Ditzalmethet
gevormdezwavelzuurreagerenmetalsgevolg
datdeomzetting van S0 ? totzwavelzuurkan
doorgaan.Ditproceszetzichvoorttotdat
geen S0 ? ofNH,meerbeschikbaar isoftotdathetdeeltjehetaardoppervlakbereikt.
Behalvedechemische samenstelling (zwavelzuur,metaalsulfaten,ammoniumsulfaten)
zijnoverigensdegroottevandedeeltjes
endewaterdruppeltjesbelangrijk.Deeltjes
ineensulfaataerosol datisontstaanuit
luchtverontreiniging zijnvaakkleinerdan
0,1 micrometer.Deeltjesvandezeordevan
grootteblijven langzwevenenkunnendiep
indeluchtwegen doordringen.
Geschatwordtdatintotaal 20-50%vande
S0?-uitworpopbovenstaandewijzenwordtomgezet.SOp,zwavelzuur ensulfatenworden
totopgroteafstandengetransporteerd.Als
gevolgdaarvantreedttotopgroteafstand
vandebronnenverzuring vandeneerslagop.
Diteffectwordtnogversterktdoorhetgebruikvanhoge schoorstenen waardoorweliswaardeplaatselijkeverontreiniging door
SOpvermindert,maarhetlangeafstandstransportendevormingvanzwavelzuuren
sulfatentoenemen.Doordezureneerslagkan
verzuring vandebodem ofhetoppervlaktewateroptreden.Ookdeadsorptievan S0 ? aan
hetaardoppervlak draagtaandezeverzuring
bij.Hetismetnamedezeverzuring die
steedsmeeralseenprobleem vaninternationalebetekeniswordtgezien.Algemeenwordt

nuerkend,datdeverzuring vanmerenin
Scandinavië vooreendeelhetgevolg isvan
deS0?-uitworpingeheelEuropaenalszodanignietalleenalseenlocaalprobleemin
Scandinaviëkanworden aangemerkt.Overigens:ditprobleem vandeverzuring vanmerenisnietuitsluitend eenEuropeesprobleem;menkenthetookindeVerenigdeStatenvanAmerika eninCanada.
Datikjuiststilstabijdegevolgenvan
hettransport vanS0_ overgroteafstanden
endedaaraan gekoppeldeeffecten vanzure
regenendeverzuring vanbodemenmeren
heeftdevolgendereden.
Wijwetenopgrond vanonzeervaringenuit
hetverledenheelgoed,datmethetoogop
debescherming vandegezondheid vandemens
deconcentraties vanzwaveldioxideinde
buitenluchtbenedenaanvaardbare grenzengehoudendienen teworden.Wijhebbenwatdat
betreftaanheteind vandezestiger jaren
inondermeerRijnmond eninhetWestland
leergeld betaald.WijbeschikkenoverdeadviezenvandeGezondheidsraad betreffende
grenswaarden voorzwaveldioxideenstandaardrookenroet,zwevend stofenzwavelzuur.
Opgronddaarvanwetenwijdateenongeremde
toeneming vandeuitworptenslottezalleidentotoverschrijding vanwatwijalsaanvaardbare grenzenbeschouwen.Echter,de
situatieisnuenigszinsandersdaninhet
verleden.Immers,zoalsalgezegd dooroverschakeling vanlagebronnenopaardgasende
daarmeesamenhangendeverschuiving vande
uitworp naarhogeschoorstenen heefthet
verspreidingspatroon vanS0 ? zichgewijzigd.
Deluchtindeomgeving vandeindustrieen
destedenisschonergeworden,maartegelijkertijd isdebijdrageaanhettransportvan
S0 ? grotergeworden.Nederland gaatnual
alsnetto-exporteur vanS0 ? optreden.
Deverschuiving vandeuitworp naarhoge
bronnenheeftvervolgensdenoodzaak totbescherming vandeflorainnatuurgebiedenonderdeaandachtgebracht.Dezegebiedenliggennuonderderookvan industriegebieden
inbinnen-enbuitenland.
Inverband metdenoodzakelijkebeschermingvandeflora innatuurgebieden isin
hetSOp-beleidskaderplandevolgenderichtlijnopgenomen:een50-percentielvan30microgramperm eneen98-percentielvan
100microgram perm .Hetzalduidelijkzijn,
datderealisatie vandeaerichtlijn gezien
degrotebijdragevandebuitenlandsebronnen,moeilijk zalzijn.
Uithetvoorgaandezaldenk ikooknaar
vorenzijngekomenhoeveelcomplexer debesluitvorming tenaanzien vandebestrijding
vanS0 ? isgeworden.Enerzijds iserdeverwevenheidmetdeenergleproblematiek.Als
gevolg daarvan isdemogelijkheid S0 ? tebestrijden doorhetinzettenvanaardgasniet
langerzondermeeraanwezig.Anderzijdsis
dereikwijdte vanhetS0?-probleem inde

