
Merkel gaat hard op zoek naar energie

Door onze correspondent
Joost van der Vaart
Berlijn, 17 aug. Duitsland gaat
met zijn energievoorziening een
paar onzekere jaren tegemoet. De
Duitse kerncentrales moeten wet-
telijk binnen elf jaar allemaal slui-
ten. Alternatieven zijn er nog niet.
Bondskanselier Angela Merkel wil
zich, alvorens haar regering vol-
gende maand een nieuw nationaal
energiebeleid presenteert, zo
breed mogelijk laten informeren
over wind- en waterenergie, kern-
en kolencentrales en over de vele
mogelijkheden van energiebespa-
ring .

Merkel gaat daartoe morgen en
overmorgen en volgende week
donderdag en vrijdag op reis in ei-
gen land. Haar ‘energiereis’ voert
haar door diverse deelstaten. Maar
overal waar ze komt zal ze direct of
indirect worden geconfronteerd
met die ene harde waarheid: nog
niet één energiedrager kan de
straks wegvallende Duitse kern-
energie vervangen.

Als voorschot op haar reis heb-
ben de chefs van vier grote energie-
bedrijven langere looptijden voor
hun kerncentrales geëist. De be-
stuursvoorzitters van E.on, RWE,
Vattenfall en EnBW hebben in on-
dubbelzinnige bewoordingen la-
ten weten ervan overtuigd te zijn
dat Duitsland de kernenergie lan-
ger nodig heeft. „Dat dient de be-
langen van de klanten, het klimaat
en de Duitse economie”, aldus
E.on-bestuurder Johannes Teys-
sen.

Tijdens de rood-groene coalitie
van Merkels voorganger Gerhard
Schröder is wetgeving tot stand
gekomen die bepaalt dat in Duits-
land geen nieuwe kerncentrales
mogen worden gebouwd en dat de
bestaande kerncentrales geleide-
lijk, dat wil zeggen tot en met
2021, zullen worden gesloten. In
Duitsland staat dit proces alge-
meen bekend als de Atomausstieg.

Het land heeft zeventien com-
mercieel geëxploiteerde kerncen-
trales. In het (primaire) Duitse
energieverbruik komt kernener-
gie met een aandeel van circa 12,5
procent op de vierde plaats; na
olie, aardgas en steen- en bruin-
kool. Kernenergie is politiek en
maatschappelijk omstreden we-
gens de opslag van nucleair afval.
In Duitsland gebeurt dit voorna-
melijk in voormalige (zout)mij-
nen. In een mijn bij Braunschweig
(Asse) zijn ijzeren vaten met kern-
afval gaan roesten en lekken. Ze
moeten nu worden opgeruimd,
een operatie die miljarden kost en
niet vrij is van risico’s.

In het regeerakkoord van Mer-
kels coalitie van christen-demo-
craten en liberalen staat dat kern-
energie „een overbruggingstech-
nologie” is, die gebruikt moet
worden „totdat ze door technolo-
gieën voor duurzame energie be-
trouwbaar kan worden vervan-
gen”. In deze paragraaf ligt de po-
litiek uiterst gevoelige vraag be-
sloten of de Duitse kerncentrales
langer moeten openblijven dan
2021. En zo ja, hoeveel jaar dan
nog? En moet Duitsland mis-
schien toch nieuwe kerncentrales
bouwen?

De bestuursvoorzitters van de
energieconcerns die Merkel nu on-
der druk proberen te zetten, wij-
zen erop dat alle grote industrie-
landen van de wereld hun kaarten
op kernenergie zetten. „Amerika,
Japan, China of India: overal wor-
den nieuwe kerncentrales ge-
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Bondskanselier Merkel gaat
op ‘energiereis’. Ze zoekt
vervangers van kernenergie
– of aanvaardbare redenen
om Duitse kerncentrales
langer open te houden.

Een werknemer staat in een koelingstoren van de kerncentrale Gundremmingen. In Duitsland loopt een debat over kernenergie. Foto Reuters

bouwd. Ook Duitsland heeft deze
betrouwbare, klimaatvriendelijke
en prijsdempende vorm van ener-
gie nodig”, meent Jürgen Gross-
mann, bestuursvoorzitter van
RW E.

