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Statengriffie

Van: Sjak Lomme <sjak.lomme@slea.nl>
Verzonden: maandag 12 mei 2014 19:49
Aan: SG. Groningen; SG. Fryslan; Statengriffie
Onderwerp: FW: Vrijhandelsoptiek Week 20
Bijlagen: VrijhandelsOptiek W20 - 14.pdf

Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van de verstrekking van een leveringsvergunning aan de door uw provincies 
gesubsidieerde/gefinancierde energieleverancier NLD Energie, stuur ik ter informatie de Vrijhandelsoptiek van deze 
week. In deze uitgave wordt aan de kaak gesteld dat de Noordelijke provincies de eigen bevolking een rad voor ogen 
draaien door geld te verstrekken aan een wederverkoper van een Duitse producent van kolenstroom. NLD Energie 
laat zich voorstaan op kernkwaliteit eerlijkheid maar verzuimt van dit weinig duurzame feit melding te maken.  
 
De provincies lopen het risico dat het draagvlak voor de energietransitie afbrokkelt als het publiek er achter komt 
dat de provincies zich knollen voor citroenen laten verkopen. De logo’s van de provincies prijken immers prominent 
op de website van NLD Energie. Erger nog is dat het publiek mogelijk geld uitleent aan de leverancier op basis van 
het opgewekte vertrouwen door het gebruik van die logo’s. Er wordt namelijk gesuggereerd dat het, net als een 
kleine honderd jaar geleden, wederom de oprichting van een provinciaal energiebedrijf betreft (zie column). Als de 
leverancier onverhoopt failliet gaat is de kans groot dat de provincies gedwongen zullen worden nogmaals de beurs 
te trekken om uit coulance de goedbedoelende eigen burgers te compenseren voor de schade. Dat faillissement in 
de vrije markt op kan treden blijkt uit het feit dat rond de jaarwisseling 2012/2013 leveranciers Trianel Energie, Orro 
en Endon ten onder gingen.  
 
Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor ik dat graag. 
 
Groet, 
 
Sjak Lomme 
 

Van: SLEA [mailto:info@slea.nl]  
Verzonden: maandag 12 mei 2014 11:12 
Aan: sjak.lomme@slea.nl 
Onderwerp: Vrijhandelsoptiek Week 20 
 
Beste Lezer, 
 
 
Hierbij ontvangt u de Vrijhandelsoptiek van week 20. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan: 
 
Geloofd zij de energiebewuste consument, maar verlies kosteneffectiviteit AUB niet uit het oog 
 
Noordelijke provincies als energieleverancier op zoek naar leningen? 
 
Steun voor lokale energieproductie verhult noodzaak internationalisering 
 
Stel gas beter in staat om te concurreren met steenkool 
 
Weinig zinvol om inkoop Russisch aardgas op Europees niveau te centraliseren 
 
 
Let wel: Het is niet toegestaan de Vrijhandelsoptiek door te sturen, tenzij daarvoor met SLEA BV een licentieovereenkomst 
 is afgesloten. Neem bij twijfel of vragen over licenties gerust contact met me op. 
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Groet, 
 
Sjak Lomme 
  
SLEA BV 
De Vrieslaan 16 
6705AV Wageningen 
The Netherlands 
tel    +31 317 427 217 
mob +31 6 4478 4990 
KvK 32100757 
www.slea.nl 
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 Geloofd zij de energiebewuste consument, maar 
verlies kosteneffectiviteit AUB niet uit het oog  

 
Korting op energiebelasting voor lokale duurzame elektrici-
teit maakt verbruik relatief goedkoop. Dat hoeft energie-
besparing niet in de weg te staan, aldus EZ in antwoord op 
Kamervragen. EZ is namelijk van mening dat het 
energiebewustzijn toeneemt bij zelf energie opwekkende 
burgers. Daardoor zal er volgens EZ ook meer aandacht zijn 
voor energiebesparing. 
 
