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ABSTRACT
This study examines whether the present growth of decentralized production capacity :causes
dispatch problems for the Dutch public electricity production system in 2000 (phase 1): These
problems become evident in diminished reliability of the national system and a sub optimal use
of production capacity from a financlal, energetic and/or environmental point of view. Optinns
for reducing output of decentralized combined heat and power plants (CHP) are examined. For
the year 2015 explorations are made to look for an optimum ratio between centralized and
decentralized production (phase 2).
For 2000 electricity demand is based on the expectations of Sep (Cooperating Electricity Production Companies); the composition of the public electricity production facilities is based on
the Electricity Plan 1991-2000 and some additional information published by Sep. The amount
of decentralized production capacity is based on the Environmental Action Plan of the energy
distribution companies. From hour-to-hour simulations of the total electricity production minor
dispatch problems are found for the year 2000. The most important factors influencing these
problems are:
- Minimum demand in the night from saturday to sunday;
- Production pattem of city hearing units (yes or no production by night);
- Import pattems;
- Foreseeable (revision) and unforeseeable (breakdown) unavailability ol~ production units.
Solving the dispatch problems with centralized production by reducing output of decentralized
production demands output reduction for about 100 nights per year. The advantages that can
be reached on financial, energetic ~~nd environmental aspects however are re]atively limited
(below 0.2%). The costs of eventua] extra communication and operation and maintenance are
not included in these figures.
In the second phase of the study electricity demand and the composition of the public production facilities are assumed to develop according toa "business-as-usual" scenario. This implies
a growth of electricity demand with 2% per year to 131 TWh in 2015 and a relative composition
of the central production system more or less equal to that in 2000. In this base case dispatch
problems are less than for 2000.
With four alternative production systems a sensibility analysis is conducted conceming the
effects of size and compositinn of decentralized and centralized production capacity to central
dispatch problems. Based on these variants the following conclusions are drawn:
The problems for the centralized electricity production caused by decentralized production
capacity depend on the latter’s share in total electricity supply, the type of decentralized
power (CHP, wind-turbines, photo-voltaic), minimum load for central productlon units0 the
amount of central CHP-units producing at night and the level of base load;
Eventual dispatch problems can be solved in a variety of ways: more flexible import pattem,
heat accumulation with public CHP-units, reducing output power of CHP-units or load pattem
modification.
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SAMENVATTING
Tot en met het jaar 2000 liggen de ontwikkelingen bij centraal en decentraal vermogen al min
of meer vast. Voor het centraal vermogen is dit vastgelegd in het Elektriciteitsplan 1991-2000
[1], voor het decentraal vermogen bij verbruikers en distributiebedrijven zijn schattingen gemaakt voor dit jaar in het Milieu Aktie Plan (MAP) I3]. De eerste fase van het project ~~inpassing
decentraal vermogen~~ bestaat uit een analyse van de mate waarin in het jaar 2000 regelproblemen kunnen optreden bij de centrale elektriciteitsproduktie ten gevolge van de toenemende
hoeveelheid decentraal vermogen. Naast een vermindering van de betrouwbaarheid zouden deze
regelproblemen kunnen leiden tot een minder optimale benutting van het centrale park uit financieel, brandstoíîechnisch en/of emissie-oogpunt. Ook wordt nagegaan in hoeverre het decentrale warmte/kracht-vermogen (w/k) een bijdrage zou kunnen leveren aan vermindering van de
regelproblemen voor de centrale voorziening. Dit sluit aan bij de toelichting op het Elektriciteitsplan 1993-2002 van de SEP, pag. 38, waarin over het oplossen van eventuele knelpunten, die
ontstaan bij een toenemende omvang van decentraal vermogen, het volgende wordt vermeld:
"Daarbij horen ook mogelijkheden die samenwerking met de distributieseetor betreffen en onderwerp zullen zijn van overleg met VEEN. Met name betrel~ dit:
mogelijkheden om (tot op zekere hoogte) het deeentrale vermogen ook (centraal) te "sturen",
mogelijkheden om door middel van belastingsturing het vraagpatroon zodanig te beTnvloeden
dat de gesignaleerde knelpunten kunnen worden vermeden."
De analyse is indicatief van aard; er mag vanuit gegaan worden dat, indien de situatie zich ontwikkelt zoals hier geschetst, passende maatregelen worden genomen. Daardoor zullen uit de
modelberekeningen tevoorschijn komende regelproblemen zich in werkelijkheid slechts in
geringe mate voordoen.

lnpasbaarheid tot en met 2000
De elektriciteitsvraag voor 2000 is gebaseerd op de groeiverwachtingen van de Samenwerkende
Elektriciteits Produktiebedrijven (Sep) van medio 1991. Dit resulteert in een totale vraag inclusief netverliezen van 97,5 TWh. De opbouw van het centrale vermogen is gebaseerd op het
Elektriciteitsplan 1991-2000 met enkele later bekend geworden aanvullingen.
Het decentrale vermogen is grotendeels afgeleid uit het MAP van de distributiebedrijven, met
een correctie voor overlap met het warmteplanvermogen van de Sep. Bij de verdeling over de
verschillende sectoren is ondermeer uitgegaan van de voor deze studie uitgevoerde w/k-inventarisatie van Krachtwerktuigen [5].
Het produktiepatroon van zowel particuliere w/k als openbare w/k (stadsverwarmingseenheden)
is gekoppeld aan het patroon van de warmtevraag. Bij warmtelevering aan industriêle processen
wordt het patroon bepaald door de bedrijfsactiviteiten (veelal continu-produktie); bij inzet voor
ruimteverwarming geldt een koppeling aan de momentane buitentemperatuur.
Met behulp van een simulatiemodel van de elektriciteitsproduktie [7] is geanalyseerd in hoeverre
zich bij de openbare produktie situaties voordoen in 2000, waarbij extra regeltechnische maatregelen nodig zijn. In deze z.g. kritische situatie wordt niet vanzelf voldaan aan één of meer van de
volgende punten:
Tenminste op minimum deellast draaien van alle basislasteenheden (import, kern, kolen,
STEG’s met Noors gas, HO-gas);
- Volledig benutten van het aanbod van duurzame energie (hoofdzakelijk wind);
- Optimaal inzetten van de vuilverbrandingsh3stallaties (bedrijfstijd ca. 6000 uur)
- Geheel verbruiken van het goedkope aardgas uit Noorwegen (2 miljard rn~ per jaar).
De belangrijkste conclusie is dat, zonder aanvullende maatregelen, inderdaad verscheidene malen per jaar zo’n kritische situatie voorkomt. De problemen, die hierbij ontstaan, en het gemiste
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aanbod van duurzame energie zijn echter niet groot. De belangrijkste probleemveroorzakende
factoren hierbij zijn:
- Dalvraag in de nacht van zaterdag op zondag;
- Al of niet’s nachts doordraaien van SV-eenheden;
- Terugregelbaarheid van importpatronen;
- Hoeveelheid windaanbod tijdens de nacht;
- Voorziene (revisie) en onvoorziene (storingen) niet-beschikbaarheid van centrales.
De grootste kans op de z.g. kritische situatie blijkt op te treden in de nacht van zaterdag op
zondag (vanwege de lage vraag) bij een lage buitentemperatuur (veel SV-vermogen) en een
groot windaanbod. Indien een basislasteenheid niet beschikbaar is of het importvermogen teruggeregeld kan worden vermindert de kans op deze kritische situatie.
Vervolgens is nagegaan in hoeverre i~~et terugregelen van particulier w/k-vermogen een bijdrage
zou kunnen leveren aan het oplossen van regelproblemen bij de openbare produktie (in geval
van een niet flexibel importpatroon). Voor dit doel zijn extra simulaties gedaan met verschillende
hoeveelheden terugregelbaar particulier w/k-vermogen. Hieruit blijkt, dat in totaal rond de 100
nachten per jaar een deel van het particulier w/k-vermogen zou moeten worden teruggeregeld
om regelproblemen geheel uit te bannen. Twee maal in het jaar zou een maximaal w/k-vermogen van 1650 MWe uit bedrijf moeten worden genomen; gemiddeld gaat het om 500-600 MW~
w/k-vermogen. Tijdens deze terugregeling wordt de benodigde warmte geproduceerd door hulpketels en de elektriciteit betrokken u~t het openbare net. Ook wanneer niet altijd een hulpketel
aanwezig is, staat er in beginsel genoeg terugregelbaar w/k-vermogen.
Uit de gegevens voor rendementen en emissies bij deellastbedrijf blijkt dat het, uit het oogpunt
van energieverbruik en emissies, veel gunstiger is om een klein gedeelte van het w/k-vermogen
geheel uit te zetten dan om een groter gedeelte op deellast te laten draaien. Dit laatste is dan
ook niet verondersteld in de verdere analyse. Het bij dreigende regelproblemen terugregelen van
particulier w/k-vermogen blijkt te resulteren in een kleine besparing (maximaal 0,1%) op de
totale brandstofinzet voor elektriciteit en tot een iets lagere (maximaal 0,2%) totale NOx-emissie.
Door de grotere inzet van kolen in openbare centrales neemt de CO2- en SO2-emissie echter
licht toe.
Het totale kosteneffect van terugregelen is moeilijk te bepalen vanwege de onzekere toename
van de extra onderhouds- en bedieningskosten bij particuliere w/k bij het extra starten en stoppen. De iets lagere totale brandstofinzet en de verschuiving van gas naar goedkopere kolen leidt
nationaal gezien tot maximaal 0,2% besparing op de totale brandstofl~osten (maximaal ca.
f 9 miljoen). Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele extra onderhoudskosten voor
w/k. Indien de vraag en het opgestelde centrale vermogen in 2000 gebaseerd zouden worden op
het Elektriciteitsplan 1993-2002 [2] worden de inpassingsproblemen weliswaar iets groter maar
blijven de hiervoor getrokken conclusies gelijk.

