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Verantwoording 
Dit rapport is geschreven door ECN in opdracht van TenneT. Deze opdracht is bij ECN bekend 
onder projectnummer 7.7882. Contactpersoon bij TenneT is M. van der Meijden. 
 
De auteurs bedanken Yvonne Boerakker (ECN), Gert van der Lee (TenneT), Frank Nobel (Ten-
neT) en Mart van der Meijden (TenneT) voor hun waardevolle bijdragen bij de totstandkoming 
van dit rapport. 
 
 
Abstract 
For network planning the Dutch system operator of the electricity transmission network, Ten-
neT, has to take into account long term developments of the electricity supply system, both on 
the demand and the supply side. For analysing these developments TenneT developed four long 
term scenarios. These scenarios include quantitative estimates of the peak load and the electric-
ity generation capacity for 2030.  
 
TenneT asked the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) to investigate the possible 
impacts of innovative technologies on the future electricity infrastructure. Furthermore, -
TenneT’s quantitative estimates of peak load and electricity generation capacity were evaluated, 
taking into account possible application of innovative technologies. Also an assessment was 
made of several alternatives for demand/supply adjustments. 
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Samenvatting en conclusies 

TenneT, de beheerder van het Nederlandse elektriciteitstransportnet, dient bij de planning van 
het netwerk rekening te houden met lange termijn ontwikkelingen van de elektriciteitsvoorzie-
ning. Voor het analyseren van de ontwikkelingen tot 2030 zijn door TenneT vier scenario’s op-
gesteld en uitgewerkt. Hierbij zijn kwantitatieve inschattingen gemaakt van de toekomstige be-
lasting en de productiecapaciteit. 
 
Op verzoek van TenneT heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzocht 
welke invloed innovatieve technologieën kunnen hebben op de toekomstige elektriciteitsinfra-
structuur. Rekening houdend met deze technologische ontwikkelingen zijn de kwantitatieve in-
schattingen van de vier TenneT-scenario’s beoordeeld. 
 
Relevante innovatieve technologieën 
Indien bij de vraag of het aanbod van elektriciteit een geheel nieuwe technologie wordt toege-
past of wanneer bij een bestaande technologie sprake is van een substantiële verandering van de 
prestatie, kan gesproken worden van een innovatieve technologie. Innovatieve technologieën 
zijn relevant voor de planning van het elektriciteitstransportnet wanneer deze technologieën in 
2030 een marktomvang bereiken van minimaal 500 MW of wanneer het patroon van de elektri-
citeitsvraag of het -aanbod significant verandert.  
 
Voor de innovatieve technologieën is door ECN een inschatting gemaakt van de mogelijke 
marktpenetratie in 2030. Om inzicht te krijgen in de consequenties voor de piekbelastingen in 
het transportnet is daarbij een ‘realistisch extreem’ geschat, d.w.z. een waarde aan de bovenzij-
de van de onzekerheidsmarge. Tabel S.1 geeft een overzicht van geïdentificeerde relevante in-
novatieve technologieën bij de elektriciteitsvraag. Een vergelijkbaar overzicht wordt in Tabel 
S.2 getoond voor de elektriciteitsproductie. 

Tabel S.1 Relevante innovatieve technologieën bij de elektriciteitsvraag 
Innovatieve 
technologie 

Toelichting Maximale belasting in 2030 

Elektrische 
warmtepompen 
voor ruimte-
verwarming 

De elektrische warmtepompen 
worden naar verwachting 
hoofdzakelijk toegepast in 
nieuwbouwwoningen en de 
utiliteitssector. 

De gezamenlijke belasting van 
elektrische warmtepompen wordt 
geschat op maximaal 4000 MW voor 
nieuwbouwwoningen en 500 MW voor 
nieuwe en 1000 MW voor bestaande 
utiliteitsgebouwen. 

Ruimtekoeling 
(airconditioning) 

De groei van ruimtekoeling vindt 
naar verwachting vooral plaats in  
de bestaande woningbouw. 

De gezamenlijke belasting zal in 2030 
liggen tussen 1600 en 2900 MW.  

Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle 
(PHEV) 

Onder gunstige omstandigheden  
kan in 2030 40 tot 50% van het 
personenwagenpark in Nederland  
uit PHEV’s bestaan.  

De belasting als gevolg van het 
opladen van PHEV’s wordt gedurende 
de nacht geschat op 3000 tot 5000 MW 
en overdag op 1000 tot 2000 MW. 
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Tabel S.2 Relevante innovatieve technologieën bij de elektriciteitsproductie 
Innovatieve 
technologie 

Maximaal productievermogen in 2030 

Windenergie op land Het maximaal haalbare potentieel in Nederland wordt geschat op ca. 
4000 MW. 

Windenergie op zee Het in Nederland te realiseren potentieel wordt geschat op 4500 tot 9000 
MW. 

Fotovoltaïsche zonne-
energie (PV) 

Bij autonome groei zal in Nederland 500 MWp kunnen worden 
gerealiseerd. Bij extra stimulering kan de hoeveelheid PV in Nederland 
in 2030 liggen tussen 3000 tot 6000 MWp 

Biomassa, al dan niet 
in combinatie met 
kolen 

Het aandeel biomassa dat in nieuwe kolencentrales kan worden 
meegestookt ligt tussen de 20 en 60%. Het potentieel voor zelfstandige 
grootschalige biomassacentrales wordt geschat tussen 1000 en 2000 
MW. Dit is inclusief biogasinstallaties. 

Kolenvergassing met 
STEG en CO2-afvang 

In verschillende scenario’s voor de toekomstige Nederlandse 
energievoorziening wordt voor deze technologie uitgegaan van een 
omvang van 2700 tot 5400 MW. 

Grootschalige 
brandstofcelsystemen  

Deze technologie kan worden toegepast in combinatie met een 
gasgestookte of kolenvergassing STEG. 

Micro-WKK Deze technologie (op basis van Stirlingmotor, brandstofcel of micro 
gasturbine) is vooral geschikt voor bestaande woningen met een relatief 
hoge warmtevraag. Potentieelschattingen variëren tussen 870 MW in 
2020 en 4000 MW in 2030 

 
De afstemming van vraag en aanbod vindt plaats op vier tijdschalen: (1) seconden tot minuten, 
(2) 1 tot 15 minuten, (3) 15 minuten tot enkele uren en (4) meerdere uren tot een etmaal. Voor 
de vraag/aanbodafstemming op alle vier tijdschalen worden nu vooral thermische centrales in-
gezet. Innovatieve technologieën die in de toekomst een alternatief kunnen vormen voor 
vraag/aanbodafstemming zijn: 
• Vliegwiel: voor de eerste twee tijdschalen. 
• Regelbaar windvermogen: voor de 2e en 3e tijdschaal. 
• Virtual Power Plant: hiermee wordt WKK-vermogen en vraagsturing geaggregeerd en is 

vooral geschikt voor de 2e en 3e tijdschaal. 
• Elektriciteitsopslag in (plug-in hybride) elektrische voertuigen: voor de 2e en 3e tijdschaal en 

mogelijk ook voor de 4e tijdschaal. 
• Grootschalige energieopslag: voor de 3e en 4e tijdschaal. 
• Buitenlandse capaciteit via interconnectieverbindingen: deze zijn nu alleen beschikbaar voor 

de 4e tijdschaal, maar bij verdere integratie van het Nederlandse elektriciteitsysteem met die 
van het buitenland, mogelijk ook voor de andere tijdschalen. 

 
De behoefte aan capaciteit voor vraag/aanbodafstemming op de verschillende tijdschalen (flexi-
bele capaciteit) zal toenemen als gevolg van de groei van de productie uit intermitterende bron-
nen en de korte termijn onzekerheden die deze productie met zich meebrengt. De omvang van 
de vraag naar flexibele capaciteit is nog niet goed in te schatten en is vooral afhankelijk van de 
hoeveelheid productie uit intermitterende bronnen en verbeteringen in voorspellingen voor 
windproductie. De economische waarde van flexibele capaciteit wordt nu vooral nog bepaald 
door de operationele kosten van thermische centrales (o.m. voor op- en afregelen). In welke ma-
te alternatieve opties in de toekomst als flexibele capaciteit kunnen worden ingezet hangt af van 
de kosten van deze alternatieven in verhouding met die van thermische centrales, maar ook van 
institutionele aspecten (o.a. marktstructuur, regelgeving).  
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Beoordeling scenario’s 
Door TenneT zijn vier trendscenario’s gedefinieerd waarmee de ontwikkeling van de Neder-
landse elektriciteitsvoorziening tot 2030 wordt beschreven. In het ‘Groene revolutie’ en het 
‘Duurzame transitie’ scenario wordt uitgegaan van een duurzame samenleving en in het ‘Geld 
regeert’ en het ‘Nieuwe burchten’ scenario van een energiehuishouding die vooral afhankelijk is 
van fossiele brandstoffen. Voor ‘Groene revolutie’ en ‘Geld regeert’ is een vrije mondiale markt 
verondersteld en voor ‘Duurzame transitie’ en ‘Nieuwe burchten’ een regionaal georiënteerde 
markt waarbij sprake is van protectionisme. De TenneT-scenario’s zijn ontwikkeld met als doel 
het bepalen van de toekomstige maximale belasting op het elektriciteitstransportnet. Daarbij 
worden voor ontwikkelingen bij zowel de vraag naar als aanbod van elektriciteit een ‘realistisch 
extreem’ geschat om zo inzicht te krijgen in de consequenties voor de piekbelastingen in het 
transportnet. 
 
Groei belasting 
Bij de TenneT-scenario’s is er van uitgegaan dat de ontwikkelingen bij het elektriciteitsverbruik 
zich uiteindelijk vertalen in een groei van het belastingsniveau. In de vier scenario’s wordt een 
toename van de belasting verondersteld met 0% per jaar (Nieuwe burchten), 1% per jaar (Duur-
zame transitie), 2% per jaar (Groene revolutie) en 3% per jaar (Geld regeert). 
 
Toepassing van de door ECN onderzochte innovatieve technologieën aan de vraagzijde kan in 
2030 leiden tot een stijging van de piekbelasting van ongeveer 7000 MW (winter, overdag) 
wanneer de ontwikkelingen zich gezamenlijk voordoen (realistisch extreem). Dat komt overeen 
met een stijging van de maximale belasting met gemiddeld ongeveer 1,5% per jaar. Met deze 
groei moet vooral rekening worden gehouden in de meer duurzame scenario’s (Duurzame tran-
sitie en Groene revolutie) door toepassing van elektrische warmtepompen en plug-in hybride 
auto’s, Groei bij de toepassing van airconditioning zal vooral plaatsvinden in de ‘fossiele’ sce-
nario’s (Nieuwe burchten en Geld regeert), waar het bijdraagt aan de toename van de piekbelas-
ting in de zomerperiode. 
 
Op basis van historische gegevens kan worden aangetoond dat de belastinggroei (95% van alle 
belastingpieken) een sterke correlatie heeft met de groei van de elektriciteitsvraag. Er is door 
ECN een inschatting gemaakt van de mogelijke toename van de elektriciteitsvraag bij de vier 
TenneT-scenario’s op basis van een aantal andere scenario’s voor de toekomstige Nederlandse 
energievoorziening. Voor Groene revolutie en Duurzame transitie lijkt een gemiddelde groei 
van de elektriciteitsvraag 1% per jaar een redelijke veronderstelling en voor Geld regeert en 
Nieuwe burchten een groei van gemiddeld 1,7% per jaar. Een groei van de piekbelasting met 
1% per jaar gecombineerd met een groei van de elektriciteitsvraag met 1% per jaar resulteert in 
een ontwikkeling die ongeveer overeenkomt met deze historische trend. Het Duurzame transitie 
scenario beschrijft zo’n mogelijk ontwikkeling. Is er sprake van een toenemende elektrificatie in 
combinatie met energiebesparing dan stijgt de piekbelasting sterker dan de elektriciteitsvraag. 
Deze ontwikkeling wordt beschreven met het Groene revolutie scenario (2% per belastinggroei, 
1% per jaar groei in elektriciteitsvraag). In de twee andere TenneT-scenario’s (Nieuwe burchten 
en Geld regeert) neemt de elektriciteitsvraag sterker toe (1,7% per jaar is de veronderstelling). 
Met de door TenneT veronderstelde belastingontwikkeling in Nieuwe burchten (0% per jaar) en 
Geldt regeert (3% per jaar) ontstaat een ontwikkeling die afwijkt van de historische trend. Aan 
de andere kant moet er rekening mee worden gehouden dat de toename van de maximale belas-
ting in de toekomst geen gelijke tred houdt met die van de elektriciteitsvraag en dat de piekbe-
lasting relatief sterk toeneemt of juist niet. De onzekerheid hierover wordt met de veronderstel-
ling over de belastingontwikkeling in Nieuwe burchten en Geld regeert afgedekt. 
 
Ontwikkelingen elektriciteitsaanbod 
Uitgaande van de vier scenariobeelden en de mogelijke technologische ontwikkelingen bij het 
elektriciteitsaanbod zijn bij de beoordeling door ECN nieuwe kwantitatieve inschattingen ge-
maakt van de mogelijke samenstelling van het elektriciteitsproductiepark in 2030. Deze voor het 
onderzoek gemaakte inschattingen van ECN zijn vervolgens vergeleken met de kwantitatieve 
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invulling van de vier scenario’s door TenneT. Op basis van de beschikbare potentiëlen en ver-
wachte marktontwikkeling is de schatting van ECN voor de productiecapaciteit van hernieuw-
bare energie in Groene revolutie iets hoger dan die van TenneT, terwijl de omvang voor het 
thermische vermogen iets lager wordt geschat. Bij Duurzame transitie is de schatting van ECN 
voor de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie gelijk (maar wel meer intermitterend 
vermogen) en de omvang voor thermisch vermogen iets lager dan in de TenneT-scenario’s. Bij 
Nieuwe burchten en Geld regeert wordt de productiecapaciteit van hernieuwbare energie door 
ECN lager geschat dan in de TenneT-scenario’s en de omvang van thermische productie gelijk 
(maar wel verschillend ingevuld). Tabel S.3 geeft in meer detail kunnen de verschillen tussen de 
schattingen van ECN ten opzichte van de TenneT-scenario’s.  

Tabel S.3 Verschillen in schattingen van TenneT en ECN voor toekomstige productiemix 
elektriciteit 

Scenario Verschil ECN ten opzichte van het TenneT-scenario 
Groene revolutie • Meer windenergie (9000 i.p.v. 6000 MW) en meer zonne-energie (6000 

i.p.v. 4000 MW) 
 • Minder grootschalige gas- en kolencentrales (9000 i.p.v. 14000 MW) 
 • Industriële/tuinbouw WKK (3000 MW), maar minder micro-WKK 

(4000 i.p.v. 5000 MW) 
 • Geen kernenergie 
Duurzame transitie • Meer windenergie op zee (6000 i.p.v. 3500 MW), maar minder 

windenergie op land (3000 i.p.v. 3500 MW) 
 • Minder zelfstandige grootschalige biomassa (2000 i.p.v. 4000 MW) 
 • Kolencentrales (vergassing) met CO2-afvang (2000 MW), minder 

grootschalige gascentrales (6500 i.p.v. 9000 MW), maar wel 
grootschalige brandstofcel (500 MW) 

Nieuwe burchten • Geen windenergie op zee, maar wel zonne-energie (500 MW) 
 • Minder grootschalige gascentrales (4000 i.p.v. 6000 MW), maar meer 

poederkoolcentrales (4000 i.p.v. 3000 MW) 
 • Industriële/tuinbouw WKK (1000 MW) 
Geld regeert • Geen windenergie op zee, maar wel zonne-energie (500 MW) 
 • Minder grootschalige gascentrales (5000 i.p.v. 12.400 MW), 

poederkoolcentrales (10.000 MW) in plaats van 
kolenvergassingcentrales (4.600 MW) 

 • Industriële/tuinbouw WKK (1000 MW) 
 
Afstemming vraag en aanbod 
In de vier TenneT-scenario’s worden mogelijke ontwikkelingen beschreven met betrekking tot 
grootschalige opslag en de capaciteitsuitbreiding van interconnectieverbindingen met het bui-
tenland. Via de grotere interconnectiecapaciteit met het buitenland komt meer capaciteit be-
schikbaar voor op opvangen van dag/nachtvariaties. Indien door een verdere integratie van de 
Noordwest Europese elektriciteitsmarkt het mogelijk wordt de uitwisseling met het buitenland 
op de kortere termijn (uren, minuten) aan te passen, kan het buitenlandse productievermogen (of 
belasting) eveneens een rol spelen bij de afstemming van vraag en aanbod op kortere tijdscha-
len.  
 
Grootschalige opslag kan vooral een rol spelen bij het opvangen van veranderingen in het 
vraag/aanbodpatroon en bij dag/nachtvariaties. De gedistribueerde elektriciteitsopslag via plug-
in hybride elektrische voertuigen (PHEV) vormt volgens ECN een alternatief voor grootschalige 
opslag. Het opslagpotentieel dat met PHEV’s beschikbaar kan worden gemaakt is tenminste 
vergelijkbaar met die van grootschalige energieopslag. Inzetten van een grote opslagcapaciteit 
zal mogelijk gevolgen hebben voor het prijsverschil tussen piek en off-piek prijzen en daarmee 
voor de inkomsten van het opslagsysteem. Dit maakt grootschalige opslag risicovol. Realiseren 



 

ECN-E--07-068  9 

van twee verschillende soorten grootschalige opslagsystemen, zoals in het Groene revolutie sce-
nario van TenneT wordt verondersteld, lijkt ECN minder realistisch.  
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1. Inleiding 

Voor grote aanpassingen aan het Nederlandse elektriciteitstransportnet (bijvoorbeeld nieuwe 
tracés voor hoogspanningslijnen) dient door de beheerder van dit transportnet TenneT tijdig 
plannen te worden ontwikkeld. TenneT stelt hiervoor periodiek een Kwaliteits- en Capaciteits-
plan op. Omdat investeringen in het transportnet voor meerdere decennia worden gedaan, wordt 
het plan gebaseerd op een analyse van de lange termijn ontwikkelingen van de Nederlandse 
elektriciteitsvoorziening. Voor deze analyse worden verschillende scenario’s opgesteld. Hierbij 
worden veronderstellingen gemaakt over de groei van de elektriciteitsvraag, de uitbreiding van 
grootschalige productiecapaciteit en capaciteit van landgrensoverschrijdende verbindingen. 
Daarnaast worden inschattingen gemaakt van de marktgroei van innovatieve technologieën die 
in de nabije toekomst mogelijk een (grotere) rol kunnen gaan spelen bij de elektriciteitsvraag, 
bij de elektriciteitsproductie of bij de onderlinge afstemming van elektriciteitsvraag en -aanbod. 
Deze technologische ontwikkelingen worden relevant voor de capaciteit van het transportnet 
wanneer de bijdrage aan de vraag- of aanbodzijde een omvang krijgt die groter is dan 500 à 
1000 MW1. Bewust wordt in de scenario’s voor de verschillende ontwikkelingen een realistisch 
extreem geschat, zodat de consequenties van de ontwikkelingen voor het de capaciteit van het 
transportnet kunnen worden geanalyseerd. Dit geldt ook voor de mogelijke ontwikkeling van 
innovatieve technologieën. Het doel is vast te stellen of de transportinfrastructuur robuust is 
voor de verwachte ontwikkelingen, en welke ontwikkelingen als kritisch moeten worden be-
schouwd.  
 
