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Vannacht opklarend, morgen overwegend zonnig
herfstweer. Middagtemperatuur 12 tot 15 graden.
De komende dagen ook veel zon, woensdag ook mist
of laaghangende bewolking. Weeroverzicht pagina 35
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Donderdag 10 november
bij de krant: Ode-bijlage

over duurzame mobiliteit

Duurzame energie over
10 jaar amper duurder
dan gewone stroom

Kosten ongeveer gelijk

Papandreou vertrekt,
Berlusconi wankelt
Door onze correspondenten
Marloes de Koning en
Bas Mesters
Athene. In Griekenland zijn de
twee grootste politieke partijen ak-
koord over de vorming van een coali-
tieregering, maar de eurocrisis luwt
niet. In Italië en Frankrijk werd van-
morgen gespannen gezocht naar
antwoorden op de toenemende zor-
gen van beleggers over deze landen.

De Italiaanse premier Silvio Ber-
lusconi lijkt zijn parlementaire
meerderheid kwijt te zijn. De berich-
ten over deserterende partijgenoten
volgen elkaar snel op. Berlusconi’s
tekstschrijver Giuliano Ferrara, te-
vens directeur van de Berlusconi-
gezinde krant Il Foglio, zei vanmid-
dag: „Silvio staat op het punt om af te
treden. Het is een kwestie van uren,
misschien minuten.”

Vanmorgen vroeg ging men er in
Italië nog van uit dat morgen, tijdens
een parlementaire stemming over de
jaarrekening van 2010, duidelijk zou
worden of zijn regering nog voort
kan. In de loop van de ochtend steeg
de rente op tienjarige Italiaanse
staatsobligaties even richting de ge-
varenzone van 7 procent, aan het be-
gin van de middag daalde zij iets.

De Franse regering besloot van-
daag tijdens een ingelaste vergade-
ring tot extra bezuinigingen. De eco-
nomische groeiverwachting valt te-
gen: de groei zal volgens prognoses

in 2012 1 procent bedragen, in plaats
van de eerder verwachte 1,75 pro-
cent. Premier François Fillon kon-
digde een verhoging van de BTW aan
en een vervroeging van de eerder be-
sloten pensioenhervorming.

Premier Papandreou van Grieken-
land treedt af, zo maakte hij gister-
avond bekend. Vandaag presenteren
zijn Pasok-partij en oppositiepartij
Nieuwe Democratie naar verwach-
ting een gezamenlijk nieuw kabinet.
Het is nog niet bekend wie de nieuwe
premier wordt. Vaak genoemd wordt
de econoom Lucas Papademos, tus-
sen 2002 en 2010 tweede man van de
Europese Centrale Bank (ECB).

De sociaal-democraten van Pasok
en de conservatieve Nieuwe Demo-
cratie onderschrijven nu allebei het
akkoord van Europese leiders van
26 oktober. Tot gisteren weigerde
oppositieleider Antonis Samaras dat,
en stuurde hij aan op nieuwe verkie-
zingen.

Nadat de leiders van de eurozone
een akkoord hadden gesloten dat in
de Griekse redding voorzag, zette
Papandreou dat vorige week op losse
schroeven met de aankondiging een
referendum te willen organiseren,
om rugdekking in de samenleving te
k r ij g e n . De reddingsdeal heeft in
Griekenland dramatische gevolgen
voor salarissen en pensioenen. Het
referendumplan leidde evenwel tot
internationaal tumult. De Duitse

bondskanselier Merkel dreigde Grie-
kenland uit de euro te zetten.

Vrijdag zag Papandreou onder
druk van het referendumvoorstel af.
Hij kreeg vertrouwen van het parle-
ment, op voorwaarde dat hij zou af-
treden. Er komen pas nieuwe verkie-
zingen als het euroreddingspakket
door het Griekse parlement is ge-
loodst door de nieuwe coalitierege-
ring. Waarschijnlijk vindt pas in fe-
bruari of maart een stembusgang
p l a a t s.

Het Griekse politieke akkoord is
de uitkomst van een weekend
koortsachtig onderhandelen. En er
was een deadline: minister Evangelis
Venizelos was vandaag niet welkom
bij de vergadering van ministers van
Financiën van de eurozone als niet
duidelijk zou zijn of hij een Griekse
regering vertegenwoordigde waar-
mee Europa afspraken kan maken.

De Russische minister van Buiten-
landse Zaken Sergej Lavrov zei van-
ochtend na een onderhoud met de
voorzitter van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) dat zijn land
„tot 10 miljard dollar” b e s ch i k b a a r
kan stellen ter ondersteuning van de
euro. Hij zei dat de zogenaamde
BRICS-landen (Brazilië, Rusland, In-
dia, China en Zuid-Afrika) bereid
zijn via het IMF krediet beschikbaar
te stellen voor de eurozone.
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Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Over tien jaar kost
het opwekken van duurzame elek-
triciteit amper meer dan stroom
uit fossiele brandstoffen zoals ko-
len en gas. Dit terwijl doorgaans
wordt verondersteld dat fossiele
energie stukken goedkoper is dan
die uit windenergie of waterkracht.

Dat schrijft de European Climate
Foundation, een denktank voor
klimaatbeleid, in een rapport dat
vandaag wordt gepubliceerd. Aan
het rapport werkten onder meer de
adviesbureaus Kema en McKinsey
mee.

In het rapport zijn twee scena-
rio’s onderzocht voor de Europese
elektriciteitsvoorziening tot 2030:
een waarbij tegen die tijd 50 pro-
cent van alle stroom wordt opge-
wekt via duurzame bronnen, en
een waarbij deze bronnen 60 pro-
cent van alle stroom leveren. Wat
betreft de kosten blijken de twee
scenario’s nauwelijks van elkaar te
v e r s ch i l l e n .

Wind- en zonne-energie vragen
meer investeringen vooraf, vergele-
ken met kolen- en gascentrales.
Maar als de zonnepanelen en de
windturbines er eenmaal staan,
zijn de kosten verder relatief laag.
Wind en zon zijn gratis. Voor kolen-
en gascentrales moet voortdurend
brandstof worden ingekocht. Dat
zorgt voor hogere operationele
kosten.

Verder zal de uitstoot van CO2

duurder worden doordat het kli-
maatbeleid wordt aangescherpt: de
prijs van emissierechten gaat om-

hoog. Dat maakt het exploiteren
van kolen- en gascentrales duurder.
Doel is dat de elektriciteitssector in
2030 circa 60 procent minder CO2

uitstoot dan in 1990.
Om de honderden miljarden eu-

ro’s aan benodigde investeringen in
duurzame energie uit te lokken, zou
de Europese Commissie haar beleid
moeten aanpassen, aldus het rap-
port. Een van de voorstellen luidt
dat institutionele beleggers, zoals
pensioenfondsen, een grotere rol
moeten krijgen in de elektriciteits-
s e c t o r.
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Kosten voor opwekken elektriciteits-
behoefte, periode 2020 - 2030

Bij huidig
investerings-

patroon

Bij scenario met extra
investeringen in 

 hernieuwbare stroom

3.277 mld euro 3.367 mld euro

Duurzaam50%

Nucleair17% 17%

Gas

Kolen
5%

28%

3%

19%

60%

NRC 071111 / RL / Bron: European Climate Foundation

. Akkoord Griekse partijen.Frankrijk snijdt hard

sport 21-23


	1 7-11-2011 1ste editie NRC MaandagA Voorpagina  [1] -

		2011-09-29T11:18:47+0200
	Preflight Ticket Signature