loopder jarenveranderd.Vaneenlocaal
probleem heefthetzichontwikkeld toteen
regionaaleninternationaal probleem.DaarmeedienenookandereeffectenvanS0 ? inde
besluitvorming tewordenbetrokken,danalleendeeffectenopdegezondheid vande
mens.
Methetcomplexerworden vandebesluitvormingwordenookhogereeisenaandeonderbouwing vanhetbeleid gesteld.
DoorhetMinisterie vanVolksgezondheid
enMilieuhygiënewordttenbehoevevande
onderbouwing vanhetbeleid gestreefd naar
eenkwantitatievebenadering vandeproblematiek.Daartoewerden ondermeermodellen
ontwikkeld.Dezemodellen -nodig vooreen
kwantitatievebeschrijving vanderelatie
tussenmaatschappelijke ontwikkelingenenerzijdsendeluchtverontreiniging door S0 ?
anderzijds -bestrijkenverschillendeterreinen.Hetbetrefteen sociaal-economisch
model,datinopdrachtvanhetministerie
doorhetEngelsebureauMetra Consulting
Limitedwerd ontwikkeld enhetdoorTNOontwikkelderekensysteem luchtverontreiniging.
Methetsociaal-economisch modelkanin
beeldworden gebrachthoedeontwikkeling
vandeuitworpvanSO-zalverlopen enwelke
sociaal-economische consequenties aandebestrijding vanS0 ? zijnverbonden.Deinvoergegevenszijndeeconomische groei,deverdeling daarvan overbedrijfstakken,deverdeling vanenergie-dragers overdiebedrijfstakkenendematevanenergiebesparing.Het
rekensysteem luchtverontreiniging legthet
verband tussenaandeenekantdeuitworp
van S0 ? endeontwikkeling daarinenaande
anderekantdeinwerking ophetmilieudie
daarvanhetgevolg is.Deuitkomstenvan
dezemodellen liggentengrondslag aanhet
SO?-beleidskaderplan.Tezamenmetgegevens
overtechnologische mogelijkheden werden
modelmatige bestrijdingsplannenopgesteld,
welke inhetSO_-beleidskaderplanzijnopgenomen.Uiteraard ishetvanmodellen,hoe
goed ook,eengrotestapnaarhetdaadwerkelijkbeleid.Danmoetdaadwerkelijkrekeningworden gehoudenmetdesamenhangen
verwevenheid vandeSO?-bestrijdingmetonze
economieenhetenergie-vraagstuk,alsmede
dekostenvanbestrijding.Daaraanvooraf
gaatdebeslissing overdebeleidskeuzen,
bestuurlijke organisatie enmogelijkheden.
Dezelfdeelementen dieinhetSOp-beleidskaderplanzijnterug tevinden,komenook
terug indeopzetvanditSO?-symposium:
-Heteerstethemawordtgevormd doorde
herkomstvanS0 ? endesamenhang vande
SO?-bestrijdingmetonzesociaal-economischeomstandigheden enhetenergievraagstuk,alsmededekostenvanbestrijding.
-Hettweedethemakomtzowelvandaag aande
ordealsmorgen.Hetbetrefthetgedrag
vanSO.indeatmosfeer endeinwerking
vanSO-,.
Helaasontbreekt opditsymposiuminforma-

tieoverheteffectopmaterialen.Overigensisditookweereenvoorbeeld vande
overeenkomst tussenditsymposium enhet
beleidskaderplan,wantookdaarwordthet
onderwerp slechtsevenaangeroerd.Hetis
zekernoodzakelijk aanditbelangrijkeonderwerp dekomendejarenmeeraandachtte
geven.
-Eenderdethemaisdetechnologieverbondenaandebestrijding vandeS0,-uitworp.
Ditkomtmorgenuitvoerig aandeorde.
-Hetvierdethemabetreftdebeleidskeuzen,
debestuurlijke organisatie endebestuurlijkemogelijkheden.Onderditthemavalt
ookdepraktijk vandevergunningverlening,
waarvanumorgentweepraktijkverslagen
zultkrijgen.
Opditlaatstethemazouiknunogwat
verderwillen ingaan.HetSO?-beleidskaderplangeeftkadersaan,maar geenconcrete
maatregelen.Terechtzultuzichafvragen
watdeoverheid nuvanplanistegaandoen.
Eenvolledigantwoord kanikunognietgeven.Welkanikkortuiteenzettenwelkbeginvanbeantwoording inhetSO?-beleidskaderplan istevinden.Devraagtekensdienog
overblijven zullen,zoisdebedoeling,wordenweggenomen indeloopfvandeuitvoering
daarvan.
Inhetbeleidskaderplan zijndelijnen
aangegevenvooreennationaalbeleid voorde
bestrijding vanS0 ? indeperiodetothet
jaar 2000.Aanderealisatievandatbeleid
zalopverschillendebestuursniveau'smoeten
wordengewerkt:doordelagereoverheden bij
devergunningverlening endoordecentrale
overheid bijhetvaststellen vanmaatregelen
vanwetgevende envanfinanciëleaard.
Eenbelangrijk vereistebijeendergelijke
beleidsvoering opverschillende bestuurlijke
niveau'sisuiteraard dateengoedeafstemmingwordtbereikt.Gelukkig bestaaterin
hetkadervandevergunningverlening een
goed contacttussenvergunningverlenersen
decentraleoverheid,indefiguurvande
regionale inspecteurs vandevolkggezondheid
belastmethettoezichtopdehygiënevan
hetmilieu.Voortsisheteengoedezaak,
datdedriejaarlijkse bestrijdingsprogramma'swaarinhetSO--beleidskaderplanvoorziet,wordenvoorbereid inoverleg metde
lagereoverheden.Ditoverlegzalgestalte
krijgen indeprogramma-adviescommissie.
Dezecommissie,waarin naastdelagereoverhedenookhetbedrijfsleven vertegenwoordigd
zalzijn,zalzichvooralbezighouden metde
vaststelling vandeuitvoeringsmogelijkheden
vandebestrijdingsprogramma's.Daaronder
kan,naastdeuitwerking vandetechnische
haalbaarheid envandekostenaspecten,ook
debestuurlijk-juridischeuitvoerbaarheid
wordenbegrepen.Opbasisvandebeoordeling
vandeprogramma-adviescommissie zaldeMinistervanVolksgezondheid enMilieuhygiëne
inovereenstemming metzijnambtgenootvan
Economische Zakeneenkeuzeoverhettevolgenbestrijdingsprogramma doen.Detenemen

TN

maatregelen zullennietalleenophunmilieuhygiënischewaardenwordengetoetst,zezullenookophunsociaal-economische enenergie-politiekemeriteswordenbekeken.Nadat
deRaad inzakedeLuchtverontreiniging over
metnamedebeleidsmatige aspectenvanhet
programmaheeftkunnenadviseren,wordthet
definitief vastgesteld.
DeWetinzakedeluchtverontreinigingbevateengrootaantalmogelijkheden voorregelingenbijalgemenemaatregelen vanbestuur.Iknoemhierslechtsdeproductnormen
voorbrandstoffen,zoalsdieinhetBesluit
zwavelgehaltebrandstoffen alzijnneergelegd,endemogelijkheid vanproductnormen
voorverbrandingstoestellen.Dezewetbiedt
echternognietallemogelijkhedenwaaraan
nubehoefte is:voorvaststelling vankwaliteitsnormen voordebuitenlucht iseerst
nogeenwetswijziging nodig.Maar,hetzij
nogeensgezegd,wettelijkeregelingenalleenzijnnietvoldoende.Opdeuitvoering
komthetaan.
Ikhoop,datwijindetoekomstdooreen
gezamenlijke inspanning aandehand vanhet
SOp-beleidskaderplaneneventueleprovincialeSO?-plannenhetSO?-probleemonderde
kniezullenkrijgen.Datis-datzijmet
nadrukhiergezegd -dringend noodzakelijk.
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ENERGIE SCENARIO'S IN HET SO -BELEID

