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Samenvatting

0

Medio 2014 is door de Stichting ECN een MeeriarenVerkenning (MJV) opgesteld t.b.v. de businesscase die de grondslag vormde van de door het

Ministerie van Economische Zaken (EZ) verstrekte kredietfaciliteit (€ 82 mln). Ca. 2 jaar later heeft ECN haar MJV ge-update en bespreekt zij deze

uitkomst (middels deze rapportage) met het Ministerie van EZ.

Resultaten / kengetallen nieuwe MJV:

• Het totaal netto resultaat over de periode 2016 — 2026 bedraagt[______ (niet contant gemaakt).

• De impact van de risico’s in de nucleaire bedrijfsvoering (NRG) leiden tot een daling van de EBITDA vanj
•

• De investeringen Herstelplan NRG[ worden uitgevoerd en zijn ultimo 2026 (binnen 10 jaar) geheel afgeschreven.

•

_____________

*4 T
• De vrije cash ultimo 2026 (zonder additionele afspraken RWMP) bedraagt -1- €83 mln.

• De financiële vervlochtenheid van de activiteiten Duurzaam en Nucleair kost al jaren lang veel managementaandacht en heeft onbedoelde negatieve

effecten op de bedrijfsvoering van de afzonderlijke werkmaatschappijen.

Belangrijkste conclusies:

1. De risico’s m.b.t. de bedrijfsvoering van NRG kennen een te grote bandbreedte (zowel positief als negatief) voor de Stichting ECN alleen.

2. RWMP is een dossier dat onder de verantwoordelijkheid van de NL-overheid is ontstaan en de bijbehorende uitgaven kunnen niet betaald worden

uit het resultaat dat gemaakt wordt op de productie van medische isotopen en/of andere bedrijfsactiviteiten van de Stichting ECN.

3. Indien de NL-overheid bereid is het eigenaarschap m.b.t. RWMP over te nemen kan de verstrekte kredietfaciliteit terugbetaald worden.

2

4. : 4:.

5. Wij stellen voor de onderdelen van de Stichting ECN (financieel) te ontviechten: Nucleair, Duurzaam, RWMP, OLP-terrein (mcl. gebouwen).
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Uitgangspunten

0
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Onderstaand zijn de algemene uitgangspunten opgenomen voor de MJV:

• De looptijd is verlengd van 2016 t/m 2026 (i.p.v. 2024) i.v.m. verwachte vertraging Pallas en
technische haalbaarheid reactor;

• We gaan er vanuit dat de huidige voorziening voor RWMP (€ 107 mln ultimo 2015) toereikend is;

• Efficiëntieverbeteringen in de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd;

• Kosten voor het OLP-terrein en gebouwen bedragen jaarlijks

• De gehanteerde indexering bedraagt 1,75%;

• De investeringen m.b.t. het herstelplan NRG worden volledig afgeschreven in de benoemde looptijd;

• De kredietfaciliteit blijft van kracht, met inachtneming dat de aflossing kan worden uitgesteld tot
maximaal eind 2026.
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Huidige stand van zaken - Qi 2016

NRG

• Geen Full Power Day (FPD) verloren.
• Sinds okt. 2015 geen reactor snel

afschakelingen

• Goed marktperspectief voor heel NRG.

RWMP
Milestones behaald (o.a. LFR
decommissioning en Hars-vaten).

Zz1__
• Geen financiële consequenties

_____________

door
inhaalmogelijkheid in Q4.

ECN Duurzaam
•

•

Kredietfaciliteit
• Van de € 82 mln is onttrokken, waarvan €

gebruikt.

• Q3 2016 staat volgende tranche van € 25 mln
gepland.

• ESCROW ultimo 2015 € 35 mln, waarvan € 10.5 mln
beschikbaar voor RWMP en € 24.5 mln t.b.v. laatste
ontmantelingskosten.

Eigen Vermogen (EV)

________

• EVeind2015bedraagt 1

4
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Impact nieuwe MJV

0

Zie voor nadere toelichting van de resultaat daling Nucleair van de oude MJV naar
het intern ambitieniveau naar de nieuwe MJV slide 13.

4. Geen tussentijdse aflossing van de
kredietfaciliteit met als effect een hogere
rentelast

T.o.v. de eind januari 2016 afgegeven____
rwachting daalt de kasstroom met[’

mln, met name door:

5
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Door afnemende resultaten bij
Duurzaam en Nucleair bedraagt
het netto resultaat (niet contant
gemaakt) over de gehele periode

De gehanteerde uitgangspunten
voor de MJV zijn:

1. De kredietfaciliteit mag eind
2026 afgelost worden.

2. De voorziening RWMP is
toereikend.

3. De bedrijfsactiviteiten
worden_voortgezet[.

Als de NL-overheid de RWMP
uitgaven vanaf 2014 vergoed

• Is de Stichting ECN uit de
liquiditeitsproblemen.
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Ministerie EZ
Het belangrijkste onderwerp dat ECN met het Ministerie van EZ wil bespreken is de noodzaak om het
eigenaarschap van RWMP mcl. kosten vanaf 2014 (€ 109 mln) van de Stichting ECN aan het ministerie over
te dragen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen blijken deze uitgaven niet betaald te kunnen worden
uit toekomstige inkomsten van de Stichting ECN. Bovendien zullen in alle toekomstscenario’s betreffende

lii

Daarnaast zou ECN met het Ministerie van EZ wil bespreken is of zij bereid is om:
1. Te heronderhandelen over de voorwaarden van het kredietfaciliteit (m.n. aflosschema en

rentepercentage van 5,5%).