De ideale burger investeert via een lokale energie 
coöperatie om relatief goedkope elektriciteit geleverd te 
krijgen. Vervolgens investeert deze burger tevens in 
energiebesparing, zelfs als dat er toe leidt dat het duur 
verkregen recht op relatief goedkope elektriciteit deels 
onbenut blijft. Ongetwijfeld zullen veel burgers voldoen aan 
het profiel waarop het energiebeleid is gebaseerd maar zijn 
het er voldoende om het beleid te rechtvaardigen?  
 
Overheidsmaatregelen zoals bevordering van het gebruik 
van groene stroom, uitrol van slimme meters, stimulering 
van lokale energie coöperaties en torenhoge impliciete 
subsidie voor zonnepanelen op eigen dak, hebben met 
elkaar gemeen dat ze mede bedoeld zijn ter bevordering 
van energiebewustzijn. Dat energiebewustzijn leidt 
vervolgens tot energiebesparing, is dus de veronderstelling 
van de overheid. 
 
Zelfs als de veronderstelling klopt, dan is het de vraag of het 
beleid verstandig is. Energiebewustzijn bij consumenten 

                                                 
1 Zie: bron 
2   Trianel’s 750 MW kolencentrale in het Duitse Lünen is met 
bijna 46% efficiency een van de schoonste en efficiënte 

kan heel wel leiden tot sub-optimalisatie. Een goed voor-
beeld daarvan is de tendens om te streven naar lokale 
opslag. Relatief dure opwek met zonnepanelen wordt dan 
aangevuld met relatief dure opslag, een miljardenmarkt ligt 
in het verschiet. Volgens netbedrijf Alliander willen 
consumenten hun eigen stroom met zonnepanelen 
opwekken en door eigen stroom op te slaan, worden ze 
volkomen onafhankelijk van de grote energiebedrijven. 
Daarbij benadrukt Alliander dat consumenten vooral worden 
gedreven door emoties.  
 
Als de consumenten, gedreven door emoties, lokale 
energieproductie zo graag willen, waarom daar dan 
overheidsmiddelen voor uittrekken? Als consumenten niet 
willen zonder voldoende financiële beloning dan speelt 
emotie blijkbaar een ondergeschikte rol. Consumenten zijn 
veel rationeler dan projectontwikkelaars en initiatiefnemers 
suggereren. Gebruik die rationaliteit om te streven naar 
werkelijk goede oplossingen en staak het meegaan met de 
lobby voor middelen die het voor de consument 
aantrekkelijk moeten maken om te willen wat de 
projectontwikkelaars willen. 
 
 
Noordelijke provincies als energieleverancier op zoek 

naar leningen? 
 
De provincies Groningen, Friesland en Drenthe steunen een 
kersverse energieleverancier. De steun bestaat uit subsidie 
en leningen. Daarnaast gebruikt de leverancier de logo’s 
van de betreffende provincies op de eigen website. Daar-
mee wordt gesuggereerd dat het een provinciaal bedrijf 
betreft wat niet onbelangrijk is omdat NLD Energie het 
publiek ook oproept geld aan NLD uit te lenen. Verder wordt 
gesuggereerd dat klanten van deze energieleverancier 
bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van 
buitenlandse fossiele energie. Echter, dat de 
desbetreffende elektriciteit wordt ingekocht bij het Duitse 
Trianel GmbH wordt niet vermeld1. 
 
Op zichzelf is er helemaal niets mis met elektriciteit inkopen 
bij een buitenlandse partij, zelfs niet als dat een partij is die 
recent een nieuwe kolencentrale in gebruik heeft genomen2. 
Wel bevreemdend is dat zowel de provincies, leverancier 
NLD Energie en deelnemende provinciale energiekoepels, 
zich juist op de lokale en duurzame aspecten laten 
voorstaan. Bovendien benadrukt NLD Energie ‘eerlijkheid’ 
als een van de eigen kwaliteiten. Cruciale informatie over 
kolencentrales moet dan niet worden onthouden. 
 
