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De prijs van Gas voor Europa

Connecting people for change
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1. Gas in Europa
Eén van de topprioriteiten van de EU is momenteel 
het veiligstellen van de gastoevoer. Hiertoe worden 
momenteel nieuwe gasleidingen aangelegd en 
terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) gebouwd. 
Onder andere met geld van de Europese 
Investeringsbank  (EIB) wordt er bijvoorbeeld 
voor gezorgd dat Nederland de ‘gasrotonde’ van 
Europa wordt. Dat is de uitdrukkelijke wens van de 
Nederlandse overheid, maar hoe rendabel is het 
eigenlijk om nog te investeren in gas? En is gas wel zo 
duurzaam? Gas blijft een eindige, fossiele brandstof 
en er kleven nogal wat nadelen aan, op milieu-, maar 
ook op sociaal gebied. In Nederland zijn in elk geval 
nu al genoeg faciliteiten om in de komende decennia 
aan de vraag naar gas te voldoen. Het is dus zeer de 
vraag of investeren in gas voor nu en op de langere 
termijn de juiste keuze is.

2. Gas in Nederland
In Rotterdam staat inmiddels een terminal 
voor vloeibaar aardgas (LNG). De Europese 
Investeringsbank (EIB) heeft ongeveer 50% van 
de externe financiering (394 miljoen euro) voor 
zijn rekening genomen. De terminal ligt op een 
kunstmatig stuk land - teruggewonnen op de 
Noordzee - dat wordt gebruikt om de Rotterdamse 
haven uit te breiden. Ook voor die uitbreiding heeft 
de EIB een lening van € 900 miljoen verstrekt. De 
bank zegde bovendien eind 2012 een lening toe van 
€ 250 miljoen om de capaciteit van het Nederlandse 
gastransportnet uit te breiden.

Al met al veel investeringen in gas, voor een groot 
deel gefinancierd met publiek Europees geld. Deze 
investeringen zorgen ervoor dat Nederland en de 
andere EU-lidstaten nog veel langer afhankelijk zullen 
zijn van fossiele brandstoffen, terwijl al deze landen 
erkennen dat de mondiale milieuproblematiek pas 
opgelost kan worden als ze om te beginnen het 
eigen gebruik van fossiele brandstoffen drastisch 
verminderen. Het publieke geld dat – overigens 
zonder dat daar in Europa een publiek debat over 
is gevoerd – toch is geïnvesteerd in gas, staat 
een toekomst waarin duurzame energie voorop 
staat in de weg. Nederland zou dezelfde publieke 
middelen kunnen gebruiken voor ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en het stimuleren van 
efficiënter energiegebruik.
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3. Rol Both ENDS
De gasprojecten die door de Europese 
Investeringsbank (EIB) worden gefinancierd hebben 
niet alleen gevolgen voor Nederland en Europa, maar 
ook voor de landen waar het gas gewonnen wordt 
en via welke het wordt getransporteerd. Het gas 
wordt veelal gewonnen in politiek instabiele landen, 
waar de winning gepaard gaat met schending van 
mensenrechten en grote schade aan het plaatselijke 
milieu.

Both ENDS is lid van een aantal internationale 
netwerken die zich bezig houden met het monitoren 
van financiële instellingen als de EIB. Deze 
instellingen investeren publiek geld dat ten goede 
moet komen aan het algemene en publieke belang, 
dus het is belangrijk dat daar strikte sociale en milieu-
eisen aan verbonden zijn.
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4. Gas uit Azerbeidzjan
Gaswinning gaat gepaard met mensen-
rechtenschendingen in landen als Turkmenistan en 
Azerbeidzjan, waar een behoorlijk aandeel van ons 
gas vandaan komt. In Azerbeidzjan worden op dit 
moment veel milieu en mensenrechten activisten 
gevangen gezet door het regime van dictator Ilham 
Aliyev, dat haar rijkdom en macht opbouwt uit olie 
en gas inkomsten . 2014 liet een opeenvolging van 
arrestaties zien in het land. Lokale Mensenrechten 
rapporten spreken van bijna honderd politieke 
gevangenen op dit moment. Voor meer informatie 
zie de website van onze partner organisatie Platform: 
http://platformlondon.org/2014/12/17/send-your-
favourite-quote-to-an-azerbaijan-political-prisoner/