2. ECN compensatie te bieden voor de VPB-plicht.

1
4. Garant te staan voor de bedrijfsactiviteiten van Nucleair.



Afbouwen activiteiten
Indien besloten wordt de afzonderlijke activiteiten af te bouwen, betekent dit het volgende:
Duurzaam
— De onderzoeksprogramma’s moeten worden beëindigd cq. overgedragen aan andere kennisinstituten;
— Lopende contracten moeten worden afgewikkeld;
— Met het personeel moet een financiële schikking worden getroffen;
— Op het deel van het terrein in Petten dat door Duurzaam wordt gebruikt, moeten de gebouwen worden gesloopt en

de grond in originele staat worden teruggebracht;
— Om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten m.b.t. bovenstaande punten, moet nadere studie

worden gedaan. Een 1e inschatting van deze kosten bedraagtj
Nucleair + RWMP

— Er moet een organisatie worden neergezet om het historisch afval uit Petten te kunnen afvoeren. Voor mogelijk
toekomstige extra kosten, die niet gedekt worden door de huidige voorziening RWMP, moet alsnog financiering
worden gezocht;

— Contracten voor de productie van medische isotopen (t/m 2018) moeten worden afgewikkeld;
— Met het personeel moet een financiële schikking worden getroffen;
— Op het deel van het terrein in Petten dat door Nucleair en RWMP wordt gebruikt, moeten de gebouwen worden

gesloopt en de grond in originele staat worden teruggebracht. Daarnaast moeten de nucleaire installaties worden
• gedecomissioned;

— Om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten m.b.t. bovenstaande punten, moet nadere studie
worden gedaan. Een 1e inschatting van deze kosten bedraagt minimaalLJ

Splitsing - De kosten m.b.t. splitsing van de bedrijfsactiviteiten kunnen berekend worden, indien bekend is hoe eventuele
splitsing vorm gegeven zal worden.

c
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Kansen & Bedreigingen

Kansen: Bedreigingen:

0

• Falen van nieuwe spelers en/of technieken Ç
-

kan leiden tot sterk verhoogde acceptatie van Full
Cost Recovery voor Mo-99 pricing.

• Introductie van nieuwe OLP bedrijven kan leiden tot
significante verlaging van terrein service kosten.

• Herwaardering van kernenergie als brug voor transitie naar
duurzame energie kan leiden tot significante valorisatie van
NTSI studies.

•

• Ondanks hoge investeringen in het NRG innovatieprogramma
kan door het ontbreken van een level playing field nieuwe
productontwikkeling (isotopen & NTSI) zwaar tegenvallen.

• Verder uitstel cq. niet doorzetten Pallas.

•

•

•

14
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RWMP
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Ontstaan RWMP
Het is een beleidskeuze geweest om de opslag van het historisch nucleair afval in Petten te verhuizen naar
Vlissingen. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn hoog en niet te financieren uit de inkomsten van de
activiteiten van ECN. T.o.v. haar concurrenten heeft Nucleair een nadeel, dat zij niet in haar tarieven kan
doorrekenen.

Historie
— Vanaf 1961 is de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten in gebruik. Met deze reactor wilde de Nederlandse

overheid kennis ontwikkelen m.b.t. vreedzame toepassingen van nucleaire technologie.
— Het toen geproduceerde afval is opgeslagen in Petten, conform de toen geldende regels en in de

veronderstelling dat dit een permanente opslag zou zijn.

— In 1984 werd het beleid gewijzigd (Nota Radioactief Afval van 1984). Al het Nederlandse radioactieve
afval moest vanaf dat moment door een centrale organisatie worden opgeslagen (COVRA).

— Eind jaren ‘80 is COVRA verhuisd van Petten naar Vlissingen.

— In 2003 is bij COVRA het HABOG (Hoogactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw) gerealiseerd. Sinds
die tijd voert van het door NRG geproduceerde afval ook het hoog radioactief afval naar Vlissingen.

— In 2012 was de start van het RAP-project, waarbij het in Petten opgeslagen historisch radioactief afval
wordt gescheiden in laag-, middel- en hoogradioactief afval (conform de huidige karakteriseringSeiSen en
ter beperking van de opslagkosten).

— De inzichten m.b.t. de kosten voor het afvoeren van historisch afval zijn de afgelopen jaren sterk
verbeterd, waardoor de voorziening is gestegen naar € 107 mln (ultimo 2015).