InleidingdoorMr.A.A.T.vanRhijn,plv.Directeur-Generaal voorEnergie,Ministerievan
EconomischeZaken

Sedert 1januari 1978zijndeprijzenvande
OPEC-ruweoliegestegentoteenniveauvan
223%,meerdaneenverdubbelinginnoggeen
lh jaartijd.Hetdirecte gevolgdaarvanis
dateenbedragvanongeveer 150mrd.dollar
extramoetwordenbetaald voordeindegeheleOESOgeïmporteerde ruweolie.
150Mrd.dollar,datis2%vanhetbrutonationaalproduktvandeOESO,datwil zeggen
bijna400guldenperhoofdvandebevolking
oftewel 1500guldenpergezinmet2kinderen.
Wanneer iemand tweejaargeledeneendergelijkeprijsontwikkelingzouhebbenvoorspeld,
danzouhijdoorniemand geloofd zijn-laat
staangeprezen.Nietteminishettochgebeurd.
Eveneens zijn,opgrondvanhetrecentegedragvandeOPEC-landen,alsmededoordegebeurtenissen inIran,deverwachtingenomtrent
detotalebeschikbaarheid vanruweolieuit
deOPEC-landenvoor 1985en 1990drastisch
gereduceerdvergelekenbijtwee jaargeleden.
Maarwieweetofdezeverwachtingenuiteindelijktochnogteoptimistisch zullenblijken.
Hetwarendeonzekerhedent.a.v.detoekomstigeontwikkelingenopolie-enenergiegebied,
dieindeafgelopen5à10jaareensterke
behoeftededenontstaanaaneenanderebenaderingdandievandeprognoses.Prognoses
hebbendebedoelingeenvoorspelling tedoen
overdeteverwachtengangvanzaken;zij
zijngebaseerdopuithetverledengeconstateerdetrends ensamenhangen.
Bijeenbetrekkelijk stabiele ontwikkeling
hebbenprognosesvoordekortetermijninderdaad eenredelijkebetrouwbare voorspellende
functie.Wanneererechtertrendbreukenoptredenzoalsindeoliecrisisvan 1973/74enook
nuweerindelaatsteanderhalf jaar,dan
komtmenmetprognosesnietvermeer.Eris
nog eentweedeprobleem:opkortetermijn
zijnprognosesredelijk goedmogelijk.Voor
delangeretermijn -5jaaroflanger-blijkenzijevenwelzelfsbijredelijkstabiele
ontwikkelingen,alnauwelijksmeereenvoorspellendewaardetehebben.Ophetgebied
vandeenergievoorziening bestaatechterde
behoefteomzeker 10à 15jaarvooruitte
kijken,zulksmetnamevanwegehetlange
tijdsverloop tussen (investerings-)beslissingenenheteffectdaarvan.
Deuitweguitdezeproblemen isindeafgelopenjarengevondendooreennieuwemethodiek,
tewetendeopstellingvanscenario's.Scenario'shebbentendoelomuitgaandevanbe-

paaldeveronderstellingennategaanwatde
gevolgenvandieveronderstellingen zouden
kunnenzijnvoordetoekomstigeontwikkeling.
M.a.w.mentrachtdeafwezigheidvankennis
tecompenserendooropbasisvan-opzichzelfzorealistischmogelijke -veronderstellingentemakent.a.v.toekomstigeontwikkelingenensamenhangenendezetekwantificeren.
Aan dehand daarvankanmenzichdaneenzeker
oordeelvormenoverdeconsequentiesenbovenaloverdegevolgendiedaaruitzoudenmoeten
wordengetrokkenvoorhettevoerenbeleid.
Hetisdaarbijgewenstnietvanéénmaarvan
verschillendeveronderstellingen uittegaan,
omdatdetoekomstigeontwikkelingenende
samenhangenonzeker zijn.Opdezemanieris
menopdebestmogelijkewijzevoorbereidop
waterzoukunnengebeurenenkanmeneen
maximaalflexibelbeleid formuleren.
Descenario'svandeenergienotavan1979,
waaropgrossomodoookdeSO-beleidskaderplannotaisgebaseerd,hebbenalsvoornaamste
uitgangspunten:
-economischegroei.Dienaangaande zijneen
hoogeneenlaagscenarioopgenomen,waarbijhethogescenariouitgaatvaneengroei
vangemiddeld 3%enhetlagevangemiddeld
2%.
- eenaanmerkelijkebesparing ophetenergieverbruik,indenotareedsvan25à30%,
maarsedertdelaatsteprijsverhogingenvan
oliezaldatpercentagenogbeduidendhoger
liggen.
-eenreëleprijsstijging vanderuweolie
tot2000tot200%vergelekenmet 1978,een
veronderstelling diedoordefeitenthans
reedsachterhaald is.
-eengeleidelijkeombuiging vandebedrijfstakkenstructuur ineenminderenergie-intensieverichting.
- eentoenamevandeinzetvankolenincentralesvanaf1990.
DebecijferingendoorhetCPB,diehebben
plaatsgevondenmetbehulpvandemodellenwaar
hetCPBnormaalmeewerkt,leidentotdeconclusiedatinhethogescenariohettotaal
binnenlandsenergieverbruik zoutoenementot
168eninhetlagetot 138,uitgaandevan
1977=100.Hierbijzijnechterderecente
olieprijsstijgingenslechtsgedeeltelijkverdisconteerd.Doetmendatvolledigdankomt
mennogweer lageruit.Hoeveelpreciesis
echternognietvolledigdoorgerekend.
DezeconcretecijfersindeEnergienotamoeten
echternietalsdemeestwaarschijnlijkewor11