Turkmenistan staat bekend als het ‘Noord Korea 
van Centraal Azië’. De wens van de EU om meer 
gas uit deze landen te betrekken lijkt ander 
internationaal beleid - dat er naar streeft om de 
mensenrechtensituatie voor de bevolking in deze 
landen te verbeteren - in de weg te staan. De 
wapenhandel tussen de EU en beide landen groeit 
sterk.  Er worden handelsverdragen gesloten en 
tijdens het diplomatieke overleg daarvoor wordt in 
alle talen gezwegen over de mensenrechtensituatie.1   

5. English Summary
Securing gas supply is a top priority for the EU, both 
through the construction of new gas pipelines and 
through liquefied natural gas (LNG) terminals. The 
European Investment Bank’s finance for the Dutch ‘gas 
roundabout’ is a case in point.

The Dutch government wants the Netherlands to 
become the ‘gas roundabout’ of Europe. Transmission 
pipelines have been laid, gas storage facilities have 
been built and parts of the gas transmission network 
outside the Netherlands has been acquired. The 
Dutch objective to make money as a swing producer 
of power generated from fossil fuels runs counter to 
European ambitions to advance a broader energy 
agenda that aims to increase collective political action 
on the energy and climate change fronts.
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Europa investeert in 
een overcapaciteit aan 
Nederlandse gasleidingen 
en opslag
Europa investeert via de Europese Investeringsbank 
(EIB) in de aanleg van gas leidingen, gasopslag en 
LNG terminals in Nederland. 
Voor de Europese Commissie is het belang hiervan 
dat een zekere aanvoer van energie voor de Europese 
Unie wordt veiliggesteld.2 In Rotterdam heeft de EIB 
ongeveer de helft van de kosten voor de aanleg van 
een LNG terminal gefinancierd. Dit was in 2009.3  
Deze terminal bevindt zich aan een nieuwe diepzee 
haven op de Tweede Maasvlakte, op een stukje land 
dat is gewonnen van de zee. Voor deze uitbreiding 
van de haven heeft de EIB aan Nederland nog eens 
900 miljoen Euro geleend.4 Daarbovenop heeft de 
bank aan het einde van 2012 een lening van 250 
miljoen Euro gegeven om de netwerk capaciteit van 
het gasleidingennet in Nederland te vergroten. Op 19 
mei 2014 hebben Nederland en de EIB een contract 
getekend voor een verdere financiering voor de 
uitbreiding van de LNG terminal in de Rotterdamse 
haven.

Drie beleidskeuzes van de Europese Unie liggen ten 
grondslag aan dit soort  investeringen in vooral harde 
infrastructuur.

In de eerst plaats maken ze deel uit van de Trans 
European Networks, het grootste programma voor 
de bouw van infrastructuur in de geschiedenis 
van Europa. De Europese Unie investeert grote 
hoeveelheden geld in de bouw van wegen, terminals, 
luchthavens en zeehavens op haar grondgebied.

Niet alleen het Europese transportbeleid, maar ook 
het Europese energiebeleid, dat streeft naar energie-
zekerheid is gericht op de aanleg van een reeks 
infrastructuur projecten, zowel binnen als buiten de 
Europese Unie. Pijpleidingen worden gebouwd voor 
de aanvoer van gas en olie uit Rusland, de Kaspische 
zee, Het Midden-Oosten en Noordelijk Afrika.

Gas terminals en olieraffinaderijen worden gebouwd 
in de belangrijkste zeehavens van Europa, voor de 
opslag en verwerking van deze grondstoffen. 