In het kader van de voortgang van de uitvoering van het 
Energieakkoord noemt het Interprovinciaal overleg (IPO) 

kolencentrales van Europa. Met een verwachte bedrijfstijd van 
7000 uur vollast per jaar wordt stroom voor 1,5 miljoen 
huishoudens geproduceerd. Zie: bron 
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mailto:info@slea.nl
http://www.slea.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/05/06/beantwoording-kamervragen-over-het-belastingregime-voor-lokale-energiecooperaties.html
http://www.grunnegerpower.nl/actueel/algemene-ledenvergadering
http://www.energieactueel.nl/wp-content/uploads/2014/05/Energie-Actueel-J17E4-Web.pdf
http://www.nldenergie.org/
http://www.energieakkoordser.nl/~/media/1f623558274445a5a1af3457f1120031.ashx
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/2013/energy/power-generation/ep201312013.htm?content%5b%5d=EP
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deze stimulering zelfs als een voorbeeld van ‘werk maken 
van energietransitie en economie’. Blijkbaar volstaat het 
voor IPO en de betreffende provincies dat dit particuliere 
initiatief veelvuldig woorden als duurzaam, noordelijk en 
lokaal gebruikt. De bestuurders moeten zich echter geen rad 
voor de ogen laten draaien en er vooral voor waken dat hun 
eigen inwoners geen loer wordt gedraaid. 
 
De twijfelachtige kwaliteit van de communicatie van NLD 
Energie en sponsors staat niet op zichzelf maar duidt op een 
fundamenteel probleem in de elektriciteitsmarkt. De daden-
drang bij initiatiefnemers, politici en beleidsmakers, zowel  
lokaal als nationaal, is vaak groter dan de markt waar kan 
maken. Dat leidt tot een nogal ironische paradox: om 
energiebewustzijn te stimuleren wordt de verbruiker, bewust 
of onbewust, voor de gek gehouden. Dat moeten in dit geval 
vooral de financierende provincies zich aantrekken. Voor 
welk hoger doel financieren ze de misleiding van de eigen 
bevolking en verstoren ze het gelijke speelveld voor 
energieleveranciers?  
 
 
Steun voor lokale energieproductie verhult noodzaak 

internationalisering 
 
Elektriciteit is een mengproduct dat bijna met de snelheid 
van licht en welhaast zonder marginale kosten op continen-
tale schaal vervoerd kan worden. Van die mogelijkheid 
wordt volop gebruik gemaakt (zie navolgende illustratie) en 
alles wijst er op dat de behoefte aan interconnectiviteit 
alleen nog maar zal toenemen. Dit juist vanwege de enorme 
uitdaging van verduurzaming van de energievoorziening. 
Alleen door verdere internationalisering kunnen de kosten 
van de benodigde investeringen beperkt blijven en hoeft 
verduurzaming niet perse ten koste te gaan van 
leveringszekerheid.   
 

 
Netto import/export in 2013. Bron: Electricity in Europe 2013; 
Entso-e 

 

Tegenover de noodzaak van verdere internationalisering 
van de energiemarkten staat de nieuwe kneuterigheid van 
lokale energie coöperaties en zogenaamd ‘inkopen bij de 
bron’. In zoverre het levering van energie betreft wordt 
verhuld dat het lokale aspect slechts slaat op de laatste 
dunne schil van de totale dienstverlening. Afhankelijk van de 
afspraken met de toeleverancier(s) gaat het dan om een 
beperkt aantal administratieve handelingen en mogelijk 
onder eigen vlag inkopen van garanties van oorsprong. 
Deze laatsten hebben een marktwaarde van pakweg 2% tot 
6% van de waarde van de commodity elektriciteit zelf. Juist 
naarmate een lokale leverancier zwaarder leunt op 
vrijwilligers, zal een groter deel van de totale dienstverlening 
bij een ‘groot energiebedrijf’ moeten worden ingekocht. 
 