lnpasbaarheid na 2000
In de tweede fase van de studie is eerst een globale verkenning uitgevoerd van eventuele inpassingsproblemen voor decentraal vermogen, toegespitst op het zichtjaar 2015. Hierbij zijn grotere
variaties in de uitgangspunten gehanteerd, waaronder ook ten aanzien van centrale opties die
effect kunnen hebben op de inpasbaarheid van decentraal vermogen. Naast de eventuele inpassingsproblemen is er gekeken naar de effecten van een aantal andere booordelingsfactoren van
decentraal vermogen.
De elektriciteitsvraag en het openbare park in de base-case voor 2015 zijn gebaseerd op een
"business-as-usual~ ontwikkeling. Dit betekent een groei van de elektriciteitsvraag vanaf 2000
met 2% per jaar tot 131 TWh en een openbaar park met een vrijwel gelijke opbouw als in 2000.
De import bedraagt 10% van de totale vraag; het nieuwe kolenvermogen bestaat uit KV/STEG’s.
Voor duurzaam vermogen wordt uitgegaan van 1800 MWo wind, geen pVovermogen, 888 MW~
vuilverbranding en 53 MW~ waterkracht volgens het Global-Shift scenario van de Nationale
Energie Verkenningen 1990-2015 (NEV) [4]. Het w/k-vermogen bij verbruikers is ingezet op
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5000 MW,. Het warmteplanvermoger~ van de Sep neemt verder toe tot 2500 MWo, waarvan de
helft bij industriële verbruikers. Het na 2000 beschikbaar komende Noorse waterkrachtvermogen (500 MWe) kan zonodig’s nachts onbenut blijven.
In de base-case voor 2015 blijken relatief beperkte inpassingsproblemen te ontstaan. Qua omvang zijn deze kleiner dan in 2000 omdat het aandeel van het decentrale w/k-vermogen lichtelijk daalt en het nieuwe importvermogen wat beter regelbaar is verondersteld.
Aan de hand van vier parkvarianten is een gevoellgheidsanalyse uitgevoerd ten aanzien van het
effect van omvang en samenstelling van decentraal én centraal vermogen op de inpassingsproblematiek. In de eerste variant wordt een sterkere groei van het particuliere w/k-vermogen verondersteld, tot 7000 in plaats van 5000 MW~. Dit leidt, zonder aanvullende maatregelen, tot
grotere problemen voor het centrale park. Een deel van het hoogovengas kan niet benut worden
en warmteplaneenheden worden’s nachts stilgezet, zodat de warmte op een minder efficiënte
wijze in hulpketels moet worden opgewekt.
De tweede variant gaat uit van een andere samenstelling van het decentraal vermogen, d.w.z.
een sterkere penetratie van duurzaam vermogen volgens het European-l~enaissance scenario uit
de NEV [4]. Ten opzichte van de base-case wordt 1400 MW~ extra windvermogen, 1500 MWe
PV-cellen en 50 MWo extra w/k-verraogen ingezet. De problemen in deze variant zijn minder
groot dan in de eerste variant maar duidelijk groter dan in de base-case. Het wordt vooral duidelijk dat PV-cel]en weinig tot geen inpassingsproblemen opleveren, omdat deze alleen overdag
elektriciteit produceren.
In de derde variant is er bij de centrale produktie de optie om de import van elektriciteit extra te
verminderen, indien daar vanuit rege]technisch oogpunt behoefte aan ontstaat. Bij deze variant
valt op dat niet zozeer het functioneren van het basislastvermogen wordt verbeterd maar dat
vooral het aanbod uit duurzame bronnen beter benut wordt.
De invloed van de samenstelling van het openbare park wordt in de vierde variant beschouwd
door uit te gaan van 3000 MWe nieuwe kerncentrales in plaats van kolenvermogen. De inpassingsproblemen nemen nu toe ondanks het feit dat voor de kemcentrales een minimum deellastpercentage van 50% wordt aangehouden (nu ca. 90%).
In de base-case en alle varianten is eenzelfde vorm van het belastingpatroon aangehouden.
Teneinde de gevoeligheid van de inpassingsproblematiek voor een ander patroon te testen is
een simulatie uitgevoerd met een structurele extra vraag (3 TWh) gedurende de uren met een
minimale belasting. Hierbij kan gedacht worden aan elektrische auto’s die’s nachts opgeladen
worden. De inpassingsproblematiek blijkt nu aanzienlijk te verminderen.
De resultaten van de base-case en varianten voor 2015 leiden tot de volgende hoofdconclusies:
¯ Op langere termijn hangt de inpasbaarheid van het decentraal vermogen af van het aandeel
in de totale elektriciteitsvoorziening, de samenstelling van decentraal vermogen (PV-vermogen is beter inpasbaar dan w/k), de terugregelmogelijkheden bij de basislastcentrales (bij
gas- en kolencentrales beter dan bij kerncentraIes), de hoeveelheid’s nachts (soms) doordraaiend openbaar w/k-vermogen, de hoeveelheid windvermogen en de "diepte" van het
nachtdal;
¯ Bij een nu voorzienbare ontwikkeling van centraal en decentraal vermogen kunnen, zonder
aanvullende maatregelen, beperkte inpassingsproblemen ontstaan na 2000;
¯ Eventuele inpassingsproblemen zijn op velerlei wijzen op te lossen, b.v. via (nog) flexibeler
import of het uitrusten van openbare w/k-eenheden voor ruimteverwarming met een warmteopslag, maar ook via het op verzoek af en toe terugregelen van een deel van het particuliere
w/k-vermogen;
¯ In alle gevallen kan dit iets hogere kosten met zich meebrengen; de inpassingsproblematiek is
meer een kwestie van het bepalen van de minst kostende aanpak dan een harde technische
restrictie.
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Bij het zoeken naar een optimale verhouding tussen centraal en decentraal vermogen in de
elektri¢iteitsvoorziening zijn er, naast inpasbaarheid, nog andere criteria aanwezig, zoals:
- Betrouwbaarheid;
- Kostenniveau;
Kostengevoeligheid voor brandstof-prijzen;
Emissies.
In beginsel kunnen alle parken even betrouwbaar gemaakt worden door het bijplaatsen van
voldoende extra (pieklast) vermogen. Betrouwbaarheid is dus, evenals inpasbaarheid, terug te
voeren op kosten. Uiteindelijk komt een afweging tussen centraal en decentraal neer op een
vergelijking van de totale kosten, inclusief die voor verbetering van de inpasbaarheid en betrouwbaarheid, de prijsgevoeligheid en de emissies van de totale elektriciteitsproduktie. Qua
kosten voor de centrale produktie, tot uitdrukking komend in het LBT, vertonen de base-case en
de varianten geen grote verschillen bij de hier gehanteerde uitgangspunten. Tegenover een toename van de regelproblematiek in de varianten staan vrijwel steeds besparing van fossiele
brandstoffen en vermindering van emissies. AlLeen de NOx-emissie neemt toe bij een grotere
hoeveelheid opgesteld w/k-vermogen.
Meer algemeen beschouwd kan worden geconcludeerd dat de optimale verhouding tussen centraal en decentraal meer afhangt van de keuze van het centrale basislastvermogen, de brandstofprijzen en de gehanteerde criteria, dan van de inpassingsproblemen en exacte samenstelling
van het decentrale vermogen.

6

VOORWOORD
De begeleidingscommissie vanuit het ministerie van Economische Zaken heeft bestaan uit:
- Mr. A.J. van den Berg;
- Drs. L.J.M. Blanson Henkemans;
Drs. J.K. Hensems.
In het kader van deze studie zijn deelstudies verricht op het gebied van decentraal
warmte/kracht-vermogen bij verbruikers. De vakgroep Natuur Wetenschappen & Samenleving
van de Rijksuniversiteit Utrecht heeft analyses gemaakt van de produktiepatronen van diverse
w/k-systernen in diverse sectoren [6]; door de vereniging Krachtwerktuigen is gekeken naar de
terugregelbaarheid van warmte/krach~-vermogen bij verbruikers [5].
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1. INLEIDING
De voorliggende studie gaat in op de relatie tussen centraal en decentraal produktievermogen.
Onder decentraal vermogen wordt hier verstaan het vermogen, dat niet in beheer is van de Sep
of één van de daarbij aangesloten vier produktiebedrijven. Bij een opsplitsing van het vermogen
volgens onderstaande ’boom’ vallen momenteel onder het decentrale vermogen de categorieën
7, 10, 11, 12, 13 en 14. Onder openbaar vermogen wordt dat vermogen verstaan dat wordt
beheerd door SEP of Energiened.
Deze definitie is echter voortdurend aan veranderingen onderhevig. In het vorige Elektriciteitsplan werd als decentraal vermogen gedefinieerd, dat vermogen waarover niet in het E-plan beslist werd. Een gedeelte van de stadsverwarmingseenheden in beheer van de produktiebedrijven
hoorde toen nog bij het decentrale vermogen. In het nieuwe plan is dit niet meer het geval en
vallen alle SV-eenheden in beheer van produktiebedrijven onder het centrale vermogen.
Ook de ’boom’ zelf is onderhevig aan veranderingen. Indien de Sep ook zou overgaan tot het
plaatsen van duurzaam vermogen, zou een gedeelte van het duurzame vermogen (categorie 11)
onder centraal vallen. Eventuele import door particulieren zou bij deze definitie echter weer
onder decentraal vermogen vallen.
Totaal

Particulier

Warrnte/kracht

Kern Overig
1
HO-gas
2

Aarögas
4

Vuilverbra~~ing

Duurzaam

Kolon
5

Import
3

6

7

8
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Figuur 1.1. Opsplitsing centraal-decentraal vermogen
Tot en met het jaar 2000 liggen de ontwikkelingen bij centraal en decentraal vermogen reeds
min of meer vast. Voor het centraal vermogen is dit vastgelegd in het Elektriciteitsplan
1991-2000 [1], voor het decentraal vermogen zijn schattingen gemaakt in het Milieu Aktie Plan
(MAP) van de distributiebedrijven [3].
De belangrijkste vragen op deze termijn zijn:
¯ Hoe zit het met de regelbaarheid en betrouwbaarheid van de centrale produktie?
Regelbaarheid geeft hierbij aan in welke mate er problemen ontstaan voor de centrale produktie ten gevolge van fluctuaties in de vraag. Naarmate een decentrale optie de rege]baarheid vermindert, is deze minder goed inpasbaar.
¯ Hoe kunnen eventuele regelproblemen worden opgelost?

Deze vragen worden behandeld in de hoofdstukken 2 en 3. Hierbij worden verbeteringen voor de
inpasbaarheid van het decentrale vermogen vooral gezocht in de vermogenscategorieën 10 en
12 in het schema, welke in 2000 ook verreweg de grootste categorieën decentraal vermogen
Op langere termijn is er meer onzekerheid over de invulling van centraal en decentraal vermogen. Hierbij zijn de belangrijkste vragen:
Welke inpassingsproblemen zullen de voortgaande penetratie van decentraal vermogen hinderen?
Wat zijn de mogelijke oplossingen?
Is er globaal een optimale mix van centraal en decentraal vermogen te bepalen op basis van
een aantal relevante criteria?
Deze vragen zijn onderzocht voor 20í[5 aan de hand van één basisscenario, vier aanbodvarianten en één vraagvariant. In hoofdstuk 4 wordt de base-case uiteengezet en in hoofdstuk 5 worden de varianten besproken. Op deze termijn wordt het in figuur 1.1 gemaakte onderscheid of
vermogen al dan. niet patroon/aanbodvolgend is belangrijker dan het in 2000 wezenlijke onderscheid naar de beheersvorm van decentraal vermogen. Hoofdstuk 6 bevat een beschouwing
over de optimale verhouding centraal-decentraal vermogen, uitgaande van de resultaten van de
varianten. Afgesloten wordt met (algemene) conclusies in hoofdstuk 7.
Voor de aanbodpatronen van het duurzame vermogen en voor de warmtevraagvolgende produktiepatronen is uitgegaan van het jaar 1987 (voor het windaanbod 1977), omdat dit jaar klimatologisch gezien een gemiddeld jaar was. Indien in het vervolg van dit rapport bepaalde probleemweken worden geanalyseerd, hebben deze betrekking op opgeschaalde aanbodpatronen van de
betreffende weken in 1987 (wind: 1977). Voor 2000 en 2015 moet dit dus geïnterpreteerd worden als weken met dezelfde klimatologische kenmerken als in 1987.
Bij de simulaties ontstonden er soms situaties, die zich in werkelijkheid niet voor zullen doen,
omdat dan aanvullende maatregelen worden genomen (verschil tussen model en werkelijkheid).
Deze situaties dienen in dit geval echter niet als beschrijving van de werkelijkheid, maar als
indicators van regelproblemen.
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2. REGELPROBLEMATIIEK IN BASE-CASE 2000
2.1. Uitgangspunten elektriciteitsvoorziening
Voor de elektricReitsvraag wordt uitgegaan van de groeiverwachtingen van de Sep medio juni
1991. Dit betekent een stijging van de vraag tot en met 1993 van 2,6% per jaar en daarna een
stijging van 2,0% per jaar. Uitgaande van het verbruik in 1990 leidt dit in 2000 tot een totale
elektriciteitsvraag inclusief netverliezen van 97,5 TWh, hetgeen vrijwel overeenkomt met de
ramingen uit het Elektriciteitsplan 1993-2002. Er is een enigszins afgevlakt belastingpatroon
van 1987 gebruikt (omdat in de huidige werkelijkheid het vraagpatroon vlakker wordt). Dit betekent dat de dagelijkse minimale belasting iets sterker toeneemt dan de gemiddelde belasting en
de maximale belasting iets minder sterk. Dit vraagpatroon is uiteraard van invloed op de te
verwachten regelproblemen.
Het openbare park is gebaseerd op het Elektriciteitsplan 1991-2000 plus enkele aanvullingen,
terwijl voor het decentraal opgestelde w/k-vermogen de cijfers van het MAP van de distributiesector zijn genomen. De MAP-cijfers zijn met 300 MWo verminderd vanwege een mogelijke overlap met het warmteplanvermogen van de Sep. De groei gedurende de periode 1990-2000 van
het grootschalige w/k-vermogen wordt verondersteld volledig plaats te vinden in de vorm van
gasturbinevermogen, het stoomturbinevermogen blijft op het huidige niveau.
Bij de opsplitsing naar type en sector is tevens gebruik gemaakt van de door Krachtwerktuigen
(KWT) gepresenteerde cijfers voor 1990. Dit resulteert in een totaal opgesteld w/k-vermogen bij
particuliere verbruikers van ca. 4200 MWe in 2000 (voor opsplitsing zie tabel 2.1). Het opgestelde vermogen bij vuilverbranding bedraagt 450 MWo en het opgestelde windvermogen is
1000 MW~ groot verondersteld.
Het stadsverwarmingsvermogen (SV), buiten het warmteplan om, bedraagt 1153 MW« Van het
totale warmteplanvermogen (1250 MW~) is verondersteld 1000 MWe gekoppeld te zijn aan
warmteproduktie voor ruimteverwarminmg (zoals SV) en 250 MW~ aan een industrieel warmtevraagpatroon. Het boven omschreven park is te beschouwen als de base-case. Een overzicht
van het totaal opgestelde vermogen wordt in hoofdstuk 3 gegeven.
Wat betreft produktie gelden voor kleinschalige en grootschalige w/k bepaalde vaste bedrijfstijden. Deze volgen uit de per sector door RUU opgestelde produktiepatronen over dag, week en
jaar (gebaseerd op het temperatuurverloop van 1987). Voor windvermogen zijn aanbodpatronen
gebruikt, gekoppeld aan klimaatgegevens voor 1977, die de maximale produktie op elk uur
vastleggen. De werkelijke produktie kan lager uitvallen.
Verder zijn voor de import de volgende aanvullende aannames gedaan:
- De EdF-import is volcontinu;
- Import van Preussen Elektra is regelbaar verondersteld tot 60%;
- Import van VEW wordt beschouwd als een kolencentrale op afstand (dus met revisie en kans
op niet-beschikbaarheid). Deze "centrale" heeft van de kolencentrales de hoogste prioriteit in
de inzetstrategie.