den gezien. Zij zijn alleen gebruikt voor het
trekken van een aantal conclusies t.a.v. de
aard van het te voeren beleid.
De hoofdconclusies, die in de Energienota
deel I getrokken worden, zijn:
a) een intensief besparingsbeleid, erop gericht om de spanningen tussen vraag en aanbod en de afhankelijkheid van import zoveel mogelijk te verminderen.
b) diversificatie, naar energiedragers en
naar herkomst, teneinde de risico's en nadelige gevolgen van de totale energievoorziening zoveel mogelijk op te vangen op
het gebied van
- voorzieningszekerheid
- milieu
- veiligheid, en
- kostenniveau.
In het SO„-beleidskaderplan is grosso modo
uitgegaan van dezelfde cijfers van het CPB,
zij het dat een aantal varianten zijn geïntroduceerd.
Op grond hiervan komt deze nota tot de conclusie dat zonder nadere maatregelen de SO„-uitworp zal stijgen van 469 min. kg. in 1977 tot
2667 in het allerhoogste scenario (hoge groei,
weinig gas, geen uitbreiding kernenergie) en
1054 in het laagste. Met maatregelen zouden
deze niveau's tot 2000 zeer aanmerkelijk kunnen worden gereduceerd zij het in de aangenomen hoge scenario's niet tot de norm van 500
min. kg.
Ik heb reeds eerder gesteld dat aan de cijfers
uit dergelijke scenario's geen enkele voorspellende waarde mag worden toegekend; het
zijn toekomstverkenningen op basis van veronderstellingen. Dit geldt voor de energiescenario's uit de Energienota; dit geldt evenzeer voor de scenario's van het SO -beleidskaderplan. Tegen die achtergrond is het dan
ook een goede aanpak, dat er een duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen het algemeen
oriënterend SO -beleidskaderplan dat op de
hele periode tot 2000 betrekking heeft enerzijds en de concrete bestrijdingsplannen die
periodiek zullen worden opgesteld anderzijds.
Deze laatste, die voor een bepaalde periode
worden opgesteld," kunnen dan telkens rekening
houden met en aangepast worden aan de ontwikkelingen zoals die zich intussen feitelijk
hebben voorgedaan en in de nabije toekomst
zullen voordoen, o.a. ook op technologisch
gebied.
Dat tot een dergelijke aanpak alle aanleiding
bestaat, heeft het afgelopen jaar duidelijk
gedemonstreerd. In de eerste plaats zijn er
omstandigheden te signaleren, die tot gevolg
hebben dat de SO^-uitworp minder is geweest,
resp. zal zijn dan in de scenario's werd verondersteld. Zo is de S02-uitworp van de electric!teitscentrales in 1979 naar schatting
150 min. kilo minder geweest dan in 1977 in
het kader van het BIPC (Brandstoffen Inzet

12

Plan Centrales) werd aangenomen, d.w.z.
slechts de helft.
De belangrijkste factoren hieraan ten grondslag liggend zijn geweest dat,
1)het feitelijk zwavelgehalte in de ingezette brandstoffen lager lag dan in deberekeningen was aangenomen;
2) de centrales vanwege voorzieningsproblemen
minder olie en meer gas hebben ingezet.
In de tweede plaats zal in de nabije toekomst,
als gevolg van de gigantische prijsstijgingen
van de energie, in de eerstkomende jaren de
economische groei lager liggen dan zelfs in
het lage scenario werd verwacht, zodat vooralsnog het laagste scenario uit het beleidskaderplan in de komende tijd eerder de bovengrens dan de ondergrens zal vormen, met alle
gevolgen vandien voor het niveau van de SO^uitworp.
Voorts zal als gevolg van diezelfde prijsstijgingen op langere termijn, ook bij een realisering van de economische groei, zoals verondersteld in het lage scenario in 2000 het
energieverbruik niet 152%bedragen op basis
1977=100, zoals voor de prijsstijgingen was
berekend, maar niet meer dan 138,en waarschijnlijk nog lager, als gevolg van extra
(snelle) energiebesparingen.
Uiteraard heeft dit ook weer zijn effecten
in de vorm van een vermindering van de SO,uitworp.
Evenzo zullen de veel hogere prijzen een sterke stimulans vormen voor een snellere toepassing van kolenvergassing dan anders het geval
zou zijn geweest.
Tenslotte zou de SO^-uitworp niet onaanzienlijk beperkt worden, indien besloten zouworden, als resultaat van de Maatschappelijke
Discussie, tot uitbreiding van de kernenergie. Zelfs met niet meer dan een matige bestrijding aan debron en matige eisen t.a.v.
het zwavelgehalte zou men op grond van de
eerdergenoemde punten hoogst waarschijnlijk
niet ver van de 500 min. kg. norm verwijderd
blijven als thans bij zware bestrijding aan
de bron en zware eisen t.a.v. het zwavelgehalte bij het lage scenario (D).
Dit scenario lijkt thans zoals de vooruitzichten nu zijn qua economische groei het meest
reëel, maar wellicht zelfs nog te optimistisch.
Waarom deze somberheid t.a.v. de economische
groeiverwachtingen?
A
De verwachtingen t.a.v. het toekomstige olieaanbod en het prijsbeleid van de OPEC-landen
zijn, op grond van de recente ervaringen en
de OPEC termijn strategie besprekingen, zijn
zoals in het begin reeds werd opgemerkt aanmerkelijk pessimistischer dan tot voor kort
het geval was. De productie van een aantal
OPEC-landen zal worden verminderd, hetgeen
tot een opwaartse prijsdruk dreigt te leiden.
Voorts is het de bedoeling van OPEC om regelmatig de prijs te verhogen aan de hand van
inflatie, groei bruto nationaal product, dol-