Ten derde, na de financiële en economische crisis in 
2008 legde de EU sterker nadruk op investeren in 
infrastructuur om daarmee het economisch herstel op 
gang te brengen en werkgelegenheid te creëren. 

De uiteindelijke motivatie hierachter is de politieke en 
maatschappelijke wens om het huidige productie en 
consumptiepatroon in Europa te kunnen handhaven.
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Irrationeel gedrag
De ontwikkeling en bouw van infrastructuur wordt 
aangedreven door de lobby  van een machtige 
alliantie van publieke en private investeerders, 
ontwikkelaars en bouwbedrijven. Soms wordt hierbij 
het belang van andere belanghebbende partijen en 
het algemeen maatschappelijke belang overruled.

Het is zeer waarschijnlijk dat Europa in de komende 
jaren miljarden meer gaat investeren in transport 
en energieprojecten. Momenteel ligt er het Juncker 
miljarden plan op tafel voor investeringen in harde 
infrastructuur, waaronder zelfs kolencentrales en 
bruinkool mijnen in Polen om de haperende economie 
van Europa op gang te krijgen.5

Problemen kunnen ontstaan wanneer 
planningsinstituten binnen overheden, zoals 
de Gasunie of Rijkswaterstaat in Nederland 
zich gedragen als een staat binnen de staat. 
Rijkswaterstaat onderkende dit van zichzelf, maar 
talloze re-organisaties zijn niet afdoende geweest om 
dit helemaal te veranderen.

De ervaring wijst uit dat opdrachten en contracten, 
voor een weg, een spoor of een energiecentrale vaak 
aan een relatief kleine groep grote bedrijven worden 
toegekend, ondanks aanbestedingsprocedures. Dit 
heeft in het verleden tot bouwfraude geleid.6 

Het is niet geheel vreemd dat de groep relatief klein 
is, omdat er slechts een paar van die grote bedrijven 
zijn die de deskundigheid en de hardware in huis 
hebben om dergelijke grote opdrachten uit te voeren.
 
Het parlement heeft lang niet altijd een grote 
stem in het besluitvormingsproces over de nut en 
noodzaak van een investering. Een plan dat de 
Tweede Kamer bereikt is vaak al in een vergevorderd 
stadium. Alternatieven zijn al terzijde geschoven. De 
aanpassingen die de Tweede Kamer nog kan maken, 
dragen vaak bij tot verdere kostenoverschrijding van 
de toch al dure plannen.7  

Dit kan  als gevolg hebben dat de plannen, zoals die 
worden bedacht door ingenieurs, niet altijd voorzien 
in reel bestaande maatschappelijke behoeften, of zelfs 
rationele maatschappelijke en kostenoverwegingen 
overrulen.
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Een voorbeeld: De 
Nederlandse gasrotonde
De gasrotonde is hier een goed voorbeeld van. De 
Nederlandse overheid wil dat ons land de gasrotonde 
van Europa wordt.  Nederland is de grootste 
producent en exporteur van gas in de Europese Unie. 
Het Groningse gas raakt echter op in de komende 
jaren. Nederland wil nu haar positie als gasleverancier 
behouden door van gasproducent te veranderen in 
een gas transporteur en handelaar van geïmporteerd 
gas. Daarvoor worden nu met het geld van Europa 
in Nederland gasleidingen en opslag gebouwd. Ook 
heeft Nederland gasleiding netwerken buiten haar 
landgrenzen, zoals in Duitsland verworven.

De Algemene Rekenkamer heeft in 2012 onderzocht 
hoe de Nederlandse overheid deze gasrotonde 
plannen onderbouwd heeft en in hoeverre de Tweede 
Kamer over deze plannen is geïnformeerd. 

