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                  Go Wind - Stop nuclear

Briefing 1 – 26 june 2002

Windenergie goedkoper dan kernenergie!
Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en
windenergie. Electrabel beweert dat windenergie tot 4 maar duurder is dan
kernenergie. Dit is flagrant fout. Zelfs onder de huidige marktvoorwaarden, die
in het voordeel spelen van kernenergie, is windenergie op land al beduidend
goedkoper dan kernenergie. Op plaatsen met een goed windregime kan het
zelfs de concurrentie aan met gasgestookte elektriciteitscentrales, momenteel
de goedkoopste van de vervuilende energiebronnen (steenkool, gas,
kernenergie).

De meest recente kostprijsvergelijking werd gepubliceerd door het
gezaghebbende vaktijdschrift 'windpower monthly'. Hieronder geven we u de
conclusies, die eveneens in het rapport 'Wind Force 12' van de EWEA en
Greenpeace zijn overgenomen. Voor windenergie werd uitgegaan van een
rentevoet van 7,5% en een levensduur van slechts 15 jaar, wat strenge
condities zijn. Voorts verwijzen we naar de 'UK Energy Review' die in februari
dit jaar door T. Blair werd voorgesteld.

Een van de cruciale fouten die Electrabel maakt is dat zij appelen met peren
vergelijken. Ze vergelijken een volledig afgeschreven kerncentrale met een
nieuw te bouwen windturbinepark. Ter vergelijking: als we de
investeringskost van moderne windturbines wegcijferen, kan een windpark
elektriciteit leveren aan slechts 0,3 €ct/kWh!

Als we een afgeschreven kerncentrale vergelijken met een afgeschreven
windturbine, dan is kernenergie 9 keer duurder kan windenergie

Als we een nieuwe kerncentrale vergelijken met een nieuwe windturbine, dan is
kernenergie tot 50% duurder dan windenergie onder bestaande marktvoorwaarden

die ongunstig zijn voor windenergie
Electrabel vergelijkt appelen met peren: de kost van een afgeschreven

kerncentrale tov een nieuw te bouwen windturbine. Bovendien worden veel kosten
niet in rekening genomen. Maar zelfs dan is windenergie maar 50% duurder dan

kernenergie, en niet 3 à 4 keer duurder.
Als we de externe kosten meerekenen, dan is kernenergie onbetaalbaar. Alleen al

de verzekering in geval van een kernongeval zou 1€/kWh kosten.
Volgens de 'Energy Review' van de Britse regering zal tegen 2020  windenergie de

allergoedkoopste vorm van elektriciteitsproductie zijn



2

SITE MEAN WIND SPEED AT HUB HEIGHT m/s

Illustration 1: huidige kostprijs van windenergie (in functie van de windsnelheden) vergeleken met
elektriciteit uit kern-, steenkool- en gascentrales (Wind Power Monthly, jan. 2002))

1.windenergie op land

De goedkoopste windparken die vorig jaar gebouwd werden, kosten ca. 736€/kW1

geïnstalleerd vermogen. Bij een gunstig windregime (8m/s gemiddeld) kunnen deze
aan 4,2€ct/kWh produceren. Bij lagere windsnelheden (6m/s) loop de prijs op tot
6,3€ct/kWh.

Voor duurdere windparken (kleinschalig of op moeilijk te bereiken plaatsen) kan de
installatiekost oplopen tot 1000€/kW. Bij een gemiddelde windsnelheid van 9m/s
levert dit 4,5€ct/kWh op, bij 6m/s tot 8,4€ct/kWh. Een duurdere installatiekost kan
te verantwoorden zijn om windparken te plaatsen op moeilijker te bereiken
plaatsen met veel wind (bv in Noorwegen en Schotland).

De UK Energy Review2 komt tot een kostprijs van 2,5-3,0p/kWh (3,9-4,6€ct/kWh)
voor huidige projecten.

                                                                
1We hanteren een conversie van 0.95
2Rapport van de Performance and Innovatiion Unit (PIU) van de Britse regering, door Eerste Minister T.

Blair voorgesteld in feb. 2002. http://www.piu.gov.uk/2002/energy/report/theenergyreview.pdf
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2.offshore windenergie

Offshore windenergie is - in tegenstelling tot windenergie op land - geen volgroeide
technologie. Op dit ogenblik is nog minder dan 90MW in zee geplaatst. De
projecten die momenteel worden gerealiseerd zijn daardoor aanzienlijk duurder.

Windmolens plaatsen op zee is duurder dan op land, tot meer dan het dubbele. Dit
wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een beter windregime. In de Noordzee
kennen we gemiddelde windsnelheden van boven de 8 tot meer dan 10m/s.

Voor de installatiekost van de nu te bouwen parken wordt gerekend op ca.
1580€/kW. Bij een windsnelheid van 9m/s levert deze elektriciteit aan 6,3€ct/kWh.