2.2. Definitie regelproblematiek
In dit rapport wordt bij terugregelcases onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe kolencentrales. Het verschil hierbij zit vooral in de hogere rendementen en de lagere emissies van de
nieuwe centrales.
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Het gaat om de nieuwe eenheden Hemweg 8 (600 MW~) en Amer 91 (600 MW~) en de oude
eenheden Amer 81 (645 MWo), Gelderland 13 (602 MW~), R’dam Maasvlakte 1 (518 MWe),
R’dam Maasvlakte 2 (518 MW~) en Borssele 12 (403 MW~).
Tabel 2.1. Opgesteld particulier w/k-vermogen in 2000
Sector
Stoomturbine (incl. in STEG)
Raffinaderijen
Voeding + genot
Papier
Chemie
Overige industrie
Subtotaal
Gasturbine (incl. in STEG)
Raffinaderijen
Voeding + genot
Papier + karton
Chemie
Overige industrie
Subtotaal
Gasmotoren
Voeding+genot
Papier+karton
Chemie
Overige industrie
Tuinbouw-particulier
Tuinbouw-nuts
Gezondheidszorg
Onderwijs
Diensten
Rioolwaterzuivering
Woningen
Su btotaal
Totaal

Opgesteld vermogen in 2000
[MWo]
80
140
70
490
70

Patroon in SEPU-3
Type
[MW,]
ST CONT
ST CONT
ST CONT
ST CONT
ST CONT

850
700
260
200
860
42

550
GT CONT
GT VG
GT PK
GT CONT
GT CONT

2062
60
10
10
40
353
180
229
40
220
40
100

70
10
70
365
35

700
260
200
860
42
2062

GT VG
GT PK
GT CONT
GT CONT
GM TUIN-Part
GM TUIN-Nuts
GM Gez.zorg
GM Dienst
GM Dienst
GM CONT
GM Woning

60
10
10
40
353
180
229
40
220
40
100

1282

1282

4194

3894

Toelichting
De derde kolom geetì aan met welk aanbodpatroon het vermogen uit de eerste twee kolommen
wordt gesimuleerd in SEPU-3. Deze benamingen komen terug bij de simulatieresultaten (het
eerste gedeelte van de benaming geeft het type installatie aan, het tweede gedeelte de sectordan wel patroonskenmerken; GT = gasturbine, PK = papier en karton, CONT = continu produktieproces, etc.). Het opgestelde vermogen bij de stoomturbines is inclusief ca. 200 MW, reservevermogen en ca. 100 MWo stoomturbine in de suikerindustrie die in de simulatie niet meegenomen worden. Gezien het verschil in temperatuurafhankelijkheid vallen de gas- en stoomturbines in een STEG onder twee aparte categorieên.
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Voor het constateren van eventuele regelproblemen dient eerst een z.g. kritische situatie te worden gedefinieerd. In overleg met de begeleidingscommissie zijn de volgende randvoorwaarden
opgesteld voor een "ongestoorde~ elektriciteitsproduktie:
Het ge~mporteerde EdF-vermogen en kemvermogen worden vrijwel niet teruggeregeld tijdens
de nacht;
Het particuliere w/k-vermogen produceert naar eigen behoefte;
De kolencentrales draaien tenminste op minimum deellast (geen stand-by of uit bedrijf);
Het Noorse gas (2 miljard m~ per jaar) wordt gebruikt, de betreffende STEG’s hebben daarom
een bedrijfstijd van 6500 uur;
Het aanbod van duurzame energie (wind en water) wordt benut;
De HO-gas eenheid gebruikt het aanbod van hoogovengas geheel;
De vuilverbrandingsinstallaties hebben een bedrijfstijd van ca. 6000 uur.
Zodra niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt hier gesproken van een kritische
situatie, waarbij gezocht moet worden naar oplossingen.

2.3. Simulatieresultaten base-case voor 2000
ModeIlering regelproblematiek
Bij de analyses is gebruik gemaakt van het model SEPU-3 van de Rijks Universiteit Utrecht. Bij
het draaien van het model wordt allereerst op basis van de eenheden in de eenhedenlijst en het
belastingpatroon voor het simulatiejaar een revisieplanning gemaakt voor het hele jaar. Daarmee is vastgelegd welke eenheid wanneer beschikbaar is voor produktie. Aan de hand van het
uudijkse belastingpatroon, aanbodpatronen voor duurzaam vermogen, inzetpatronen voor vraagvolgend vermogen (SV en w/k) en de inzetstrategie (rangorde van inzet voor elk type) wordt de
totale elektriciteitsproduktie gesimuleerd per uur. Vanwege de in de praktijk soms optredende
storingen worden de vermogens ’gederate’; het nominale vermogen wordt in de simulatie verminderd met de gemiddelde fractie niet-beschikbaarheid vanwege storingen.
In het navolgende wordt de regelproblematiek vaak gekoppeld aan enkele begrippen die in het
model gebruikt worden om de status van een eenheid aan te geven. De belangrijkste zijn minimum deellast, stand-by en uit bedrijf. Minimum deellast duidt op de minimale fractie van het
ontwerpvermogen, waarop de eenheid nog kan produceren. Een dalende vraag kan opgevangen
worden door het vermogen van de eenheden terug te regelen van maximum naar minimum
deellastvermogen. Is de vraag tijdelijk nog lager dan kunnen eenheden stand-by gezet worden.
Tijdens stand-by staan wordt wel brandstof verbruikt maar geen elektriciteit geproduceerd. Vanuit stand-by kan een eenheid weer snel ingezet worden voor produktie. Deze stand-by status is
een belangrijke indicator van regelproblemen. In de praktijk zal men trachten deze status te
voorkomen, b.v. via afschakelbare belasting bij grote verbruikers of verminderde import van
elektriciteit. Het in SEPU bepaalde extra brandstofverbruik t.g.v, stand-by staan moet hier gezien
worden als een indicatie voor de hieraan verbonden kosten. "Uit bedrijf" houdt in dat de eenheid
wordt uitgezet. Afhankelijk van de mate van afkoeling duurt het een aantal uren voor deze weer
gereed is om te produceren (een z.g. warme start). Het aantal warme starten bij basislasteenheden is ook een indicator van regelproblemen. Het uitzetten van deze eenheden gaat ten koste
van de levensduur en betrouwbaarheid en kan ertoe leiden dat bij een onverwacht toenemende
vraag een snelstartende eenheid met duurdere brandstof ingezet moet worden.
Verder is er bij de elektriciteitsproduktie altijd sprake van een ’draaiende reserve’. De draaiende
reserve is nodig om het plotseling uitvallen van een centrale op te vangen. De draaiende reserve
wordt gevormd door eenheden, die nog niet op vollast draaien, maar die vrijwel momentaan
opgeregeld kunnen worden.
De simulatie van de base-case is zowel uitgevoerd voor een jaar als voor een aantal aparte weken. Beide leveren verschillende informatie op m.b.t, de regelproblematiek.
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Jaarsimulatie voor 2000
De jaarsimulatie levert per type vermogen gegevens op over de produktie, de bedrijfstijd, het
brandstofverbruik, alsmede gegevens over het aantal starts en het stand-by verbruik (zie tabel
2.2). Deze jaarcijfers zijn vooral interessant bij het vergelijken van de base-case met de later te
presenteren terugregelvarianten voor particuliere w/k. Tevens kan hiermee nagegaan worden of
kritische situaties voorkomen, zoals eerder gedefinieerd.
Opgemerkt moet worden dat van het aantal starts afgetrokken moet worden de reguliere starts
na de jaarlijkse revisie, welke niets van doen hebben met de inzetplanning. Deze aanpassing is
in tabel 2.2 reeds gemaakt. Voor de import wordt geen brandstofverbruik bepaald omdat hier
niet direct centrales voor zijn aan te wijzen.
Tabel 2.2. Resultaten jaarsimulatie base-case 2000
Type

Opgesteld Produktie Bedrijfsvermogen
tijd

Kern
HOGAS
IMP.EdF
IMP.PREUS
IMP.VEW
STEG Noors gas
STEG
Gascombi
Conv. gas
GTPIEK
KV/STEG
Kolen-nieuw
Kolen-oud
SVCENT
SV
SVDECENT
WP-lnd.
STCONT
GTCONT
GTPK
GTVG
GMTUIN-Nuts
GMTUIN-Part
GMDIENST
GMCONT
GM-GEZ.ZORG
GM-WON[NG
WINDPUB
Hydro
Vuilverbranding
WlNDPRIV

lt~Wo]

[¢w~]

[uur]

482
362
750
300
600
1675
163
2713
1739
714
850
1200
2686
1639
51
453
250
550
1652
210
320
180
353
260
40
229
100
720
52
462
280

3198
2309
6567
2140
3600
10567
497
4616
908
145
4808
6566
12695
8023
169
2191
1454
3661
10576
1143
1723
968
1231
857
333
1330
363
1323
247
2768
533

6635
6381
8756
7132
5999
6309
3047
1702
522
203
5656
5471
4726
4895
3306
4836
5817
6656
6402
5444
5383
5379
3486
3298
8315
5808
3631
1838
4672
5986
1904

Brandstof- Starts/ Brst. verbr. Categorie1
verbruik eenheid Stand-by

l~,~l

IP~]

32,7
19,8

69,7
4,2
41,9
10,4
1,5
41,1
58,0
116,3
57,7
2,1
17,3
10,6
61,2
117,9
13,7
20,7
10,0
12,7
8,8
3,4
13,7
3,7

50
228
99
41
12

0,041
1,348
0,417
0,001
0,159
1,287

50,5

Totaal
22037
97500
4424
799,8
1 Zie figuur in de inleiding voor de betekenis van de nummers.

1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6+8
6
6+7
9
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
11
11
13
14

3,3

Uit de jaarsimulatie van de base-case blijkt dat de bedrijfstijd van de vuitverbrandingsinstallaties
(VVI) inderdaad uitkomt op ongeveer 6000 uur, maar het Noorse gas wordt niet volledig gebruikt (6300 i.p.v. 6500 uur). Om een hogere bedrijfstijd te realiseren zou echter het opregelen
van deze STEG’s tot vollast een hogere prioriteit moeten krögen dan het aanzetten van kolen16

centrales. Dit laatste vermogen is echter vaak nodig voor een voldoende grote draaiende reserve. Zonder aanpassingen wordt het Noorse gas dus niet geheel opgebruikt.
De produktie met het particuliere w/k-vermogen is gebaseerd op de vermogens uit tabel 2.1 en
de door de RUU opgestelde patronen. De gevonden bedrijfstijden van ongeveer 6500 uur voor
grootschalig vermogen en 3300 (diensten) tot 8300 uur (rioolwaterzuivering) voor kleinschalig
vermogen blijken goed overeen te komen met de huidige aannames omtrent draaiuren van dit
vermogen. Verder vindt de import van EdF inderdaad vrijwel continu (8756 uur) plaats. De benutting van het aanbod uit duurzame bronnen schommelt rond de 95%.
De jaarsimulatie wijst, via het brandstofverbruik voor stand-by, inderdaad op stand-by staan van
de kolencentrales gedurende een aantal uren van het jaar. Ook de KV/STEG wordt in de simulatieberekening gedurende een heel korte tijd stand-by gezet. Het is nog niet duidelijk of dit type
centrale in werkelijkheid even snel weer aan de produktie kan gaan deelnemen als conventionele kolencentrales. Uit het aantal warme starts is af te leiden dat de oude kolencentrales 58 maal
per jaar gedurende korte tijd uitgezet worden.
Weeksimulatie voor 2000
De weeksimulatie geeft per uur en per type eenheid aan hoe groot het beschikbare vermogen is
en welk percentage hiervan werkelijk ingezet wordt. Uit meerdere weeksimulaties blijkt dat de
regelproblemen niet ontstaan bij het opregelen tijdens de snelle vraagtoename in de vroege ochtenduren omdat de meeste centrales (kern uitgezonderd) binnen een uur op kunnen regelen van
een minimum deellast (25-30%) naar vol vermogen. Ook sommige soorten patroonvolgende
eenheden (zoals SV) leveren doorgaans’s nachts minder elektriciteit dan overdag en maken zo
de opregeling’s ochtends gemakkelijker. Het probleem blijkt vooral te liggen in een te groot
vermogen, dat in bedrijf zou moeten blijven in nachten met lage vraag. In dat geval moet er
soms een deel van het basislastvermogen uitgezet worden om niet te veel te produceren. De
nacht met gemiddeld de laagste vraag per week is de nacht van zaterdag op zondag; regelproblemen komen dan ook meestal het eerst in deze nacht voor.
Wat betreft de periode van het jaar zullen de problemen het eerst ontstaan in periodes, waarin
geen of weinig basislast in revisie is. Dit zijn de weken 1 tot 11 en 42 tot 52 aangezien basislast
bij voorkeur niet in de winter in revisie wordt gezet vanwege de relatief hoge maximale dagbelasting. Een analyse van een groot aantal van deze weken levert z.g. probleemweken op, d.w.z.
weken met stand-by zetten of zelfs uitzetten van kolenvermogen. Onderstaande tabel 2.3 geeft
kenmerken voor de grootste ’probleemweken’.
Tabel 2.3. Kenmerken van ’probleemweken’
Week

4
11
45
48

Oude kolencentrales Nieuwe kolencentrales Dalvraag Inzet SV-eenheden
Centrale uren Centrale uren
Centrale uren
% van nominale
uit bedrijf
stand-by
stand-by
[MWo]
vermogen
18
28
25
12

39
45
22
51

3
6
9
3

7665
7660
7378
7450

91
93
92
93

Het aantal centrale uren uit bedrijf of stand-by is afhankelijk van de duur van het stand-by zetten en van het aantal eenheden. Als gedurende 1 uur 4 centrales stand-by staan, geldt dit als 4
centrale uren stand-by. De dalvraag wijst op de laagste vraag in de betreffende week, gewoonlijk in de nacht van zaterdag op zondag. Hoewel de laagste vraag in week 45 voorkomt en daar
dus de grootste problemen verwacht mogen worden, blijkt in week 11 het totaal van uit- dan
wel stand-by zetten van koleneenheden frequenter te gebeuren. Dit wordt veroorzaakt door het
feit dat in week 45 de SV-eenheden’s nachts soms uitgaan en in week 11 niet. In het algemeen
blijkt dat problemen ontstaan als de SV-eenheden tijdens de nacht vrijwel voluit draaien. Deze
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eenheden leveren bij een gemiddelde dagtemperatuur beneden de 5°C’s naehts een (vrijwel)
maximaal elektrisch vermogen.
Op basis van de simulaties blijken bij een gegeven park de volgende belangrijke grootheden
invloed te hebben op het voorkomen van kritische situaties:
Hoogte minimum deellast van basislastvermogen;
Niveau van de laagste dalvraag;
Inzet van SV-eenheden vanwege lage temperaturen;
Mate van flexibiliteit van importpatronen;
Windaanbod tijdens het nachtdal;
Inzet van STEG’s i.v.m, verplichte verbmik van Noors gas;
Revisieplanning.
Als de SV-eenheden’s nachts doordraaien ligt de kritische vraag voor nog juist niet stand-by
zetten van nieuwe kolencentrales tussen de 7500 en 8000 MW~. Bij dit niveau staan de oude
kolencentrales uit of stand-by en wordt het eventuele windaanbod (vrijwel) niet benut.