TenneT heeft voor de ontwikkeling tot 2030 vier scenario’s opgesteld (zie Bijlage A). Voor elk 
scenario is een verhaallijn (story line) opgesteld en is een kwantitatieve inschatting gemaakt van 
de elektriciteitsvraag (belasting) en elektriciteitsproductie.  
 
TenneT heeft aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gevraagd te onderzoeken 
met welke innovatieve technologische ontwikkelingen in lange termijn scenario’s die voor de 
Nederlandse elektriciteitsvoorziening rekening moet worden gehouden. Daarnaast heeft TenneT 
gevraagd de kwantitatieve invulling van de vier scenario’s te beoordelen rekening houdend met 
de mogelijke technologische ontwikkelingen.  
 

1.1 Leeswijzer 
Op basis van verschillende gepubliceerde onderzoeken en studies wordt in Hoofdstuk 2 van dit 
rapport eerst een overzicht gegeven van innovatieve technologieën waarmee in de komende ja-
ren in de elektriciteitsvoorziening rekening zou moeten worden gehouden. Dit resulteert in een 
long-list. Vervolgens wordt op basis van het te verwachten potentieel nagegaan welke technolo-
gieën relevant zijn voor de planning van de capaciteit van het toekomstige Nederlandse elektri-
citeitsnet en voor de afstemming van elektriciteitsvraag- en aanbod. Dit levert een short-list op 
van technologieën die in Hoofdstuk 3 afzonderlijk worden besproken. In Hoofdstuk 3 wordt on-
derzocht welk marktaandeel elke technologie in 2030 zou kunnen bereiken en van welke facto-
ren de marktgroei afhankelijk is. Ook wordt, in zoverre dat mogelijk is, de geografische locatie 
van de technologie aangegeven en het aansluitniveau op het elektriciteitsnet. 
 
In Hoofdstuk 4 wordt de kwantitatieve invulling van de vier TenneT-scenario’s beoordeeld. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de elektriciteitsvraag, het elektriciteitsaanbod en de af-
stemming tussen vraag- en aanbod. Bij het elektriciteitsaanbod is op basis van de scenariobe-
schrijvingen voor elk scenario eerst een plausibele elektriciteitsproductiemix bepaald, rekening 

                                                 
1  In dit rapport wordt altijd elektrische vermogens (kW, MW) en energiehoeveelheden (kWh, MWh, TWh, PJ) be-

doeld, tenzij anders aangegeven.  
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houdend met de technologische innovaties uit Hoofdstuk 3. Daarna is voor elk scenario een ver-
gelijking gemaakt met de invulling van TenneT. 
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2. Relevante innovatieve technologieën 

Wat zijn innovatieve technologieën? 
Dit rapport gaat over innovatieve technologieën bij de elektriciteitsvraag, -productie en afstem-
ming tussen vraag en aanbod. Technologieën zijn innovatief als wordt voldaan aan de volgende 
twee kenmerken:  
• Er is sprake van een geheel nieuwe toepassing of de innovatie zorgt bij een bestaande toe-

passing voor een substantiële verandering van de prestatie.  
• De technologie is nog niet in de markt geïntroduceerd of de technologie is betrekkelijk 

nieuw waardoor de marktpenetratie in vergelijking met het marktpotentieel nog gering is.  
 
Overzicht innovatieve technologieën  
In diverse onderzoeken en studies die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd, wordt ervan uitge-
gaan dat in de toekomstige energievoorziening verschillende innovatieve technologieën groot-
schalige zullen worden toegepast. Studies die op relatief systematische wijze deze technologieën 
beschrijven, zijn: 
1. Energietechnologieën in relatie tot transitiebeleid - Factsheets (Menkveld, 2004) opgesteld in 

opdracht van Algemene Energieraad en de VROM-raad. 
2. Optiedocument energie en emissies 2020 (Daniëls et al., 2006). 
3. Task Force Energietransitie en daaraan verbonden platforms en werkgroepen (TFE, 2006). 
4. KEMA-rapport (Bolt et al., 2006) in opdracht voor SenterNovem in het kader van het Plat-

form Duurzame Elektriciteitsvoorziening. 
5. Role of Electricity (Eurelectric, 2007). 
 
Op basis van deze studies wordt in Tabel 2.1 een overzicht gegeven van innovatieve technolo-
gieën die betrekking hebben op elektriciteitsproductie en -gebruik en afstemming van elektrici-
teitsvraag- en aanbod. 
 
Relevante technologieën 
Het overzicht in Tabel 2.1 kan worden beschouwd als een long-list. Op basis van dit overzicht 
wordt in de navolgende paragrafen nagegaan welke innovatieve technologieën relevant zijn 
voor de planning van de capaciteit van het toekomstige Nederlandse elektriciteitstransportnet en 
voor afstemming van elektriciteitsvraag en -aanbod. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat innova-
tieve technologieën alleen relevant zijn wanneer in 2030 de marktomvang minimaal 500 MW 
zal bedragen of wanneer het patroon van de elektriciteitsvraag door de toepassing van de tech-
nologie significant kan veranderen. Hieruit volgt een short-list van technologieën die in Hoofd-
stuk 3 nader worden besproken. 
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Tabel 2.1 Overzicht van innovatieve technologieën  
Technologie Menkveld et al.,

2004 
Daniëls et al., 

2006 
TFE, 
2006 

Bolt et al., 
2006 

Eurelectric, 
2007 

Vraag      
Elektrische warmtepompen × ×  × × 
Airconditioning      
Elektrische auto’s      
Brandstofcel auto’s   ×   
Plug-in hybride voertuigen   × × × 

      
Aanbod      
Fossiel:      

KV STEG × ×  × × 
KV SOFC STEG × ×    
KV STEG met CCS × × × × × 
Gas STEG met CCS × × × × × 
Gas SOFC STEG × ×  ×  
(KV en gas) SOFC STEG met 
CCS ×     

Oxyfuel met CCS    × × 
Flexibele WKK in industrie en 
tuinbouw      

      
Hernieuwbaar:      

Windenergie op land × × × × × 
Windenergie op zee × × × × × 
PV × × × × × 
Concentrated Solar Power 
(CSP) ×    × 

Biomassa (stand-alone en als 
meestook optie) × × × × × 

Getijden/waterkracht    × × 
      
Nucleair:      

Kernsplijting, generatie III/III+ × × × × × 
Kernsplijting, generatie IV     × × 
Kernfusie      

      
Overige (kleinschalige) 
opwekking:      

Micro-WKK (brandstofcel, 
Stirling motor, micro 
gasturbine) 

× × × × × 

      
Afstemming vraag en aanbod      
Elektriciteitsopslag      

Kleinschalig (bijv. batterijen, 
plug-in hybride voertuigen) ×  × × × 

Grootschalig 
(pompaccumulatie, perslucht) ×  × ×  

Vraag response   × ×  
KV = kolenvergassing; SOFC = solid oxide fuel cell; CCS = CO2-afvang en opslag; STEG = stoom- en gasturbine; 
PV = fotovolotaïsch; WKK = warmte-kracht-koppeling.  
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2.1 Elektriciteitsvraag 
Technologische innovaties kunnen in de verschillende te onderscheiden sectoren (huishoudens, 
industrie, diensten, etc.) plaatsvinden bij bestaande elektriciteitstoepassingen en zorgen voor een 
toename van het elektriciteitsverbruik (bijvoorbeeld toepassing van plasma televisies) of afname 
daarvan (bijvoorbeeld toepassing van LED’s in verlichting). De invloed van deze innovaties op 
de elektriciteitsvraag wordt doorgaans meegenomen in de trendmatige verandering van de elek-
triciteitsvraag (groeitempo). Dit geldt ook voor veranderingen in de elektriciteitsvraag als ge-
volg van demografische, sociale en economische ontwikkelingen en door energiebesparingsbe-
leid. 
 
Een aantal technologische innovaties kunnen echter zorgen voor een structurele verandering in 
de elektriciteitsvraag, dat wil zeggen dat rekening zou moeten worden gehouden met een sub-
stantieel effect op de piekvraag, het vraagpatroon of beide. De volgende drie technologieën 
kunnen in de periode tot 2030 voor een dergelijke structurele verandering zorgen: 
• Elektrische warmtepompen voor ruimteverwarming. 
• Ruimtekoeling (airconditioning), in het bijzonder in de woningbouw. 
• Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).2  
 
De mogelijke marktgroei van deze technologieën wordt in Paragraaf 3.1 nader besproken.  
 

2.2 Elektriciteitsaanbod 
Van de in Tabel 2.1 genoemde innovatieve elektriciteitsproductietechnologieën zullen de vol-
gende technologieën de potentie hebben om in Nederland op de termijn van 2030 een opwek-
kingsvermogen van tenminste 500 MW te realiseren: 
• Windenergie op land. 
• Windenergie op zee. 
• Fotovoltaïsche zonne-energie (PV). 
• Biomassa, al dan niet in combinatie met kolen. 
• Kolenvergassing met STEG en CO2-afvang.3 
• Grootschalig brandstofcelsysteem.  
• Micro-WKK op basis van Stirlingmotor, brandstofcel of micro gasturbine. 
 
Daarnaast zal nieuwe WKK in de industrie en tuinbouw waarschijnlijk niet langer alleen warm-
tevraagvolgend worden ingezet. Een deel van deze WKK zal waarschijnlijk (een deel van de 
tijd) elektriciteitsvraag volgend worden bedreven. Hierdoor kan WKK een (grotere) rol gaan 
spelen bij de vraag/aanbod afstemming. 
 
De mogelijke marktgroei van deze technologieën wordt in Paragraaf 3.2 nader besproken.  
 
Getijden/waterkracht 
Waterkracht wordt in Nederland op bescheiden schaal toegepast. Hoewel in Nederland nog en-
kele andere locaties geschikt zijn voor elektriciteitsproductie uit waterkracht of getijdenstro-
ming, zal het opwekkingsvermogen niet boven de 500 MW uitkomen. 
 
Concentrating Solar Power 
Voor Nederland ligt toepassing van Concentrating Solar Power (CSP) niet voor de hand vanwe-
ge de lage directe instraling van zonlicht. CSP is een techniek die gebruik maakt van direct zon-

                                                 
2  Hoewel grootschalige introductie van elektrische voertuigen minder waarschijnlijk wordt geacht, zal het een verge-

lijkbaar effect hebben op belasting en vraagpatroon. 
3  Op dit moment lijkt deze technologie een veel belovende optie. Het is echter niet uitgesloten dat andere CCS-

technologieën, zoals een oxyfuel met CCS, in 2030 succesvol worden toegepast. 
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licht om elektriciteit op te wekken. In gebieden die tussen de 20e en 40e breedtegraad liggen, zo-
als Noord-Afrika, het Midden Oosten en het zuidwesten van de Verenigde Staten, is de instra-
ling van direct zonlicht wel groot genoeg (Lako & De Vries, 2006).  
 
Kerncentrale 
Een eventueel nieuw te bouwen kerncentrale, die vóór 2030 wordt gerealiseerd, zal van de derde 
generatie zijn (bijv. de EPR - European Pressurized water Reactor met een vermogen van ca. 
1600 MW) of mogelijk van de generatie III+. Kerncentrales van generatie III+ met Hoge Tem-
peratuur Reactoren (HTR) hebben een relatief klein vermogen (ca. 160 MW) en zijn gebaseerd 
op een andere splijtstoftechnologie en veiligheidsfilosofie dan die van de derde generatie. Proto-
typen van deze kerncentrales worden nu ontwikkeld voor commerciële toepassing rond 2016. 
Meer geavanceerde reactoren van de vierde generatie, met verdere verbeteringen op het gebied 
van duurzaamheid, veiligheid, betrouwbaarheid en economie, bevinden zich nog in de ontwik-
kelingsfase en worden omstreeks 2030 op de markt verwacht (Scheepers et al., 2007). 
 
Kernfusie 
Al decennia lang wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met behulp van kernfusie 
energie te produceren. In 2005 is besloten een kernfusiereactor te bouwen waarmee de techni-
sche haalbaarheid van energieproductie moet worden aangetoond (ITER-project). Deze reactor 
zal omstreeks 2015 gereed moeten zijn. Afhankelijk van het succes van het ITER-project zal 
daarna een demonstratie kernfusiecentrale kunnen worden gebouwd die tussen 2030 en 2040 in 
bedrijf zou kunnen worden gesteld. Commerciële kernfusiereactoren worden pas na 2050 ver-
wacht (ITER, 2005).  
 

2.3 Afstemming van elektriciteitsvraag en -aanbod 
Zonder de mogelijkheid om energie op te slaan, dient de elektriciteitsproductie de variërende 
elektriciteitsvraag momentaan te volgen. De enige vorm van energieopslag die nu in elektrici-
teitssystemen op enige schaal wordt toegepast is pompaccumulatie (pump storage) bij water-
kracht. Veranderingen in de elektriciteitsmarkt kunnen pompaccumulatie aantrekkelijk maken 
of andere innovaties voor de afstemming van vraag en aanbod uitlokken. Deze veranderingen 
zijn het gevolg van:  
• De introductie van een variërende energiebron, waardoor een deel van de elektriciteitspro-

ductie fluctueert (bijv. zon- en windenergie). De omvang van dit type productievermogen zal 
naar verwachting sterk toenemen. 

• De geliberaliseerde elektriciteitsmarkt waardoor de momentane marginale productiekosten 
van elektriciteit aan de afnemer wordt doorgegeven (bijv. real time pricing). 

 
Door een toenemende invloed van de niet-vraagvolgende fluctuerende elektriciteitsproductie zal 
de elektriciteitsprijs sterker gaan variëren (meer volatiel worden) en zullen prijspieken hoger 
worden en prijsdalen lager. Dit stimuleert bij hoge prijzen tot productie van elektriciteit of re-
ductie van de vraag. Bij lage prijzen kan de vraag juist worden gestimuleerd, maar wordt het 
produceren van elektriciteit minder aantrekkelijk. Technologische innovaties die inspelen op 
grote prijsvariaties (prijsarbitrage) kunnen economisch aantrekkelijk worden (bijv. elektrici-
teitsopslag). 
 
De technologische innovaties voor afstemming van vraag en aanbod die in Tabel 2.1 worden 
genoemd (grootschalige en kleinschalige elektriciteitsopslag en vraagresponse) zullen enerzijds 
concurreren met conventionele oplossingen, zoals piekcentrales, maar ook onderling concurre-
ren. Het is daarom niet op voorhand te zeggen of een of meerdere van deze technologieën zullen 
worden toegepast. Daarnaast is het ook mogelijk dat de elektriciteitsproductie van fluctuerende 
elektriciteitsproductie die tot nu toe niet-vraagvolgend is (zoals windenergie), toch wordt gere-
geld.  
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De relevante innovatieve technologieën voor afstemming van elektriciteitsvraag en -aanbod die 
in 2030 in de Nederlandse elektriciteitsmarkt aanwezig kunnen zijn met een omvang van meer 
dan 500 MW, zijn: 
1. Grootschalige elektriciteitsopslag. 
2. Kleinschalige gedistribueerde elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld in de vorm van elektrische 

voertuigen (plug-in-hybride). 
3. Kortstondige elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld in de vorm van vliegwielen. 
4. Vraagsturing, bijvoorbeeld via virtuele elektriciteitscentrales (virtual power plant, VPP). 
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3. Marktgroei en locatie  

In het vorige hoofdstuk zijn innovatieve technologieën geïdentificeerd waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de ontwikkeling van de capaciteit van het toekomstige Nederlandse elek-
triciteitstransportnet tot 2030 en voor afstemming van elektriciteitsvraag en -aanbod. In dit 
hoofdstuk worden deze technologieën afzonderlijk besproken en wordt ingegaan op de mogelij-
ke marktgroei en de factoren die van invloed zijn op deze marktgroei. Daarnaast wordt, in zo-
verre dat mogelijk is, de geografische locatie van de technologie aangegeven en het aansluitni-
veau op het elektriciteitsnet. 
 

3.1 Elektriciteitsvraag 
Onderstaand figuur toont een verdeling van de Nederlandse elektriciteitsvraag in 2006 over ver-
schillende sectoren. Het finale elektriciteitsverbruik in 2006 bedroeg 116 TWh (inclusief trans-
portverliezen).  
 

Huishoudens
21%

Handel, diensten 
en overheid

28%

Industrie
36%

Overige
15%

 
Figuur 3.1 Finaal elektriciteitsverbruik in 2006 
Bron: CBS. 
Noot: De categorie ‘Overige’ bevat, naast sectoren zoals land- en tuinbouw, bouw en raffinaderijen, ook de transport-
verliezen (4%). De openbare verlichting valt onder de sector ‘Handel, diensten en overheid’. 

In deze paragraaf worden drie innovatieve technologieën besproken die van invloed kunnen zijn 
op de elektriciteitsvraag. Twee van de technologieën (elektrische warmtepompen en airconditi-
oning) hebben betrekking op het binnenklimaat van woningen en gebouwen in de sector huis-
houdens en de sector handel, diensten en overheid. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor de 
helft van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. De toepasbaarheid van de elektrische warmte-
pompen en airconditioning kan echter sterk verschillen per type woning/gebouw en is daardoor 
van invloed op het potentieel en de marktgroei. 
 
Huishoudens 
Binnen de sector huishoudens is de (kosteneffectieve) toepasbaarheid van elektrische warmte-
pompen en airconditioning afhankelijk van de vraag of sprake is van bestaande of nieuwbouw-
woningen. De huizen in deze sector hebben bovendien een zeer gevarieerde samenstelling qua 
bouwjaar en woningtype (vrijstaand, rijtjeswoning, appartement, etc.). Vooral de oudere panden 
hebben over het algemeen een hogere warmtebehoefte in verband met beperkte isolatie. Daar-
naast zijn sommige nieuwe technologieën, waaronder elektrische warmtepompen, in bestaande 
woningbouw slechts tegen zeer hoge kosten aan te brengen.  
 
Figuur 3.2 toont een verdeling van het huidige woningbestand naar bouwjaarklasse en een pro-
jectie voor 2030 op basis van het Global Economy scenario uit de scenariostudie Welvaart en 
Leefomgeving (Farla et al., 2006). 



18  ECN-E--07-068 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2030

[miljoen woningen]

-1930 1931-1959 1960-1980 1981-1995 >1995
bouwjaar woning

 
Figuur 3.2 Opbouw en verwachte ontwikkeling van het woningbestand 

Als gevolg van demografische en sociale ontwikkelingen (bevolkingsgroei en huishoudsamen-
stelling) zal het aantal woningen in 2030 naar verwachting zijn gestegen van 6,9 miljoen naar 
9,1 miljoen. Mede als gevolg van vervanging zal in 2030 het woningenbestand voor 30% be-
staan uit toekomstige nieuwbouw. Het overgrote deel (60%) van het woningbestand zal in 2030 
bestaan uit woningen die zijn gebouwd vóór de introductie van de EPN in 1995. De volumes in 
de bestaande bouw en nieuwbouw begrenzen het marktpotentieel voor elektrische warmtepom-
pen, airconditioning en micro-WKK. 
 
