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PERSBERICHT 

Den Haag, 8 februari 2011 

 

Energieraad: Minder zorgen om voorzieningszekerheid aardgas 

In nauwelijks vijf jaar is het aanbod van aardgas in de wereld structureel veranderd door 

de commerciële ontginning van onconventionele1 aardgasreserves in de Verenigde 

Staten. Er is momenteel geen sprake meer van een verkopersmarkt. En mits er 

voldoende wordt geïnvesteerd in de productie van onconventioneel aardgas, naast de 

investeringen in conventioneel gas en LNG1, zal een nieuw omslagpunt (naar een 

verkopersmarkt) vele jaren op zich laten wachten.  

 

Doordat de aardgasreserves zo fors zijn toegenomen en geografische diversificatie in 

voldoende mate gerealiseerd kan worden, is er geen belemmering meer voor het 

realiseren van een groter (Europees) marktaandeel voor gas met name in de 

elektriciteitsopwekking. Hierdoor wordt het ook mogelijk aardgas de rol te laten spelen 

die nodig is om een effectieve transitie naar een duurzame energievoorziening te 

realiseren.  

 

Dit is de hoofdlijn van het briefadvies dat de Energieraad dinsdag 8 februari heeft 

verzonden aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

 

De belangrijkste aanbevelingen die de Raad maakt in dit briefadvies zijn: 

• Maak de winning van onconventioneel gas aantrekkelijk voor eigenaren van land en 

bewoners op percelen (bv. huurders), waaronder zich onconventioneel gas bevindt. Voor 

een actieve medewerking aan de winning van onconventioneel gas van het vereiste grote 

aantal landeigenaren en -gebruikers is het op enigerlei wijze verkrijgen van een aandeel 

in de opbrengsten van de overheid uit de winning onontbeerlijk.; 

• Maak duidelijk dat de bestaande wetgeving en regulering adequaat is; 

• Bevorder de ontwikkeling en benutting van technologieën voor het zowel in economische 

als in milieutechnische zin optimaal winnen van onconventioneel gas, met vooral 

aandacht voor de waterhuishouding onder de grond en de behandeling van afvalwater; 

• Inventariseer mogelijke kwaliteitsverschillen in onconventioneel gas; 

• Stimuleer de inzet van gas in Europa als onderdeel van de transitie naar een duurzame 

energiehuishouding onder andere door gasverbruik in elektriciteitsproductie te verkiezen 

boven kolen, ook gas in te zetten in kolencentrales in combinatie met duurzame 

biomassa in kolencentrales. Dit maakt de snelle grootschalige implementatie van CCS 

(Carbon Capture and Storage) minder dwingend door de sterk lagere CO2-uitstoot van 

gas. 

                                                 
 1 Uitgebreidere achtergrondsamenvatting bij dit briefadvies is beschikbaar op www.energieraad.nl 
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Nadere informatie 

Secretariaat Energieraad: ir. F.W. de Haan 

tel.: 070-3924001, e-mail: f.w.dehaan@energieraad.nl.  

De volledige tekst van het advies, rechtenvrij fotomateriaal en de uitgebreidere 

achtergrondsamenvatting zijn beschikbaar op www.energieraad.nl.  

 

Over de Energieraad 

De Energieraad adviseert de regering en het parlement over het te voeren energiebeleid. 

De raad wil een gewetensfunctie ten behoeve van de overheid en samenleving vervullen 

en een bijdrage aan het maatschappelijk energiedebat leveren, waarbij steeds het 

publieke belang centraal staat. De Energieraad is onafhankelijk. De leden zijn afkomstig 

uit relevante maatschappelijke groeperingen, maar vervullen hun adviestaak op 

persoonlijke titel. De Energieraad wordt voorgezeten door mr. M.J. Oudeman. De taken 

en positie van de Energieraad zijn wettelijk geregeld (Wet op de Algemene 

Energieraad).   

 
 