Weekkeuze voor base-case presentatie
Week 11 is gekozen als base-case week vanwege de relatief omvangrijke regelproblemen. De
resultaten van de base-case zijn grafisch weergegeven in de figuren 2.1 en A2.1 t/m A2.8 in
appendix 2. Figuur 2.1 toont de totale cumulatieve produktie gedurende week 11 in 2000 en het
aandeel van de verschillende categorieên produktievermogen in deze totale produktie. De figuten A2.1 t/m A2.8 tonen een opsplitsing van deze categorieën naar type.
Vermogen [MW]
16000
14000
12000
10000
80OO
6000
4000 .................................................. ~t~pott-«~~ ............................................................................
pa~culiere WK, klein
particuliere WK, groot
0 Zendag 24Maandag 48 Dinsdag 72 Woensdag 96 D~nderdag120 Vrijdag 144 Zaterdag168

Figuur 2.1. Inzet produktie-eenheden in week 1 I, jaar 2000
Uit figuur 2.1 blijkt, dat het nachtdal het diepst is in de nacht van zaterdag op zondag. Verder
wordt duidelijk, dat de kolen verschuiven van basis/middenlast naar midden/pie]dast. Figuur
A2.1 en A2.2 tonen de vorm van de door RUU geconstrueerde patronen voor particulier
w/k-vermogen. De warmteplan-eenheid met een industrieel vraagpatroon is hierin apart terug te
vinden (WP-ind.). In figuur A2.3 worden de aannames omtrent het patroon van de importen
grafisch toegelicht. Figuur A2.5 toont dat in de nacht van zaterdag op zondag vrijwel de gehele
bijdrage van duurzaam niet benut wordt, terwijl de rest van de week de bijdrage van de waterkracht vrijwel iedere nacht wordt teruggedraaid. Opvallend is de grote bijdrage van de wind
(soms boven de 300 MWo). Het terugvallen van de wind op vrijdag wordt veroorzaakt door een
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windstille dag en niet door uitzetten. Verder is in figuur A2.6 de hoge constante bijdrage van de
SV-eenheden in deze week opvallend. Uit figuur A2.7 blijkt dat in de nacht van zaterdag op
zondag op een gegeven moment (6 uur’s ochtends) alle oude en nieuwe kolencentrales uit, dan
wel stand-by staan. Alleen de KV/STEG draait dan nog op minimum deellast. De rest van de
week vindt stand-by zetten alleen nog plaats bij de oude centrales (ter indicatie: alle oude kolencentrales op minimum deellast leveren een vermogen van 847 MWe).
Ter vergelijk zijn in de figuren A2.9 en A2.10 (app: 2) de weken 30 en 45 weergegeven. Week
30 geeft geen problemen en hier blijkt duidelijk de basislastfunctie van de kolencentrales en het
"ideale" SV-patroon (alleen overdag elektriciteitsproduktie). Week 45 is hierboven al kort
besproken. Het’s nachts uitzetten van SV aan het eind van de week is duidelijk waar te nemen.

2.4. Analyse regelproblematiek in 2000
Zowel de simulatieresultaten voor het jaar als voor enkele z.g. probleemweken geven aan dat er,
zonder aanvullende maatregelen, inderdaad op beperkte schaal regelproblemen zouden kunnen
ontstaan in 2000. Bij de jaarresultaten blijkt dit enerzijds uit het brandstofverbruik bij stand-by
en opwarmen en anderzijds uit de te lage bedrijfstijd van de STEG’s met Noors gas en de niet
volledige benutting van het aanbod van duurzaam vermogen. Uit de weeksimulaties komt duidelijk naar voren dat de grootste problemen zich zullen voordoen in de nacht van zaterdag op
zondag, vanwege de relatief lage vraag in de nachtelijke uren.
Een belangrijke parameter voor het optreden van regelproblemen is de temperatuur. Zodra het
etmaalgemiddelde beneden 5°C koml: draaien de SV-eenheden ook’s nachts, hetgeen de kans
op teveel draaiend vermogen versterkt. Een oplossing voor dit probleem zou zijn het uitbreiden
van de warmtebuffers bij SV-eenheden, zodat deze’s nachts niet door hoeven te draaien. Een
andere optie is het’s nachts opwekken van warmte in hulpketels i.p.v, met w/k.
Ook de veronderstelde slechte terugregelbaarheid van ge~mporteerde elektriciteit draagt bij aan
de regelproblematiek. Een meer flexibel importpatroon, met incidentele vermindering tijdens
probleemnachten, zou een oplossing kunnen zijn.
Verder is de (voorziene en onvoorziene) niet-beschikbaarheid van centrales van belang. De
voorziene niet-beschikbaarheid wordt bepaald door de revisieplanning. Gewoonlijk wordt in de
wintermaanden geen of weinig eenheden in revisie genomen. Dit betekent dat de periode met de
meeste kans op regelproblemen in beginsel alle basislasteenheden aan de produktie deelnemen.
Een wijziging van de revisieplanning is niet mogelijk vanwege het overdag moeten dekken van
de relatief hoge maximale dagbelasting in dit deel van het jaar.
Om rekening te houden met onvoorziene niet-beschikbaarheid (storingen) worden de vermogens van de eenheden in de simulatie "gederate". Elk vermogen wordt omlaag geschaald met
de gemiddelde fractie uitval voor het betreffende type centrale. In werkelijkheid is soms sprake
van meer beschikbaar vermogen dan in de simulatie (alle centrales draaien) of juist van minder
beschikbaar vermogen (één of meerdere volledige eenheden zijn uitgevallen). In het eerste geval
moet er tijdens een probleemnacht nog meer vermogen draaiend worden gehouden dan in de
simulatie is bepaald en nemen de regelproblemen verder toe. In het tweede geval is het omgekeerde het geval.
N.a.v. recente verschuivingen bij het warmteplanvermogen, van ruimteverwarming naar indusi
triêle warmteproduktie, kan opgemerkt worden, dat dit de conclusies voor 2000 niet beïnvloedt.
In de nachten met regelproblemen is de temperatuur gewoonlijk zo laag dat alle typen warmteplaneenheden een min of meer continu patroon van produktie hebben. Tenslotte kan opgemerkt
worden dat de wijzigingen in opgesteld vermogen volgens het E-plan 1993-2002 (extra warmteplanvermogen in 2000 en licht gewijzigde vraagverwachting) een lichte toename van de problematiek zoals boven geschetst veroorzaken, maar de conclusies niet wezenlijk beïnvloeden.
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3. TERUGREGELEN VAN PARTICULIER W/K-VERMOGEN
3.1. Terugregelbehoefte vanuit de openbare produktie
Regelproblemen in de openbare produktie zouden o.a. opgeheven kunnen worden door particulier w/k-vermogen’s nachts terug te regelen. Daardoor zullen de verbruikers extra elektriciteit
uit het openbare net betrekken zodat meer mogelijkheden ontstaan om het openbare vermogen
optimaal in bedrijf te houden. De betreffende verbruikers moeten wel in staat zijn om de benodigde warmte op te wekken met reserve-installaties (ketels).
Voor een beoordeling van mogelijkheden en aantrekkelijkheid van deze optie moet allereerst de
omvang en de aard van het terug te regelen w/k-vermogen vastgesteld worden. Daarna kunnen
de gevolgen voor de totale elektriciteitsproduktie bepaald worden in de vorm van de technische,
economische, energetische en milieugevolgen. Eerst wordt de maximaal benodigde vermogensterugregeling besproken t.b.v. "ongestoord" bedrijf van respectievelijk alleen nieuwe en alle
kolencentrales.

Nieuwe kolencentrales
Figuur 3.1 toont een frequentiehistogram van de behoefte aan terug te regelen particuliere w/k
t.b.v, het voorkomen van stand-by zetten van nieuwe kolencentrales.
Frequentie [nachten peri~ar]
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Figuur 3.l. Terugregelbehoefte voor ongestoord bedrijf van nieuwe kolencentrales
Het histogram geeft aan dat het in de base-case in totaal 16 nachten voorkomt (som van alle
frequenties) dat nieuwe koleneenheden stand-by worden gezet. Het komt één keer voor dat er
ongeveer 600 MW, moet worden teruggeregeld om dit stand-by zetten te voorkomen. In een
groter aantal gevallen kan worden volstaan met een veel kleiner terug te regelen w/k-vermogen.

Alle kolencentrales
Het voorkomen van stand-by zetten van zowel nieuwe als oude kolencentrales doet zowel de
frequentie als de omvang van de bel~oefte aan terugregelen toenemen. Dit wordt duidelijk uit
figuur 3.2, die laat zien dat het geheel voorkomen van stand-by zetten van kolencentrales zou
noodzaken tot 96 maal terugregelen (gemiddeld bijna 2 keer per week). In twee nachten moet
er zelfs ongeveer 1650 MWo worden teruggeregeld.
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Het effect van het terugregelen van particuliere w/k op de openbare produktie wordt geïllustreerd aan de hand van figuren A2.11, A2.12 en A2.13 in appendix 2. Deze tonen de produktie
per type vermogen voor de meest problematische week (nummer 11) bij terugregeling van
w/k-vermogen. Figuur A2.11 toont duidelijk de ’dip’ in de nacht van zaterdag op zondag, terwijl
ook enkele andere nachten een ’dip’ vertonen. Het grootschalige w/k-vermogen wordt maximaal
1650 MWe teruggeregeld t.o.v, de b~~se-case (zie GTCONT in de figuren A2.12 en A2.1). Het
niveau van de bijdrage van kolen valt nu veel minder terug dan in de base-case, zoals blijkt uit
een vergelijking van de figuren A2.7 en A2.13. Het vermogen van elke kolencentrale komt in de
gehele week niet beneden de minimum deellast.
Bij het Elektriciteitsplan 1993-2002 zou voor een "normale" inzet van alle kolencentrales ongeveer maximaal 1800 i.p.v. 1650 MW~ teruggeregeld moeten worden.
Frequentie [nachten per jaar]
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Figuur 3.2. Terugregelbehoefte voor ongestoord bedrijf van alle kolencentrales

3.2. Terugregelmogelijkheden bij zelfopwekkers
Naast een kwantitatieve analyse van de behoefte aan terug te regelen w/k-vermogen vanuit de
openbare produktie is ook een onderzoek nodig naar de mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen bij particuliere wik-producenten. Dit bepaalt mede de keuze van de soort w/k-vermogen,
die het meest in aanmerking zou kunnen komen voor terugregeling.