Utiliteit 
Het elektriciteitsverbruik in de sector handel, diensten en overheid wordt gedomineerd door 
kantoren met een aandeel van 38% gevolgd door winkels met een aandeel van 27% (zie Figuur 
3.3). Een indicatie voor de verwachte volumegroei in deze sector vormt de groei van het aantal 
arbeidsjaren. In de Referentieramingen energie en emissies 2005-2020 (Van Dril et al., 2005) 
wordt ervan uitgegaan dat het aantal arbeidsjaren in 2020 ten opzichte van 2000 in de sector 
handel, diensten en overheid is gegroeid met 25% tot 40% (Figuur 3.4). De ontwikkeling van 
het elektriciteitsverbruik in deze sector wordt, naast de volumegroei, ook bepaald door toename 
van ICT-toepassingen (computers, internet, mobiele telefonie e.d.) en toename van de koeling 
van de utiliteitsgebouwen. Volgens de Referentieramingen stijgt het elektriciteitsverbruik in de 
utiliteitsector in 2020 met 40% tot 60% ten opzichte van 2000 (zie Figuur 3.4). Zet deze trend 
zich door dan zal het elektriciteitsverbruik in 2030 met 60% tot 90% zijn gestegen ten opzichte 
van 2000. 
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Figuur 3.3 Verdeling elektriciteitsverbruik in de utiliteitssector 
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Figuur 3.4 Volumegroei (links) en groei elektriciteitsvraag (rechts) in de utiliteitsector 
Bron: Van Dril et al., 2005. 
Noot: SE = Strong Europe; GE = Global Economy. 

Klimaatverandering 
Bij lange termijn energiescenario’s, zoals in de studie Welvaart en Leefomgeving, wordt reke-
ning gehouden met verandering van de gemiddelde etmaaltemperatuur. Dit wordt uitgedrukt in 
het aantal graaddagen: het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur onder (bij warm-
tegraaddagen) of boven (bij koelgraaddagen) een bepaalde waarde ligt, gesommeerd voor alle 
dagen van het jaar. In de scenario’s wordt rekening gehouden met een afname van het aantal 
warmtegraaddagen en een toename van het aantal koelgraaddagen (zie Tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Verwachte verandering van warmte- en koelgraaddagen 
 2005 2030 Verandering 

[%] 
Warmtegraaddagen 2861 2595 -9,3 
Koelgraaddagen 95 130 +36,8 
Bron: KNMI. 
 
Een afname van het aantal warmtegraaddagen heeft invloed op het energiegebruik voor ruimte-
verwarming, maar niet op het potentieel voor elektrische warmtepompen en micro-WKK. Om-
dat in tegenstelling met verwarmingsinstallaties, niet alle woningen en gebouwen over aircondi-
tioning beschikken, heeft een toename van het aantal koeldgraaddagen wel invloed op het po-
tentieel en marktgroei van het aantal installaties voor ruimtekoeling.  
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3.1.1 Elektrische warmtepompen voor ruimteverwarming 
Bestaande woningbouw 
Het economische potentieel voor warmtepompen in bestaande woningen is naar verwachting te 
verwaarlozen. Voor (elektrische) warmtepompen is een primaire warmtebron nodig. Energe-
tisch is bodemwarmte het meest efficiënt, maar het installeren van een dergelijk systeem is bij 
bestaande woningen praktisch moeilijk uitvoerbaar en relatief kostbaar. Buitenlucht als warmte-
bron is, vanwege de lagere efficiëntie, economisch onaantrekkelijk. Bestaande woningen zullen 
in 2030 naar verwachting verwarmd blijven worden door (gasgestookte) HR-ketels of door mi-
cro-WKK installaties (zie Paragraaf 3.2.5). 
 
Nieuwbouwwoningen 
Het woningbestand in 2030 zal voor 30% bestaan uit woningen die na 2005 zijn gebouwd. Dat 
zijn ongeveer 2,5 miljoen woningen. Het maximale aantal nieuwbouwwoningen dat in 2030 is 
uitgerust met een elektrische warmtepomp kan, onder een realistisch scenario, als volgt worden 
bepaald (gebaseerd op aannames in Menkveld, 2007): 
• Tot 2010 is penetratie marginaal (zonder rekening te houden met vervanging van oude elek-

trische boilers door warmtepomp boilers) en verondersteld op 1% van het aantal nieuwe wo-
ningen. 

• Aanscherping EPC naar 0,8 vanaf 2006 leidt vanaf 2010 tot een stijging van de penetratie-
graad naar 5% van het aantal nieuwe woningen. 

• Conform voorgenomen overheidsbeleid (Werkprogramma Schoon en Zuinig) zullen wonin-
gen die vanaf 2015 worden gebouwd aan een EPC moeten voldoen van 0,4. In die situatie is 
passief bouwen waarschijnlijk de enige optie, met als alternatieven binnen die optie een 
warmtepomp of een HR-ketel. Passief bouwen gaat er van uit dat een comfortabel binnen-
klimaat in de woning kan worden gerealiseerd met een beperkt verwarmingssysteem zonder 
de toepassing van actieve koeling. Dit vereist een zeer goede thermische isolatie en lucht-
kierdichting. Aangenomen wordt dat vanaf 2015 50% van de nieuwbouwwoningen met een 
elektrische warmtepomp wordt uitgerust. 

• Voor woningen die vanaf 2020 worden gebouwd wordt gestreefd naar een energieneutrale 
woning. Het meest voor de hand liggende concept gaat uit van een all-electric energievoor-
ziening, waarbij de warmte wordt opgewekt door middel van een elektrische warmtepomp, 
al of niet in combinatie met een zonnecollector. Vanaf 2020 wordt verondersteld dat alle 
nieuwbouwwoningen worden uitgerust met een elektrische warmtepomp. Het gevolg van all-
electric woningen is overigens dat in deze woningen elektrisch wordt gekookt, wat ook leidt 
tot een hoger elektriciteitsverbruik (hier verder buiten beschouwing gelaten).  

 
Op basis van 100.000 nieuwe woningen per jaar (afgelopen 10 jaar kwamen gemiddeld 74.000 
per jaar gereed) zal in 2030 op basis van de bovenstaande aannames, het aantal warmtepompen 
ca. 1,4 miljoen bedragen. Het elektrische vermogen van deze warmtepompen varieert van 1 tot 
6 kW, ondermeer vanwege de verschillende typen woningen. Als gevolg van vergaande wo-
ningisolatie en verbetering van de technologie (o.a. verbetering rendement) zal het benodigde 
elektrische vermogen van de warmtepomp in de toekomst waarschijnlijk afnemen. Uitgaande 
van een gemiddeld elektrische vermogen van 6 kW voor warmtepompen die nu worden geïn-
stalleerd, afnemend naar 4 kW voor warmtepompen geïnstalleerd in 2030 en rekening houdend 
met een gelijktijdigheidfactor van 0,65 kan de gezamenlijke belasting van de elektrische warm-
tepompen in 2030 geschat worden op ongeveer 4000 MW. 
 
Andere studies spreken over 400.000 elektrische warmtepompen in 2020 (Ecofys, 2007) of een 
groei tussen 2010 en 2020 met 350.000 elektrische warmtepompen (Kleefkens, 2007) Dit komt 
overeen met een groei van 380.000 elektrische warmtepompen tot en met 2020 volgens het 
hierboven geschetste scenario. 
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Utiliteitsector 
Vooral in kantoorgebouwen worden al vaak elektrische warmtepompen toegepast. De voor-
naamste reden is dat met warmtepompen ook in de koelbehoefte kan worden voorzien en zo een 
airconditioninginstallatie wordt uitgespaard. Momenteel wordt 20% tot 30% van de nieuwe kan-
toorgebouwen uitgerust met een warmtepomp. Dit kunnen ook gasgestookte absorptiewarmte-
pompen zijn, maar hier wordt uitgegaan van elektrische warmtepompen vanwege de inschatting 
van het potentieel. Kantoorgebouwen bepalen voor ruim een derde het elektriciteitsverbruik van 
de utiliteitsector. 
 
Een schatting van het aantal nieuwe warmtepompinstallaties kan worden bepaald op basis van 
de thermische warmtevraag van de utiliteitsector (gebaseerd op de ontwikkeling van de utili-
teitssector tot 2020 in (Van Dril, 2005)) in combinatie met verwachtingen van het voorgenomen 
overheidsbeleid met betrekking tot het aanscherpen van de EPC-norm voor utiliteitsgebouwen. 
Dit resulteert in de volgende schatting, waarbij er van is uitgegaan dat alleen elektrische warm-
tepompen worden toegepast: 
• Vanaf 2005 wordt 30% van de nieuwe kantoren voorzien van een elektrische warmtepomp. 

Dit komt overeen met ongeveer 10% van de nieuwe warmtevraag in de utiliteitsector, aange-
zien kantoren ongeveer een derde van de sector behelst.  

• Vanaf 2015 wordt 30% van de nieuwe warmtevraag in de utiliteitsector geleverd door elek-
trische warmtepompen. 

• Door de aangescherpte EPC-norm zal de nieuwe warmtevraag vanaf 2020 half zo groot zijn 
als de jaarlijkse groei in 2015-2020. Vanaf 2020 blijft het aandeel van de nieuwe warmte-
vraag dat door elektrische warmtepompen 30%. 

 
Op basis van deze aannames zal in de nieuwe utiliteitsbouw in 2030 11 PJthermisch worden voor-
zien door elektrische warmtepompen. Het benodigde elektrische vermogen zal hierdoor toene-
men met ongeveer 500 MW.  
 
Bij renovaties van de bestaande utiliteitsbouw worden installaties vernieuwd en kunnen, in zo-
verre zich daarbij geen fysieke en technische beperkingen voordoen, worden vervangen door 
elektrische warmtepompen. In 2030 zal vermoedelijk het grootste deel van de huidige utiliteits-
gebouwen een renovatie hebben ondergaan. Als bij 1/3 van de renovaties de bestaande installa-
tie wordt vervangen door een elektrische warmtepomp (22 PJthermisch), dan kan dit resulteren in 
een toename van de belasting met ruim 1000 MW. 
 
Marktgroei  
Elektrische warmtepompen zijn op dit moment nog niet economisch rendabel in de woning-
bouw. Actief overheidbeleid (bijvoorbeeld: voorlichting, prestatienormering via de EPN, aan-
schafsubsidie, etc.) is een voorwaarde voor een verdere marktgroei van deze technologie. Bij de 
nieuwbouw van woningen kan een doorbraak ontstaan als de warmtevraag van woningen zoda-
nig laag wordt dat het aanleggen van een gasdistributienet economisch niet meer verantwoord 
is. Een elektrische warmtepomp vormt een geschikt alternatief om te voorzien in de warmtebe-
hoefte (ruimteverwarming en warm tapwater). De warmtepomp kan ook worden gebruikt voor 
ruimtekoeling, maar dat leidt tot extra energiegebruik en is minder wenselijk uit oogpunt van 
energiebesparing. Overigens moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen actieve of passie-
ve koeling. Bij actieve koeling wordt de warmtepomp ingeschakeld om warmte aan de woning 
te onttrekken. Bij passieve koeling wordt het alleen water door de woning rondgepompt en 
wordt warmte aan de woning onttrokken vanwege het temperatuurverschil tussen bodem- en 
luchttemperatuur. 
 
Warmtepompen worden nu al in nieuwe kantoorgebouwen toegepast. Een verdere aanscherping 
van de EPC-norm zal de groei van het aantal warmtepompen in de utiliteitsector verder versnel-
len. 
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Door verdere technologische ontwikkeling zullen de investeringskosten waarschijnlijk afnemen 
en de prestaties (o.m. rendement) toenemen. Dit zal de concurrentiepositie van de elektrische 
warmtepomp ten opzichte van alternatieven, zoals de (verbeterde) HR-ketel en micro-WKK in 
woningbouw, mogelijk versterken. 
 
Locatie 
Uit het bovenstaande komt naar voren dat elektrische warmtepompen in de gebouwde omgeving 
vooral bij nieuwbouw zullen worden toegepast. Zij worden aangesloten op het laagspanningsnet 
(woningen) of het middenspanningsnet (utiliteitsbouw). Vanwege de grote concentratie aan ge-
bouwen met een elektrische warmtepomp in nieuwbouwwijken, het extra vermogen en de ge-
lijktijdigheid, zal bij het dimensioneren van deze nieuwe netten met de marktontwikkeling van 
elektrische warmtepompen rekening moeten worden gehouden. 
 

3.1.2 Airconditioning 
Bestaande woningbouw 
Bestaande woningen, in het bijzonder die van voor de introductie van de EPN in 1995, zijn over 
het algemeen minder goed geïsoleerd. Dat betekent dat er in de winter relatief grote warmtever-
liezen zullen zijn en dat in de zomer de warmte gemakkelijker de woning kan binnendringen. 
De behoefte om het comfort te verbeteren door aanschaf van een airconditioninginstallatie kan 
in de toekomst toenemen.  
 
In het rapport Marktanalyse en -prognose van airconditioningsystemen in woningen (Van Kem-
pen, 2001), wordt op basis van een aantal verschillende bronnen, waaronder BEK ‘98, een pene-
tratiegraad verondersteld van 1,1%-1,9% in de Nederlandse huishoudens in 1997. Van Kempen 
acht een jaarlijkse groei van 5%-10% reëel voor de periode tot 2011. Wordt de bovenste waarde 
doorgetrokken naar 2030 dan leidt dit, afhankelijk van de exacte penetratiegraad in 1997, tot een 
verwacht marktaandeel in 2030 van tussen de 25% en de 45%.  
 
Uitgaande van 6,5 miljoen woningen die zijn gebouwd voor 2005 (70% van het woningbestand 
in 2030), bovenstaande marktaandelen, een gelijktijdigheidfactor van 65%, een gemiddeld ver-
mogen van 1,5 kW zal de gezamenlijke piekbelasting tussen de 1600 MW en 2900 MW bedra-
gen.  
 
Nieuwbouwwoningen 
Nieuwe woningen moeten voldoen aan de steeds strengere EPN-normen (zie Paragraaf 3.1.1). 
Aangezien de EPN strafpunten toekent voor thermische overbelasting, zal de behoefte om de 
nieuwbouwwoningen extra te koelen beperkt zijn. Op grond hiervan mag worden verwacht dat 
de penetratiegraad van airconditioning in nieuwbouwwoningen gering is.  
 
Utiliteitsector 
De eisen aan klimaatbeheersing van gebouwen in de sector handel, diensten en overheid (utili-
teitsector) zijn hoger dan in de huishoudsector. Airconditioninginstallaties hebben daarom al een 
relatieve hoge penetratiegraad. De Energiebesparingsmonitor Gebouwde Omgeving 2003 (Sen-
terNovem, 2004) meldt als penetratiegraad voor mechanische koeling 49% voor kantoren, 86% 
van de ziekenhuizen, 30% voor winkels en 34% voor verpleging en verzorgingstehuizen. Bij 
toepassing van (elektrische) warmtepompen kunnen deze installaties verdrongen worden omdat 
warmtepompen, naast de warmtefunctie, tegen weinig meerkosten ook in de koelingbehoefte 
kan worden voorzien.  
 
Markgroei airconditioning 
De marktgroei van airconditioning zal zich vooral voordoen in de bestaande woningbouw en 
bepaald worden door een toenemende comfortbehoefte. In nieuwbouwwoningen zal deze be-
hoefte zich nauwelijks voordoen en in de utiliteitssector zal vooral sprake zijn van verdringing 
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door warmtepompsystemen. Energiebesparingsbeleid kan de groei van airconditioning bij de 
bestaande woningbouw mogelijk enigszins afremmen. Daarnaast is de vervanging van bestaan-
de mechanische koelsystemen in de utiliteitsbouw door warmtepompen ook afhankelijk van 
overheidsbeleid. 
 
Locatie 
Groei van airconditioning zal vooral plaatsvinden in de woningbouwsector en worden toegepast 
bij bestaande woningen. Deze installaties worden aangesloten op de bestaande laagspannings-
netten. 
 

3.1.3 Plug-in hybride elektrische voertuigen 
In de voorlopige resultaten van het lopende project ‘Intelligent E-Transport Management’ 
(ITM) (Hunik et al., 2007) worden scenario’s geschetst voor de introductie en marktgroei van 
plug-in hybride elektrische voertuigen (plug-in hybrid electric vehicle; PHEV). Op basis van 
deze scenario’s kan het effect op de elektriciteitsvraag worden bepaald. In de ITM-studie wor-
den drie scenario’s geschetst: laag, midden en hoog. Op basis van een vergelijking met de Vere-
nigde Staten, wordt geconcludeerd dat het lage scenario voor Nederland niet aannemelijk lijkt. 
Wel zal de introductie van PHEV’s in Europa en Nederland later plaatsvinden, omdat de ont-
wikkeling van PHEV’s in de VS verder gevorderd lijkt. In het middenscenario wordt verwacht 
dat in 2025 ongeveer 50% van de nieuw gekochte wagens hybride voertuigen zijn, toenemend 
naar 62% in 2050. Overigens zullen niet alle hybride auto’s PHEV’s zijn. Een redelijke aanna-
me lijkt dat ongeveer 2/3 deel van de hybrides van dit type zijn. Het rapport geeft ook aan dat 
het aantal huishoudens dat thuis kan opladen beperkt zal zijn (slechts 2,1 van de 7,0 miljoen 
huishoudens in 2006 heeft een garage of carport), en dat diverse voorzieningen nodig zijn om 
dit mogelijk te maken.  
 
Op basis van het gegeven dat de nieuwste auto’s over het algemeen de meeste kilometers rijden 
en dat na 15 jaar zo’n 80% van het wagenpark vernieuwd is, zou in het middenscenario het 
marktaandeel PHEV in 2030 rond de 40% kunnen bedragen.  
 
In een andere benadering kan worden uitgegaan van de emissienormen. Nederland streeft bin-
nen de EU naar een emissienorm van 80 gram CO2/km voor nieuwe auto’s in 2020. Deze norm 
geldt voor auto’s die fossiele brandstoffen gebruiken en staat los van het aandeel biobrandstof-
fen waar aparte beleidsdoelstellingen voor bestaan. De emissienorm zal de introductie en 
marktgroei van hybride auto’s sterk stimuleren, ook als een hogere waarde als doelstelling 
wordt gekozen (bijv. 95 gram CO2/km, zoals de bijgestelde verwachting door MNP/ECN in de 
evaluatie van Schoon en Zuinig; Menkveld, 2007). De reden hiervoor is dat deze emissienorm 
moeilijk gerealiseerd kan worden indien de remenergie niet zou worden hergebruikt. Wanneer 
de emissienorm wordt ingevoerd in 2020 zal naar verwacht tien jaar later, in 2030, 70% tot 80% 
van het wagenpark uit hybride voertuigen bestaan. In een dergelijk scenario kan het aandeel 
PHEV groeien naar zo’n 50%, als opnieuw wordt uitgegaan van een 2/3 aandeel voor PHEV in 
vergelijk met het marktaandeel hybride voertuigen. 
 