larkoersenreëleprijsstijging.Teneinde
tochvandezijdevandeolie-importerende
landendeolievraagendeolieprijsstijgingen
zoveelmogelijk indehand tehouden,wordtin
hetkader-sanhetInternationaalEnergieAgentschapteParijs (IEA)gesprokenoverlagere
olieconsumptie-eninvoerdoelstellingenvoor
1985en 1990dantotvoorkorthetgevalwas.
Erbestaatzelfseenstrevenomtekomentot
deinvoeringvanplafondsper landvoorverbruiken/ofinvoer.Hetisoverigens eengelukkigeomstandigheidvoorNederland datin
dezediscussies deIEA-Landenaanvaardhebbendat-inafwijkingvandetrendinvrijwel
alleanderelanden-deolie-invoerinNederlandbinneneenietwatdalendtotaalimportvolumevoordeIEAinzijngeheel,nogaanmerkelijkzalmogenstijgen.Dezestijgingis
noodzakelijkinverbandmetdeterugschakelingvangasnaarolieinhetkadervanhet
BIPC.
Hetzalechterduidelijk zijndatondanks
dezevoorNederland gunstigeregelingernstig
gevreesdmoetwordendatdooreenalgemeen
krapolie-aanbod enverdereprijsstijgingen
demogelijkheden toteconomischegroeiinde
geïndustrialiseerde landenendaarmeeookin
Nederland,zeerbeperkt zullenzijn.Teneinde
duidelijk temakenwateenlagegroeibetekent,
ishetgoedzichterealiserendatinNederlandalleenal1,5a 2%groeinodig zijnom
deverworvenhedenvanditogenblik instand
tehouden.Derhalveiseengroeivan2à2,5%
alsaangenomeninhetlagescenariobepaald
geenoverbodige luxe,zekernietwanneermen
zichdaarbijrealiseertdaterookhedenten
dagereedsnietkanwordenvoorzienineen
heelaantalzaken,diejuistvoorhetwelzijn
zobelangrijk zijn,terwijlwevoortsinons
landmeteenonaanvaardbaarhoogwerkloosheidspeilwordengeconfronteerd.Niettemin
ofzelfsditlagepercentagegehaaldzalkunnenwordenisonzeker.
Hebiktotdusverrevooralaandachtbesteed
aanfactorendieeendrukkendeffectopde
uiteindelijkeS0„-uitworphebben,erzijn
daarnaastookandere elementendieineen
tegengestelde richtingwerken.Inditverband dientmetnamegenoemd tewordende
relatieveschaarste eneventueel zelfsabsoluteschaarste aanlaagzwaveligestookolie.
Hiervoor zijntweeoorzakenaantewijzen:
1)hetrelatiefzwaarderwordenvanhetaandeelvandezwaardereruweolieinhettotaleaanbod,watgepaardgaatmeteenhogerzwavelgehalte,
2)het zich steeds verder doorzetten van de
conversie, dat wil zeggen dat stookolie
verder gekraaktwordt, teneinde een groter
aandeel aan lichte produkten te verkrijgen
uit een ton ruwe olie. Als gevolg hiervan
zal laagzwavelige stookolie steeds moeilijker te verkrijgen zijn en zal deze stookolie ook steeds duurder worden.
Gezien het feit dat de energieprijzen voor
de grote energie-gebruikers in Nederland toch

reeds hoger liggen in vele gevallen dan die
in de omliggende landen,brengt dit onze
energie-intensieve industrieën in aanmerkelijke concurrentieproblemen. Een extra probleem is dathet juist deze industrieën zijn
die een belangrijke bijdrage aan onze export
leveren en derhalve voor het betalingsbalansevenwicht essentieel zijn. Hierbij moet met
name gedacht worden aan de ook in het SO beleidskaderplan veelvuldig genoemde vier
sectoren: grote chemie, metallurgie, raffinage en electriciteitsopwekking, voor wie
de energiequote enige malen hoger ligt dan
gemiddeld voor de industrie. Voor de concurrentiemoeilijkheden zijn vooral twee oorzaken
aan te geven:

-inomliggende landenwordteennietonbelangrijk deelvandeelectriciteitopgewekthetzijmetwaterkracht,hetzijmet
bruinkolen,hetzijmetkernenergie,die
alledrieduidelijk goedkoperzijn,
- tariefstructuur inhetbuitenland,waarbij
dekleineverbruikerrelatiefmeerbetaalt
daninons landende (grote)grootverbruikerminder,bovenalinhetkadervan
despecialecontractenvoorzeergrote
grootverbruikers.
HetisduidelijkdatoneerdezojuistgeschetsteomstandighedenbijdeconcretevormgevingvanhetSO-beleidindeperiodieke
beleidsplannenstudieseenzorgvuldigeafwegingzalmoetenplaatsvindenvandriegelijkwaardige elementen:milieu,energievoorzieningeneconomie,waarbijaangeenvandeze
elementeneenabsoluteprioriteitbovende
anderekanwordengegeven.Alledriezijn
immersvooronzeNederlandsesamenlevingvan
essentieelbelang.
Bijdeafweging zalvoortsnietalleennaar
dekorte,maarooknaardelange(re)termijn
gekekenmoetenworden.HetBIPCisdaarvan
eenduidelijkvoorbeeld.Opkortetermijn
leidtdeoverschakeling vangasopolie
weliswaar toteenhogereuitworp,maardaardoorwordthetmogelijk omoplangeretermijnhetniveauvandeuitworptedrukken.
TevensmaakthetBIPChetmogelijkomthans,
nuernogoliebeschikbaar is,gastesparen
alseenstrategischereservevoordetoekomst.
Wanneert.z.t.devoorzieningmetoliete
kortzouschietenkandatgespaardegaswordeningezetenzodoendeeendeelvanhettekortvanonzeolievoorziening opvangen.Tot
eendergelijkbeleidm.b.t.gasisalleaanleidinginhetlichtvandeverwachtingen
omtrenteenopdenduursteedsmoeilijker
wordendeolievoorziening endatjuistineen
periodewaarinNederlandnoodgedwongenzijn
gasaandeelindetotale energievoorziening
zietverminderen.
Eentweedebelangrijk aspectisdatbijde
afwegingmilieuenerzijds eneconomieende
tochalzorgelijke concurrentiepositievande
industrieanderzijds,nietalleengeletmoet
wordenopdekostenvanhetS02-beleid,maar
datookanderekostenverhogendemilieumaat-
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regelen in de beschouwing betrokken moeten
worden en deze kunnen zeer aanzienlijk zijn.
Tenslotte gaat de redenering dat tegenover de
extra lasten voor hetbedrijfsleven van het
SOj-beleid ook baten staan in de vorm van
minder schade t.g.v. corrosie e.d. niet zonder meer op. De baten komen ten goede aan de
Nederlandse samenleving in zijn geheel; de
kosten moeten echter door een beperkte groep
gedragen worden.
Wanneer ik tenslotte tot enkele conclusies
mag komen:
1) scenario's zijn geen toekomstvoorspellingen, maar alleen hulpmiddelen bij het
bepalen van het beleid voor een duidelijk
onzekere toekomst. Aan de uit de scenario's
voortvloeiende cijfers mag vooral geen
grote waarde worden gehecht, omdat deze
slechts op veronderstellingen zijn gebaseerd.
2) de recente ontwikkelingen op het gebied
van olieprijzen en olie-aanbod alsmede de
verwachtingen dienaangaande voor de toekomst zijn van dien aard dat gevreesd
moet worden dat het aanvankelijk lage scenario wel eens eerder het hoge scenario
zoukunnen worden, althans voorlopig.
Dit heeft uiteraard gevolgen voor de SO^uitworp en het SO„-beleid.
3)bij het ontwikkelen van het concrete SO,beleid dienen de milieu-, energie- en
economie-aspecten zorgvuldig tegen elkaar
te worden afgewogen; van een primaat van
een van de drie genoemde elementen kan
moeilijk gesproken worden.
4) als vertegenwoordiger van het Ministerie
belast met economie en energie heb ik een
aantal aspecten naar voren gebracht die
vanuit die hoek bezien speciaal relevant
zijn.
5) het belichten van die aspecten betekent
geenszins een terughoudendheid t.a.v. een
effectief SOj-beleid.
Als illustratie daarvan moge dienen dat op
de begroting van Economische Zaken een
post is opgenomen voor milieuvriendelijke
technologieën, waaruit o.a. ook subsidies
voor demonstratieprojecten op het gebied
van luchtverontreiniging kunnen en zullen
worden gefinancierd, zulks in overleg en
nauwe samenwerking met het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Al zal het onder de door mij geschetste omstandigheden niet altijd gemakkelijk zijn, de
ervaring heeft geleerd dat het in goed overleg steeds weer mogelijk is om in concreto
tot een voor allen aanvaardbaar beleid te
komen. Het is in het belang van ons allen dat
dit ook op SC^-gebied gebeurt.
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UITWORP VAN S0 2 BIODEVERSCHILLENDESCENARIO'S
Drs.3.Swager
MinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiëne

Inleiding
Descenario'suithetSO„-Beleidskaderplan
sluitennauwaanbijdeenergiescenario's
uitdeNotaEnergiebeleid; tochzijnzein
eenaantalopzichten geheellosstaand.
Deenergiescenario's diedoorhetCentraal
PlanBureauworden ontwikkeld tenbehoeve
vanhetMinisterie vanEconomischeZaken
kennennoggeenterugkoppeling naarmilieufactoren,terwijlbovendiendescenario'sin
hunoorspronkelijke vorm nauwelijkstoepasbaarzijnbijhetbeantwoorden vanvragenop
hetmilieuhygiënische beleidsterrein.Ditis
deredendathetMinisterie vanVolksgezondheid enMilieuhygiëne alheellangeigenonderzoekprogramma's heeftopditgebied.Zo
verrichthetInstituut voor MilieuvraagstukkenvandeVrijeUniversiteit inopdracht
vanhetministerie onderzoek naarmogelijkhedenvoorselectievegroeiindeeconomie,
datwilzeggen:welvaart behouden,maarmindermilieuverontreiniging.Vooralookhet
modeldatdoorMetraConsulting isontwikkeld,endathetmogelijkheeftgemaaktom
hetSO^-beleidskaderplanteonderbouwenop
demanierwaaropdatnuisgebeurd,moet
hiergenoemdworden.
IndatSO?-beleidskaderplanwordenvier
scenario'sweergegeven.Daarvanzijnertwee
nadereuitwerkingen vandescenario'suitde
NotaEnergiebeleid,deelI.Daarnaastzijn
ertwee "alternatieve"scenario's,waarbij
hetwoord "alternatief"hieroverigensniet
zijnmodieuzebetekenisheeft;dezelaatste
tweescenario'sverschillen namelijk slechts
inbeperktemateindekeuzevandeuitgangspunten.Ditisoverigenseenbeperking
diedoorvelenwordtbetreurd,vooralomdat
deeconomische ontwikkelingen zichlijkente
begevenbuitenhetnuaangegevenkader.In
dezelezing ishetnietmogelijk eenheel
nieuwscenarioweertegeven;welzijnenige
nieuwegegevensbeschikbaar overdeinvloed
vaneen lageeconomischegroei.
Voordatwordtingegaan opdemogelijke
ontwikkelingen indekomendetwintigjaar
zoalsdieuitdescenario'svolgen,zal
eerstzo'nzelfdetijdsbestek teruggeblikt
worden.Ditgebeurtaandehand vaneengrafiekvoorhetbinnenlandse energiegebruik.

Hetenergiegebruik endeSO^-uitworpdeafgelopen twintigjaar.
Uitdefiguur isaftelezendatdehoeheid kolendiegebruiktwerd steedsafnam;
hetverbruikvanoliesteegaanvankelijkzeer
snel,maaromstreeks 1965begondeopmars
vanhetaardgas.HetNederlandse aardgasbevatvrijwelgeenzwavel;kolenwel,enolie
zelfsnogmeer.Dezwaveldieerinzitkomt
bijverbranding vrijwelallemaalindelucht
alsS0 ? .Alsdehoeveelheid brandstofdie
verstookt is enhetzwavelgehalte daarvan
bekend zijn,kanvrijeenvoudig deS0?-uitworpberekend worden.Anderzijds,alsde
S0?-uitworpbeperktmoetworden,kandat
bijvoorbeeld bereiktwordendooreenbovengrenstestellen aanhetzwavelgehaltevan
debrandstof.
Hettoenemend oliegebruik zorgdevooreen
snellestijging vandeSO^-uitworp.Omstreeks 1965bereiktede50,-uitworpechter
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z'n top,engingdaarnaweeromlaag.Diedalingisopmerkelijk,wanthetverbruikaan
oliebleef stijgentotaandeoliecrisis.
Datmoetdusinhoudendathetgemiddelde
zwavelgehalte vandeoliedaalde.Dithangt
samenmeteendubbeleontwikkeling.Enerzijds
kwam ervanwegedeernstige milieuproblemen
steedsmeervraag naar laagzwaveligeolie,
terwijl anderzijdshetaanbod vanlaagzwaveligeolieuitlandenalsLybiëenNigeria
toenam.Hetzwavelbesluit uit 1974-deednauwelijksmeerdanhetbevestigen vandebestaandetoestand.

A=Uitworpdoorverbranding vanfossiele
brandstoffen
B=Binnenlandsenergiegebruik
A
3 <• to,*4/e/

CO

1^0.

