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Naast de bekende milieu-voordelen zouden ook nationale en regionale economische effecten argu-
menten kunnen vormen vóór stimulerende overheidsmaatregelen ten gunste van elektriciteitspro-
duktie uit energiegewassen in Nederland.
In dit onderzoek zijn de economische impacts van deze duurzame vorm van elektriciteitsproduktie
berekend met behulp van input-output analyse en vergeleken met de impacts bij inzet van geïmpor-
teerd aardgas. Geconcludeerd wordt (bij de aannamen zoals gedefinieerd in de case) dat het voor
de nationale en regionale toegevoegde waarde en werkgelegenheid gunstiger is elektriciteit uit wil-
gen te produceren dan uit aardgas. Dit geldt echter alleen wanneer verplichte braaklanden in de
landbouw worden vervangen door wilgen en de braakpremie behouden blijft. Wanneer graanpro-
duktie vervangen wordt, zorgt de inzet van wilgen voor kleinere economische effecten dan het
fossiele alternatief.

Inleiding

Een positief effect op de nationale en regionale econo-
mie bij inzet van energiegewassen voor elektriciteits-
produktie, zou een extra argument kunnen vormen vóór
stimulerende maatregelen door de overheid. Dit positie-
ve effect is te verwachten aangezien energiegewassen
binnenlands geproduceerd kunnen worden terwijl fos-
siele brandstoffen veelal worden geïmporteerd.
In deze studie wordt onderzocht of deze duurzame vorm
van elektriciteitsproduktie gunstiger is voor de econo-
mie dan een fossiele vorm. Daartoe worden de effecten
op de toegevoegde waarde en werkgelegenheid (beide
nationaal en regionaal) en het financieringstekort bere-
kend.

Methodiek

Na bestudering van drie methoden, te weten kosten-ba-
ten analyse, input-output analyse en de social accoun-
ting methode [1], is input-output analyse beoordeeld als
de meest geschikte methode voor dit type onderzoek.

input-output analyse (IO)
De basis van deze methode is de IO-tabel van de Neder-
landse economie waarin de transacties van goederen
tussen bedrijfssectoren, huishoudens, overheid en bui-
tenland beschreven staan. Vanuit de originele tabel (die
een produktiestructuur met fossiele productie beschrijft)
is een tweede tabel geconstrueerd die de (geschatte)
produktiestructuur weerspiegelt wanneer een deel van
de elektriciteit met energiegewassen wordt opgewekt.
Na het definiëren van de energiesystemen en dataverza-
meling is de kostprijs van de beide vormen van elektri-

citeit bepaald. Het verschil in kostprijs (waarvan wordt
verwacht dat die de komende jaren nog aanwezig zal
zijn) wordt verondersteld te worden gecompenseerd
door een overheidssubsidie. De kostprijs wordt door de
input-output methode gesplitst in uitgaven aan import
en vergroting van de nationale toegevoegde waarde [2]. 

correctie van resultaten
De berekende toegevoegde waarde bij gebruik van ener-
giegewassen moet verminderd worden met het bedrag
van de noodzakelijke kostprijssubsidie aangezien dit
een negatief effect op de nationale toegevoegde waarde
is. De gecorrigeerde toegevoegde waarde en de werkge-
legenheid van het energiegewas-systeem wordt vervol-
gens vergeleken met de effecten van het fossiele sys-
teem.

Definitie case studie

Een belangrijk kenmerk van de gedefinieerde case is dat
twee soorten agrarisch landgebruik vervangen worden
door wilgenproduktie, namelijk graanproduktie en ver-
plicht braakgelegde gebieden. Een overzicht van de in-
vulling van de belangrijkste parameters is weergegeven
in tabel 1. 

Resultaten case studie

De effecten op de economie voor de verschillende ener-
giesystemen en vervangingscases (braak/ graan) zijn
afzonderlijk berekend. Figuur 1 geeft voor de braakver-
vangingscase de kostprijs weer en de bijbehorende toe-
gevoegde waarde en import voor en na correctie voor de



overheidssubsidie. Het verschil in (gecorrigeerde) toe- Tabel 2 geeft een overzicht van dit verschil in effect op
gevoegde waarde is gelijk aan het economische voord- de drie economische parameters tussen de twee energie-
eel bij het verkiezen van energiegewassen boven aard- systemen.
gas volgens de in deze case geldende voorwaarden.

