
Maandag 7 november 2011 Jaargang 42 no.32 Algemeen Handelsblad (1828) en Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844) Prijs € 2,–

Inhoud 36 pagina’s

x(7B0BB4*KKLKKT( +#!&!,!=!=

B
E

LG
IË

 &
 L

U
XE

M
B

U
R

G
 €

2
,5

0

Binnenland 6-7 B u i te n l a n d 9-10 Het Grote Verhaal
12-13 Opinie 14-15 We te n s ch a p 16 C u l tu u r 17- 19
S p o rt 21-27 Fa m i l i e b e ri ch te n 26 Economie 28-29
Beurzen 30-31 Media 32-35

xx Xxxxxx˚C

4
49%
Bespaar tot

Ga naar nrc.nl/abo

nrclux.nl/janine

9 cd +
1 bonus-cd

3495

V O O R I N T E L L I G E N T E O P T I M I S T E NO O R  I N T E L L I G E N T E  O P T I M I S T E N

Donderdag 10 november
bij de krant: Ode-bijlage

over duurzame mobiliteit

Duurzame energie over
10 jaar amper duurder
dan gewone stroom

Kosten ongeveer gelijk

Grieken akkoord met
overgangsregering
Door onze correspondent
Marloes de Koning
Athene. Onder zware internationa-
le en binnenlandse druk hebben de
grootste politieke partijen in Grie-
kenland gisteravond een coalitie ge-
vormd. De bezuinigingen en hervor-
mingen in Griekenland krijgen daar-
mee voor het eerst sinds het begin
van de crisis brede politieke steun.

Vandaag presenteren Pasok en
Nieuwe Democratie naar verwach-
ting gezamenlijk een nieuw kabinet.
Premier George Papandreou treedt
af. De sociaal-democraten van Pasok
en de conservatieve partij Nieuwe
Democratie onderschrijven nu alle-
bei het akkoord van 26 oktober. Tot
gisteren weigerde Nieuwe Democra-
tie van oppositieleider Antonis Sa-
maras dat, en stuurde aan op nieuwe
verkiezingen.

Met het akkoord lijkt een nieuwe
fase aangebroken in de eurocrisis.
Nadat de landen in de eurozone een
akkoord sloten dat in de Griekse red-
ding voorzag, zette premier Papand-
reou dat op losse schroeven met de
aankondiging een referendum te
willen organiseren om rugdekking
in de samenleving te krijgen voor het
akkoord, dat in Griekenland drama-
tische gevolgen heeft voor salarissen
en pensioenen. Zijn voorstel leidde
evenwel tot internationaal tumult en
rechtstreekse waarschuwingen van
de Duitse kanselier Merkel om Grie-
kenland uit de euro te zetten. Ook
ontstond nieuwe druk op schulden-
land Griekenland en ook Italië.

Vrijdag zag Papandreou onder

druk van het referendumvoorstel af.
Hij kreeg vertrouwen van het parle-
ment op voorwaarde dat hij zou af-
treden, in ruil voor de vorming van
een brede coalitie. Die was gisteren
tegen middernacht in zicht.

Er komen pas nieuwe verkiezin-
gen als het euroreddingspakket door
het Griekse parlement is. Waar-
schijnlijk duurt het daardoor nog ze-
ker tot februari of maart voordat
nieuwe verkiezingen worden gehou-
den. Veel details van het Europese
akkoord van twee weken geleden
moeten eerst nog worden uitge-
werkt.

Het is nog niet bekend wie de
nieuwe premier wordt. Daarover
praten de partijleiders morgen ver-
der. Mogelijk komt het kabinet on-
der leiding te staan van econoom Lu-
cas Papademos, tussen 2002 en 2010
tweede man van de ECB. Hoewel hij
dichtbij Pasok staat, heeft hij weinig
politiek profiel en zou daarom ook
voor Nieuwe Democratie aanvaard-
baar zijn.

Het akkoord op hoofdlijnen is de
uitkomst van een weekend koorts-
achtig onderhandelen. En er was een
deadline: vanuit Brussel was duide-
lijk gemaakt dat minister Evangelis
Venizelos vandaag niet naar de ver-
gadering van ministers van Finan-
ciën hoefde te komen als niet duide-
lijk zou zijn of hij een Griekse rege-
ring vertegenwoordigde waarmee de
rest van de Europese Unie afspraken
kan maken.

Oppositieleider Antonis Samaras
hield lang vast aan zijn eis van ver-

vroegde verkiezingen. In zijn favo-
riete scenario maakte de regering Pa-
pandreou plaats voor een zakenkabi-
net dat de komende weken het ak-
koord met de EU en het IMF verder
zou uitwerken. Nadat politiek neu-
trale experts op die manier de eerst-
volgende overboeking van acht mil-
jard euro zeker zouden hebben ge-
steld, zouden verkiezingen kunnen
worden gehouden.

Op basis van de peilingen van de
afgelopen maanden was vrijwel ze-
ker dat de partij van Samaras die ver-
kiezingen zou winnen.

Bij snelle verkiezingen en een za-
kenkabinet zou de campagne zijn ge-
gaan over de bezuinigingen en her-
vormingen. Dat zou in heel Europa
tot onzekerheid hebben geleid.

Samaras zegt al geruime tijd dat de
Europese reddingsplannen de Griek-
se problemen juist erger maken. Hij
benadrukt dat de Griekse economie
moet worden gestimuleerd, maar
zonder een concreet plan. Daardoor
heeft hij binnen Europa geen steun
gekregen. Dat hij het akkoord nu on-
derschrijft is een grote concessie van
zijn kant en de winst van de crisis van
afgelopen week.

De meeste Griekse burgers hou-
den zowel Pasok als Nieuwe Demo-
cratie verantwoordelijk voor het ont-
staan van de financiële problemen.
Voordat de regering onder leiding
van George Papandreou aantrad was
Nieuwe Democratie vijf jaar aan de
m a ch t .
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Kosten voor opwekken 
energiebehoefte 2030

Bij huidig
investerings-
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Bij scenario met extra
investeringen in 

 hernieuwbare stroom
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Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Over tien jaar kost het
opwekken van duurzame elektrici-
teit amper meer dan stroom uit fos-
siele brandstoffen zoals kolen en
gas. Dit terwijl doorgaans wordt ver-
ondersteld dat fossiele energie stuk-
ken goedkoper is dan die uit wind-
energie of waterkracht.

Dat schrijft de European Climate
Foundation, een denktank voor kli-
maatbeleid, in een rapport dat van-
daag wordt gepubliceerd. Aan het
rapport werkten onder meer de ad-
viesbureaus 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 procent
van alle stroom wordt opgewekt via
duurzame bronnen, en een waarbij
deze bronnen 60 procent van alle
stroom leveren. Wat betreft de kos-
ten blijken de twee scenario’s nau-
welijks van elkaar te verschillen.

Wind- en zonne-energie vragen
meer investeringen vooraf, vergele-
ken met kolen- en gascentrales.
Maar als de zonnepanelen en de
windturbines eenmaal staan, zijn de
kosten verder relatief laag. Wind en
zon zijn gratis. Voor kolen- en gas-
centrales moet voortdurend brand-
stof 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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