AnderestoffendanSOp.
Hetbreekpunt vandezeontwikkelingenkwam
metdeoliecrisis.Alvorensdaaropwordtingegaan,wordeneersteenpaar zijdelingse
opmerkingen gemaaktoveranderevormenvan
luchtverontreiniging.Erisalineerdere
lezingengezegd datjeSO.kuntgebruiken
alsindicator voorhetenergiebeleid.Alsje
echteralleennaarS0„kijkt,kunnentoch
welgemakkelijk verkeerde conclusiesworden
getrokken.
Indefiguur (zievolgendekolom)isvan
vijfverschillende soorten verontreiniging
aangegevenwatdeveranderingen zijngeweest
indeperiode 1960totenmet 1977.Daarbij
isvoordeverschillendepeiljarensteeds
aangegeven watdebijdrageisgeweestvande
mobieleendevastebronnen.BijS0_ isde
bijdragevanmobielebronnen bijnateverwaarlozen;bijeenaantalanderevormenvan
verontreiniging isdatechterbeslistniet
hetgeval;bijdestikstofoxiden,koolmonoxideendekoolwaterstoffen zijndemobielebronnenhetbelangrijkste.Bijteveel
aandachtvoor S0 ? dreigtdushetgevaardat
devervuiling doorhetverkeer uithetoog
wordtverloren.
Watookaandeaandachtdreigtteontsnappenzijndeprocesuitworpen.Sindsdeoliecrisisisduidelijk datereengroteinvloed
isvandebeschikbaarheid endeprijsvan
energieopdemanierwaaropdeeconomiezich
ontwikkelt.Zoiser,bijvoorbeeld,ookeen
verband tussendebeschikbaarheid vanhet
Groningse aardgasendeaanwezigheid inGroningenvanfabrieken diemetbehulpvanheel
veelenergieproduktenmakenzoalsaluminium
ensiliciumcarbide.Hetzwavelvrijeaardgas
iserdusindirektdeoorzaak vandatDelfzijlwatbetreft S0 ? hetmeestvervuilde
stukjeNederland is.Opsoortgelijkewijze
isdeaanwezigheid vansterk vervuilendeindustrieën inhetSloegebied nietlostezien
vanderuimebeschikbaarheid vankernenergie
enaardgas.

Nadeoliecrisis
Degewijzigdebeleidsinzichtennadeoliecrisishadden aanleiding gegeventothet
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uitbrengenvandeEnergienota in 1974-.Een
vandenieuweinzichtenwasdatindetoekomstkolenweereenbelangrijke rolmoesten
spelen.Eenanderewasdataardgasinprincipenietmeergebruiktmochtwordenvoor
grotevuurhaarden.Voordeelectriciteitscentralesbetekende dit,datnieuwegascontractennietmeerwordenafgesloten enoude
nietmeerverlengd.Daardoorzoulangzamerhanddeenecentralenadeanderegeengas
meergeleverd krijgen.Dezeprincipebeslissinghad nogalwatnaregevolgen,zoalseen
volledigeafhankelijkheid vanolievooreen
centralenaafloop vaneengascontract.Dit
wasdeaanleiding omeenalternatiefplan
voordeaardgasinzet bijcentrales opte
stellen,hetinmiddelsroemruchteBIPC:het
brandstoffeninzetplanvoorcentrales.

Het BIPC
HetBIPCheefteengroteinvloed opde
uitworpdoorelectriciteitscentrales.Deze
bedroeg in1977zo'n50minkgperjaar;
doorhetBIPCzoudatintweejaarkunnen
oplopentotzo'n 300minkg.DetotaleuitworpinNederland zoudaarmeeverbovende
600minkgkomen.
Nukwamdestijging vandeuitworpniet
geheelonverwacht.Eenstijgingwasookal
uitgerekend inheteersteIndicatieveMeerjarenprogramma terbestrijding vandeluchtverontreiniging in1976.Dieberekeningen
warenondermeergebaseerd opdeEnergienota.Deontwikkelingen warenechter verachtergeblevenbijdeverwachtingen,zodat
bestrijdingsmaatregelen voorlopig nietnodig
leken.
HetBIPCmaakteeeneind aandieillusies.
IndatIMP-Lhadderegering namelijkverklaarddatdeS0?-uitworpbenedende500min
kgperjaartewillenhouden,ennudreigde
overschrijding vandiegrens,zelfsvoordat
hetIMP-Laanparlementaire behandelingwas
toegekomen.
Aangeziendehoofdpunten vandeverdere
ontwikkelingen bekend zullenzijnwordenze
alleenmaarevenaangestipt.HetBIPCisinderdaad vanstartgegaan,alisdeformele
afronding nogsteedsniettotstandgekomen.
Hetmaximumzwavelgehalte vanstookoliewerd
verlaagd van2,5 naar2,0%per1-9-1979voor
allegebruikers,maardesondanksisdeuitworpgrensvorig jaartochoverschreden.TenslotteishetS0?-beleidsplandatwerdaangekondigd enwaarindebestrijdingsmaatregelenopdewatlangeretermijnzoudenkomen
inmiddelsuitgebracht,maardanalsS0,beleidskaderplan.

Algemene kenmerken van de scenario's

macro-econ. groei
1977-1985
1986-1990
1991 - 2 0 0 0
sectorstructuur

matig t o t hoog
3,4
3,0
3,3
ongewijzigd 2

matig t o t hoog
3,4
3,0
3,3
ongewijzigd 2

aardgas
kernenergie

verwacht aanbod 3
uitbreiding met 3 0 0 0
MWe na 1990
Nota Energiebeleid
1979

bewezen reserves 3
geen uitbreiding

energiebesparing

Energienota '74

C

D

laag t o t hoog
2,9
2,1
2,1
nadruk op tertiaire
en kwartaire sector
verwacht a a n b o d 3
geen uitbreiding

laag t o t hoog
2,9
2,1
2,1
ongewijzigd 2

Nota Energiebeleid
1979

verwacht a a n b o d 3
uitbreiding met 3 0 0 0
MWe na 1990
Nota Energiebeleid
1979

1
Gemiddelde jaarlijkse groei (in %) van
de totale b r u t o toegevoegde waarde van
bedrijven.
2
M.u.v. verschuiving binnen de sector
chemie naar meer hoogwaardige verwerking.
3
Cf. Plan van Gasafzet 1978.