Technische aspecten
De technische mogelijkheden zijn in het kader van deze studie onderzocht door Krachtwerktuigen. Het terugregelen van stoomturbines is technisch mogelijk door de hogedruk stoom buiten
de stoomturbine om in druk en temperatuur te verlagen d.m.v, een stoomreduceer. Er wordt
echter geen brandstof bespaard doo~ het terugregelen van w/k-vermogen op basis van een
stoomturbines.
Het vermogen van gasturbines kan technisch gezien teruggeregeld worden tot ca. 15% van het
volle vermogen. Het terugregelen gebeurt door vermindering van de gashoeveelheid naar de
verbrandingskamer van de gasturbine. Zowel het elektrisch als het thermisch rendement daalt
hieidoor. Het terugregelen van het turbinevermogen kan in het algemeen in enkele minuten
gebeuren. Bij een combinatie met een afgassenketel duurt dit maximaal 20 minuten.
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Het vaker starten en stoppen veroorzaakt aanzienlijke thermische spanningen, waardoor de
onderhoudsfrequentie zal stijgen en de levensduur verkort wordt. Globaal zal de onderhoudsfrequentie verdubbelen als het aantal starts stijgt van I per 100 draaiuren naar 1 per 10 draaiuren.
(.lit beschikbare praktijkgegevens van zelfopwekker~, is gebleken dat de onderhoudskosten van
gasturbines die in het weekend uitgaan rond de 2 cent per geproduceerde kWh liggen. Voor
continu draaiende turbines is dit slechts ongeveer ] cent per kWh. Dit verschil wordt echter
mede veroorzaakt doordat in het laatste geval de vaste onderhoud$kosten over meer kWh’s
kunnen worden verdeeld.
De mate van benutting van de capaciteit heeft een kleine invloed op de onderhoudskosten (hoe
hoger de fractie deellast, hoe hoger de onderhoudskosten). Kosten voor bediening worden niet
geacht substantieel te stijgen bij het terugregelen, daar bij grotere installaties toch reeds continu
toezicht aanwezig is.
Gasmotoren terugregelen is technisch ook zeer goed mogelijk maar gaat ten koste van het rendement. Vooral beneden 50% van het nominaal vermogen levert dit zowel in energetisch als
milieutechnisch opzicht slechte resultaten. De variëteit in gasmotoren is zeer groot. Het
preventieve onderhoud hangt samen met het aantal bedrijfsuren en zal dus bij terugregelen absoluut gezien gelijk blijven. De relatie tussen corrigerend onderhoud ("grote beurt") en terugregelen is niet duidelijk. Het storingsonderhoud hangt sterk samen met het aantal starts en stops.
De invloed van het terugregelen op deze onderhoudskosten is waarschijnlijk k[einer dan bij gasturbines omdat gasmotoren normaal al een onregelmatiger bedrijfsvoering kennen.
Een belangrijke voorwaarde voor terugregelen is de aanwezigheid van voldoende altematieve
thermische capaciteit, b.v~ in de vorm van een hulpketeL De aanwezigheid van voldoende thermische capaciteit zou nader in kaart gebracht moeten worden.
Een technisch aspect van een geheel andere aard is de capaciteit van het distributienet. Als
bijvoorbeeld op grote schaal w/k-vermogen wordt teruggeregeld bij de tuinbouw moet de elektriciteit worden betrokken uit het distributienet. Mogelijk is de capaciteit van het distÆibutienet
niet toereikend; vaak is dit juist de reden waarom een eigen opwekinstallatie is opgeste]d. Nader
onderzoek zou dan ook hier noodzakelijk zijn.

Organisatorische overwegingen
Organisatorisch lijkt terugregelen op het eerste gezicht eenvoudiger bij de gasturbines dan bij
gasmotoren. Omdat de eenheden een groter vermogen hebben kan via inschakeling van een
klein aantal opwekkers al een relatief groot vermogen aangestuurd worden. Daar tegenover
staat dat bij de gasmotorinstallaties vaak intensieve samenwerking met het distributiebedrìjf
plaatsvindt. Vooral qua communicatie en onderlinge afstemming kan dit laatste een voordeel
zijn. Gezien de aard van de bedrijfsvoering is de warmtebehoefte bij de tuinbouw wellicht flexibeIer dan in de industrie. Dit zou echter nader onderzocht moeten worden.

Energie en milieuconsequenties
In het algemeen geldt dat door terugregelen van particuliere w/k brandstof bespaard wordt bij de
verbruikers. Dit zal samengaan met een evenredige reductie van de emissie van Cdz en NOx; dit
laatste omdat de NOx-norm is uitgedrukt in gram per GJ. Bij deellast zou vanwege de lagere
temperatuur van de verbrandingsgassen de NOx-emissie per eenheid brandstof kunnen dalen. In
de praktijk wordt echter de emissiebestrijding verminderd, b.v. door minder stoominjectie. De
openbare voorziening zal in het algemeen een stijging van het brandstofverbruik laten zien door
de uitgebreidere inzet van kolencentrales. De NOx-, CO~- en SO~-emissies stijgen navenant mee.
Het netto-effect bij particuliere en openbare produktíe tezamen zal per geval verschillen.
De toename van de emissies van openbare produktie kan soms meevallen omdat in de base-case bij stand-by staande eenheden ook reeds emissies ontstaan, zonder dat er elektriciteit wordt
geproduceerd. De keuze van het terug te regelen w/k-vermogen kan ook het totaal resultaat
beïnvloeden. Het meest aantrekkelijk qua brandstofverbruik is het terugre9elen van de minst
efficiënte w/k-installatie. Dit bespaart namelijk de meeste brandstof (en COz-emissie) bij ver°
bruikers. Dit betekent momenteel een voorkeur voor gasturbines met afgassenketeI, die een
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elektrisch rendement hebben van ongeveer 30%. Vanuit NOx-oogpunt is het echter aantrekkelijker om de gasmotoren terug te regelen.

3.3. Effecten op de totale elektriciteitsproduktie
Zowel op basis van de eerder genoemde technische en organisatorische aspecten, alsmede op
basis van de energetische en milieutechnische overwegingen is er geen duidelijke eerste voorkeur voor terugregelen van het gasmotor- dan wel gasturbinevermogen. Wel geldt dat de terugregelmogelijkheden bij gasmotoren beperkt zijn vanwege het kleinere opgestelde vermogen.
In alle gevallen zal worden uitgegaan van het tijdelijk volledig uit bedrijf nemen van een deel van
het decentrale w/k-vermogen en niet van deellastbedrijf. Uit vier deellastvarianten voor
w/k-terugregeling (zie figuur A2.14) blijkt namelijk dat het zowel energetisch als qua emissies
ongunstig is om op deellast te draaien1. Ook het gepresenteerde financièle beeld lijkt in deze
richting te wijzen; hierbij moet echter bedacht worden dat de extra B&O-kosten van aan/uit
bedrijf hierin niet zijn verwerkt. Tenslotte is het ook uit praktisch oogpunt eenvoudiger om een
kleiner aantal eenheden geheel uit te zetten dan een groter aantal op deellast te zetten.
Op basis van de hoeveelheden benodigd terugregelbaar vermogen t.b.v, openbare produktie
zonder regelproblemen zijn de volgende cases doorgerekend voor beschikbaar terug te regelen
w/k-vermogen:
1. 600 MWe grootschalig w/k-vermogen (t.b.v. alleen nieuwe kolencentrales).
2. 600 MWo grootschalig w/k-vermogen.
3. 1018 MWo grootschalig w/k-vermogen.
4. 1300 MWo grootschalig w/k-vermogen.
5. 1650 MW~ grootschafig W/K vermo~en.
6. 1650 MW~ groot- en kleinschalig w/k-vermogen.
Figuur A2.15 toont een grafisch overzicht van de resultaten voor alle cases, te weten de mutaties in de elektriciteitsproduktie, het brandstofverbruik, de NOx-emissies en de brandstofkosten.
Steeds worden deze gespecificeerd naar particuliere w/k, kolencentrales en overig openbaar
vermogen. Hoewel de richting van veranderingen bij de verschillende cases duidelijk naar voren
komt, moeten de mutaties door terugregelen niet overschat worden. De relatieve veranderingen
liggen namelijk vrijwel allemaal beneden de 1 procent. Per case worden hieronder de belangrijkste kenmerken besproken.
Case 1 (600 MWe grootschalige w/k t.b.v, nieuwe kolencentrales)
In de eerste case vindt zeer beperkt terugregeling plaats van w/k-vermogen; in totaal verschuiíî
12 GWh produktie van particulier naar openbaar. De kolencentrales produceren 15 GWh meer
dan in de base-case, terwijl de rest van het openbare park 3 GWh minder produceert. Deze vermindering vindt voor het grootste gedeelte plaats bij de gascombïs. Het is verder opvallend dat
de iets toenemende produktie door kolencentrales gepaard gaat met een lichtelijk afnemend
brandstofverbruik. Dit wordt veroorzaakt door minder stand-by verbruik en een iets hoger rendement vanwege minder deellastbedrijf. Bij het particuliere w/k-vermogen neemt het brandstofverbruik ook af.
De NOx-emissie van kolencentrales bfijf~ gelijk ondanks het fichtelijk dalend brandstofverbruik.
Doordat het gemiddelde vermogen (en dus de temperatuur van de rookgassen) lichtelijk stijgt,
neemt ook de NO,-emissie per GJ iets toe. De totale NOx-emissie neemt echter iets af omdat de
emissie bij w/k relatief harder daalt. De SO2-emissie hangt af van de hoeveelheid verbruikte
kolen en daalt dus licht.

~ De berekeningswijze van deze resultaten wordt toegelicht in appendix 1.
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Bovengenoemde effecten leiden dus zowel bij openbare als particuliere produktie tot besparingen op brandstofkosten. De omvang van de overige kosten (voornamelijk B&O) zal bepalend
zijn voor de mate waarin deze voordelen werkelijk gerealiseerd kunnen worden.
Case 2 (idem case 1 t.b.v, nieuwe en oude kolencentrales)
Indien 600 MW~ particulier w/k-vermogen wordt teruggeregeld t.b.v, voorkomen van stand-by
zetten van nieuwe èn oude kolencentrales ligt de frequentie van terugregeling duidelijk hoger
dan bij case 1. In case 2 neemt het overall brandstofverbruik af maar het kolenverbruik vertoont
nu, i.t.t, case 1, wel een stijging. Deze stijging wordt veroorzaakt door het nu minder uitzetten
van kolencentrales. Ook de emissie van zowel NOX als SO~ door kolencentrales neemt toe. In
totaliteit neemt echter de NO~-emissie af en er wordt ook op brandstofkosten bespaard.
Case 3 (I018 MWe grootschalig w/k-vermogen)
Indien meer dan 600 MWe particulier w/k-vermogen wordt teruggeregeld is het meest opvallende dat, terwijl de extra produktie toeneemt, het extra brandstofverbruik bij de kolencentrales iets
afneemt. Dit is een gevolg van het (gemiddeld) op een hoger deellastvermogen draaien waardoor het gemiddeld rendement iets hoger ligt. Het marginale rendement van de kleine extra
produktie is daardoor tamelijk hoog.

Case 4 (1018 MWe grootschalig w/k-vermogen)
Tussen de openbare en de particuliere produktie vindt hier een verschuiving plaats van in totaal
157 GWh. De kolencentrales produceren 170 GWh meer terwijl de rest van het openbare park
ca. 13 GWh minder produceert. Het rendement bij kolencentrales neemt toe (het brandstofverbruik stijgt met 0,1%, terwijl de produktie met 0,9% toeneemt). Het overall- rendement bij particulier w/k-vermogen daalt doordat extra warmte moet worden opgewekt in stoomketels.
De emissie van NOx neemt in totaal licht af; de SOa-emissie neemt heel beperkt toe. Op brandstofkosten besparen de particuliere w/k-opwekkers bijna 10 miljoen gulden. Dit zouden zij dus
maximaal bereid zijn te betalen voor de uit het openbare net verkregen elektriciteit (mits hun
B&O-kosten niet toenemen door het terugregelen).
Case 5 (1650 MWe grootschalig w/k-vermogen)
Deze case is de meest vergaande omdat nu alle kolencentrales niet meer stand-by draaien en
verder terugregelen van w/k dus geen zin meer heeft. In deze case wordt totaal 879 TJ (0,1%)
brandstof bespaard (extra kolen, minder gas). De totale NOx- en SO~-emissie dalen (resp.
0,15% en 0,04%). Op basis van de brandstofinkoopkosten wordt bij de particuliere
w/k-opwekkers ruim f 10 miljoen bespaard. De openbare voorziening heeft ruim 3 ton hogere
kosten, vanwege de extra inzet van voornamelijk kolen.
Case 6 (1650 MW~, waaronder 350 MWe kleinschalig in de tuinbouw)
Bij het uitzetten van gasmotoren i.p.v, een deel van de gasturbines blijven de mutaties bij de
centrale produktie hetzelfde (gelijk aan die in case 5). Bij het decentrale vermogen vinden er
twee verschuivingen plaats. Omdat het rendement van gasmotoren enigszins hoger ligt leidt een
bepaalde vermindering van de produktie door w/k-vermogen tot een kleinere brandstofbesparing dan in case 5 met alleen grootschalig w/k-vermogen. Omdat de NOx-emissie van gasmototen echter beduidend hoger ligt levert deze case wel een grotere afname van de NOg-emissie op
dan case 5 (0,3%). Een berekening van de economische voordelen hangt sterk af van de waardering van de extra bespaarde NOx-emissie.
Bij het terugregelen t.b.v, oude en nieuwe kolencentrales vindt bij case 2 (met 600 MWe terugregelbaar w/k-vermogen) al het grootste gedeelte van de terugregeling plaats. In de case van
1650 MWo wordt slechts 35% meer w/k-produktie teruggeregeld.