— Inmiddels zijn de eerste 150 vaten gereed gemaakt voor vervoer. Enkele vaten zijn ook afgevoerd. 16
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Bijdrage ECN aan RWMP

______________ ______ ______ ______ ______ ______

Afgelopen jaren is met name veel studie gedaan, naar
hoe het vervoer van het historisch nucleair afval vorm
te geven. Financieel heeft dit naast infiatiecorrecties

) geleid tot extra dotaties aan de voorziening RWMP
(a.g.v. verscherpt inzicht). De dotaties aan de

_______________ ______ ______ ______ ______ ______

voorziening t.l.v. het resultaat bedroegen ruim 50%

_______________ ______ ______ ______ ______ ______

van het in die periode behaalde totale netto resultaat.
Daarnaast is er in 2013 nog eens € 4,8 mln en in 2014
voor € 5,8 mln gedoteerd aan de voorziening t.l.v. de
Escrow lening.

Netto resultaat 2012 2013 2014 2015 Totaal
Duurzaam 1.0 3.3 2.9 1.1 8.3

Nucleair 0.4 -7.8 -8.8 -8.1 -24.2

RWMP -1 5 -1 2 -11 7 -3 9 -18 3

Overig 0.4 0.9 1.0 0.4 2.7

Eliminaties 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3

Stichting ECN 0.3 -4.8 -16.8 -10.6 -31.8

120 000

100000
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60000

40000

20000

Het opruimen van het historisch radioactief afval is de (financiële) verantwoordelijkheid van de NL-overheid. En de
kosten hiervan kunnen niet betaald worden uit de huidige en voorziene toekomstige activiteiten van ECN.

Totale kosten RA & Visualisatie dotaties
Stand voorzenng RA 1999 /2015 (€)
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Beknopte toelichting

Onderwerpen MJV:
• Resultaat:

• Omzet: 1
• Belangrijkste drivers 1

1
1
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Integrale aanpak energietransitie noodzakelijk

20’ 223 2030

S rn.eJgrwsuww.,rnfr

S nrgê t,moi n it&t

r’’
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Waarom een integrale benadering nodig is (Bron: Ru):

• Zowel het energiedebat als het energiebeleid heeft zich versmald tot een discussie

over specifieke bronnen en sectoren Deze gefragmenteerde focus roept sterke

tegenstellingen op in het maatschappelijke en politieke debat en staat de transitie

naar een duurzame energievoorziening in de weg

• De sterke verwevenheid van productie van materialen en producten en

energiegebruik is een bepalende factor voor de transitie binnen de industrie

• Zonder integrale aanpak worden doelen (100% duurzaam in 2050) niet bereikt

Dit vraagt om een integrale benadering van het energiesysteem waarin de

grondstoffen, productie, integratie en gebruik van energie en grondstoffen tot één

energiesysteem worden meegenomen.

Ten opzichte van de bestaande, technologische indeling van energieonderzoek is dus

een andere benadering en resulterende programmatische aanpak nodig. 23
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Nationaal Energietransitie Instituut is essentieel
om C02 neutrale energiehuishouding te bereiken

Doelstellingen

Innovatiebeleid

Thema’s

en een circulaire economie

2050 doelen:

• C02 neutrale energiehuishouding

• Halvering energiegebruik

• 100% duurzame energie in 2050

• Zeifvoorzienend in grondstoffen

• Tienduizenden extra banen in
energie- en verbruikssectoren

• Top tien positie NL in internationale
Clean Tech ranking

Nationaal Energie Transitie Instituut ontwikkelt kennis
en technologie voor een duurzame energiehuishouding

24
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Belofte Nationaal Energietransitie Instituut
• Het behalen van de 2050 doelen
• Het Nationaal Energietransitie lnstituut* ontwikkelt opties voor de duurzame

energiehuishouding via een programmatische aanpak samen met andere
kennisinstellingen en maatschappelijke partners en past deze samen met het
bedrijfsleven toe.

• Het Nationaal Energietransitie Instituut geeft richting aan de economische
structuurverandering. Via de integrale benadering weten we wat nodig is en
mitigeren we bedreigingen.

• Door dit effectief te doen, stellen we het bedrijfsleven in staat om frontrunner te
worden en exportkansen te pakken. We zorgen ervoor dat Nederland in de
mondiale Cleantech Top 10 komt.

Rendement

• Publieke financiering van een kennisinstelling zorgt voor kennisvermeerdering en
kennisverbreding in een open innovatie omgeving.

• Dit wordt versterkt door de koppeling aan een hoogwaardige
onderzoeksinfrastructuur met een uniek karakter.

• Kennisvermeerdering ontstaat doordat nieuwe kennisontwikkeling voortbouwt op
de brede kennisbasis die met eerdere inzet van publiek geld is opgebouwd.

• Het rendement op publieke financiering is in dit model dus groter, omdat elke
toegevoegde euro leidt tot een vermeerdering van het kennisniveau en faciliteiten.

• Bedrijven hebben dus baat bij goede borging van kennis en faciliteiten in een
toegankelijke en betaalbare kennisfaciliteit.

*omvang van circa 800 — 1000 fte, met een omzet van circa
150 mln. (basisfinanciering €50 mln., publiek-private
samenwerkingen 50 mln., business to business 50 mln.).

•

25
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