De Duitse energiebedrijven
hebben zich destijds akkoord ver-
klaard met de Atomausstieg. Hoe zit
dat dan? Hans-Peter Villis van
energiebedrijf EnBW zei gisteren
in een interview: „Sinds besloten is

dat de kerncentrales hier geleide-
lijk zullen sluiten, is de wereld ver-
anderd. De economie is gegroeid,
het energieverbruik is dramatisch
gestegen. De olieprijzen liggen op
een hoger niveau. Ook de klimaat-
verandering heeft nu een heel an-
dere dimensie dan toen de wetge-
ving tot stand kwam. Kernenergie
kan er beslissend toe bijdragen dat
Duitsland zijn klimaatdoelen
haalt”.

Bondskanselier Merkel, afge-
studeerd en gepromoveerd in de
natuur- en scheikunde, is geen te-
genstander van kernenergie. Maar
ze kent de maatschappelijke en
politieke weerstanden. Ook in
haar eigen partij, de CDU, zijn veel
tegenstanders van kernenergie te
vinden. Toen er gisteren op een
persconferentie lastige vragen
werden gesteld over haar aan-
staande energiereis en haar bezoek

aan de kerncentrale in Lingen
(Emsland, Nedersaksen), zei haar
woordvoerder snel: „Voor de
bondskanselier is het opperste ge-
bod bij kernenergie natuurlijk de
veiligheid”.

De afgelopen jaren zijn vooral
de nucleaire opslagplaatsen Gorle-
ben en Asse ongunstig in het
nieuws gekomen. Het aantal be-
kende incidenten in Duitse kern-
centrales was sinds 2007 laag.

Maar toen was het wel raak: in juli
en augustus van dat jaar vielen
min of meer tegelijkertijd de kern-
centrales bij Krümmel en Bruns-
büttel, beide aan de Elbe, door
branden uit. Dat was een enorme
publicitaire tegenslag voor de ex-
ploitant, het van oorsprong
Zweedse concern Vattenfall. De
toenmalige voorzitter van de raad
van bestuur moest uiteindelijk op-
stappen. Beide incidenten maak-
ten weer eens duidelijk dat – als er
ongelukken in kerncentrales ge-
beuren – de publieke opinie zich
massaal tegen deze vorm van ener-
gievoorziening en de uitbaters er-
van keert.

Merkel liet gisteren gepikeerd
weten niet gecharmeerd te zijn
van het publiciteitsoffensief van

de vier energiebedrijven. Over de
druk die zij op de regering uitoefe-
nen ter verlenging van de looptijd
van hun centrales, zegt haar
woordvoerder: „Er zijn gesprek-
ken gaande, Dan is het niet be-
hulpzaam als dit soort dreigende
geluiden naar buiten komen”. Hij
wijst er met klem op dat Merkels
kabinet zich nog niet op verlen-
ging heeft vastgelegd. De bonds-
kanselier, blijkt uit zijn woorden,
wil juist haar energiereis gebrui-
ken om zich daarover een oordeel
te vormen.

Het ontwerp van een nieuw na-
tionaal energiebeleid wordt voor
Merkel een harde noot. De kranten
en tv-journaals zullen haar deze en
volgende week vooral glimla-
chend laten zien bij windmolens
en bio-energiecentrales. Maar voor
de bondskanselier heet het echte
vraagstuk kernenergie: hoe hou-
den we zoveel mogelijk atoomcen-
trales open bij zo min mogelijk on-
rust?

Schotland wil
windturbines op zee

De Schotse regering wil de
eerste faciliteit van drijvende
windturbines ter wereld ont-
wikkelen, in de Noordzee voor
de kust van Schotland.
Dat heeft de eerste minister
van Schotland, Alex Salmond,
gezegd bij een bezoek aan
Noorwegen.
Het Noorse energieconcern
Statoil heeft twee locaties op
het oog voor drijvende wind-
molens, nabij Lewis en voor
de kust van Aberdeenshire.
Statoil heeft onder de naam
Hywind drijvende turbines
ontwikkeld en in Noorwegen
getest. Een project voor de
kust van Schotland zou het
eerste zijn op grote schaal om
de technologie toe te passen.
„Onze wateren omvatten naar
schatting een kwart van het
Europese potentieel voor de
opwekking van windenergie
op zee”, aldus Salmond in Os-
lo. „We verkeren daarom in
een uitstekende positie om de
techniek te helpen ontwikke-
len om een revolutie in her-
nieuwbare energie teweeg te
brengen.”
Volgens Salmond kan de op-
wekking van windenergie op
zee 30 miljard pond aan inves-
teringen opbrengen. Ook zou
het 20.000 banen kunnen
s ch e p p e n .
De Noordzee is in toenemen-
de mate een strategisch ge-
bied voor energie in Europa.

Alle kerncentrales
moeten per 2021
worden gesloten
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