Rond de 850 EUR per jaar betaalt een gemiddeld 
huishouden voor energielevering (exclusief transport/meten 
en belastingen). Energieleverende lokale energie 
coöperaties houden van die betaling slechts een  paar 
tientjes per klant per jaar aan marge over en hooguit een 
tientje per klant per jaar gaat naar de lokale garanties van 
oorsprong. Het leeuwendeel van het geld gaat naar 
marktprijs georiënteerde handel in de commodity’s 
elektriciteit en vooral gas. Omdat dit deel het zwaarste is, 
zou het in het beleid ook het zwaarste moeten wegen. 
Omdat in dit deel ook de uiterst belangrijke uitwisseling van 
energie met het buitenland zit, hoort het internationale 
aspect van energiehandel dus ook veel aandacht te krijgen. 
Dat geldt niet alleen voor het beleid maar ook voor de 
communicatie naar de bevolking toe. 
 
 
 

Stel gas beter in staat om te concurreren met 
steenkool 

 
Eurelectric, de brancheorganisatie voor de elektriciteits-
sector, heeft een lezenswaardige verhandeling over 
flexibiliteit op de gasmarkt gepubliceerd. In het document 
gaat Eurelectric in op de groeiende uitdaging om 
fluctuerende productie van wind- en zonne-energie in te 
passen. Gasgestookte centrales spelen daarbij een 
belangrijke rol maar het is allerminst vanzelfsprekend dat 
deze centrales die gewenste rol ook daadwerkelijk kunnen 
vervullen. Eurelectric identificeert tal van mogelijke barrières 
zoals hoge eisen aan het vooraf nomineren van gasverbruik 
en verplichtingen om binnen de dag onbalans beperkt te 
houden.  
 
Eurelectric’s verlanglijst kan worden gekarakteriseerd als 
een pleidooi om gas in staat te stellen te kunnen 
concurreren met een belangrijke eigenschap van steenkool. 
Steenkool kan namelijk eenvoudig op voorraad worden 
gehouden. Aardgas daarentegen wordt via pijpleidingen 
aangevoerd en op dat pijpleiding transport zijn tal van regels 
van toepassing die flexibel inzetten van gascentrales 

mailto:info@slea.nl
http://www.slea.nl/
https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/newssingleview/article/new-entso-e-publication-electricity-in-europe-2013/?tx_ttnews%25255BbackPid%25255D=28&cHash=64ed773e5afde32393f5a7378b03e977
http://www.eurelectric.org/media/130545/flexiblegasmarketpaper_final_lr-2014-2250-0001-01-e.pdf
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kunnen belemmeren. Deels is dat onvermijdelijk. Net als 
elektriciteit is gas een mengproduct en de netbeheerder kan 
alleen betrouwbaar transport verzorgen als er met alle 
invoeders en onttrekkers goede afspraken zijn gemaakt. 
Daarom pleit Eurelectric er dus voor om geen onnodige 
barrières voor flexibel gasverbruik in te bouwen.  
 
Afgezien van de relatief hoge CO2 uitstoot van 
kolencentrales biedt de combinatie fluctuerende duurzame 
elektriciteitsproductie en kolencentrales een groot voordeel. 
Steenkool kan namelijk eenvoudig op een hoop worden 
gegooid en daar zonder veel kosten blijven liggen3 totdat de 
centrale nodig is. Gascentrales daarentegen kunnen niet 
zonder meer uit de voorraad gas putten. Energie-
programma’s moeten vooraf worden ingediend, exit 
capaciteit moet zijn geboekt en het gas moet zijn ingekocht, 
dan wel moet de exploitant de (financiële) consequenties 
van onbalans accepteren. Vooral dat vooraf inkopen van de 
correcte volumes is welhaast onmogelijk. Als de gascentrale 
bedoeld is als achterwacht voor wind- en zonne-energie, 
dan is de planning van de behoefte aan brandstof immers 
net zo moeilijk als de planning van de productie van de 
fluctuerende wind- en zonne-energie. In belangrijke mate 
komt de rol van achterwacht dus neer op het accepteren van 
consequenties van onbalans. In hoeverre die consequenties 
acceptabel zijn is bij uitstek een kwestie van hoe de 
afspraken zijn vormgegeven. 
 