Analyse terugregelen particuliere w/k
Belangrijke vragen bij het terugregelen van decentraal vermogen zijn: in welke omvang, welke
type en op welke manier? Wat de omvang betreft zou er in de hier beschouwde situatie
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maximaal 1600 h~We temggeregeld moeten worden. Gezien het totaal opgestelde decentrale
w/k-vermogen van rond de 4000/~Wo zou dit mogelijk moeten zijn. Wat type betreft is het vanuit HOx-oogpunt gunstiger om gasmotoren terug te regelen dan gasturbines. Vanuit brandstof(en dus CO~-)oogpunt is het echter gunstiger om gasturbines terug te regelen. Duidelijk is echter dat uit/aan bedrijf van een klein deel van het w/k-vermogen in beide opzichten aantrekkelijker is dan het gedeeltelijk terugregelen van een groter deel van dit vermogen. De mogelijk sterk
toenemende onderhoudskosten bij aan/uit bedrijf kunnen echter deze keuze uit financieel oogpunt minder aantrekkelijk maken.
Bij de bepaling van economische consequenties moet naast brandsto[kosten ook rekening gehouden worden met technische (b.v. onderhoudskosten) en organisatorische aspecten (b.v. het
opzetten van een structuur om op een termijn van uren te zorgen dat nutsbedrijven of particulieren hun installaties tijdelijk uitzetten). Tevens is de aanwezigheid van voldoende warmteproduktiecapaciteit en (soms) netcapaciteit een voorwaarde voor terugregelen. Deze mogelijkheid
moet, wat kosteneffectiviteit betreft, afgewogen worden tegen andere mogelijkheden om de
regelproblemen aan te pakken, b.v. binnen de centrale produktie.
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4. INPASBAARHEID DECENTRAAL VERMOGEN IN 2015
4.1. Uitgangspunten elektriciteitsvoorziening
Voor de inpassingsproblematiek op langere termijn moeten allereerst veronderstellingen worden
gemaakt over de opbouw van het centrale openbare produktiepark en de verschillende decentrale produktievermogens bij distributiebedrijven en verbruikers. De in overleg met de begeleidingscommissie opgestelde basecase heeft het karakter van een zgn. "business as usua]" scenario. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken besproken.
De groei van de totale elektriciteitsvraag wordt gesteld op 2% per jaar vanaf 2000. Dit betekent
voor 2015 een totale vraag inclusief netverliezen van 131 TWh. Voor de brandstofprijzen wordt
uitgegaan van de "midden"-case van de EZ-brandstofprijspaden 1987. De kenmerken van het
decentrale en centrale elektriciteitsproduktiepark zijn als volgt vastgesteld.
Het w/k-vermogen bij verbmikers in 2015 bedraagt 5000 MW~ waarbij de verdere groei t.o.v.
2000 voornamelijk plaatsvindt bij de gasturbines en STEG’s (bedrijfstijd 6000 à 6500 uur). De
omvang van het duurzame vermogen en het vuilverbrandingsvermogen (VVI) is gebaseerd op
het Globa]-Shift scenario uit de NEV 1990-2015 (1820 MW~ wind, 888 MWe VVI en geen
PV-cellen). De import bedraagt 10% van de totale elektriciteitsvraag hetgeen neerkomt op
ca. 13 TWh. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de import van Noorse waterkracht
(500 MWe) en overige import. Bij de eerste kan de import’s nachts tot nul dalen of kan wellicht
zelfs export van elektriciteit plaatsvinden (bij onvoldoende Noorse waterkracht, ter compensatie
van de import overdag). Bij de laatste soort import is verondersteld dat het vermogen, indien
gewenst, slechts tot 80% van de nominale waarde kan worden verminderd.
Het warmteplanvermogen bedraagt 2500 MWe, waarvan de helft een (bijna continu) industrieel
vraagpatroon kent. Het overige openbare w/k-vermogen, namelijk conventionele stadsverwarmingseenheden, omvat een totaal vermogen van 1140 MWe.
De verdere opbouw van het centrale park is zodanig uitgevoerd dat de eerder geschetste opbouw uit 2000 gehandhaafd blijft. Het nieuw te bouwen kolenvermogen bestaat volledig uit
KV/STEG’s, in totaal 4800 MW~ in 2015. Het gasvermogen voor middenlast bestaat uit STEG’s,
in totaal 4200 MWe. De resterende vermogensbehoefte voor pieklast en reservevermogen wordt
gedekt met gasturbines.
Bovenstaande aannames leveren het park op zoals in tabel 4.1 is gegeven voor 2015. Ter vergelijking is ook het in hoofdstuk 2 gepresenteerde elektriciteitspark voor 2000 vermeld in de
tabel (base-case 2000).
In figuur 4.1 is de produktie met beide parken voor 2015 respectievelijk 2000 grafisch weergegeven. Hieruit blijken de vrijwel gelijke aandelen van de verschillende soorten centrale produktie
(kern, ov. aardgas en kolen) in beide jaren. De overige categorieên vertonen een lichte verschuiving van import en particuliere warmteikracht naar het warmteplan en duurzaam vermogen. Conform de indeling in figuur 1.1 zijn sommige categorieën nader te specificeren als:
Ov. aardgas = 2 en 4, WP+SV = 6 t/m 9, Part. w/k = 10 en 12 en Duurzaam+vuil = 11, 13 en
14.

27

Tabel 4.1. Opgesteld uermogen base-case ~n 2000 en 2015
Type

Vermogen 2000
[MWo]

lmpEdF

750

ImpVEW
lmpNO
Kern
SV-WP
SV, overig
WP-ind.
Vuil
STCONT
GTCONT
GTPK
GTVG
GMTUIN-N
GM-DIENST
GMCONT
GMTUIN-P
GM-GEZ.ZORG
GMBLOK
WlNDPRIV
WlNDPUB
HYDRO
HOGAS
KV/STEG
STEGNG
COALNEW
COAL
STEG
GASCOMB
OILGAS
GTPEAK

900

Totaal

482
1000
1153
250
462
550
1650
210
320
180
260
40
353
229
100
280
720
53
362
850
1675
1200
2686
163
2713
1739
714
21906

Vermogen 2015
[MWo]

Opmerkingen m.b.t. 20]5

1050

80% min. deellast

500
648
1250
1153
1250
888
550
2450
210
320
180
260
40
353
229
100
300
1520
53
480
4.800
1675
1200

min deellast = 0 !!

4200
4990
30649
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zelfde patroon als GTCONT

duurzaam volgens GS-scenario
duurzaam volgens GS-scenario
duurzaam volgens GS-scenario
min. deellast 25%
min. deellast 25%
min. deellast 35%

24,7%

25,1%
3,3%

3,3%

12,6%

9,8%

19,4%
19,5%

5,0%

12,1%

6,9%

22,6%

14,7%

2000 (97,5 TWh)

¯ Impod; [] Kern

20,8%

2015 (131 TWh)

[] Kolen

[] Aardgas

[] WP+SV [] Part. W/K [] Duur-zaam + vuil

Figuur 4.1. Produktie per type vermogen in 2000 en 2015

4.2. Simulatieresultaten base-case voor 2015
Uitgaande van de gegeven veronderstellingen in paragraaf 4.1 is een simulatie uitgevoerd voor
het zichtjaar 2015. Uit de simulatieresultaten (zie appendix 3) blijkt dat er enige inpassingsproblemen van het decentraal vermogen kunnen ontstaan.
Uit de jaarresultaten blijkt dat de conventionele kolencentrales een beperkt stand-by verbruik
vertonen; bij de KV/STEG-eenheden is dit in verhouding nog minder. Voor de conventionele
kolencentrales ligt het stand-by verbruik echter, per eenheid, lager dan in 2000. Uit het aantal
warme starts valt op te maken dat een enkele KV/STEG in 2015 wel eens korte tijd uitgezet
wordt, hetgeen in 2000 niet gebeurde. De benutting van windvermogen is iets gunstiger dan in
2000 ondanks het relatief grotere windvermogen dat ingepast moet worden. Het STEG-vermogen, draaiend op Noors gas, kan nu gemakkelijker dan in 2000 de gecontracteerde hoeveelheid
verwerken.
Bij analyse van de weekpatronen van 2015 blijkt week 11, evenals in 2000, nog steeds een
"probleemweek" te zijn omdat nieuwe kolencentrales stand-by worden gezet; er zijn echter andere weken waarin de problemen groter zijn. Door de sterke toename van het windvermogen
(bijna verdubbeling) worden weken met een groot windaanbod belangrijker voor de inpassingsproblematiek. Gezien de eerder voor 2000 vastgestelde bijdrage van stadsverwarmingsvermogen aan de regelproblematiek worden in 2015 relatief koude weken met veel wind potentiêle
probleemweken. Week 6 en week 45 blijken vooral in de nacht van zaterdag op zondag aan
deze kenmerken te voldoen.
In figuur A2.16 is voor week 45 in 2015 de totale belasting en de produktie per categorie weergegeven. Hieruit blijkt dat de bijdrage van het kolenvermogen minder ver terugvalt dan in 2000;
dit wijst op een kleinere omvang van vermogen dat stand-by dan wel uit wordt gezet. Maar in dit
geval zijn wel de nieuwe kolencentrales en de KV/STEG’s die stand-by (en 1 KV/STEG uit)
worden gezet. In 2000 waren het vooral een aantal oudere kolencentralês.
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4.3. lnpassingsproblematiek base-case 2015
De regelproblemen in de base-case voor 2015 blijven beperkt bij een park dat min of meer een
voortzetting is van de situatie in 2000. De omvang van de inpassingsproblemen lijkt zelfs iets af
te nemen t.o.v. 2000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het wat lagere aandeel van het
decentrale w/k-vermogen en import, welke laatste ook wat flexibeler inzetbaar is. Ook wordt
hieraan bijgedragen door het dalende aandeel van het minder flexibele STEG-vermogen op
Noors gas in een grotere openbare voorziening. Opgemerkt moet nog worden dat de regelbaarheid van het kolenvermogen in 2015 mogelijk verslechtert vanwege de meer complexe
KV/STEG systemen. In de simulatie is verondersteld dat de KV/STEG vanaf stand-by staan
even snel weer aan de produktie kan deelnemen als conventionele kolencentrales. Als dat niet
het geval is zijn de inpassingsproblemen iets groter dan hier aangegeven.
De benodigde omvang van eventueel terug te regelen decentrale w/k-vermogen (ter voorkoming van stand-by zetten en uit bedrijf nemen van alle kolencentrales) zou ook lager kunnen
liggen dan in 2000. Doordat het park meer complexer basislastvermogen bevat (KV/STEG)
wordt het echter relatief belangrijker om inderdaad stand-by situaties te voorkomen.
De stochastische invloeden op de regelproblemen nemen nog enigszins toe door de uitbreiding
van het windvermogen en verdere uitbreidingen van het warmteplanvermogen (2500 MWe met
een temperatuurgevoelig vraagpatroon).
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5. GEVOELIGHEIDSANALYSE VAN DE
INPASSINGSPROBLEMATIEK IN 2015
5.1. Beschrijving varianten op de base-case
Voor het verkrijgen van een beter inzicht in de mogelijke omvang van de inpassingsproblemen
zijn een aantal wijzigingen in de totale produktiecapaciteit doorgerekend. Deels gaat het om een
andere omvang of samenstelling van het decentrale vermogen, deels orn wijzigingen bij de centrale produktie.
De vier parkvarianten die in de studie zijn doorgerekend worden als volgt gekenmerkt:
- Verdere toenarne van het particulier w/k-vermogen met 2000 MW~;
- Grotere penetratie van duurzaam vermogen;
- Flexibeler importpatroon bij een lage belasting;
- Extra kernvermogen in het centrale produktiepark.
Het opgestelde centrale verrnogen wordt voor iedere case zodanig bepaald dat de leveringszekerheid voor alle parkvarianten gelijk is aan de base-case. Eventuele uitbreidingen c.q. verminderingen t.o.v, de base-case vinden plaats bij KV/STEG-, STEG- of GTPIEK-verrnogen, zodanig
dat gangbare bedrijfstijden resulteren voor deze verrnogenstypen en dat de verhouding tussen
de produktie van de verschillende brandstoffen voldoet aan de genoemde uitgangspunten.
Afgezien van regeltechnische oplossingen bij de aanbodzijde kan de nachtelijke regelproblematiek ook verminderen door een wijziging van het vraagpatroon, d.w.z, een structurele toename
van de minimale belasting tijdens de nachturen, bij een verder gelijk b~ijvende belasting overdag. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door een toename van het aantal elektrische boilers,
elektrische warmtepompen en/of elektrische auto’s welke’s nachts elektriciteit verbruiken. In
een vraagvariant is dit nader onderzocht.

5.2. Resultaten voor de parkvarianten
Per variant worden de uit de simulaties volgende regelproblernen, zoals die ook voor 2000 besproken zijn, toegelicht. De gepresenteerde simulatieresultaten moeten gezien worden als indicatoren van mogelijke inpassingsproblernen. In werkelijkheid zal men deze situaties nauwelijks
aantreffen omdat tijdig maatregelen worden genomen. Orndat deze rnaa~regelen gewoonlijk wel
kosten met zich meebrengen geven de simulatieresultaten wel een indruk van de mogelijke
extra kosten.