Ontwikkeling van de S02-uitworp zonder nadere bestrijdingsmaatregelen

HetSOp-beleidskaderplan
InhetS0?-beleidskaderplanzijnvierscenario'sopgenomendie,zoalseerdervermeld,
zijnopgesteld metbehulpvanhetmodeldat
doorMetraConsulting isontwikkeld.Belangrijkekenmerkenvandatmodelzijndeuitgebreideonderverdeling naarbedrijfstakken,
deverdeling perbedrijfstak naarenergiesoorten,endeverdeling perbedrijfstak
naarvuurhaarden.Dezelaatsteverdeling is
gebaseerd opeenuitvoerige enguêtebijde
bedrijvenzelf.Inhetmodelwordtdeenergie-ontwikkeling berekend alseenafhankelijkevandeeconomische ontwikkeling.
Devierscenario'sgevendeS0?-uitworp
zondernaderebestrijdingsmaatregelen.Daarbijisaangenomen datperbedrijfstak enper
brandstofsoort hetzwavelgehalte hetzelfde
blijftalsdatin1975hetgevalwas.Het
effectvandewijziging vanhetzwavelbesluitvorig jaar isechterwelinrekening
gebracht.
Vandevier scenario's komendemiddelste
twee,AenD,overeenmetdescenario'suit

denotaEnergiebeleid.Deverschillen tussen
dezetweebetreffendeeconomischegroei:
Atamelijk hoog,Dbetrekkelijk laag,met
eenverschilingroeipercentage vanruwweg
1%.Dateneprocentbetekenteenverschil
van500minkgSO in2000.Ditiseenbetrekkelijksterkeffect,doordatindescenario'sdegroeivooralplaatsvindtinde
energie-intensieve industrie.Doordatereen
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Eennietonaanzienlijkegroeivindt
plaatsbijdezeescheepvaart.Ditiseen
zwakkeplekindescenario's.Erisuitgegaanvaneenschatting diegemaaktis
voordeemissieregistratie.Voorde
groeiisdezelfdefactorgebruiktals
voordevervoersector.Hetiszekervan
belang omnategaanofdezeveronderstelling toepasbaar is,ookomdatbunkerolienietonderderegelsvanhetzwavelbesluitvalt.

zekere "basishoeveelheid"aardgasenkernenergieterbeschikking staat,zaldehogere
groeivooralleidentotdeinzetvanmeer
kolenenolie.Scenario Blijktoverdreven
hoog.Tochzijn inditscenario inzichten
verwerktzoalsdienogmaarkortgeledente
vindenwarenbij 'slandseconomen.OverigensberekendehetIMP-Lin1976zelfsnog
eenuitworpvanruim 1400minkgS0 ? in
1985.
Overdeverschillen inveronderstellingen
tussenAenBvalthetnodigetezeggen.

Voordeprocessenwordenhogewaarden
berekend.Ditisgedeeltelijk eenoptischezaak.Indemeesteoverzichten,ondermeerdievanhetCBSenvandeemissieregistratie,wordenderegeneratiegassenvaneenkatalytischekrakeropgenomenonderdebrandstofuitworpen vande
raffinaderijen.Voordescenario'sis
hetnoodzakelijk omdezeuitworpenonder
tebrengenbijdeprocesuitworpen;ook
overigens lijktditeenbetereindeling.

a.deuitbreiding met3000MWkernenergie.
Wanneerwordtaangenomendatdevervangendebrandstof koolzouzijnmet 1%zwavel,betekent geenkernenergie zo'n14-0
minkgS0 ? meer;aangezien inhetbasisjaar 1975kolengemiddeld eenlagerzwavelgehaltehaddenisindescenario'shet
berekende effectvandie3000MWoverigenswatkleiner,nl.ruim 100minkg.
b.VooraardgasisindeNotaEnergiebeleid
delangetermijndoelstelling vandeGasunieovergenomen alsuitgangspuntvoor
hetbeleid:hetzgn."verwachteaanbod".
Uitgangspuntwasdaarvóór het "bewezen
aanbod".Dietweeschelen eenslokopeen
borrel:eenfactortwee.Wanneer heteffectwordtberekend opdezelfdemanier
alsbija.,komthetverschilingasinzet
driekeerzohooguitalsheteffectvan
3000MWkernenergie.
c.Hetverschil in besparingsdoelstellingen
geefteenzelfdeeffectalshetaardgaseffect.
Eenapart gevalisscenario C.Debelangrijksteveronderstelling betreftdesectorstructuur.Hierbijisaangenomendatde
groeinietplaatsvindtbijdeenergie-intensievebedrijfstakken zoalsraffinage,
maar juistbijarbeidsintensievebedrijfstakkenenookweldechemie.Hetverschilis
duidelijk.Scenario Cblijft,bijeenzelfde
macro-economische groei,steedsonderscenarioD,zelfsondanksdatinCgeennieuwe
kerncentralesworden gebouwd.Overigensis
dieafwezigheid vankernenergie inditscenarioniettoevallig.Stroom uitkernenergie
isnetzoduuralsstroom uitkolen,maar
vraagtveelhogereinvesteringen.Bijlage
economische groeiisdatmoeilijk opte
brengen.Bovendien iseenkerncentraleniet
instaatomdesnellenet-fluctuatieste
volgendiesamenhangen methetverbruikspatroonvandeniet-continubedrijven.Ookop
diemanierisereenkoppeling vankernenergiemetdegroeivanenergie-intensievecontinubedrijven.
Erzijnenkeleuitkomstendienaderetoelichtingverdienen.
Dezevolgennietuitdefiguur,maarzijn
terugtevinden inhetS0?-beleidskaderplan
opblz.42en132.

Vooralbijdechemievindteensterke
stijging plaatsvandeuitworp.Deoorzaakisdathethiergaatomeenbedrijfstakmetveelgrotebedrijvendie
volgenshetselectieve aardgasbeleid te
zijnertijdmoeten overschakelen opanderebrandstoffen.Daarkomtbijdatde
chemieeenvandetrekpaarden vanonze
economieis.Vooralbijeenongewijzigde
sectorstructuur zaldechemiedussterk
blijvengroeien indescenario's.

Debestrijdingsplannen
Eenkaderplangeeftgeenlijstjemaatregelen,maartoontwelkebestrijdingsmaatregelenerzijnenwatdegevolgendaarvanzijn.
InhetS0?-beleidskaderplanwordenvierverschillendecombinatiesgetoond:dezogenaamde "bestrijdingsplannen".
Bestrijdingsplan

Toepassing bestrijding
aan de b r o n

Eisen zwavelgehalte
brandstoffen

1
2
3
4

mild
maximaal
matig
maximaal

mild
matig
maximaal
maximaal

Mettoepassing vanbestrijding aandebron
wordtineersteinstantiegedachtaanrookgasontzwaveling:eenbewezen techniek,die
invelevariantenbeschikbaar is,endiezowelvooroudealsnieuwebronnen,zowelvoor
oliealskolentoepasbaar is.Opdelangere
duurzullenooktechniekenalswervelbedverbranding enkolenvergassing hunintrede
doen.Verlaging vanhetzwavelgehaltevan
brandstoffenkanopverschillende manieren
gebeuren.Erisvanuitgegaandathetaanvankelijk mogelijk isomdebenodigdelaagzwaveligeolietekopenopdewereldmarkt,
maardatoverenige jarenresidue-ontzwave-