De Europese netcode balancering schrijft dagbalancering 
voor. Dagbalancering biedt exploitanten van gascentrales 
(of hun gasleverancier) de mogelijkheid om binnen de dag 
gas bij te kopen als de inzet hoger is dan gepland of gas te 
verkopen als de inzet lager uitvalt. Met andere woorden, 
dagbalancering biedt ruimte om consequenties van de 
fluctuerende inzet te beperken.  De EU netcode balancering 
biedt echter enige ruimte voor het opleggen van binnen de 
dag beperkingen. Nederland benut die mogelijkheden ten 
volle waardoor er de facto nog steeds sprake is van een 
vorm van uurbalancering. Dat betekent dat juist gasrotonde 
Nederland met zijn overschot aan hypermoderne en 
flexibele gascentrales, een belangrijke barrière voor 
fluctuerende inzet van deze centrales heeft ingebouwd.  
 

                                                 
3   Financiering van de kolenvoorraad kost uiteraard geld. 
Daarnaast kan langdurige opslag leiden tot broei- en 
stuifverliezen, hetgeen met operationele maatregelen zoals 
aanstampen sterk kan worden gereduceerd. 
4   Slechts enkele malen per maand maakt GTS gebruik van de 
biedladder om op systeem niveau onbalans dreigt. Op zulke 
momenten wordt de cumulatieve onbalans van de PV-partijen 
verrekend tegen de onbalansprijs die via de biedladder tot stand 
is gekomen. Let wel: Na wijziging van het systeem in juni dit jaar, 
zal binnen de dag verrekening worden beperkt tot veroorzakende 
partijen en komt de onbalansprijs op de binnen de dag gasbeurs 
tot stand.    

Sinds in 2011 het huidige markt gebaseerde systeem van 
cumulatieve uurbalancering van start ging, zijn de 
onbalanskosten voor marktpartijen zowat als sneeuw voor 
de zon verdwenen4. Het is echter niet gegarandeerd dat dit 
zo blijft. Dat de systeembalans bijna altijd binnen de 
zogenaamde groene zone blijft komt door groepsdiscipline 
van de gezamenlijke PV-partijen. Zodra een of meerdere 
grote spelers zich minder gedisciplineerd gaan gedragen, 
bijvoorbeeld door toename van inzet van gas om fluctuaties 
in de productie van wind- en zonne-energie op te vangen, 
kunnen de tijden van hoge onbalanskosten weer 
terugkeren. Dat kan er toe leiden dat exploitanten van 
gascentrales slechts tegen (zeer) hoge vergoedingen bereid 
zullen zijn om fluctuerend te produceren. Als ze de 
financiële risico’s te hoog vinden zullen mogelijk zelfs 
helemaal niet kortstondig bijspringen als een tekort dreigt. 
Vooral de exploitanten van kolencentrales zullen daar de 
vruchten van plukken. 
 
Dagbalancering bevordert handel en belemmert fluctuerend 
gasgebruik nauwelijks. Wel veroorzaakt dagbalancering in 
meerdere of mindere mate kruissubsidies. Afnemers met 
stabiele en/of voorspelbare afname betalen namelijk relatief 
te veel voor de dienst balanshandhaving binnen de dag ten 
faveure van de fluctuerende afnemers. Nederland heeft 
gekozen voor het uitsluiten van zulke kruissubsidies. In de 
aanloop naar die beslissing werd vaak gesuggereerd dat het 
om significante kosten zou gaan. De geringe onbalans-
kosten die marktpartijen momenteel ervaren lijken dat te 
logenstraffen. De nadelen van handelsbelemmering lijken 
dus te worden geaccepteerd omdat aan voorkomen van 
kruissubsidie, hoe gering dan ook, een groter gewicht wordt 
toegekend.  
 