De UK Energy Review komt tot een wat hogere kostprijs voor offshore: tussen 5
en 6 p/kWh (7,7-9,2€ct/kWh).

Tegen 2005 valt een scherpe daling te verwachten van de kostprijs van offshore
wind, op het ogenblik dat windturbines van 5MW beschikbaar worden.

3.Gas en steenkool

Gas is de goedkoopste fossiele energiebron. Zowel in de V.S. als in Europa kan in
nieuwe gascentrales (STEG-type met hoog rendement) geproduceerd worden aan
ca 3,7€ct/kWh. Voor steenkool in Europa loopt dit op tot 5€ct/kWh.

4.Kernenergie: de grote onbekende

De prijs van de nucleaire kWh is het moeilijkst te quantificeren. Recente cijfers
gepubliceerd door het Amerikaanse Department of Energy, op basis van gegevens
uit de Amerikaanse nucleaire industrie, geven een vork van 1020 tot 2200$/kW
geïnstalleerd vermogen, met een gemiddelde van 1750$/kW. Inclusief de kostprijs
van uranium en onderhoud en operationele kosten komt dit op 6,3€ct/kWh. Dit is
beduidend duurder dan windenergie op land, en vergelijkbaar met offshore
windenergie.

Deze cijfers geven echter een zeer sterk vertekend beeld. Kernenergie heeft
immers steeds kunnen rekenen op allerhande financiële voordelen, zoals
bankgaranties (b.v. De 'Euratom Loans'), vervroegde afschrijvingen (4 jaar voor
ingebruikname), versnelde afschrijvingen (op 20 jaar) en beperkte
aansprakelijkheid in het geval van een kernongeval (slechts 300miljoen€ per
centrale).
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Het is interessant om na te gaan hoeveel de Belgische consument effectief heeft
betaald voor de bouw van de kerncentrales. Op basis van de cijfers die werden
gepubliceerd in de 'Conventie' van 1985 tussen de elektriciteitsondernemingen en
de Belgische Staat, kan de investeringskost geraamd worden op 1000 miljard BF
(2000), of zo'n 25 miljard €. Bij een geïnstalleerd vermogen van 5995MW (bruto),
betekent dit een investeringskost van 4170€/kW, ofwel meer dan het dubbele van
wat het DOE als gemiddelde investeringskost naar voren schuift.

Door de versnelde afschrijvingen op 20 jaar, heeft de Belgische consument dit ook
reeds betaald in een hoge kWh-prijs. Dit gebeurde via het tarifair systeem dat door
het Controlecomité werd uitgewerkt. Wellicht is het zelfs een onderschatting van
wat de Belgische consument aan Electrabel heeft betaald als vergoeding voor de
kapitaalsinvestering, gezien de royale winstmarge op geïnvesteerd kapitaal die
door het Controlecomité werd toegekend.

In het kader van deze nota geven we geen verdere schatting van de
nucleaire kWh-prijs in België, maar deze zal beduidend hoger liggen dan
de door het DOE gepubliceerde prijs van 6,3€ct/kWh, gezien de reële
investeringskost voor de Belgische reactoren veel hoger ligt dan deze
die door het DOE wordt gehanteerd. We komen hier in een verdere
briefing op terug.

Maar zelfs als we appelen met peren vergelijken, en de afgeschreven
kernreactoren vergelijken met nieuwe windturbines, dan nog is windenergie niet 4
keer duurder, maar wel 50% duurder, als we hierbij de cijfers hanteren van het pro-
nucleaire AMPERE-rapport die uitgaat van een nucleaire kWh van 2.7euro-ct/kWh
(exclusief investeringskost). Wellicht vergelijkt Electrabel zijn foutieve schatting
van de kostprijs van kernenergie met de door Minister Stevaert ingestelde boete
van 5fr/kWh bij het niet behalen van voldoende groene-stroom certificaten.

5.welke prijzen te verwachten tegen 2020?

Volgens de  'Energy Review' van het V.K. zal windenergie de allergoedkoopste
vorm van elektriciteitsproductie zijn tegen 2020. Hierbij wordt uitgegaan van de
bestaande marktvoorwaarden, zonder internalisering van de externe kosten en
zonder het wegwerken van de bestaande voordelen voor o.a. kernenergie. Het
reële prijskaartje is dus nog aanzienlijk gunstiger voor hernieuwbare
energiebronnen.
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Illustration 2cost of electricity generation by 2020 (UK Government Energy Review, feb 2002)

Voor meer informatie:
Jan Vande Putte:  jan.vande.putte@be.greenpeace.org
Greenpeace Belgium: tel: 02/274.02.00 website: www.greenpeace.be

Onshore 
wind

Gas Offshore 
wind

Coal Nuclear Energy 
crops

Wave
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cost of electricity generation by 2020
eu

ro
-c

en
t/k

W
h