Beide benaderingen leveren een bandbreedte voor PHEVs in 2030 van 40 tot 50%. Een inschat-
ting van het hoge scenario in de ITM-studie, is niet uitgewerkt, maar zal globaal overeenkomen 
met de hierboven geschetste marktgroei van PHEV’s naar 50%. Het effect op de elektriciteits-
vraag in 2040 wordt in de ITM-studie (Hunik et al., 2007) bepaald, waarbij aangenomen is dat 
forenzen hun PHEV ‘s nachts opladen en dat overige automobilisten de PHEV zowel ‘s nachts 
als overdag opladen met een verhouding 2:1 (‘s nachts wordt geprofiteerd van het gunstige 
nachttarief). Verder is verondersteld dat voor de PHEV bestelwagens het opladen verspreid over 
de dag plaatsvindt. De aansluitwaarde van PHEV is 2 tot 3 kW. De resulterende belasting als 
gevolg van het opladen van PHEV bedraagt gedurende de nacht bijna 3000 tot 5000 MW en 
overdag ongeveer 1000 tot 2000 MW.  
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Marktgroei 
Drie ontwikkelingen zijn bepalend voor de marktgroei van PHEV’s. Ten eerste zal het over-
heidsbeleid de emissienorm voor nieuwe auto’s zodanig moeten verlagen dat deze alleen nog 
maar met hybride voertuigen gerealiseerd kan worden. Ten tweede zal de automobielsector hy-
bride voertuigen moeten ontwikkelen en op de markt brengen. Tussen beide ontwikkelingen 
(normstelling en marktintroductie) zit een zekere wisselwerking. Ten derde moet het opladen 
van de accu’s van de hybride uit een externe bron voor de automobilist gemakkelijk en aantrek-
kelijk zijn. Bij een voldoende snelle aanscherping van de emissienormen zorgt het vervangings-
tempo ervoor dat in 2030 een groot aandeel van de voertuigen uit hybrides, dan wel uit PHEV’s 
kunnen bestaan. 
 
Locatie 
PHEV’s zullen bij voorkeur thuis (privé auto’s) of op bedrijfsterreinen (bedrijfsauto’s) worden 
opgeladen. Niet iedereen beschikt over een eigen garage of privé parkeerplaats. Het is echter 
niet ondenkbaar dat oplaadpunten gaan ontstaan op openbare parkeerplaatsen, in geval PHEV’s 
populair worden. De PHEV’s zullen aangesloten worden op de laagspanningsnetten of, in geval 
van bedrijfsterreinen, op het middenspanningsnet. 
 

3.2 Elektriciteitsaanbod 
Voor het jaar 2020 biedt het Optiedocument Energie en emissies 2020 potentieelschattingen en 
zicht op innovatieve technologieën. Voor een aantal hernieuwbare opwekkingsopties biedt de 
Green4sure studie (CE, 2007) een goede bovengrens wat op de termijn van 2030 haalbaar is. 
Het Green4sure scenario is een nog duurzamere variant van het Strong Europe (SE) scenario uit 
de studie Welvaart en Leefomgeving (Farla et al., 2006). Echter, ten opzichte van het SE-
scenario - op zich al een behoorlijk duurzaam scenario - wordt extra beleid gevoerd ten aanzien 
van besparing op de elektriciteitsvraag en verhoging van de hernieuwbare elektriciteitsproduc-
tie. In het Greenpeace Energy Revolution scenario voor Nederland (Greenpeace, 2006) worden 
vooral windenergie en PV genoemd als hernieuwbare bronnen voor de Nederlandse elektrici-
teitsproductie. 
 
Naast deze scenariostudies zijn er nog andere studies die zicht bieden op innovatieve technolo-
gieën in de elektriciteitsproductie, hun mogelijke marktgroei en potentiëlen. Voorbeelden daar-
van zijn te vinden in diverse rapportages voortkomend uit de Task Force Energietransitie (TFE, 
2006). Binnen het Platform Nieuw Gas wordt gewerkt aan ondersteuning van CO2-opslag. Het 
platform Duurzame elektriciteitsvoorziening richt zich op verschillende vormen van duurzame 
elektriciteitsproductie (offshore windenergie, PV en elektriciteit uit biomassa) en CCS, maar 
ook op de infrastructuur en institutionele barrières. Het Platform Nieuw Gas/Schoon Fossiel 
richt zich ook op de gebouwde omgeving, dat wil zeggen op het ontwikkelen van warmte-
infrastructuur, groen gas uit biomassa en decentrale opwekking, met name via micro-WKK.  
 

3.2.1 Windenergie op land 
Het maximaal haalbare potentieel van windenergie op land wordt in Nederland geschat op ca. 
4000 MW (zie o.a. Daniëls et al., 2006). In het Green4sure scenario wordt dat maximum bereikt 
in 2030. Het haalbare potentieel wordt voornamelijk begrensd door de beschikbare ruimte, en de 
maatschappelijke weerstand (geluidshinder, ‘horizonvervuiling’). Het groeitempo wordt bepaald 
door de overheidsstimulering - zolang windenergie op land nog niet rendabel is (risicoafdekking 
onrendabele top) - en vergunningprocedures (inspraak en bezwaarprocedures).  
 
In het Werkprogramma Schoon en Zuinig (VROM, 2007) wordt de ambitie uitgesproken om al 
in 2012 4000 MW wind op land gerealiseerd te hebben. Er zit nog circa 500 MW aan projecten 
‘in de pijplijn’. Dit zijn projecten die een MEP-beschikking hebben gekregen, maar nog niet ge-



 

ECN-E--07-068  25 

bouwd zijn. In het werkprogramma staat dat 1500 MW extra vóór 2012 en 500 MW extra in 
2012 in productie komt.  
 
Het geïnstalleerde windvermogen op land bedroeg in 2006 1343 MW. Uitbreiding van het 
windvermogen zal gedeeltelijk plaatsvinden door vervanging van kleine turbines door nieuwe 
grotere turbines op bestaande locaties en door ontwikkeling van nieuwe locaties, voornamelijk 
in windrijke gebieden langs de kust en het IJsselmeer. Deze windturbines worden aangesloten 
op de middenspanningsnetten van de elektriciteitsdistributiebedrijven. 
 

3.2.2 Windenergie op zee 
Voor windenergie op zee bieden de volgende (scenario) studies een indicatie van het potentieel 
dat in 2030 in Nederland bereikt kan worden: 
• Optiedocument energie en emissies 2020 (Daniëls et al., 2006): 7500 MW in 2020. 
• WLO-Strong Europe (Farla et al., 2006) en Green4sure (CE, 2007): 5400 tot 9000 MW in 

2030. 
• Greenpeace Energy Revolution scenario: 4500 MW in 2030. 
 
In de beoordeling van het Werkprogramma Schoon en Zuinig (Menkveld et al., 2007) wordt de 
inschatting gemaakt dat in een zogenaamd EU-hoog beeld, waarbij het EU-beleid mee zit (o.a. 
hoge CO2-prijs van 50 €/ton CO2) 6000 MW windenergie in 2020 haalbaar is.  
 
Het groeitempo wordt, naast vergunningsprocedures, vooral bepaald door het tempo van de kos-
tendaling en de mogelijke stijging van de elektriciteitsprijs (bijvoorbeeld als gevolg van hogere 
prijzen voor fossiele brandstoffen of hogere prijzen voor CO2-emissierechten). Zolang wind-
energie op zee nog niet rendabel is, hangt het groeitempo ook af van de overheidsstimulering 
(risicoafdekking van de onrendabele top).  
 
In 2006 is het near shore windpark bij Egmond aan Zee in gebruik genomen. Dit park heeft een 
vermogen van 108 MW. Thans is het windpark Q7 in aanbouw met een vermogen van 120 MW. 
Daarnaast zit nog 450 MW ‘in de pijplijn’, dat wil zeggen deze projecten een MEP-beschikking 
hebben gekregen, maar nog niet gebouwd zijn (Menkveld et al., 2007). Het Werkprogramma 
Schoon en Zuinig gaat ervan uit dat voor 2012 nog eens 200 MW extra wordt gerealiseerd 
(VROM, 2007). 
 
Het windenergievermogen dat op zee wordt opgesteld wordt aangesloten op het hoogspannings-
net langs de kust (TenneT, 2005). 
 

3.2.3 Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) 
In een aantal (scenario) studies wordt een prognose gegeven van het opgestelde vermogen voor 
fotovoltaïsche zonne-energie (PV) in Nederland:  
• Optiedocument energie en emissies 2020 (Daniëls et al., 2006): 3000 MWp4 in 2020. 
• WLO-Strong Europe (Farla et al., 2006) en Green4sure (CE, 2007): 600 MWp in 2030. 
• Greenpeace Energy Revolution scenario: 4200 MWp in 2030. 
• Roadmap van Holland Solar (Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie) komt tot 

een opgesteld vermogen van 6000 MWp in 2030 (Holland Sollar, 2005). 
 
De relatief bescheiden groei van het WLO Strong Europe scenario en de Green4sure variant 
daarvan, is gebaseerd op de relatief hoge kosten van deze duurzame energieoptie in vergelijking 
met andere duurzame energiebronnen. Het Optiedocument, dat enkel het potentieel van de optie 

                                                 
4  MWp is het maximale vermogen dat PV-panelen kunnen leveren bij een optimale zoninstraling uitgedrukt in me-

gawatt. 
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verkent, komt tot een potentieel van 3000 MWp. Het Energy Revolution scenario van Green-
peace en de Roadmap van Holland Sollar komen tot grotere potentiëlen. In 2006 bedroeg het 
opgesteld PV vermogen 53 MWp. Een groei naar 6000 MWp komt overeen met een groeitempo 
van 21% per jaar. 
 
De marktgroei van PV wordt voornamelijk bepaald door de mate van overheidsstimulering. 
Zonder deze stimulering zal er enkel sprake zijn van een beperkte ‘autonome’ groei, waarbij een 
minimum van 500 MWp in 2030 niet ondenkbeeldig in. Het nieuwe kabinet zal een nieuw on-
dersteuningsprogramma voor PV introduceren. Dit kan leiden tot een sterkere groei van PV. 
 
PV is een duurzame energie optie die gedistribueerd zal worden toegepast, vooral in de ge-
bouwde omgeving. PV-panelen zullen daarbij voor een groot deel worden aangesloten op elek-
triciteitsinstallaties van afnemers (d.w.z. achter de meter) op laagspanningsnetten.  
 

3.2.4 Elektriciteit uit biomassa  
Biomassa is een energiebron die zowel als mee- of bijstookoptie in kolen- of gascentrales kan 
worden benut, als in een aparte biomassacentrales. Ook een deel van de afvalstromen die in af-
valverbrandingsinstallaties (AVI’s) wordt verbrand wordt als biomassa beschouwd. Daarnaast 
kan uit biomassa biogas worden geproduceerd waarmee elektriciteit wordt opgewekt. 
 
De huidige nieuwbouwplannen voor kolencentrales gaan uit van meestookpercentages voor bi-
omassa van 20 tot 60% (energiebasis). De mate van het meestoken zal in de praktijk afhankelijk 
zijn van de marktomstandigheden, dat wil zeggen van de onderlinge verhoudingen van de 
brandstofprijzen (kolen versus biomassa), de CO2-prijzen en de mate waarin een stimuleringsre-
geling van de overheid waarmee het risico van een eventuele onrendabele top wordt afgedekt. 
Het voordeel van biomassa-inzet in dit soort multi-fuel centrales is de flexibiliteit ten opzichte 
van centrales waarin enkel biomassa wordt verstookt (of vergast). Een centrale met biomassa-
meestook gedraagt zich grotendeels als een conventionele kolencentrale. Deze centrales zullen 
op een aantal locaties langs de kust (Eemshaven, IJmuiden, Maasvlakte, Geertruidenberg, Sloe-
gebied) worden aangesloten op het hoogspanningsnet. 
 
Naast bij- en meestook kan biomassa in elektriciteit worden omgezet in aparte biomassa-
installaties. Voor Nederland is voor 2020 een potentieel berekend van 1000 MW, waarvan een 
gedeelte biogasinstallaties (Menkveld et al., 2007). Op basis van de beschikbare hoeveelheid 
mest ligt het technisch potentieel voor biogasinstallaties boven 1000 MW, maar de schatting 
voor het economisch potentieel blijft onder 500 MW. 
 
In sommige scenariostudies, waarbij het aantal kolencentrales beperkt is, wordt uitgegaan van 
grotere zelfstandige biomassacentrales (Greenpeace, 2006). Het opgestelde vermogen in 2030 is 
dan 2000 MW of meer. 
 

3.2.5 Micro-WKK 
Er bestaan momenteel nogal uiteenlopende en contrasterende beelden over de toepassing van 
micro-WKK systemen in Nederland. Micro-WKK richt zich vooral op de warmte- en elektrici-
teitsvraag in bestaande woningen met een relatief hoge warmtevraag. Het betreft dus een toe-
passing ‘achter de meter’ waarmee in eerste instantie in de elektriciteitsvraag van de woning 
wordt voorzien, maar waarbij ook teruglevering naar het net kan plaatsvinden. 
 
Potentieelschattingen voor micro-WKK: 
• Optiedocument energie en emissies 2020 (Daniëls et al., 2006): tot 10% van huishoudens in 

2020. Dit komt overeen met ongeveer 870 MW. 
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• Platform Nieuw Gas (Werkgroep Decentraal, onderdeel van Platform Nieuw Gas, 2006): 
2000 tot 4000 MW in 2030. 

 
Met het WLO Strong Europe scenario (Farla et al., 2006) als uitgangspunt, is door het Platform 
Duurzame Elektriciteitsvoorziening een projectie gemaakt van een meer duurzame invulling van 
de elektriciteitsproductie (Werkgroep Decentraal, onderdeel van Platform Nieuw Gas, 2006). 
De finale elektriciteitsvraag is echter niet aangepast. In dit SE-D scenario wordt een deel van de 
productie door industriële WKK gesubstitueerd door HRE-ketels (micro-WKK). In 2020 betreft 
dit 12 TWh en in 2040 16 TWh. HRE draaien vooral ‘s winters en industriële WKK meer vol-
continu. Hiermee lijkt echter geen rekening te zijn gehouden. Voor het potentieel is door het 
Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening gebruik gemaakt van de inschatting van het Plat-
form Nieuw Gas: 2000 tot 4000 MW micro-WKK (HRE-ketels) in 2030 en 4000 vollasturen, 
dus 8 tot 16 TWh. Deze potentieelschatting wordt hier overgenomen. 
 
De marktgroei van micro-WKK wordt bepaald door de kostenontwikkeling, de mate en wijze 
van stimulering (o.a. vergroten bekendheid, vergoeding voor aan het net terug geleverde elektri-
citeit, aanscherping energieprestatie coëfficiënt), en de mate waarin potentiële concurrenten 
(verbeterde HR-ketel, elektrische warmtepomp) zich ontwikkelen wat betreft kosten en presta-
ties. Ook veranderingen in de warmtevraag in de huishoudens vormt een belangrijke factor 
(bijv. woningisolatie). Hierdoor zijn de onzekerheden over de rentabiliteit en het potentieel rela-
tief groot. 
 
In combinatie met warmteopslag kan micro-WKK ook elektriciteitsvraagvolgend worden toe-
gepast. Door een groot aantal micro-WKK installaties kan, in combinatie met een intelligente 
regeling, een ‘virtual power plant’ worden gecreëerd die elektriciteit levert op momenten van 
bijvoorbeeld pieklast (zie Paragraaf 3.3 en Hoofdstuk 4.3). 
 
Micro-WKK wordt vanwege de toepassing in (vooral bestaande) woningen aangesloten op (al 
bestaande) laagspanningsnetten.  
 

3.2.6 Grootschalige brandstofcelsystemen  
Een grootschalige STEG geïntegreerd met een hoge temperatuur brandstofcel (Solid Oxide Fuel 
Cell, SOFC) wordt in (Menkveld, 2004) ook als mogelijke optie voor de termijn van 2030 ge-
zien. Deze SOFC-STEG kan tevens met CO2-afvang worden uitgerust. De huidige generatie 
SOFC systemen zijn kleiner dan 1 MW.  
 
Recent heeft de Amerikaanse overheid een R&D-programma gestart met als doel om systemen 
te ontwikkelen die meer dan 100 MW groot kunnen zijn (FuelCell Energy, 2006). Die systemen 
zijn vooral bedoeld om in combinatie met een geïntegreerde kolenvergassingsinstallatie/STEG 
te worden benut. Hoewel het succes van deze R&D-inspanning zeer onzeker is, is de toepassing 
van brandstofcellen in grootschalige stationaire toepassingen denkbaar. In combinatie met een 
modulaire opzet en een gewone, meer flexibel regelbare gasgestookte STEG zouden dergelijke 
installaties ook een redelijke mate van regelbaarheid kunnen hebben. 
 

3.2.7 Kolencentrales met CO2-afvang 
In het scenario’s WLO Strong Europe scenario (Farla et al., 2006) en het Green4sure scenario 
(CE, 2007) wordt uitgegaan van nieuwe kolencentrales met CO2-afvang (Carbon Capture & 
Storage, CCS). Deze zijn deels bedoeld als uitbreiding en deels als vervanging van het bestaan-
de (kolen)park. In deze centrales wordt ook het mee- en bijstoken van biomassa verondersteld 
(20 tot 35% op energiebasis). In Strong Europe scenario betreft het in totaal 5400 MW in 2030 
en in het Green4sure scenario de helft daarvan, 2700 MW. In het Strong Europe scenario is ko-
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lenvergassingstechnologie verondersteld, terwijl in het Green4sure scenario ook poederkoolcen-
trales met CCS worden toegepast. 
 
De groei van het aantal kolen/biomassacentrales met CO2-afvang past in het huidige beleid, dat 
wil zeggen dat het overeenkomt met de plannen van de Europese Commissie en de intenties van 
de Nederlandse overheid. Dat beleid zal ook de belangrijkste factor zijn waarvan de marktgroei 
van centrales met CO2-afvang afhangt. Een andere, daarmee samenhangende factor, is de prijs-
ontwikkeling van CO2-emissierechten. Naar verwachting zullen, mede als gevolg van over-
heidsbeleid, alle nieuwe kolencentrales na 2020 alleen nog met CO2-afvang worden uitgerust. 
Nieuwe kolencentrales die eerder worden gebouwd zullen capture ready worden uitgevoerd zo-
dat deze te zijner tijd alsnog van een CO2-afvanginstallatie kunnen worden voorzien.  
 
Centrales met CO2-afvang zullen als basislastcentrale worden bedreven, omdat het om techni-
sche en economische redenen niet aantrekkelijk is dergelijke centrales op- en af te regelen of 
vaak te starten en te stoppen. CO2-afvang kan mogelijk van invloed zijn op de locatie van de 
centrale omdat er rekening zal worden gehouden met de mogelijkheid om CO2 te kunnen op-
slaan.  
 