Uitbreiding particuliere w/k-verrnogen (VAR-1)
Om een indruk te krijgen van de gevoeligheid van de regelproblemen bij een toenemend particulier w/k-vermogen wordt in de eerste variant uitgegaan van 2000 MW, extra w/k-vermogen bij
verbruikers, dus in totaal 7000 MWo. Dit extra verrnogen draait in continu bedrijf (GTCONT,
6000 à 6500 uur), waardoor het aandeel decentraal in de produktie toeneemt van 21 naar 31%
(in 2000 23%). Hierdoor wordt de noodzakelijke omvang van het centrale verrnogen kleiner. Dit
leidt tot een schrappen t.o.v, de base-case van 600 MWo KV/STEG vermogen en 1200 MW~
STEG-vermogen. Er wordt 200 MW~ aan piekvermogen in de vorrn van gasturbines toegevoegd.
In deze variant blijkt de inpassing van decentraal vermogen veel meer problernen te geven vanuit regeltechnisch oogpunt. Het gebeurt nu in totaal 329 rnaal per jaar dat een KV/STEG voor
korte tijd wordt uitgezet tegen 6 rnaal in de base-case. Voor de nieuwe kolencentrales gebeurt
dit 126 keer tegen 0 keer in de base-case. De STEG’s met Noors gas gaan 79 maal uit en zelfs
de Hoogovengaseenheid wordt 4 maa~ uit bedrijf genomen (hetgeen in de praktijk eigenlijk nooit
mag voorkomen). Ten slotte wordt 5 maal per jaar een warrnteplaneenheid uit bedrijf genomen,
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waardoor de warmte op een veel minder efficiènte wijze moet worden opgewekt in ketels. Verder
vindt er op uitgebreide schaal stand-by zetten plaats van eenheden.
De weeksimulatie (week 45, tig. A2.17) voor deze variant laat zien dat in de nacht van zaterdag
op zondag vrijwel het gehele kolen- en aardgasvermogen stand-by, dan wel uit staat. Ook in de
nacht van zondag op maandag valt de bijdrage van kolen veel verder terug dan in de base-case.
Het eind van deze week geeft geen problemen, omdat dan de SV-eenheden’s nachts niet doordraaien vanwege hogere buitentemperaturen.

Uitbreiding decentraal vermogen met duurzame bronnen (VAR-2)
Bij de tweede variant wordt een ve~snelde introductie van duurzaam vermogen volgens het
ER-scenario van de NEV 1990-2015 verondersteld. Dit leidt tot in totaal 3220 MWo windvermogen, 1500 MW, PV-cellen en 100 MWe waterkracht. Evenals in variant 1 kan worden volstaan
met 1 KV/STEG minder dan in de base-case. Gezien de lagere betrouwbaarheid van het extra
duurzame vermogen t.o.v, het extra w/k-vermogen blijf~ nu echter het opgestelde STEG- en
GTPlEK-vermogen gelijk.
De zonnecellen leveren vrijwel geen inpassingsproblemen op aangezien zij alleen overdag produceren. Pas bij een veel groter PV-vermogen, waarbij niet alleen gascentrales maar ook kolencentrales overdag zouden worden teruggeregeld, zou dit problemen opleveren.
Het grotere windvermogen blijkt in enkele nachten de inpassingsproblemen te doen toenemen.
Nu wordt 33 maal een KV/STEG-eenheid tijdelijk uitgezet en 27 maal een nieuwe kolencentrale.
Ook het stand-by verbruik van KV/STEG’s en STEG’s op Noors gas blijkt toe te nemen (in de
base-case kwam dit niet voor). Voor nieuwe conventionele kolencentrales neemt dit stand-by
verbruik iets af, doordat er meer uitgezet wordt.
Een weeksimulatie van week 45 in 2015 met dit park wijst op relatief grote inpassingsproblemen (tig. A2.18). In de nacht van zaterdag op zondag leveren, net als bij de eerste variant, kolen- en aardgascentrales vrijwel geen produktie meer. Verder blijkt het aanbod van de waterkracht gedurende de hele nacht niet benut te worden en wordt het windaanbod gedeeltelijk teruggedraaid. Het ondanks de regelproblemen benutten van het windaanbod, wat gedeeltelijk ten
koste gaat van de KV/STEG’s, gebeurt uit kostenoogpunt omdat de variabele kosten van
wind-kWh zo goed als nul zijn. Ten slotte valt op dat alleen in de vroege ochtend de bijdrage
van zonnecellen nog niet volledig benut kan worden. Voor de maandagochtend gelden deze
problemen in mindere mate maar zijn zij nog steeds aanwezig.
Reductie irnportvermogen bij te lage belasting (VAR-3)
Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat bij verlenging van de huidige importcontracten
afspraken mogelijk zijn over het verlagen van de import bij een nachtelijke "overschot" aan
vermogen. Dit zou mogelijk moeten zijn gezien het gunstiger belastingpatroon in andere landen
(verschil in de vraag tussen dag en nacht is doorgaans kleiner) en de beschikbaarheid van
pompaccumulatie centrales in enkele landen. Verondersteld is dat de totale nachtelijke belasting
op deze manier dan als het ware met maximaal 500 MW~ kan worden verhoogd (indien gewenst). Uit de simulatie blijkt dat het stand-by verbruik sterk afneemt en dat het aanbod van
duurzaam vermogen (voornamelijk wind) beter benut wordt.
Daarnaast wordt er nu 10 maal een nieuwe kolencentrale tijdelijk uitgezet (tegen geen enkele
keer in de base-case). Dit wordt mede veroorzaakt door het feit, dat in de base-case de kolencentrales nodig waren voor de draaiende reserve (dus niet konden worden uitgezet), terwijl nu
de import voorziet in een deel van de draaiende reserve (de import kan snel weer opgeregeld
worden).
De weeksimulatie (figuur A2.19) laat dezelfde ontwikkelingen zien. In de nacht van zaterdag op
zondag is de benutting van het duurzame aanbod veel groter dan in de base-case. De totale
import is een stuk lager dan in de base-case. De overige soorten vermogen blijven ongeveer
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gelijk. In wezen wordt dus in het buitenland energie ’bespaard’ met Nederlandse wind welke in
de base-case niet benut werd.
Extra opgesteld kernvermogen (VAR-4)
Indien de besluitvorming over kemenergie in de komende jaren zou leiden tot de bouw van nieuwe kemcentrales zou dit ook van invloed kunnen zijn op de regelbaarheid van het centrale park
en daarmee op de inpassing van decentraal vermogen. In deze vierde variant wordt daarom
uitgegaan van een totaal opgesteld kemvermogen van 3000 i.p.v. 650 MWe in de base-case. De
extra toegevoegde kerncentrales vervangen vier KV/STEG-eenheden. In deze variant worden
KV/STEG-eenheden, nieuwe kolencentrales en STEG’s met Noors gas respectievelijk 63, 55 en
16 maal voor korte tijd uitgezet. Ook het brandstofverbruik tijdens stand-by neemt toe t.o.v, de
base-case waarden.
Er wordt voor de kemcentrales uitgegaan nieuwe regeltechnieken die terugregeling tot 50% van
het nominale vermogen mogelijk maken. Indien deze verbeteringen niet gerealiseerd zouden
worden, en een minimum deellastpercentage van 90% voor kemcentrales zou gelden, zouden de
inpassingsproblemen uiteraard nog meer toenemen. In dit geval moeten zelfs hoogovengas- en
stadsverwarmingseenheden korte tijd uit bedrijf. Figuur A2.20 toont de weeksimulatie, waarin
het grote aandeel kern duidelijk wordt.

Regelproblematiek in de base-case en de 4 varianten
De regelproblematiek komt tijdens de simulaties in verschillende aspecten naar voren. Tabel 5.1
geeft voor de base-case en de 4 varianten de waarden van deze indicatoren. Case 1 (7000 MWo
particuliere w/k) blijkt de grootste regelproblemen te geven.
Tabel5.1. Indicatoren regelproblematiek per case in 2015
Criterium

Base-case

Warme start
Brandstof-start [TJ]
Brandstof-stand by [TJ]
Benutting windaanbod [%]

5
3
268
98,6

Var- 1

Var-2

Var-3

Var-4

532
900
1622
94,3

60
107
518
98,4

16
31
169
99,9

134
310
1456
98,8

5.3. Resultaten vraagpatroonvariant
Ter illustratie van de gevoeligheid van de inpassingsproblematiek voor wijzigingen van het belastingpatroon zijn voor alle eerder doorgerekende cases nogmaals simulaties gedaan met een
belastingpatroon, waarbij 3 TWh van de totale vraag van 131 TWh per jaar wordt gebruikt voor
het (’s nachts) opladen van elektrische auto’s (dit komt neer op ca. 1,5 miljoen elektrische auto’s). De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.2.
Tabel 5.2. Invloed vraagpatroon op regelpmblemen van het centrale park
Scenario
Base-case
Var-1
Var-2
Var-3
Var-4

Warme starts
Stand-by verbruik [TJ]
Basis Elektrische auto’s
Basis Elektrische auto’s
6
543
60
16
134

1
275
31
2
75

278
1621
530
169
1445

129
688
254
101
586

Tabel 5.1 geeft een samenvattend overzicht van de regelproblemen voor de cases. De tabel
geeft het aantal warme starts, brandstofverbruik tijdens starten en brandstofverbruik tijdens
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stand-by staan als indicatoren van regelproblemen. Het betreft totalen voor de types STEG met
Noors gas, KV/STEG, nieuwe kolencentrale en de Hoogovengaseenheid tezamen, in de cijfers is
de start die volgt op de revisieperiode buiten beschouwing gelaten. Het vermelde brandstofverbruik bedraagt slechts maximaal enkele tienden van procenten van het totale brandstofverbruik.
Uit de afname van het aantal warme starts en stand-by verbruik blijkt dat de regelproblematiek
in alle gevallen aanzienlijk vermindert.
In figuur A2.21 is de situatie in probleemweek 45 voor variant 1 (extra w/k-vermogen) nog eens
weergegeven in het geval van een veranderd vraagpatroon. De hoogovengas- en warmteplaneenheid worden niet meer uit bedrijf genomen, zoals in variant 1. Belastingsturing is dus ook
één van de middelen om te komen tot een betere inpassing van decentraal vermogen.

5.4. Invloedsfactoren op de inpassing
Bij de parksamenstelling is, uit regeltechnisch oogpunt, de verhouding basislast, middenlast en
pieklast belangrijk. Door de introductie van veel warmtevraagvolgend vermogen (waarvan de
inzet gedeeltelijk stochastisch bepaald wordt) is deze indeling echter minder eenvoudig te hanteten. Ook de uitbreiding van windenergie en eventueel PV-vermogen zorgt voor grotere stochastische invloeden op de elektriciteitsproduktie. Deze stochastisch invloeden zouden verminderd
kunnen worden re.b.v, opslagsystemen voor warmte (stadsverwarming) of elektriciteit (wind).
Aangezien PV-vermogen alleen overdag produceert, ten koste van goed regelbaar gasvermogen,
levert dit type geen extra regelproblemen op. Bovengenoemde ontwikkelingen vereisen een
grotere flexibiliteit bij het overige centrale produktievermogen. Een uitbreiding van het decentrale vermogen zal daarom centraal opgevangen moeten worden met voldoende flexibel vermogen
indien men het decentrale vermogen optimaal wil benutten.
In onderstaande formule worden de belangrijkste grootheden die van invloed zijn op de regelbaarheid samen weergegeven. De ingezette coëffìciênten in de formule zijn globale schattingen
op basis van een beperkt aantal simulatieresultaten.

ZBLx x MDx + 0,75ZWVVy + 0,6WIND
1,05
Waarbij :

BL~

= opgesteld vermogen van basislasttype x [MWo]
-- minimum deellastpercentage, waarop basislasttype x nog kan produceren
-- opgesteld vermogen van warmtevraagvolgend vermogenstype y [MWo]
WIND = opgesteld vermogen aan windenergie [MWo]
-- minimale belasting tijdens wintermaanden [MWe]
P~in
MDx

Indien aan deze formule wordt voldaan, vindt (vrijwel) geen stand-by zetten of uit bedrijfname
meer plaats van basislast en wordt het windaanbod grotendeels benut. Uit de formule is eenvoudig af te lezen waar de regelproblemen door be~nvloed worden en in welke richting gezocht moet
worden voor eventuele oplossingen. Alle eerder behandelde varianten komen hier in feite weer
terug. De eerste variant gaat in op de factor WVV, terwijl de tweede variant de factor WIND nader analyseert. De derde variant, met’s nachts tijdelijk verminderen van de import, kan gezien
worden als een kunstmatige verhoging van de vraag (Pm~n)" De vierde variant geeft de invloed
weer van het produkt BL~.MD, dat bij introductie van kernvermogen relatief toeneemt. De ’oplossing’ in de patroonvariant (ten dele vullen van het nachtdal) is in de formule terug te vinden
als een verhoging van

De voor 2000 onderzochte oplossing voor de regelproblemen, namelijk het terugregelen van het
particuliere w/k-vermogen, is ook in de formule te plaatsen. Deze aanpak komt heer op het
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verlagen op sommige momenten van de factor WVV. Het in het algemeen vergroten van de
regelbaarheid van het openbare park door een nadruk op gasgestookte STEG-eenheden komt in
de formule neer op een verlaging van de som X, BL~.MD.
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6. INPASSING EN OPTIMALE VERHOUDING
CENTRAAL-DECENTRAAL VERMOGEN
Aan de hand van de base-case en de varianten voor 2015 is nagegaan welke resultaten de varianten naast inpassing leveren op andere gebieden, zoals totale kosten, emissies, betrouwbaarheid, stabiele tarieven etc. Vervolgens zijn een aantal mogelijkheden om de inpassingsproblemen aan te pakken beschouwd. Tenslotte vindt een meer algemene afweging centraal-decentraal plaats, waarbij bij decentraal vermogen onderscheid wordt gemaakt tussen duurzame bronnen en w/k-opties.