Tabel 1: De definitie van de energiesystemen

parameter energiegewas fossiel systeem
systeem

brandstof wilg aardgas

oorsprong brand- Oldambt  (Gr) import
stof

1 2

vervangen braak en graan
landgebruik

-

conversietechniek vergasser+STEG STEG

capaciteit 30Mwe, 30MWth 30MWe, 30MWth Figuur 1: De effecten op toegevoegde waarde en import van de
twee 30MW energiesystemen bij braakvervanging,
voor en na correctie voor de kostprijssubsidie  Wegens het relatief grote aandeel van graan in het bouwplan en de1

grote hoeveelheid verplichte braakgronden, is Oldambt landbouw-
economisch gezien de gunstigste regio voor het produceren van
wilgen (en andere perennials). Dit wordt echter beinvloed door de
landbouwpolitiek van de EU[2]. 
 Er is gekozen voor geïmporteerd aardgas om de nationale voorraad2

in de energiegewas- en fossiele systemen gelijk te houden. Bij gebruik
van nationaal gas in het fossiele systeem zou het alternatieve gebruik
(en de economische impact) van deze hoeveelheid gas in het
energiegewas-systeem moeten worden geschat.



Tabel 2: Het verschil in economische impact bij het energiegewas- en het fossiele systeem (energiegewas minus fos-
siele effecten) voor twee soorten vervangen landgebruik, op nationaal en regionaal niveau wanneer elektrici-
teit en warmte wordt geproduceerd in een 30MW centrale (10  gulden/jr en manjaren/jr)6

braakland vervanging graan-produktie vervanging

nationaal Groningen rest van NL nationaal Groningen rest van NL

verschil in  toegevoegde waarde 8 17 -9 -14 3 -18

verschil in  werkgelegenheid 123 80 43 -3 -16 13

verschil in financieringstekort -13 -203

Conclusie Discussie

De totale toegevoegde waarde van het land en de regio - Doordat een toekomstige situatie doorgerekend
Groningen is hoger bij de optie energiegewassen dan werd (wegens de gekozen vergassingstechnologie)
bij de optie aardgas, wanneer van braakland gebruik moesten veel aannamen gemaakt worden. Vooral
wordt gemaakt. Ondanks de benodigde kostprijssubsi- de wilgenopbrengst per hectare en de toekomstige
die (resulterend in een groter  financieringstekort ) is aardgasprijs beinvloeden de economische impacts,3

de totale toegevoegde waarde groter bij de inzet van maar niet dusdanig dat de voorkeur voor de ener-
energiegewassen. giesystemen wijzigt in de vervangingscases. 
Echter in het geval dat wilgenproduktie die van graan - Het ligt niet in de verwachting dat het kostprijsver-
vervangt, is het voor de macro-economie gunstiger schil met een rechtstreekse overheidssubsidie ge-
voor de aardgas-optie te kiezen. De toegevoegde waar- compenseerd zal worden [3] maar met anderssoorti-
de voor de regio Groningen is wel marginaal hoger bij ge maatregelen. Aangezien dit slechts verschuiving
de inzet van energiegewassen; dit wordt echter veroor- van uitgaven inhoudt tussen overheid, bedrijfsleven
zaakt door het feit dat de rest van het land een groter en consument, zal het waarschijnlijk weinig invloed
deel van de lasten draagt van de te verstrekken over- hebben op de resulterende toegevoegde waarde [2].
heidssubsidie. De werkgelegenheid in Groningen is
niet gebaat bij de overstap van graan (en aardgas) op
energiegewassen.

Geconcludeerd kan worden dat -onder de aannamen
van de gedefinieerde energiesystemen- nationaal en
regionaal economische argumenten vóór overheidssti-
mulering alleen aanwezig zijn wanneer verplichte braa-
klanden ingezet kunnen worden voor de productie van
het energiegewas.
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 Het verschil in financieringstekort is slechts ter illustratie3

weergegeven in tabel 2 aangezien het  reeds verrekend is in (het
verschil in) toegevoegde waarde. 