3.2.8 Industriële WKK en WKK in de glastuinbouw 
In 2006 bedroeg het opgesteld vermogen van WKK in de industrie 2805 MW en in de tuinbouw 
1841 MW (in 2005 1240 MW). Het potentieel voor WKK in termen van opgesteld vermogen 
dat op de termijn van 2030 in de WLO-scenario’s (Farla et al., 2006) wordt gerealiseerd ligt 
voor de sectoren industrie en tuinbouw gezamenlijk tussen de 8500 MW (Strong Europe) en 
10.000 MW (Global Economy). WKK in de glastuinbouw vertoont thans een sterke groei. Dit 
kan worden verklaard uit het feit dat, in verhouding met de warmtevraag, tegenwoordig WKK-
eenheden worden gerealiseerd met een veel grotere capaciteit waarmee elektriciteitsvraag vol-
gend stroom wordt geproduceerd. Naar verwachting zal in de toekomst het WKK-vermogen in 
de glastuinbouw niet meer veel groter worden. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van con-
currerende opties voor dekking van de warmtevraag (aardwarmte benutting, andere kasconcep-
ten) die een verdere groei van WKK in deze sector zullen beperken. In het Green4sure scenario 
(CE, 2007), waarin de elektriciteitsvraag zich in 2030 op het niveau van 2010 bevindt, groeit 
WKK in de periode 2010-2030 ca. 8% qua elektriciteitsproductie en ca. 45% qua opgesteld 
vermogen. In het WLO Strong Europe Scenario zijn die getallen resp. 4% en 34%. De groei be-
treft vooral de industriële WKK. Deze cijfers impliceren in beide gevallen een forse daling van 
het aantal vollast-/draaiuren (ca. 20%) en een ander inzet gedrag. 
 
De groei van WKK is afhankelijk van de marktomstandigheden (gas- versus elektriciteitsprijzen 
en de CO2-prijs). Het nieuwe kabinet streeft naar een groei van het WKK-vermogen. Een stimu-
leringsregeling waarmee de marktrisico’s voor de investeerder enigszins wordt beperkt, kan aan 
deze groei bijdragen. 
 
WKK in de industrie en de tuinbouw worden hoofdzakelijk aangesloten op de distributienetten. 
Sommige grote industriële WKK-installaties kunnen echter worden aangesloten op de hoog-
spanningsnetten. Verplaatsing van tuinbouw naar nieuwe locaties in Nederland heeft tot gevolg 
dat de groei in deze sector (bijna 50% groei in 2006 t.o.v. 2005) gespreid over Nederland 
plaatsvindt. 
 

3.3 Afstemming van vraag en aanbod 
In toekomstscenario’s waarbij het elektriciteitsaanbod bestaat uit een groot aandeel windvermo-
gen of andere intermitterende energiebronnen zal, in vergelijking met de huidige situatie, een 
grotere behoefte bestaan aan elektriciteitsproductievermogen waarvan de capaciteit zowel tech-
nisch als economisch goed kan worden geregeld (flexibele capaciteit). Door ontwikkelingen op 
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de elektriciteitsmarkt waarbij de momentane kosten van elektriciteitsproductie aan afnemers 
worden doorgegeven (bijv. met behulp van intelligente meters) zal in de toekomst ook de vraag-
zijde kunnen worden betrokken bij de vraag- en aanbodafstemming. Nu gebeurt dit al in beperk-
te mate door WKK-installaties en bepaalde industriële elektriciteitsvraag. 
 
Tijdschalen 
Bij de vraag- en aanbodafstemming kan onderscheid worden gemaakt in vier tijdschalen: 
1. Seconden tot minuten: corrigeren van afwijkingen in de vraag-aanbodbalans binnen 15 se-

conden tot enkele minuten. Bij een te gering aanbod ten opzichte van de vraag daalt de net-
frequentie, terwijl bij een te groot aanbod de netfrequentie toeneemt. De correctie wordt ge-
heel automatisch uitgevoerd door grootschalige thermische centrales (zogenoemde primaire 
regeling). Doel is om de netfrequentie op 50 Hz te handhaven.  

2. Ca. 1 tot 15 minuten: corrigeren van afwijkingen in de vraag-aanbodbalans binnen 15 minu-
ten. De systeembeheerder heeft hier als doel afwijkingen met de geplande uitwisseling met 
buitenlandse elektriciteitsystemen (zogenoemde control areas) te corrigeren. Hiervoor wordt 
regelvermogen ingezet (secundaire regeling). In Nederland worden hier thans vooral thermi-
sche centrales voor gebruikt die hun productie relatief snel kunnen aanpassen (bijv. gascen-
trales). 

3. 15 minuten - enkele uren: aanpassen elektriciteitsproductie vanwege veranderingen in vraag- 
en aanbodpatronen. Elektriciteitsproductie en -vraag zijn gepland in blokken van 15 minuten. 
Aanpassingen van de elektriciteitsproductie aan veranderingen in het vraagpatroon (en ver-
anderingen in het aanbod, bijvoorbeeld die van windenergie) wordt thans voornamelijk ge-
daan door de productie van thermische centrales te regelen (zogenoemde ramping). Elektri-
citeitsbedrijven zorgen hier zelf voor. Een eventueel verschil tussen de totale elektriciteits-
vraag met het totale aanbod wordt gecorrigeerd door de systeembeheerder met behulp van 
het reservevermogen (tertiaire regeling). 

4. Meerdere uren tot een etmaal: aanpassing van elektriciteitsproductie aan het vraagniveau. 
De vraag naar elektriciteit is overdag groter dan ‘s nachts en in de weekenden en op feestda-
gen kleiner dan op werkdagen. De elektriciteitsproductie wordt door producenten aangepast 
aan het vraagniveau door centrales aan- en af te schakelen. 

 
Vraag naar flexibele capaciteit 
De toename van elektriciteitsproductie uit intermitterende bronnen heeft in principe gevolgen 
voor vraag- en aanbodafstemming voor alle vier tijdschalen. In het Nederlandse elektriciteits-
systeem en de daaraan gekoppelde control areas zullen evenwel tot 2030 naar verwachting nog 
voldoende elektriciteitscentrales aanwezig zijn om de netfrequentie in stand te houden.  
 
De onzekerheden over de exacte hoeveelheid productie uit intermitterende bronnen heeft vooral 
consequenties voor de capaciteit (vermogen en/of belasting) die kan worden bijgeregeld op de 
termijn van enkele minuten tot enkele uren. In de hierboven genoemde 4 tijdschalen gaat het dus 
vooral om de capaciteit van de 2e en 3e tijdschaal. Ondanks verbeteringen in de voorspellingen 
van de windproductie zal de behoefte aan deze flexibele capaciteit aanzienlijk groter worden bij 
een toename van windenergie van meerdere duizenden megawatts (De Boer et al., 2007; Gi-
bescu, 2006). Andere studies naar integratie van windenergie (Porter, 2007) geven aan dat bij 
hoge penetraties van windvermogen (20%-25% op energiebasis) de additionele behoefte aan dit 
regelvermogen beperkt kan zijn tot in de orde van 1% van het totaal opgestelde windvermogen 
indien het windvermogen over een groter gebied verspreid wordt.  
 
Windenergie heeft ook consequenties voor de aanpassing van productie aan het vraagniveau (4e 
tijdschaal). Wanneer windenergie aanwezig is in de dalperioden zal de overige productie verder 
moeten worden verlaagd, terwijl bij afwezigheid van windenergie in de piekperiode de overige 
productie moet worden verhoogd (of belasting moet worden verminderd). 
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Economische aspecten 
De grootschalige elektriciteitscentrales die zijn voorzien van een frequentieregeling (primaire 
regeling) worden daarvoor niet gecompenseerd.  
 
Voor de vraag/aanbodafstemming in de 2e en 3e categorie worden thans in Nederland voorname-
lijk thermische centrales gebruikt (d.w.z. kolen- en gascentrales). Een groot deel van de aanpas-
singen van de productie van thermische centrales vindt plaats binnen het porfolio van elektrici-
teitsbedrijven om het vraagpatroon te volgen en afwijkingen in de eigen productie te corrigeren. 
Ook wordt flexibele capaciteit aangeboden op de markt voor regel- en reservevermogen. De 
systeembeheerder gebruikt deze capaciteit voor de balanshandhaving. De waarde van de flexi-
bele capaciteit wordt bepaald door de operationele kosten van op- en afregelen van thermische 
capaciteit (ramping costs). De biedingen op de markt voor regel- en reservevermogen - die ho-
ger zullen liggen dan de operationele kosten - geven een indicatie van de marktwaarde van de 
flexibele capaciteit. Verondersteld mag worden dat bij toename van de vraag naar flexibele ca-
paciteit de marktwaarde zal stijgen. 
 
De aanwezigheid van windproductie in de dalperioden en afwezigheid in de piekperioden zal 
gevolgen hebben voor de elektriciteitsmarktprijzen en waarschijnlijk leiden tot een toename van 
de prijsverschillen tussen piek- en off-piekperioden op de day-ahead markt.  
 
Alternatieven 
In Paragraaf 2.3 zijn innovatieve technologieën geïdentificeerd die alternatieven kunnen vormen 
voor vraag/aanbod afstemming op alle vier genoemde tijdschalen. De innovatieve technologieën 
zijn op grond van hun technische karakteristieken voor bepaalde tijdsperioden meer geschikt 
dan voor anderen.  

Tabel 3.2 Mate van ‘geschiktheid’ van alternatieven voor flexibele capaciteit bij verschillende 
tijdschalen 

Seconden - 
minuten 

1 minuut -  
15 minuten 

Enkele uren 8 - 24 uur Alternatieven  

Primaire  
regeling 

Secundaire 
regeling 

Veranderingen 
vraag/aanbod-

patroon en tertiaire 
regeling 

Nacht/dag  
variatie 

Vliegwiel ++ ++++   
Regelbaar windvermogen + ++++ ++  
Virtual Power Plant 
(WKK, vraagsturing) + ++++ ++  

Opslag in (plug-in hybride) 
elektrische voertuigen  ++ ++++ +++ ++ 

Grootschalige opslag + ++ +++ ++++ 
Buitenlandse capaciteit via 
interconnecties  

+++ +++* +++* ++++ 
* Onder voorwaarde van verdere integratie van het Noordwest Europese elektriciteitsysteem. 
 
De alternatieven zullen moeten concurreren met de thermische centrales, die nu worden ingezet 
als flexibele capaciteit in de verschillende tijschalen, maar ook onderling. Het is nu (nog) niet 
goed mogelijk om aan te geven in welke mate de genoemde alternatieven in de toekomst ingezet 
zullen worden als flexibele capaciteit. Dit hangt af van de kosten van de alternatieven in ver-
houding tot die van thermische centrales, maar ook van de institutionele aspecten. Het is bij-
voorbeeld niet zeker of elektriciteitsbedrijven bepaalde alternatieven in hun portfolio zullen op-
nemen wanneer deze concurreren met hun eigen centrales. Ook kunnen de regels rond pro-
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grammaverantwoordelijkheid en de toegang tot de markt voor regel- en reservevermogen bepa-
lend zijn voor de mogelijke ontwikkeling van de alternatieven. De alternatieven worden hierna 
kort beschreven. 
 

3.3.1 Vliegwielopslag 
In back-up systemen (UPS) worden vliegwielen al commercieel toegepast om een korte periode 
te overbruggen voordat een generator opgestart kan worden. Recent zijn er vliegwielen ontwik-
keld met een grotere opslagcapaciteit en opslagduur die ook als regelvermogen ingezet kunnen 
worden. Door TSO’s in de Verenigde Staten (in Californië en New York) worden pilotprojecten 
uitgevoerd om vliegwielen voor deze toepassing te testen (Beaconpower, 2007). 
 

3.3.2 Regelbaar windvermogen  
Een windturbine is technisch in staat om snel op- en af te regelen door het wijzigen van de stand 
van de turbinebladen. Dit vermindert echter de opbrengst uit de verkoop van windenergie en uit 
de eventuele ondersteuningsregeling (feed-in tarief) en zal daarom alleen toegepast worden bij 
de juiste prikkels. Wanneer windvermogen rendabel wordt en geen ondersteuning meer behoeft 
kan het voor de exploitant van windenergie aantrekkelijk worden om met windparken regelver-
mogen te leveren.  
 
Bij een forse toename van windenergie (meer dan 5000 MW) kan gedurende een paar honderd 
uur per jaar een probleem ontstaan met de inpassing van windenergie. Basislastcentrales, zoals 
kolencentrales (mogelijk uitgerust met CO2-afvang), kunnen in perioden met lage elektriciteits-
vraag hun productie niet eenvoudig aanpassen. Er kan dan een overschot aan elektriciteit ont-
staan waardoor de marktprijs mogelijk naar nul zakt (in principe zou die zelfs negatief kunnen 
worden). Wanneer dit niet leidt tot export van stroom (bijvoorbeeld omdat ook in het buitenland 
veel windenergie wordt aangeboden), kan het voor windenergie-exploitanten aantrekkelijk zijn 
om hun productie te verminderen met als gevolg dat de elektriciteitsmarktprijs stijgt. 
 

3.3.3 Virtuele elektriciteitscentrales (VPP) 
Het elektriciteitsaanbod van kleinschalige elektriciteitsproductie, zoals decentrale WKK-
installaties, kan worden geaggregeerd en gezamenlijk op de elektriciteitsmarkt worden aange-
boden. Dit wordt ook wel aangeduid als virtual power plants (VPP). Gespecialiseerde bedrijven 
(zogenoemde agregators) die zich toe leggen op deze vorm van dienstverlening zullen proberen 
de opbrengsten van het kleinschalige aanbod te maximaliseren. Naast het op de markt brengen 
van de elektriciteit, zal ook flexibiliteit worden geleverd. Kleine installaties kunnen hiervoor 
worden aan- en afgeschakeld. Ook kan flexibiliteit worden geleverd door WKK-installaties met 
een warmtebuffer of met een regelbare warmtekrachtverhouding (d.w.z. dat bij een zelfde 
warmtevraag de stroomproductie kan worden verhoogd of verlaagd). De totale capaciteit aan 
warmtekrachtinstallaties in de industrie in tuinbouwsector bedraagt nu ca. 4600 MW (zie Para-
graaf 3.2.8). In de toekomst kan dit toenemen met 1000 tot 7000 MW, afhankelijk van het toe-
komstscenario (zie Paragraaf 4.2). In het laatste cijfer is dan ook micro-WKK opgenomen.  
 
Installaties en apparaten met een substantiële elektriciteitsvraag en installaties die gebruik ma-
ken van een (warmte of koude) buffer kunnen soms voor een beperkte tijd worden uitgescha-
keld. Voorbeelden zijn vrieshuizen, elektrische warmtepompen, elektrische boilers, airconditio-
ning en pompen. Deze belasting kan ook worden geaggregeerd en via een virtuele elektriciteits-
centrale (VPP) als flexibele capaciteit worden aangeboden. In een studie van Deloitte is het on-
benutte potentieel aan afschakelbare vraag geschat op 730 MW (Deloitte, 2004). Daarnaast is 
ook 625 MW aan noodstroomcapaciteit nog niet benut.  
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3.3.4 Elektriciteitsopslag in plug-in hybride elektrische voertuigen  
Plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s) zijn voorzien van accu’s waarin een hoeveel-
heid elektriciteit van enkele kWh tot 10 kWh kan worden geladen. De voertuigen worden hier-
voor aangesloten op het elektriciteitsnet. Het laden van plug-in hybride voertuigen kan zodanig 
worden gestuurd dat dit plaatsvindt bij lage marktprijzen (d.w.z. als het elektriciteitsaanbod in 
verhouding tot de vraag relatief groot is) en kan hierdoor een bijdrage leveren aan de 
vraag/aanbod afstemming. Indien gedurende de tijd dat voertuigen op het net zijn aangesloten, 
naast het laden ook teruglevering aan het net mogelijk wordt gemaakt (men spreekt dan van Ve-
hicle to Grid, V2G) is feitelijk sprake van gedecentraliseerde elektriciteitsopslag.  
 
In 2030 zal mogelijk 40 tot 50% van het personenwagenpark bestaan uit PHEV’s (zie Paragraaf 
3.1.3). Uitgaande van een energieopslagcapaciteit van de accu van 10 kWh, is hiermee een op-
slagpotentieel van enige tientallen GWh beschikbaar. Voorwaarde voor een betrouwbaar ge-
bruik van deze gedistribueerde elektriciteitsopslag is, dat PHEV eenvoudig op het net kunnen 
worden aangesloten en het voor gebruikers economisch aantrekkelijk is om hun PHEV voor 
elektriciteitsopslag beschikbaar te stellen. Immers, als de drempel voor het aansluiten hoog is en 
de prikkel om ervan te profiteren laag, neemt de betrouwbaarheid van deze vorm van elektrici-
teitsopslag in het elektriciteitsysteem af.  
  

3.3.5 Grootschalige opslag 
In tegenstelling tot veel buitenlandse elektriciteitsystemen, heeft het Nederlandse elektriciteits-
ysteem niet de beschikking over energieopslag in de vorm van een pompaccumulatie. Mede met 
het oog op de integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem bestaan er 
thans enkele initiatieven voor het realiseren van grootschalige elektriciteitsopslag: 
• Energie-eiland (Lievense/Kema, 2007): Een eiland in de Noordzee waarin het niveau van 

een waterbekken wordt gevarieerd tussen -32 en -40 meter. Het vermogen bedraagt 1500 
MW en de opslagcapaciteit 20.000 MWh. Er wordt uitgegaan van een cyclus per dag. 

• Ondergrondse pompaccumulatie centrale (Initiatiefgroep OPAC, 2007): Op een diepte van 
1400 meter wordt een waterreservoir gerealiseerd (benedenreservoir). Water wordt vanuit 
een bovenreservoir (30 ha) via schachten naar turbines (1400 MW) bij het benedenreservoir 
gevoerd. De opslagcapaciteit is 8000 MWh. 

 
Naast deze twee initiatieven voor een pompaccumulatiesysteem zou in Nederland ook een com-
pressed air energy storage (CAES) installatie kunnen worden gerealiseerd (KEMA, 2007). 
Hierbij wordt lucht gecomprimeerd en in een ondergronds reservoir opgeslagen (bijv. een zout-
koepel). De luchtdruk in het reservoir varieert tussen 45 en 80 bar. De typische productiecapaci-
teit van een CAES is 300 MW en de opslagcapaciteit van 3600 MWh. 
 