Zelfs als de onbalanskosten stijgen door toename van wind- 
en zonne-energie, dan is het nog steeds de vraag in 
hoeverre die stijging juist veroorzaakt wordt door de keuze 
voor uurbalanceren. Dit omdat het veel moeilijker is een 
liquide markt te creëren voor 8760 afzonderlijke 
uurleveringen dan voor 365 ‘voor het einde van de gasdag’ 
leveringen5.  
 
Begin juni wijzigt Nederland de gasbalancering om te 
voldoen aan de EU netcode die op16 april 2014 in werking 

5 Bij dagbalancering hoort een markt met als standaardproduct: 
levering voor het einde van de gasdag. Met andere woorden: 365 
producten per jaar met een hoge mate van zekerheid dat er elke 
dag wel in dit product gehandeld zal worden (zeker als de dienst 
line pack flexibility service achterwege zou worden gelaten). Bij 
cumulatieve uurbalancering daarentegen moet een markt worden 
gecreëerd voor ieder afzonderlijk uur, dus 8760 producten per 
jaar terwijl achteraf gezien slechts in een honderdtal uren per jaar 
handel zinvol zou zijn geweest. Niet bepaald aantrekkelijk om 
daar veel tijd en energie in te stoppen. Met andere woorden, de 
kans op een liquide markt voor elk uur van het jaar is heel erg 
klein.  

mailto:info@slea.nl
http://www.slea.nl/
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is getreden. De wijziging betreft een zo gering mogelijke 
aanpassing van het huidige systeem6. Omdat het huidige 
systeem pas drie jaar geleden is geïntroduceerd nadat daar 
een jarenlange discussie aan vooraf is gegaan, valt er wel 
wat te zeggen voor de minimalistische aanpassing.  Dat 
neemt niet weg dat Nederland er goed aan doet om de 
aanbevelingen van Eurelectric ter harte te nemen. De 
afweging tussen het belang ‘voorkomen van kruissubsidies’ 
en het belang ‘bevorderen van handel’ is nu in het voordeel 
van uitsluiten kruissubsidie uitgevallen. Daarmee loopt 
Nederland het risico penny wise, pound foolish bezig te zijn, 
zeker als gelijktijdig zwaar wordt ingezet op uitbreiding van 
de hoeveelheid fluctuerende wind- en zonne-energie.  
 
 
 

Weinig zinvol om inkoop Russisch aardgas op 
Europees niveau te centraliseren 

 
Europa wordt geconfronteerd met een mogelijke 
onderbreking van de aanvoer van gas uit Rusland vanwege 
problemen in de Oekraïne. In zo’n situatie ligt de oproep om 
binnen Europa meer samen te werken bij de inkoop van 
Russisch aardgas voor de hand. Maar is een ‘energie- 
NAVO’ zinvol? Dat valt te betwijfelen. Terugdringen van de 
behoefte aan aardgas, ontwikkelen van alternatieven voor 
Russisch gas en vooral intensiever samenwerken met 
Rusland snijdt meer hout. Zo mag niet worden vergeten dat 
de strategisch belangrijke gasopslag Bergermeer mede tot 
stand is gekomen door Gazprom’s inbreng van kussengas. 
 
Voorafgaand aan de liberalisering had elk land een of 
meerdere nationale energiekampioenen. Daarmee wilden 
landen inkoopmacht creëren en zorgen dat de betreffende 
bedrijven toekomstige energiebehoefte goed konden 
plannen. De nadelen van dit systeem waren groot. Zo 
hadden eindverbruikers nauwelijks wat in de melk te brok-
kelen en hadden zij veelal slechts te accepteren wat het 
energiebedrijf in zijn wijsheid voor de afnemer besloten had. 
Ook ontbrak gezonde concurrentie tussen alternatieve 
oplossingen. Dat zal waarschijnlijk niet anders gaan als op 
Europees niveau een centrale inkooporganisatie verant-
woordelijk is voor onderhandelingen over leveringen van 
Russisch gas.  
 