In haar rapport stelt de Rekenkamer dat het Ministerie 
van Economische zaken geen gedetailleerd onderzoek 
heeft gedaan naar de noodzaak voor de aanleg van 
de gasrotonde. In 2010 is er een studie gedaan, 
maar op dat moment was er al 7.2 miljard Euro in het 
project geïnvesteerd.8

Aan de Tweede Kamer is nooit uitgelegd gegeven, 
waarom de gasrotonde de beste optie zou zijn om 
de energieaanvoer te garanderen of hoe anders het 
publieke belang ermee gediend is, of wat de risico’s 
zijn die de overheid moet dragen.
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Overcapaciteit
Nederland beoogt om naast gas, elektriciteit 
aan het buitenland te verkopen. Het gas wordt 
deels geïmporteerd en deels geproduceerd 
in kolencentrales. De elektriciteit wordt ook 
geproduceerd in nieuw gebouwde kolen en 
gascentrales.

Nederland speelt al jaren een belangrijke rol als 
een Europees distributeur van olie, gas en kolen. 
Deze laatsten worden voornamelijk geïmporteerd uit 
Columbia, Indonesië, Zuid-Afrika en de Verenigde 
Staten.9 Gas voor de Europese consument wordt via 
de Rotterdamse haven aangevoerd uit voornamelijk 
Rusland en Algerije of in de vorm van LNG uit 
Rusland, Azerbeidzjan en Trinidad. 

In de afgelopen jaren heeft Nederland verder een 
aantal kolen en gascentrales laten bouwen voor 
de eigen energievoorziening, maar ook voor het 
opwekken van elektriciteit bestemd voor de export 
naar andere Europese landen.

Het internationale Energie agentschap (IEA) schrijft 
in haar World Energy Outlook dat voor Nederland de 
verwachting is dat the kolengebruik aanzienlijk gaat 
toenemen, door de bouw van de centrales,  ook al 
omdat de prijs van kolen relatief laag is.10 Nederland 
wil de rol spelen van ‘swing producent’ met de 
electriciteit die zij produceert uit goedkope kolen en 
heeft hiervoor een overcapaciteit aan gasopslag en 
centrales gebouwd.
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Europa en de gasrotonde
In de afgelopen Jaren heeft de Europese 
Investeringsbank meer dan 2 miljard Euro van de 
Nederlandse energie infrastructuur gefinancierd, 
waaronder de investeringen in de de LNG terminal op 
de Tweede Maasvlakte. Over dit laatste stelt de bank 
op haar website dat de terminal de energie zekerheid 
versterkt als ook voor een verdere risicospreiding/
diversificatie van energiebronnen zorgt en dat dit in 
lijn is met de doelstellingen van Europees beleid op 
het gebied van energiezekerheid.

Maar met de financiering van deze infrastructuur 
ondersteunt de Bank tegelijkertijd de Nederlandse 
ambitie om een handelaar in fossiele brandstoffen 
en elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen te 
worden.  

Niet zo cooperatief
Nederland ambieert om geld te verdienen als een 
producent van goedkope energie uit vervuilende 
energiebronnen. Dit gaat in tegen de bredere 
energie-agenda van de Europese Unie, die 
een integratie en gezamenlijke aanpak van het 
energieprobleem beoogt.

Nederland laat het aan buur Duitsland om 
te investeren in hernieuwbare energie en 
koopt zonne-, wind en waterkracht energie in 
van Duitsland en anderen om aan de eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Tegelijk 
verkopen we goedkope elektriciteit uit olie en gas 
terug.

Dit beleid sluit de Nederlandse energie strategie 
op in een langdurende afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen. Dit terwijl Nederland gezamenlijk 
met de EU onderkent dat een drastische reductie 
van fossiel brandstof gebruik noodzakelijk is om 
klimaatverandering tegen te gaan. Deze investering 
frustreert het klimaat en milieubeleid van de Europese 
Unie. Europees geld is geïnvesteerd in Nederlandse 
projecten, zonder publiek debat hierover. In plaats van 
investeringen in projecten die ons verder afhankelijk 
maken van fossiele brandstoffen, had Nederland dit 
geld kunnen investeren in hernieuwbare energie en in 
efficiënt energie gebruik.
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