3.3.6 Buitenlandse capaciteit via interconnectors 
Buitenlandse productiecapaciteit is nu alleen beschikbaar voor dag/nachtvariaties omdat de uit-
wisseling met het buitenland een dag van te voren moet worden gepland. Indien ook intraday 
handel met het buitenland mogelijk wordt, kan buitenlandse productiecapaciteit (of eventueel 
belasting) ook worden ingezet bij het volgen van vraag- en aanbodpatronen. Buitenlandse capa-
citeit zou dan in principe ook op de markt voor regel- en reservevermogen kunnen worden aan-
geboden en een rol spelen bij de secundaire en tertiaire regeling. Hiervoor is internationale co-
ordinatie nodig van de balanshandhaving. 
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4. Beoordeling scenario’s 

In het vorige hoofdstuk is de mogelijke ontwikkeling beschreven van een aantal innovatieve 
technologieën voor de toekomstige Nederlandse vraag naar en het aanbod van elektriciteit en de 
afstemming daartussen. In dit hoofdstuk wordt deze mogelijke ontwikkeling vergeleken met de 
kwantificering van vier TenneT-scenario’s voor de lange termijn ontwikkeling van het elektrici-
teitstransportnet. De scenario’s zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor het Kwaliteits- en Capaci-
teitsplan 2006-2012 (Van der Lee, 2006) en hebben een tijdhorizon tot 2030. Rekening wordt 
gehouden met externe ontwikkelingen met betrekking tot het milieu en marktwerking. De kwan-
tificering van de vier TenneT-scenario’s is samengevat in bijlage A. De vier scenario’s worden 
als volgt aangeduid: 
1. ‘Groene revolutie’: in dit scenario wordt uitgegaan van een duurzame samenleving en een 

vrije mondiale markt. 
2. ‘Duurzame transitie’: in dit scenario wordt uitgegaan van een duurzame samenleving en een 

sterk gereguleerde markt die regionaal georiënteerd is (protectionisme). 
3. ‘Geld regeert’: in dit scenario wordt uitgegaan van een energiehuishouding die afhankelijk 

blijft van fossiele brandstoffen en is sprake van een vrije mondiale markt. 
4. ‘Nieuwe burchten’: in dit scenario wordt uitgegaan van een energiehuishouding die afhanke-

lijk blijft van fossiele brandstoffen en is sprake van een sterk gereguleerde markt die regio-
naal is georiënteerd (protectionisme). 

 
In dit hoofdstuk wordt voor de vier scenario’s nagegaan: 
• In hoerverre de uitwerking van de scenario’s consistent is. 
• Welke technologieën denkbaar en plausibel zijn binnen de context van het scenario, met na-

me wat betreft de innovatieve technologieën. 
• Wat de maximaal denkbare marktgroei is voor elke technologie op de termijn van 2030 en 

binnen de betreffende scenariocontext. 
• Of er randvoorwaarden zijn aan de combinatie van een aantal technologieën. 
 
De TenneT-scenario’s zijn ontwikkeld met als doel het bepalen van de toekomstige maximale 
belasting op het elektriciteitstransportnet. Daarbij worden van bepaalde ontwikkelingen een ‘re-
alistisch extreem’ ingeschat om zo inzicht te krijgen in de consequenties voor de piekbelastin-
gen in het transportnet. Zelfs in scenario’s waarbij de nadruk ligt op energiebesparing en een 
beperkte groei van de elektriciteitsvraag kan daardoor nog een aanzienlijke groei van het opge-
stelde productievermogen plaatsvinden. De TenneT-scenario’s wijken hierdoor af van scena-
rio’s die voor andere doeleinden worden gemaakt, bijvoorbeeld de scenario’s uit de WLO-
studie, waarbij naar een meer realistische inschatting van de ontwikkeling wordt gestreefd. 
 
Bij de hier gepresenteerde beoordeling van de TenneT-scenario’s wordt het principe van het 
‘realistisch extreem’ gevolgd. De verwachte uitbreiding van de interconnectiecapaciteit en de 
extreme belastingsituaties die zich in een jaar kunnen voordoen zijn niet beoordeeld. 
 
In de navolgende paragrafen wordt eerst de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag beschouwd 
(Paragraaf 4.1), waarna een beoordeling volgt van de invulling van het elektriciteitsaanbod (Pa-
ragraaf 4.2). Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de afstemming tussen vraag en aanbod 
in de scenario’s (Paragraaf 4.3). 
 

4.1 Elektriciteitsvraag 
Voor de capaciteit van het elektriciteitstransportnet is de ontwikkeling van de gemiddelde elek-
triciteitsvraag minder van belang. Bepalend is de ontwikkeling van de maximale belasting en de 
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plaats van deze belasting ten opzichte van de elektriciteitsproductie. In de kwantitatieve uitwer-
king van de vier TenneT-scenario’s wordt er van uitgegaan dat de ontwikkelingen bij het (fi-
naal) elektriciteitsverbruik zich uiteindelijk vertaalt in een groei van het belastingsniveau.  
 
In de meeste energiescenario’s worden geen veronderstellingen gedaan over de groei van de be-
lasting, maar wel over die van de elektriciteitsvraag. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op 
projecties van de elektriciteitsvraag en daarna wordt het verband met het belastingniveau be-
sproken. 
 
Groei elektriciteitsvraag 
De gemiddelde groei van het finale elektriciteitsverbruik in Nederland in de periode 1990-2006 
bedroeg 2,4% per jaar. In meer recente jaren (2000-2006) is de gemiddelde groei gedaald naar 
1,6% per jaar. Door extra energiebesparing zouden deze groeipercentages kleiner kunnen wor-
den met op termijn een mogelijke stabilisering van de elektriciteitsvraag of zelfs een daling. 
 
In Tabel 4.1 worden een overzicht gegeven van de veronderstelde groei van de elektriciteits-
vraag in verschillende scenario’s. De scenario’s uit de Welvaart en Leefomgeving studie zijn 
trendscenario’s, evenals de TenneT-scenario’s. Dat wil zeggen dat deze scenario’s geen speci-
fieke beleidsdoelstellingen als uitgangspunt hebben. Dat ligt anders bij de andere drie scena-
rio’s. Daarmee worden forse CO2-reducties beoogd: Green4sure in 2030 -50% t.o.v. 1990; 
Energy Revolution in 2030 -54% t.o.v. 1990 en Smart Energy Mix in 2025 -10 tot -35% t.o.v. 
1990. De groei van de elektriciteitsvraag in de twee beleidsintensiverende scenario’s Geen4sure 
en Energy Revolution liggen aanmerkelijk lager dan die in de trendscenario’s en in het Smart 
Energy Mix scenario. 

Tabel 4.1 Geprojecteerd gemiddelde jaarlijkse groei van het finaal elektriciteitsverbruik voor 
de periode 2010-2030 

Scenario Jaarlijkse groei elektriciteitsvraag 
Welvaart en Leefomgeving (Farla et al., 2006) [%] 
• Global Economy 1,7 
• Strong Europe 1,0 
• Regional Communities 0,5 
• Transatlantic Markets 1,1 
Green4Sure* (CE, 2007) 0,1 
Energy Revolution (Greenpeace, 2006) 0,0 
Smart Energy Mix (KIVI/NIRIA, 2006) 1,3** 
*  Beleidsvariant van het WLO Strong Europe scenario. 
** Periode 2005-2025. 
 
Groei belasting 
In een publicatie van de SEP (SEP, 1994) is de relatie tussen de elektriciteitsvraag en belasting 
geanalyseerd. De maximale belastingpiek vertoont van jaar tot jaar sterke fluctuaties. Een meer 
betrouwbare maat voor de belastingontwikkeling is de 95% percentiel waarde (95% van alle be-
lastingpieken). Op basis van cijfers uit de periode 1970-1990 is een sterke correlatie gevonden 
(correlatiecoëfficiënt van 0,9923) tussen de jaarlijkse - door SEP waargenomen - elektriciteits-
vraag en de 95% percentiel waarde van de maximale belasting. In Figuur 4.1 wordt dit verband 
getoond, waarbij de datareeks is uitgebreid tot en met 2006 (alleen data van 1999 en 2000 ont-
breken). Zoals uit het figuur blijkt zet het verband tussen jaarlijkse door TenneT waargenomen5 

                                                 
5  Hierbij moet worden opgemerkt dat het door TenneT waargenomen elektriciteitsverbruik niet overeenkomt met de 

door CBS waargenomen verbruikscijfers. Door een andere definitie en verschillen in dekkingsgraad komen de 
TenneT-cijfers iets lager uit. 
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elektriciteitsvraag en de 95% percentiel waarde van de maximale belasting zich na 1990 voort 
(correlatiecoëfficiënt van 0,9975).  
 
De veronderstellingen in de TenneT-scenario’s over de toename van de belasting staan weerge-
geven in Tabel 4.2. Op basis van 95% percentiel waarde voor de 2e helft van 2006 (15.808 MW) 
en de veronderstelde belastinggroei is voor de verschillende scenario’s een schatting gemaakt 
van de 95% percentiel waarde van de piekbelasting in 2030.  

Tabel 4.2 Geprojecteerde toename piekbelasting in TenneT-scenario’s 
TenneT-scenario’s Jaarlijkse groei 

maximale belasting
[%] 

Veronderstelde 
piekbelasting in 2030

[MW] 

Veronderstelde 95% 
percentiel waarde in 2030

[MW] 
• Groene revolutie 2 30.000 24.400 
• Duurzame transitie 1 24.000 20.100 
• Nieuwe burchten 0 20.000 15.800 
• Geld regeert 3 36.000 32.100 
 
Voor de TenneT-scenario’s Groene revolutie en Duurzame transitie lijkt een gemiddelde groei 
van de elektriciteitsvraag 1% per jaar (overeenkomend met die van het Strong Europe scenario) 
een redelijke veronderstelling en voor Geld regeert en Nieuwe burchten een groei van gemid-
deld 1,7% per jaar (overeenkomend met die van Global Economy). Uit Figuur 4.1 blijkt dat de 
datapunten voor het Duurzame transitie scenario dan op de gevonden trendlijn komt te liggen. 
Bij Groene revolutie en Geld regeert neemt de belasting sterker toe dan de groei van de elektri-
citeitsvraag. Bij het Nieuwe burchten scenario neemt de belasting niet toe, maar de elektrici-
teitsvraag wel. Bij een lagere gemiddelde groei van de elektriciteitsvraag schuiven de datapun-
ten voor de scenario’s naar links en bij een hogere groei naar rechts. Een variatie in de groei van 
de elektriciteitsvraag met 0,25% is in de figuur aangegeven.  
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Figuur 4.1 Relatie tussen elektriciteitsvraag en belasting op basis van historische gegevens 

(SEP, TenneT) en bij projecties voor 2030 
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Invloed innovatieve technologie 
In Paragraaf 3.1 is een drietal innovatieve technologieën beschreven (elektrische warmtepom-
pen, airconditioning, plug-in hybride voertuigen) die consequenties kunnen hebben voor de 
ontwikkeling van de elektriciteitsvraag en de maximale belasting van het elektriciteitsnet. De 
inschattingen die voor deze technologieën zijn gemaakt ten aanzien van de toename van de be-
lasting in 2030 (realistisch extreem) zijn in Tabel 4.3 samengevat. 

Tabel 4.3 Toename van de belasting door marktintroductie en groei van innovatieve 
technologieën bij de elektriciteitsvraag (realistisch extreem) 

 Toename van de belasting in 2030 
Elektrische warmtepompen  
• Huishoudens (nieuwbouw) 4000 MW 
• Utiliteit 1500 MW 
Airconditioning  
• Huishoudens (bestaande bouw) 3000 MW 
Plug-in hybride voertuigen  
• Overdag 1000-2000 MW 
• ’s Nachts 3000-5000 MW 
 
Toepassing van de drie technologieën kan in 2030 leiden tot een stijging van de piekbelasting 
van ongeveer 7000 MW (winter, overdag) wanneer de ontwikkelingen zich gezamenlijk voor-
doen (realistisch extreem). Dat komt overeen met een stijging van de maximale belasting met 
gemiddeld ongeveer 1,5% per jaar. Deze mogelijke groei van de maximale belasting komt bo-
venop de verandering (stijging of daling) van de elektriciteitsvraag/belasting als gevolg van de-
mografische, sociale en economische ontwikkelingen, andere technologische innovaties (o.m. 
besparing) en energiebeleid. Met deze groei moet vooral rekening worden gehouden in de meer 
duurzame scenario’s (Duurzame transitie en Groene revolutie), omdat toepassing van elektri-
sche warmtepompen en plug-in hybride auto’s, ondanks een toename van de elektriciteitsvraag, 
bijdragen aan energiebesparing en CO2-emissiereductie (er is dan sprake van toenemende elek-
trificatie van de energievoorziening). Airconditioning zal vooral groeien in de ‘fossiele’ scena-
rio’s (Nieuwe burchten en Geld regeert) en minder in de duurzame scenario’s. Groei van air-
conditioning draagt vooral bij aan de toename van de piekbelasting in de zomerperiode.  
 
Een groei van de piekbelasting met 1% per jaar gecombineerd met een groei van de elektrici-
teitsvraag met 1% per jaar resulteert in een ontwikkeling die ongeveer overeenkomt met de his-
torische trend in Figuur 4.1. Dat wil zeggen dat, in een scenario waarbij sprake is van een toe-
nemende elektrificatie in combinatie met energiebesparing, dit er voor zorgt dat piekbelasting 
meer stijgt dan de elektriciteitsvraag. Het Groene revolutie scenario beschrijft zo’n mogelijke 
ontwikkeling. Als de elektrificatie niet of minder tot stand komt, dan zal de groei van de belas-
ting mogelijk geringer zijn, waardoor de ontwikkeling meer overeenkomt met de historische 
trend. De veronderstelde ontwikkeling van de belasting in de TenneT-scenario’s Groene revolu-
tie en Duurzame transitie zijn dus beide mogelijk. 
 
In de twee andere TenneT-scenario’s (Nieuwe burchten en Geld regeert) neemt de elektriciteits-
vraag mogelijk sterker toe. In Nieuwe burchten blijft de piekbelasting op het niveau van 2003-
2006, terwijl in Geldt regeert de piekbelasting sterk stijgt. Behoudens de ontwikkeling van air-
conditioning, die waarschijnlijk geen invloed heeft op de jaarlijkse maximale belasting (die zich 
in de winter voordoet), kunnen voor deze scenario’s geen andere technologische ontwikkelingen 
worden geïdentificeerd die een sterke toename van de piekbelasting zou kunnen veroorzaken. 
Aan de andere kant moet er rekening mee worden gehouden dat de toename van de maximale 
belasting in de toekomst geen gelijke tred houdt met die van de elektriciteitsvraag en dat de 
piekbelasting relatief sterk toeneemt (Geld regeert) of juist niet (Nieuwe burchten).  
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4.2 Elektriciteitsaanbod 
Brandstofmix elektriciteitsproductie 
Binnen de veronderstelde ontwikkelingen van de TenneT-scenario’s zullen bepaalde vormen 
van elektriciteitsopwekking worden gestimuleerd en andere juist minder aantrekkelijk worden. 
Op basis van de scenariobeschrijvingen (story lines) is in deze studie eerst een plausibele elek-
triciteitsproductiemix bepaald, rekening houdend met de technologische innovaties aan de aan-
bodzijde. Daarna zijn verschillen met de invulling van TenneT vastgesteld. Tabel 4.4 toont een 
kwalitatieve vergelijking tussen de bepaalde plausibele mix en de invulling door TenneT. Een 
meer kwantitatieve vergelijking staat in Tabel 4.5 samengevat. Een nadere toelichting voor elk 
van de vier scenario’s wordt in de subparagrafen gegeven. Eerst volgt hieronder nog enkele 
meer algemene constateringen. 
 
Vervanging en uitbreiding vermogen 
In drie van de scenario’s wordt verondersteld dat er 11.000 MW bestaand vermogen in de peri-
ode tot 2030 vervangen gaat worden (op basis van 40 jaar levensduur). In het andere scenario 
(Nieuwe burchten) slechts 6 GW (na 50 jaar levensduur). In de meer duurzame scenario’s 
Groene revolutie en Duurzame transitie zal door stimulering van nieuwe innovatieve technolo-
gie oudere, relatief minder efficiënte centrales eerder overbodig kunnen worden en worden ge-
sloten. De omvang van dit oudere productievermogen zou in deze twee scenario’s groter kunnen 
zijn dan 11.000 MW.  
 
Ontbreken AVI’s 
In de scenario’s lijkt het huidige vermogen van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) niet opge-
nomen. Dit opwekkingsvermogen bedraagt nu ca. 450 MW en groeit in de scenario’s van de 
Welvaart en Leefomgeving studie tot 570 MW in 2030. 
  
Omvang basislast vermogen  
Kolencentrales, kerncentrales en een groot deel van het warmtekrachtvermogen worden ingezet 
als basislastvermogen. In de toekomst, wanneer het windvermogen relatief sterk is gegroeid, zal 
de behoefte aan basislastvermogen afnemen. Fluctuaties in het windvermogen zullen zich ook 
‘s nachts voordoen. Deze fluctuaties moeten worden opgevangen door flexibel vermogen (gas-
centrales, flexibele WKK), elektriciteitsopslag of vraagresponse. De binnenlandse vraag naar 
basislastvermogen zal hierdoor kleiner worden. Afhankelijk van de concurrentieverhouding met 
het buitenland kan een eventueel overschot aan basislastvermogen worden geëxporteerd. 
 
Conventioneel vermogen versus intermitterend vermogen 
In de TenneT-scenario’s met een forse groei van intermitterende hernieuwbare opwekking vindt 
ook een aanzienlijke uitbreiding van het grootschalig thermisch productievermogen plaats. In de 
CPB/ECN-studie ‘Windenergie op de Noordzee’ (De Vries, 2005) is uitgerekend dat de capaci-
ty credit6 voor de totale windcapaciteit grofweg tussen de 20 en 30 procent ligt. De waarde is 
afhankelijk van het aandeel wind in de totale capaciteit. Een hoger aandeel geeft een lagere ca-
pacity credit. Als rekening wordt gehouden met deze capacity credit en ook met alternatieve op-
ties om te reageren op de invloed van intermitterend vermogen op de vraag/aanbod balans (zie 
Paragraaf 3.3) zou mogelijk minder thermisch productievermogen nodig zijn. 