Als Europa al nauwelijks tot overeenstemming kan komen 
over zaken zoals versterking van het systeem van ver-
handelbare emissierechten, hoe moet dat dan gaan met zo 
iets kostbaars als aardgas? Net als bij emissierechten lopen 
de belangen tussen de lidstaten behoorlijk uiteen. Zo is 
Nederland zelf een groot exporteur van gas terwijl andere 
landen juist behoorlijk afhankelijk zijn van de aanvoer van 
Russisch gas. Mag Nederland dan überhaupt meepraten als 
zijnde belanghebbende bij hoge gasprijzen? 

                                                 
6 Zie ook Vrijhandelsoptiek Week 18 2014 

 
In de afgelopen jaren zijn diverse voormalige nationale 
energiekampioenen fors in de problemen gekomen van-
wege langjarige gascontracten die niet meer pasten in de 
vrije markt. Zowel inkoopprijzen als volumeverplichtingen 
waren te hoog. Het is niet ondenkbeeldig dat de Europese 
centrale inkoper ook zoiets kan overkomen. Hoe moet dan 
de pijn worden verdeeld?  
 
Internationale handel in gas heeft Europa veel opgeleverd. 
Afnemers hebben keuze tussen leveranciers, platforms en 
prijsconstructies. Die verworvenheden laten zich lastig 
combineren met een centrale inkooporganisatie die 
onvermijdelijk veel nieuwe bureaucratie met zich mee zal 
brengen. Daarbij komt dat de oprichting van een Europese 
centrale inkooporganisatie juist machtspolitiek door de 
verkoper legitimeert en stimuleert, al dan niet in de vorm van 
ontwikkeling van alternatieven voor afzet in Europa. 
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European Power & Dutch Gas Indications: Mid Market Closing Prices 
 

9 mei 2014 EUR / USD 
Nordpool 

Power 
UK Base UK Peak 

APX 
Baseload 

Power 

APX 
Peakload 

Power 

EEX 
Baseload 

Power 

EEX 
Peakload 

Power 

    Euro / MWh Euro / MWh Euro / MWh Euro / MWh Euro / MWh Euro / MWh Euro / MWh 

Q2-14 1,3766 26,00 49,86 55,13 38,70 45,08 29,45 36,08 

Q3-14 1,3766 25,72 50,53 55,91 38,87 45,64 32,97 40,14 

Q4-14 1,3766 31,15 59,18 67,17 45,90 55,49 36,90 47,49 

Q1-15 1,3767 33,20 63,63 72,22 46,25 56,14 37,75 49,14 

Q2-15 1,3770 27,65 60,82 66,11 39,75 48,89 30,50 38,14 

Q3-15 1,3777 26,70 60,85 66,14 40,04 49,05 33,04 42,05 

Q4-15 1,3790 32,15 65,07 74,51 43,49 52,49 36,99 47,74 

Q1-16 1,3811 32,73 69,43 79,50 43,05 52,81 36,80 47,81 

Cal-16 1,3860 29,47 64,13 72,32 40,46 50,09 33,65 43,09 

  

NOK / USD ICE Brent 
Gasoil 0.1% 
FOB Barges 

NWE 

LSFO 1.0% 
FOB Barges 

NWE 
API #2 TTF NBP 

CO2 
Emissions 
(Dec-14) 

    US $ / BBL US $ / MT US $ / MT US $ / MT EUR/MWh EUR/MWh Euro / MT 

Q2-14 5,921 107,15 898,89 614,75 75,45 19,78 19,292 5,290 

Q3-14 5,936 105,94 896,52 606,00 76,90 20,08 20,164   

Q4-14 5,958 104,48 892,89 593,00 79,25 24,08 24,836   

Q1-15 5,980 103,24 887,52 583,00 80,73 25,28 26,913   

Q2-15 6,002 102,11 878,27 580,50 81,75 23,75 23,586   

Q3-15 6,023 100,94 870,52 575,25 82,90 23,45 23,240   

Q4-15 6,043 99,86 865,28 568,75 84,00 25,04 26,019   

Q1-16 6,059 98,85 857,69 566,75 85,00 25,91 27,420   

Cal-16 6,077 97,59 846,77 560,44 86,58 24,81 25,092   
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