                                                 
6  Capacity credit is het deel van de productiecapaciteit dat, op basis van waarschijnlijkheid, beschikbaar is op het 

moment van de maximale piekbelasting  
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Tabel 4.4 Plausibele brandstofmix elektriciteitsopwekking, in vergelijking met invulling 
TenneT (kwalitatief) 

Scenario Plausibele opwekkingsmix  Afwijkingen t.o.v. invulling TenneT 
Groene Revolutie • Windenergie 

• Fotovoltaïsche zonne-energie 
(PV) 

• Biomassa  
• Kolen/biomassa met CO2-afvang
• Gas (STEG, brandstofcel) 
• WKK (industrie, tuinbouw) 
• Micro-WKK 

• Meer windenergie 
• Meer zonne-energie 
• Minder grootschalige 

gascentrales 
• Minder kolencentrales 
• Wel industriële/tuinbouw WKK 
• Minder micro-WKK  
• Geen kernenergie 

   
Duurzame Transitie • Windenergie 

• Fotovoltaïsche zonne-energie 
(PV) 

• Biomassa  
• Kolen/biomassa met CO2-afvang
• Poederkoolcentrale 
• Gas (STEG, brandstofcel) 
• WKK (industrie, tuinbouw) 
• Micro-WKK 

• Meer windenergie op zee 
• Minder windenergie op land 
• Minder biomassa in aparte 

centrales 
• Meer kolencentrales 
• Minder grootschalige 

gascentrales 
• Wel grootschalige 

brandstofcelsystemen 
   
Nieuwe Burchten • Windenergie 

• Fotovoltaïsche zonne-energie 
(PV) 

• Poederkoolcentrale 
• Gas (STEG, brandstofcel) 
• WKK (industrie, tuinbouw) 
• Kernenergie 

• Geen windenergie op zee 
• Wel zonne-energie 
• Minder grootschalige 

gascentrales 
• Meer kolencentrales 
• Wel industriële/tuinbouw WKK 

   
Geld Regeert • Windenergie 

• Fotovoltaïsche zonne-energie 
(PV) 

• Poederkoolcentrale 
• Gas (STEG, brandstofcel) 
• WKK (industrie, tuinbouw) 
• Kernenergie 

• Geen windenergie op zee 
• Wel zonne-energie 
• Poederkool in plaats van 

kolenvergassing  
• Meer kolencentrales 
• Minder grootschalige 

gascentrales 
• Wel industriële/tuinbouw WKK 
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Tabel 4.5 Vergelijking plausibele productiemix met TenneT invulling 

 Groene revolutie Duurzame 
Transitie 

Nieuwe burchten Geld regeert 

 Deze 
studie 

TenneT Deze 
studie 

TenneT Deze 
studie 

TenneT Deze 
studie 

TenneT

Piekbelasting   30.000   24.000   20.000   36.000 
         
Hernieuwbaar (totaal)             
• Windenergie op zee 9.000 6.000 6.000 3.500  1.000  2.000 
• Windenergie op land  4.000 4.000 3.000 3.500 2.000 2.000 2.000 3.000 
• PV 6.000 4.000 4.000 4.000 500  500  

Totaal intermitterend
vermogen

19.000 14.000 13.000 11.000 2.500 3.000 2.500 5.000 

        
• Biomassa (stand-alone, 

incl. biogas) 
1.000  2.000 4.000     

         
Fossiel (uitbreiding en 
vervanging)         

• KV-STEG met biomassa 
(met CCS) 

2.600 3.000 2.000     4.600 

• Poederkool  1.600   4.000 3.000 10.000  
• Gas STEG 5.900 9.400 6.500 9.000 4.000 6.000 5.000 12.400 
• KV/gas SOFC STEG 

(met CCS) 
500  500      

         
Warmtekracht (uitbreiding)         
• WKK in industrie en 

tuinbouw 
3.000  2.000 2.000 1.000  1.000  

• Micro-WKK 4.000 5.000 4.000 4.000     
         

Totaal thermisch vermogen 17.000 19.000 17.000 19.000 9.000 9.000 16.000 16.000 
         
Kernenergie (uitbreiding)  2.000   2.000 2.000 3.000 3.000 
Noot: Productiecapaciteiten zijn weergegeven in MW. 
 

4.2.1 Groene Revolutie 
Wind- en zonne-energie 
Op basis van het duurzame karakter zouden zowel windenergie op zee als fotovoltaïsche zonne-
energie in dit scenario een groter marktaandeel kunnen bereiken dan in de TenneT inschatting, 
Hierbij wordt uitgegaan van de inschattingen van het potentieel voor deze innovatieve technolo-
gieën voor het jaar 2030 zoals weergegeven in Paragraaf 3.2. De omvang van windenergie op 
zee zou in 2030 9000 MW kunnen bedragen, overeenkomend met de bovengrens van WLO-
Strong Europe en Green4sure scenario’s. Fotovoltaïsche zonne-energie kan groeien naar 6000 
MWp, overeenkomend met de Roadmap van Holland Sollar.  
 
Om de gevolgen van het intermitterende vermogen op het elektriciteitsaanbod op te vangen is in 
het scenario grootschalige energieopslag verondersteld. Daarnaast leveren flexibele WKK, 
vraagsturing en kleinschalige elektriciteitsopslag ook extra capaciteit voor het opvangen van in-
termitterend elektriciteitsaanbod. Bovendien wordt aan windenergie een capacity credit toege-
kend. Hierdoor is het totale thermische vermogen kleiner dan bij de invulling door TenneT 
(17.000 in plaats van 19.000 MW), ondanks de hogere inschatting voor de productiecapaciteit 
van windenergie (19.000 in plaats van 14.000 MW).  
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Fossiele opwekking 
Ten aanzien van het innovatieve fossiele opwekkingsvermogen, ligt in dit scenario een keuze 
voor een combinatie van kolen(vergassing)/biomassa met CCS voor de hand als preferente ko-
lentechnologie. TenneT noemt ook de combinatie van kolen- en biomassavergassing, waterstof-
productie en CO2-afvang. De omvang van de productiecapaciteit voor kolen/biomassa is kleiner 
dan in het TenneT-scenario, omdat een beperkte ontwikkeling van kleinschalige stand-alone bi-
omassa installaties (waaronder biogas) binnen dit scenario mogelijk is.  
 
In verband met de benodigde flexibiliteit zou er daarnaast ook voldoende flexibel gasgestookt 
vermogen voor middel- en pieklast moeten zijn. Dat moeten centrales zijn zonder CCS in ver-
band met de vereiste flexibiliteit. Een deel kan worden ingevuld door ‘flexibele’ WKK in de in-
dustrie en tuinbouwsector. (zie hieronder). Ook de introductie van grootschalige brandstofcel-
systemen (met CSS) past, al zal de omvang daarvan in 2030 waarschijnlijk nog beperkt zijn Het 
totaal van grootschalige gascentrales en WKK is gelijk aan het gasgestookte vermogen in het 
TenneT-scenario. 
 
Kernenergie 
Een kerncentrale lijkt minder goed te passen in dit scenario vanwege te verwachten bezwaren 
tegen radioactief afval, veiligheid en proliferatierisico’s. 
 
Warmtekracht 
Het warmtekrachtvermogen in de industrie en tuinbouw zou in dit scenario kunnen groeien met 
3000 MW, overeenkomend met het Green4sure scenario. 
 
Ten aanzien van de kleinschalige opties is micro-WKK van belang. De groei van deze elektrici-
teitsproductieoptie hangt sterk af van de concurrerende opties in de gebouwde omgeving (wo-
ningbouw en utiliteit) en energiebesparing. Voor dit scenario wordt de bovengrens aangehouden 
van de schatting van het van het Platform Nieuw Gas (die als zeer ambitieus worden gezien), 
waardoor het marktvolume voor micro-WKK 4000 MW bedraagt in 2030. Dit ligt iets lager dan 
de schatting van TenneT. 
 

4.2.2 Duurzame transitie 
Wind- en zonne-energie 
De bescherming van natuur en landschap zou in het Duurzame transitie scenario de groei van 
windenergie op land kunnen inperken. Hierdoor kan in dit scenario het productievermogen voor 
wind op land enigszins lager uitvallen dan de inschatting van TenneT voor dit scenario. Het 
aandeel windenergie op zee zou in dit duurzame georiënteerde scenario juist verder kunnen toe-
nemen tot 6000 MW (overeenkomend met het Werkprogramma Schoon en Zuinig), d.w.z. 2500 
MW meer dan in het TenneT-scenario. Fotovoltaïsche zonne-energie zou in dit scenario kunnen 
groeien tot 4000 MWp, overeenkomend met wat in het Green4sure scenario is verondersteld. 
Het totaal aan intermitterend vermogen groeit dan naar 13.000 MW, 2000 MW meer dan de in-
schatting van TenneT. Gelet op verschillende opties om de gevolgen van het intermitterende 
vermogen op het elektriciteitsaanbod op te vangen, hoeft dit niet te leiden tot een evenredige 
toename van het thermische productievermogen.  
 
Biomassa 
TenneT benut in het Duurzame transitie scenario biomassa in de vorm van bio-olie, ook voor 
elektriciteitsopwekking. In een scenario waar het aandeel biomassa groot is, zullen de kosten 
van biomassa ook hoog zijn. Gelet op de kosten van biomassa lijkt inzet van vaste biomassa in 
de elektriciteitsproductie dan meer waarschijnlijk. Bij een grote inzet van biomassa is import 
onvermijdelijk. Protectionisme lijkt niet in overeenstemming met het sterk leunen op geïmpor-
teerde biomassa, vandaar een kleinere omvang van 2000 MW in plaats van 4000 MW. 
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Fossiele productie 
Een brandstofmix voor de elektriciteitsvoorziening gebaseerd op (geïmporteerde) biomassa, gas 
en hernieuwbare bronnen als windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie lijkt niet solide, bij-
voorbeeld ten aanzien van voorzieningszekerheid, en zeker niet op de termijn van 2030. Kolen 
met CO2-afvang (CCS) en het meestoken van biomassa in kolencentrales zou ook in het Duur-
zame Transitie scenario passen. Ook past in dit scenario de introductie van grootschalige brand-
stofcelsystemen (met CSS). Vanwege de beperkte ervaring met de technologie, zal de omvang 
in 2030 waarschijnlijk nog beperkt zijn. CCS wordt in beperkte mate ingezet (bij 2500 MW), dit 
in tegenstelling tot de invulling van TenneT waarbij deze CO2-reductiemaatregel niet lijkt te 
worden toegepast. 
 
De gasafhankelijkheid in dit scenario blijft nog relatief groot (13.000 MW). Deze is nauwelijks 
kleiner dan in het Groene revolutie scenario (13.900 MW), terwijl in dit scenario de regionale 
oriëntatie sterk is.  
 
Warmtekracht 
Het warmtekrachtvermogen in de industrie en tuinbouw zou in dit scenario kunnen groeien met 
2000 MW, overeenkomend het WLO-Strong Europe scenario. 
 
Ook in dit scenario is de groei van micro-WKK sterk afhankelijk van de concurrerende opties in 
de gebouwde omgeving (woningbouw en utiliteit) en energiebesparing. Voor dit scenario wordt 
evenals in het Groene revolutie scenario de bovengrens aangehouden van de schatting van het 
van het Platform Nieuw Gas, waardoor het marktvolume voor micro-WKK 4000 MW bedraagt 
in 2030. Dit is gelijk aan de schatting van TenneT. 
 

4.2.3 Nieuwe burchten en Geld regeert 
Wind- en zonne-energie 
Nieuwe burchten en Geld regeert zijn beide fossiel georiënteerde scenario’s. Toch zijn de scena-
rio’s door TenneT ingevuld met een relatief groot aandeel hernieuwbare elektriciteit. Het betreft 
dan vooral windenergie en, voor Geld Regeert, ook biomassa. Deze ontwikkelingen passen ei-
genlijk niet bij de beide scenario’s. Ambitieus klimaatbeleid, die de driver vormt achter duur-
zame energie, valt immers weg. De economische haalbaarheid van duurzame opties is dan be-
perkt. Windenergie op land zou bedrijfseconomisch rendabel kunnen zijn en een omvang kun-
nen krijgen van 2000 MW. Windenergie op zee blijft onrendabel. Het vermogen dat nu wordt 
gerealiseerd wordt niet vervangen en zal in 2030 verdwenen zijn. In beide scenario’s zou foto-
voltaïsche zonne-energie zonder overheidsondersteuning, maar door kostendaling een beperkte 
marktomvang krijgen (niche markt). 
 
Fossiele productie 
De groei van fossiele centrales zal in beide scenario vooral plaatsvinden bij kolen- en gascentra-
les. In het Geld regeert scenario zal de groei relatief sterker zijn bij kolencentrales dan bij gas-
centrales vanwege het verschil in brandstofkosten. Vanwege de afnemende beschikbaarheid van 
aardgas in Europa, zullen de gasprijzen toenemen. Alleen bij hoge prijzen voor fossiele brand-
stoffen, zal het aanbod hiervan mogelijk nog kunnen worden vergroot. Er is minder behoefte 
aan flexibel gasvermogen, vanwege het relatief kleinere aandeel intermitterend hernieuwbare 
vermogen.  
 
Vanwege de hogere kosten zal kolenvergassingtechnologie in een wereld met weinig klimaat- of 
milieubeleid niet de preferente technologie zijn. Doorontwikkelde poederkoolcentrales lijken 
dan meer voor de hand te liggen.  
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Warmtekracht 
Een deel van de groei van de gasgestookte elektriciteitsproductie kan plaatsvinden in de vorm 
van warmtekrachtvermogen, omdat hiervoor bij tuinbouw en industrie een potentieel aanwezig 
is dat niet afhankelijk is van overheidsondersteuning. De realisatie van dit vermogen is vooral 
afhankelijk van de prijsontwikkelingen (gas versus elektriciteit). 
 
Kernenergie 
Kerncentrales kunnen in beide scenario’s een rol spelen. In het scenario Nieuwe burchten is dat 
vooral gemotiveerd door een gebalanceerde brandstofmix. In het Geld regeert scenario hangt dit 
af van de vraag in hoeverre de kosten van nieuwe kerncentrales kunnen worden beheerst. Bepa-
lend zijn daarbij de veiligheidseisen waaraan kerncentrales moeten voldoen en de bouwtijd. 
Kerncentrales moeten in het Geld scenario’s namelijk concurreren met poederkoolcentrales. 
 

4.3 Afstemming van elektriciteitsvraag en -aanbod 
Zoals in Paragraaf 3.3 is beschreven kunnen bij afstemming tussen elektriciteitsvraag en  
-aanbod vier tijdsperioden worden onderscheiden. In het huidige Nederlandse elektriciteitssys-
teem zorgen voornamelijk thermische elektriciteitscentrales voor de vraag/aanbodafstemming. 
Op dit moment kan bij vraag- en aanbodafstemming alleen gebruik worden gemaakt van buiten-
lands vermogen voor de dag/nachtvariaties via de interconnectors. 
 
Energieopslag en interconnectors 
In de vier TenneT-scenario’s worden mogelijke ontwikkelingen beschreven met betrekking tot 
grootschalige opslag en de capaciteitsuitbreiding van interconnectors met het buitenland (zie 
Tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Energieopslag en uitbreiding van interconnectiecapaciteit 
 Groene revolutie Duurzame transitie Nieuwe burchten Geld regeert 
Energieopslag:     
• Persluchtopslag 1200 MW 1200 MW   
• Energie-eiland 2000 MW    
Uitbreiding 
interconnectiecapaciteit

4100 MW 2600 MW 1500 MW 6900 MW 

 
Via de vergrote interconnectiecapaciteit met het buitenland komt meer capaciteit beschikbaar 
voor op opvangen van dag/nachtvariaties. Indien door een verdere integratie van de Noordwest 
Europese elektriciteitsmarkt het mogelijk wordt de uitwisseling met het buitenland op de kortere 
termijn (uren, minuten) aan te passen, kan het buitenlandse productievermogen (of belasting) 
eveneens een rol spelen bij de afstemming van vraag en aanbod op kortere tijdschalen. Groot-
schalige opslag kan vooral een rol spelen bij het opvangen van veranderingen in het 
vraag/aanbodpatroon en bij dag/nachtvariaties. 
 
Andere alternatieven 
In Paragraaf 3.3 zijn nog andere alternatieven beschreven voor vraag/aanbodafstemming bij de 
verschillende tijdschalen. Vliegwielen, regelbaar windvermogen en virtual power plants (WKK, 
vraagsturing) kunnen vooral een rol spelen bij afstemming op de tijdschaal van 1 tot 15 minuten 
(secundaire regeling), terwijl elektriciteitsopslag in plug-in hybride elektrische voertuigen 
(PHEV’s) een alternatief vormen voor ramping van thermisch centrales en de tertiaire regeling.  
 
De gedistribueerde elektriciteitsopslag in Plug-in Hybride Electric Vehicles (PHEV’s) vormt 
ook een alternatief voor grootschalige opslag. In Paragraaf 3.3 is aangegeven dat het opslagpo-
tentieel dat met PHEV’s beschikbaar kan worden gemaakt, tenminste vergelijkbaar is met die 
van grootschalige energieopslag. Het voordeel van het PHEV alternatief is dat geen grootschali-
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ge investeringen nodig. Voor het rendabel opereren van een grootschalige energieopslag sys-
teem lijkt een grote capaciteit aantrekkelijk. Inzetten van een grote opslagcapaciteit zal mogelijk 
gevolgen hebben voor het prijsverschil tussen piek en off-piek prijzen en daarmee voor de in-
komsten van het opslagsysteem. Dit maakt grootschalige opslag risicovol. Realiseren van twee 
verschillende typen grootschalige opslagsystemen, zoals in het Groene revolutie scenario wordt 
verondersteld, is dan ook minder realistisch.  
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Bijlage A Beschrijving van TenneT’s vier lange termijn scenario’s  

De vier lange termijn scenario’s zijn beschreven in het TenneT document Visie2030. Deze sce-
nario’s zijn ontwikkeld rond twee vrijheidsgraden: 
• Milieu, met aan de ene zijde de ontwikkeling van een duurzame samenleving en aan de ande-

re zijde een samenleving die voor de energiehuishouding afhankelijk blijft van fossiele 
brandstoffen. 

• Marktwerking, met als ene uiterste een volledig vrije mondiale markt en als ander uiterste 
een sterk gereguleerde markt die regionaal georiënteerd is. 

 
De vier toekomstbeelden worden met het onderstaande figuur geïllustreerd. 
 

Fossiel georiënteerd

Duurzaam georiënteerd

Protectionisme Vrije markt

Duurzame
transitie

Groene
revolutie

Nieuwe
burchten

Geld
regeert

 
 
Voor de vier scenario's wordt aangenomen dat het elektriciteitsverbruik in de periode 2010-
2030 jaarlijks met de volgende percentages groeit: Nieuwe Burchten 0%, Duurzame Transitie 
1%, Groene Revolutie 2%, Geld Regeert 3%.  
 
Naast de ontwikkeling van de belasting en de decentrale opwekking heeft de capaciteit en de 
locatie van grootschalige productie grote invloed op de structuur en omvang van het 380 kV-
transportnet. Gelet op het feit dat de kustlocaties uit het tweede Structuurschema Elektriciteits-
voorziening vaak gekozen worden als plaats voor nieuwbouw van grootschalige productie, heb-
ben deze locaties in de scenario's bijzondere aandacht gekregen. Per scenario krijgt één van de 
vier productielocaties aan de kust extra nadruk: 
• Groene Revolutie: Borssele 
• Duurzame Transitie: IJmuiden 
• Nieuwe Burchten: Maasvlakte 
• Geld regeert: Eemshaven. 
 
Voor ieder scenario wordt in onderstaande paragrafen de beknopte verhaallijn gepresenteerd 
met de bijbehorende kwantificering van de belastingcijfers, productiecijfers en interconnectie-
capaciteit. In scenario Groende Revolutie is de kwantificering meer uitgebreid beschreven dan 
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in de andere drie scenario's, omdat hier een aantal opties voor het eerst in het rapport worden 
geïntroduceerd. Grootschalig windvermogen heeft een substantiële invloed op de gevraagde 
transportcapaciteit. Daarom worden in beide scenario’s Groene Revolutie en Duurzame Transi-
tie twee extreme varianten gegeven, nl: ‘winderige bewolkte dag’ en ‘windstille zonnige zomer-
dag’. Voor Nieuwe Burchten en Geld Regeert is dat niet nodig. 
 

A.1 Groene revolutie 
Verhaallijn 
De sociale en politieke agenda worden beheerst door marktdenken. Globalisering zet door en is 
niet uitsluitend gericht op het wegnemen van handelsbarrières, maar ook op uitwisseling van 
kennis en technologie tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden. De mondiale 
aanpak van het broeikaseffect en de afname van olievoorraden leiden tot een sterke ontwikke-
ling van een duurzame samenleving. Europa streeft naar een duurzame energiehuishouding in 
2050 met 60% lagere uitstoot van CO2 in Europa (vergeleken met 1990). Naast biomassa en 
(offshore) windenergie neemt ook photovoltaïsch een grote vlucht. In West Europa is een sterke 
ontwikkeling van onshore en offshore wind. Windenergie en photovoltaïsch zijn aanbodvolgend 
vermogen. Om deze vermogenssoorten goed te kunnen inpassen zullen er opslagsystemen wor-
den gebouwd en extra interconnectoren naar Denemarken, Noorwegen en Duitsland worden 
aangelegd.  
 
De omvang van aanbodgestuurde energiebronnen maakt dat de gemiddelde bedrijfstijd van het 
totale elektriciteitsproduktiepark afneemt. Hierdoor zullen er in Europa, waaronder in Nederland 
en Duitsland (Ruhrgebied), kolencentrales met CO2-afvang worden gebouwd die flexibel kun-
nen omschakelen tussen productie van elektriciteit en H2 
 
Energiebesparing is de andere pijler onder de ontwikkeling van de duurzame samenleving. Met 
name in de procesindustrie wordt veel energie bespaart (soms tot 80%). Geavanceerde toepas-
singen van elektriciteit voor onder andere warmteproductie spelen hierbij een dominante factor. 
Schaarste aan olie leidt tot de ontwikkeling van de brandstofcelauto. Dit opent de weg naar de 
waterstofeconomie en de grootschalige toepassing van de brandstofcel bij huishoudens als mi-
crowarmtekrachteenheid. De benodigde waterstof wordt geproduceerd uit verschillende bron-
nen, zoals zon, wind, biomassa maar ook kolen en uranium. Door deze ontwikkeling worden in 
dit scenario de gas- en de elektrische infrastructuur sterk met elkaar vervlochten.  
 
Kwantificering 
Ondanks de relatief hoge economische groei en een toenemende elektrificatie wordt voor dit 
scenario aangenomen dat de groei van het elektriciteitsverbruik, door de toepassing van nieuwe 
energiezuinige technieken, op het gemiddelde historisch niveau van 2% zal uitkomen. De belas-
tinggroei omgerekend naar vermogensaanbod impliceert dat de vermogensbehoefte in de perio-
de 2010 - 2030 met 10.000 MW zal groeien naar 30.000 MW.  
 
Voor de elektriciteitsopwekking wordt aangenomen dat de automobielindustrie de basis legt 
voor de toepassing van de brandstofcel als krachtbron in microwarmtekrachteenheden. Voor 
2030, het eindjaar van de scenario's, wordt aangenomen dat er 5000 MW microwarmtekracht 
zal zijn opgesteld. Dit getal is gebaseerd op de historische cijfers over de marktpenetratie van 
HR-ketels (groei naar 60% in 15 jaar bij huishoudens). Uitgaande van ruim 8 miljoen huishou-
dens en een capaciteit van één kilowatt per ketel, betekent dit 5000 MW micro-WKK. 
 
De toepassing van zon- en windenergie zal in dit scenario ook een grote vlucht nemen. Voor 
Europa is de verwachting dat er in 2030 300 GW windenergie zal zijn opgesteld (150 GW off-
shore en 150 GW onshore). Voor Nederland wordt in dit scenario aangenomen dat er in 2030 
6000 MW windvermogen op de Noordzee zal zijn gerealiseerd en het windvermogen op land 
zal zijn doorgegroeid naar 4000 MW. De groei van het windvermogen op land zal vooral het 
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gevolg zijn van de vervanging van oude windmolens door nieuwe types met een groter vermo-
gen. Voor zonne-energie wordt aangenomen dat er 2030 4000 MW zal zijn geïnstalleerd. 
 
Om al het zon- en windvermogen in het elektriciteitssysteem te kunnen integreren zullen er in-
stallaties voor energieopslag gebouwd moeten worden. Voor dit scenario wordt aangenomen dat 
er rond 2020 twee 600 MW persluchtinstallaties in bedrijf zullen zijn: één bij de zoutvoorko-
mens in Veendam en één bij de zoutlagen in Hengelo. In 2030 zal ook het energie-eiland voor 
de kust van Walcheren zijn aangelegd met een vermogen van 2000 MW.  
 
Voor de vervanging van productievermogen wordt uitgegaan van een maximale technische le-
vensduur van 40 jaar. Hierdoor zal circa 11.000 MW aan thermisch productievermogen vervan-
gen moeten worden. Voor dit scenario wordt aangenomen dat kolencentrales bij vervanging zul-
len verhuizen naar kustlocaties. Voor gascentrales wordt aangenomen dat zij op de bestaande 
locatie vervangen zullen worden. Het merendeel van deze vervangingen zal bestaan uit midden- 
en pieklasteenheden.  
 
Voor verzwaring van de interconnectiecapaciteit met het buitenland is in dit scenario de Euro-
pese integratie van windenergie als bepalende factor voorondersteld. Om de stabiliteit in het 
systeem te vergroten zullen er een HVDC-verbinding met Denemarken van 1300 MW en een 
extra AC-koppeling met Duitsland (Doetinchem - Wesel, 1500 MW), twee landen met ook een 
hoge penetratie van windenergie, worden aangelegd. Daarnaast zal er ook een extra HVDC-
kabel met Noorwegen van 1300 MWworden aangelegd om overschotten en tekorten van energie 
met Noorse pompaccumulatiecentrales te kunnen vereffenen. 
 
Vanwege de keuze voor de realisatie van een energie-eiland voor de kust van Walcheren, met 
2000 MW opslagcapaciteit is voor dit scenario besloten om Borssele aan te wijzen als voor-
keurslocatie voor de uitbreiding van grootschalig vermogen. Hierbij is verder aangenomen dat 
op deze locatie 3000 MW nieuw kolen/biomassa vermogen (waarvan 1000 MW als vervanging 
van oude eenheden) zal worden gerealiseerd en 1000 MW aan windvermogen zal worden aan-
gesloten. Bovendien wordt aangenomen dat op het energie-eiland vanwege de gunstige ligging 
ook twee kerncentrales gebouwd zullen worden.  
 
Vanwege de verschillen in aanbod van zonne- en windenergie in combinatie met energieopslag 
zijn voor dit scenario twee extreme situaties voor 2030 onderscheiden: 
• Een koude winterdag met veel wind en piekvraag, waardoor al het wind- en microwarmte-

krachtvermogen in bedrijf zijn en de systemen voor energieopslag opgeladen worden. Door 
de grote invoeding van windvermogen zal er 3300 MW vermogen naar Noorwegen en De-
nemarken geëxporteerd worden en zal de import vanuit Duitsland beperkt zijn tot 3000 MW. 
Door de aanname dat het ook in Groot-Brittannië zal waaien zal er vanuit dit land een maxi-
male export naar Nederland optreden. Onder deze aannames zal er 5240 MW op Borssele 
ingevoed worden, als resultante van 2000 MW onttrekking door het opslagbekken en de in-
voeding van 1000 MW windvermogen, 3000 MW kolenvermogen, 2440 MW nucleair ver-
mogen (inclusief bestaande centrale) en 800 MW gasvermogen (Sloe-eenheid). 

• Een hete windstille zomerdag met piekvraag vanwege airconditioning, waardoor al het pho-
tovoltaïsch vermogen en de opslagsystemen maximaal invoeden en de microwarmtekracht-
eenheden niet in bedrijf zijn. Door het ontbreken van windvermogen zal er maximaal geïm-
porteerd worden uit Noorwegen, Denemarken en Duitsland. Door een zelfde weerssituatie in 
Groot-Brittannië ten opzichte van Nederland zal er een maximale export naar Groot-
Brittannië plaatsvinden. In deze situatie zal er op Borssele 8240 MW ingevoed worden, be-
staande uit 2000 MW opslagvermogen, 3000 MW kolenvermogen, 2440 MW nucleair ver-
mogen (inclusief bestaande centrale) en 800 MW gasvermogen (Sloe-eenheid). 
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A.2 Duurzame transitie  
Verhaallijn 
Centraal thema in dit scenario is een toenemend verzet tegen een samenleving die gedomineerd 
wordt door consumentisme, individualisme en competitie. Mensen zijn steeds meer gericht op 
de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Door een meer idealistische aanpak bij de wereldbe-
volking nemen de gevoelens van ontevredenheid en discriminatie af waardoor de terroristische 
dreiging sterk wordt ingedamd. In de samenleving die hieruit ontstaat, wordt duurzaamheid het 
nieuwe paradigma. (Nationale) overheden gaan in dit scenario weer een sterk sturende rol op 
zich nemen. Er wordt wereldwijd een nieuwe energievoorziening opgebouwd waarin energiebe-
sparing en duurzame bronnen een centrale plaats innemen. Bio-olie wordt de belangrijkste duur-
zame bron in Nederland voor zowel elektriciteitsopwekking als vervoer. Om de uitstoot van 
kooldioxide te beperken worden er ook hoog-efficiënte warmtekrachteenheden gebouwd ter 
vervanging van (kolen)eenheden met een hoge uitstoot. Ook zullen veel huizen uitgerust wor-
den met zonnepanelen. Verder zullen er kabelverbindingen naar Scandinavië worden aangelegd 
voor de import van duurzame elektriciteit uit deze landen.  
 
Kwantificering 
Ondanks het afnemende consumentisme en het toepassen van energiebesparing is de aanname 
dat het elektriciteitsverbruik jaarlijks met 1% stijgt ten gevolge van een toenemende elektrifica-
tie. Voor de periode 2010 - 2030 betekent dit een stijging van de belasting met 4000 MW. 
 
Binnen dit scenario is de productielocatie IJmuiden/Velsen kritisch onder de loep genomen, 
vanwege de vooronderstelling dat de nieuwe kabelverbindingen met Scandinavië op de locatie 
Velsen/IJmuiden zullen aanlanden. 
 
De stijging van het elektriciteitsverbruik zal opgevangen worden door de bouw van vier WKK-
installaties van 500 MW op de locaties Maasvlakte, Moerdijk, Borssele en Eemshaven en twee 
biomassa eenheden op de locatie Velsen/IJmuiden. De locatiekeuze voor de bouw van de WKK-
eenheden is gebaseerd op het gegeven dat op deze locaties ruimte is gereserveerd voor de bouw 
van chemische installaties en/of LNG-terminals die veel warmte vragen.  
 
Het aanbodvolgend duurzaam vermogen zal in dit scenario groeien naar een totale omvang van 
11.000 MW, bestaande uit 7000 MW windenergie, waarvan de helft op land, en 4000 MW pho-
tovoltaïsch. Voor het offshore windvermogen is de aanname dat 2500 MW op Velsen/IJmuiden 
zal aanlanden.  
 
Vanwege de aandacht voor het milieu wordt voor dit scenario aangenomen dat centrales ouder 
dan 40 jaar (totaal circa 11.000 MW) vervangen zullen worden. Ongeveer 4000 MW van dit 
vermogen zal terugkomen als biomassavermogen op een kustlocatie, waarvan 2000 MW op IJ-
muiden/Velsen. De resterende 7000 MW zal op locatie worden herbouwd, als middenlast gas-
eenheid, om langdurige periodes met weinig aanbod van windvermogen op te vangen. Kortdu-
rende variaties zullen worden opgevangen met twee persluchtopslagsystemen van 600 MW, 
waarvan de ene bij Hengelo en de andere bij Veendam. 
 
Ook voor dit scenario worden twee extreme situaties onderscheiden:  
• In de eerste situatie wordt uitgegaan van een windrijke dag met piekbelasting waarin al het 

windvermogen invoedt en de persluchtopslagsystemen opgeladen worden. Door het grote 
aanbod aan windvermogen vindt er, vanwege prijsverschil, export van energie naar Groot-
Brittannië plaats. Door prijsnivellering met Duitsland zal in dit scenario de import uit dit 
land stilvallen. Vanwege het duurzame karakter van dit scenario wordt aangenomen dat de 
kabels uit IJsland en Noorwegen duurzame elektriciteit naar Nederland zullen exporteren. 

• In de tweede situatie wordt uitgegaan van een windstille zonnige zomerdag waarin de op-
slagsystemen energie aan het net zullen leveren, de zonnecellen op piekvermogen elektrici-
teit leveren en er via alle verbindingen energie geïmporteerd zal worden. 
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A.3 Nieuwe burchten  
Verhaallijn 
In dit scenario nemen de verschillen in rijkdom tussen de Westerse wereld en de andere regio's 
in de wereld toe. De conflicten en terroristische aanslagen die hieruit volgen leiden tot be-
schermde enclaves voor welgestelden. Binnen Europa vormen de oude EU-lidstaten zo'n nieuwe 
groep. De traditionele banden tussen deze groep en Noord-Amerika worden versterkt, waardoor 
er een krachtig cultureel- en handelsblok ontstaat. Moderne ontwikkelingen in de ICT leiden tot 
een verdere verschuiving richting een diensteneconomie in de Westerse wereld. Door spannin-
gen in de relatie met het Midden-Oosten en Rusland komt de levering van olie en gas onder 
druk te staan. Lokale voorraden fossiele brandstoffen winnen in de Westerse wereld sterk aan 
belang. Nederland zal in dit scenario een exporteur van elektriciteit worden vanwege de gunsti-
ge ligging voor kolenaanvoer, de beschikbaarheid van koelwater en de goede gasinfrastructuur. 
Duitsland zal door afnemende kolenvoorraden en de stop op kernenergie een importeur van 
elektriciteit worden. De economische vooruitzichten zijn goed, maar door een sterke focus op 
energiebesparing groeit het elektriciteitsverbruik niet. Deze besparing wordt vooral gerealiseerd 
door in de procesindustrie een exergiebenadering toe te passen. Duurzame bronnen worden al-
leen ontwikkeld wanneer dit past in het streven tot zelfvoorzienendheid.  
 
Kwantificering 
Voor dit scenario wordt aangenomen dat het elektriciteitsverbruik in de periode 2010 - 2030 niet 
zal toenemen. Het huishoudelijk elektriciteitsverbruik zal door toename van het aantal woningen 
nog wel een stijging vertonen, maar dit zal gecompenseerd worden door besparingen in de pro-
cesindustrie. 
 
Voor de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie wordt aangenomen dat Nederland vanwege 
zijn gunstige ligging aan zee een exporteur van elektriciteit wordt naar met name Duitsland. Om 
deze reden zal er in de periode tot 2030 5000 MW nieuw vermogen worden bijgebouwd op 
kustlocaties. Deze nieuwbouw zal zowel uit kolen- als kerncentrales bestaan. Op basis van de 
aanname dat de Tweede Maasvlakte ruimte biedt voor de bouw van kolencentrales is Maasvlak-
te in dit scenario als productiezwaartepunt geselecteerd. Voor de vervanging van oude centrales 
is aangenomen dat deze op grote chemische locaties zullen plaatsvinden, met ook hier een 
zwaartepunt op Maasvlakte.  
 
Voor de vervanging van oude centrales wordt uitgegaan van een pensioenleeftijd van 50 jaar. 
Hierdoor zal er in de periode tot 2030 ruim 5000 MW vervangen moeten worden. Voor dit sce-
nario wordt aangenomen dat de oude centrales zullen worden vervangen door warmtekrachtin-
stallaties bij de industrie. 
 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het duurzaam vermogen wordt aangenomen dat in de pe-
riode tot 2030 het offshore windvermogen zal groeien naar slechts 1000 MW, dat allemaal op 
Maasvlakte zal invoeden. Het windvermogen op land zal blijven steken op 2000 MW, dat al 
rond 2010 bereikt zal zijn. 
 
Voor de interconnectiecapaciteit wordt aangenomen dat er na de aanleg van de verbinding 
Doetinchem - Wesel geen nieuwe interconnector meer zal worden aangelegd. Door de realisatie 
van de nieuwe interconnector zal er tijdens piekuren een export van 5500 MW via de verbindin-
gen met België en Duitsland worden gerealiseerd. 
  
Voor dit scenario wordt slecht één extreme situatie onderscheiden. In dit geval is onderschei-
dend een dag met veel windenergie, omdat dit leidt tot de hoogste invoeding op Maasvlakte. 
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A.4 Geld regeert  
Verhaallijn 
Dit scenario veronderstelt een voortgaande globalisering en liberalisering waarin het markt-
denken overheerst. Sociale en milieuthema's kennen een lage prioriteit. Inkomensverschillen 
tussen de verschillende regio's in de wereld nemen af, maar de inkomensverschillen binnen re-
gio's nemen juist toe. In veel westerse landen ontstaat een tweedeling in de samenleving doordat 
arbeidsplaatsen voor laag opgeleiden naar landen met lage lonen worden overgebracht. Door de 
sterke ontwikkeling van China, India en Indonesië neemt de energievraag sterk toe. Door afne-
mende olie- en gasvoorraden vindt er een sterke stijging van het kolenverbruik plaats. Ook 
kernenergie maakt een aanzienlijke groei door om aan de sterk stijgende elektriciteitsvraag te 
kunnen voldoen. Afnemende olie- en gasvoorraden leiden tot de exploratie van alternatieve 
bronnen. Voor dit scenario wordt aangenomen dat Nederland een grote importeur van elektrici-
teit wordt.  
 
Kwantificering 
Voor dit scenario wordt aangenomen dat het elektriciteitsverbruik in de periode 2010-2030 jaar-
lijks met 3% zal groeien vanwege een sterke groei van de dienstensector en het aantal huishou-
dens met allerlei nieuwe toepassingen. Door deze groei van het verbruik zal de belasting in 20 
jaar met circa 16.000 MW toenemen.  
 
De groei van de elektriciteitsvraag zal worden opgevangen door de bouw van conventioneel 
thermisch vermogen (10.000 MW) en extra import (6000 MW). Voor de uitbreiding van het 
productievermogen wordt aangenomen dat er op de kustlocaties uit het tweede Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening nieuwe kolen- en kerncentrales gerealiseerd zullen worden met een to-
tale omvang van 7000 MW. Daarnaast zal er in de periode tot 2030 ook nog 3000 MW extra 
gasvermogen verspreid over Nederland worden gerealiseerd, dat ook gebruikt zal worden voor 
de inpassing van het windvermogen.  
 
Voor de extra import wordt aangenomen dat er een extra zeekabelverbinding naar Groot-
Brittannië met aanlanding op IJmuiden/Velsen zal worden aangelegd. Daarnaast zal de verbin-
ding naar Noorwegen met een extra kabel worden uitgebreid die op Eemshaven zal aanlanden. 
Naast deze zeekabelverbindingen zullen er ook twee extra verbindingen met Duitsland worden 
aangelegd. 
 
Voor de vervanging van oude eenheden wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar, waar-
door circa 11.000 MW aan vermogen vervangen moet worden. De helft van het vermogen zal 
vervangen worden op de bestaande locatie en de andere helft zal vervangen worden door kolen-
/kerncentrales op kustlocaties. 
 
Voor de ontwikkeling van windvermogen wordt aangenomen dat er in 2030 ruim 5000 MW zal 
zijn opgesteld, waarvan ruim 2000 MW offshore en 3000 MW op land.  
 
De aanlanding van de extra kabel uit Noorwegen op Eemshaven is voor dit scenario als aanlei-
ding gebruikt voor de vestiging van veel productievermogen op deze locatie. 
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