6.1. Regeltechnische versus overige resultaten cases 2015
De eerder in het kader van de inpassingsproblematiek beschouwde case voor 2015 worden ook
beoordeeld op een aantal andere criteria. Deze criteria worden afgeleid van de doelstelling van
de Sep: "Betrouwbare levering van elektriciteit tegen zo laag mogelijke kosten met aanvaardbare consequenties voor het milieu en flexibiliteit t.a.v, de inzet van brandstoffen." [2] Een overzicht van de hier beschouwde criteria en de ’score’ per case staan vermeld in tabel 6.1.
In de eerste variant wordt naast elektriciteit veel warmte opgewekt via de grotere hoeveelheid
opgesteld w/k-vermogen. In de base-case en de andere varianten moet deze warmte apart in
een ketel opgewekt worden. De emissies in de eerste variant zijn daarom aangepast voor het
brandstofverbruik (en de daarbij behorende CO2-emissie), die nodig is voor aparte opwekking
van deze warmte (ketelrendement 90%). Hetzelfde geldt voor de NOx-emissies behorende bij
deze warmteproduktie. Voor de COa-emissie scheelt dit ongeveer 5%-punten, voor de
NOx-emissie ongeveer 3%-punten. Vervolgens zijn de waarden van de base-case op 100 gesteld.
De mate van brandstofdiversificatie wordt hier aangegeven met het totale aandeel niet-gas in de
produktie.
Tabel 6.1. lndexcijfers emissies en brandstofpakketmutaties van de varianten t.o.v, de base-case
voor 2015
Criterium
COl-emissie
NO~-emissie
SO~-emissie

Base-case
100
100
100

Brandstofpakketmutatie [%]
Kern
X
Import
X
Ov. aardgas
X
Kolen
X
WP + SV
X
Part. W/K
X
Duurzaam + vuil
X
Aandeel niet-gas [%1
- totaal
45,1
- openbaar
52,8

Var-1

Var-2

Var-3

Var-4

96
108
88

96
97
95

100
100
100

85
89
80

0
-0,2
-3,9
-5,3
-0,l
+9,8
-0,2

0
-0,1
-0,4
-2,7
0
0
+3,4

0
0
0
0
0
0
0

+11,6
-0,2
-0,6
-10,8
0
0
0

39,4
52,1

45,7
51,4

45,1
52,8

45,7
53,7

Qua betrouwbaarheid van de openbare voorziening zit er weinig verschil tussen de base-case en
de varianten. De kans op onvermogen ligt door het steeds toevoegen van voldoende gasturbinevermogen voor alle varianten in dezelfde ordegrootte. Inpassing van meer decentraal vermogen kan leiden tot een onregelmatiger produktiepatroon van centrales (vaker starten en stoppen), met waarschijnlijk een iets grotere kans op storingen. Dit kan in beginsel opgevangen
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worden via het (internationale) koppelnet, zij het dat mogelijk meer noodstroom ingekocht moet
worden.
Meer decentrale warmte/kracht boven het niveau van 5000 MW~ veroorzaakt hier, zonder aanvullende maatregelen, toenemende inpassingsproblemen in de nachtelijke uren. Daar staat tegenover dat er brandstoi~ (en CO2-emissie) bespaard wordt t.o.v, de combinatie van centrale
opwekklng van elektriciteit en aparte produktie van warmte in een ketel. Vooral bij kleinschalige
w/k neemt de NOx-emissie echter toe; T.a.v. van diversificatie is deze optie niet optimaal, omdat
bij w/k bijna altijd aardgas wordt toegepast.
De inpassingsproblematiek van duurzaam vermogen hangt sterk af van de soort; PV-vermogen
is hier goed inpasbaar, windvermogen kan soms inpassingsproblemen geven. Meer duurzaam
vermogen verlaagt de totale emissies en is gunstig voor de diversificatie. Er is echter het probleem van de geringere betrouwbaarheid, waardoor slechts betrekkelijk weinig vermogen wordt
uitgespaard bij de centrale openbare produktie. Hierdoor nemen de kWh-kosten van de centrale
produktie (LBT) iets toe. Afhankelijk van de kostenvoordelen van de exploitanten van duurzaam
vermogen (distributiebedrijf, particulier) en de verdeling van deze voorde~en over de verbruikers,
bhoeven de kWh-kosten voor de verbruikers echter niet toe te nemen.
Introductie van kernenergie, met een hogere minimum deellast dan kolencentrales, vergroot de
inpassingproblematiek van decentraal vermogen. Daar staat meer diversificatie tegenover en
een verlaging van de emissies, maar het afvalprobleem levert een andere vorm van milieubelasting. Op het gebied van de kosten is het effect bij de hier gehanteerde aannamen klein.

6.2. Opties voor vermindering van de inpassingsproblemen
De eerder gepresenteerde derde variant (flexibeler importpatroon) kan beschouwd worden als
een eerste optie voor het verminderen van de inpassingsproblematiek. Dit heeft nauwelijks effect
op de resultaten over een jaar voor de base-case (zie tabel 6.1). Dit wordt veroorzaakt door de
incidentele en beperkte schaal waarop deze mogelijkheid benut zal worden. De kosten van deze
mogelijkheid zijn zeer moeilijk in te schatten; in beginsel bespaart de buitenlandse leverancier
slechts de (relatief lage) brandstofkos~:en bij het tijdelijk minder leveren.

Andere mogelijkheden om, bij een ~~egeven keuze voor centraal en decentraal vermogen, de
inpassingsproblemen te verkleinen zijn terugregeling van het particuliere w/k-vermogen of ontkoppeling van warmte- en elektriciteitsproduktie bij openbare w/k. Eerstgenoemde mogelijkheid
is eerder voor 2000 besproken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan contracten voor
afschakelbare produktie. Uitgaande van een niet te onderbreken bedrijfsproces zal dan bij
nieuwe installaties ook een hulpketel aanwezig moeten zijn.
In het geval van leveringen van overschotten van w/k-elektriciteit aan het openbare net zou deze
levering soms verminderd kunnen worden door gewijzigde tariefsystemen. Hierbij valt te denken
aan een lagere terugleververgoeding voor probleemnachten. Uit het oogpunt van vermeden
kosten zijn deze lagere terugleververgoedingen ook te verdedigen. Ook kan bijvoorbeeld de
verhouding tussen overdag en’s nachts geleverd vermogen doorgerekend worden in de
tarieven. Een hoge verhouding dag/nacht geeft dan een hogere vergoeding.
De beslissing tot terugregeling, en de hoogte van een financiële compensatie, zal gebaseerd
moeten zijn op de resultaten van de dagelijkse Landelijke Economische Optimalisatie (LEO)
van de Sep. Vanwege de organisatorische aspecten zal dit het meest eenvoudig zijn te realiseren
bij installaties in nutsbeheer.
Introductie van warmtebuffers, dan wel hulpketels, bij de openbare w/k-eenheden (stadsverwarming of warmteplan) levert ook een mogelijkheid op om’s nachts de elektriciteitsproduktie
terug te regelen. Bij volledige invoering zou hier in beginsel het probleem van teveel vermogen
gedurende de nacht opgelost zijn. Mogelijk zou dit ook gestimuleerd kunnen worden via de
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LBT-kosten. Voor het centraal aangestuurde warmteplanvermogen zou deze aanpak onderdeel
kunnen uitmaken van de dagelijkse optimalisatie van de produktie.
Belastingvergroting tijdens het nachtda] is nog een mogelijkheid om de inpassingsproblematiek
te verminderen. Dit kan incidenteel gebeuren bij problematische nachtsituafies of structureel
gedurende iedere nacht. Het eerste vereist medewerking, tegen vergoeding, van speciale verbruikers die b.v. gemakkelijk belasting van de dag naar de nacht kunnen verschuiven.
Structurele verhoging van de nachtelijke belasting kan bereikt worden door introductie van nieuwe techno]ogieên, die’s nachts elektriciteit gebruiken, zoals elektrische auto’s of elektrische
warmtepompen. Stimulering van deze techno]ogieën leidt tot een minder diep nachtdal in de
dagelijkse belasting.
Voor de vol]edigheid kan nog opgemerkt worden dat hier wordt afgezien van technische verbeteringen zoals (nog) lagere minimum deellast van centrales, variabele warmte/kracht-verhoudingen bij zelfopweld~ers en elektriciteitsopslagsystemen.

6.3. Optimale aandeel van decentraal vermogen
Bij een discussie over een vanuit inpasslng optimaal aandeel van decentraal vermogen moet
ook gekeken worden naar de opbouw van het centraal vermogen. Uit de resultaten van de cases
voor 2015 blijkt dat b.v. het verplicht te gebruiken hoogovengas, het Noorse aardgas en de
introductie van kemenergie de inpasbaarheid van decentraal vermogen bemoeilijken; de bouw
van STEG-eenheden vergemakkelijkt de inpasbaarheid. Verder geldt dat de optimale verhouding
centraal-decentraal vermogen afhangt van vele andere criteria zoals betrouwbaarheid, kosten,
veiligheid, emissies, planbaarheid en diversificatie.
Betrouwbaarheid kan echter via extra pieklastvermogen vertaald worden in extra kosten. Gezien
de eerder opgesomde mogelijkheden om regelproblemen aan te pakken geldt hetzelfde voor
eventue]e inpassingsproblemen. Daarmee kan het vraagstuk van de optimale verhouding teruggebracht worden tot die van kosten, veiligheid, milieu, planbaarheid en diversificatie.
Decentraal is te onderscheiden naar w/k-vermogen en duurzaam. PV-vermogen produceert
onrege]matig, echter wel steeds overdag als de vraag tamelijk hoog is. Windvermogen levert
ook onregelmatig, zowel dag als nacht. ’s Winters, bij iets hogere belasting, is de produktie iets
hoger dan’s zomers. Beide zijn emissievrij en niet gevoelig voor stijging van de brandstofprijzen,
dit in tegenstelling tot w/k. W/k-vermogen bij de industrie produceert bijna continu, met soms
een weekend-stop. W/k-vermogen voor ruimteverwarming produceert vooral’s winters wanneer
de elektriciteitsvraag iets hoger is. De produktie is wel sterk af~ankelijk van de buitentemperatuur, terwijl de elektriciteitsvraag in Nederland hier veel minder afhankelijk van is. Bij w/k zijn
meer mogelijkheden voor (goedkope) terugrege]ing van de produktie dan bij duurzame bronnen.
Bij deze laatste is terugregeling technische zeer wel mogelijk, maar economisch zeer onaantrekkelijk daar er nauwelijks variabele kosten zijn. Bij het bepalen van de optimale verhouding moet
daarom onderscheid gemaakt worden tussen duurzame bronnen en decentraal w/k-vermogen.
Al het decentrale vermogen is in technisch opzicht relatief snel te bouwen; de procedures (bij
windvermogen) en de aí~ankelijkheid van velerlei beslissers maken een robuuste planning vaak
onmogelijk.
Ook moet rekening worden gehouden met de soms grote verschillen tussen centrale opties
t.a.v, de genoemde beoordelingscriteria. B.v. kemvermogen is minder goed regelbaar, maar wel
ongevoeliger voor prijsstijgingen dan STEG-vermogen. Wat emissies betreft is ko]envermogen
minder aantrekkelijk dan gasgestookt of kemvermogen. Wat betreft veiligheid verschilt kemvermogen sterk van kolen- of gasvermogen, met name wat betreft de maximale gevolgen. Al het
centrale vermogen is goed planbaar omdat er slechts één beslisser is; de onzekerheid zit hier in
de procedures en bouwtijden. Daarbij verschillen gasgestookte centra]es sterk van kolen- en
vooral kemcentrales.
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Elk type decentraal vermogen heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen t.o.v, iedere centrale
optie. Deze voor- of nadelen zijn bovendien nog afhankelijk van onzekere ontwikkelingen: toekomstige investeringskosten en brandstofprijzen, emissienormen of -plafonds, nieuwe technieken, etc. Al deze informatie moet ook meegewogen worden bij de beslissingen over toekomstig,
centraal te bouwen of decentraal te stimuleren vermogen.
Op langere termijn zal de rol van duurzame bronnen in het decentrale vermogen toenemen, met
name dat van PV-vermogen. Mede gezien de grote onzekerheden over kosten en prestaties van
nieuwe technieken, de brandstofprijzen, de milieuproblematiek, mogelijke veranderingen in het
belastingpatroon, een andere indeling van centraal en decentraal vermogen, etc. wordt het voor
de periode na 2000 zeer moeilijk een eenduidig antwoord te geven op de vraag naar het optimale aandeel van decentraal vermogen.
Maximale decentraal vermogen
Voor een analyse van het optimale aandeel van decentraal vermogen is het ook van belang na
te gaan wat de maximale omvang daarbij zou zijn. De warmtevraag neemt in de toekomst minder toe dan elektriciteitsvraag (scenario’s NEV 1990-2015). Dit stelt in beginsel grenzen aan de
hoeveelheid met w/k-vermogen op te wekken elektriciteit. Van de totale warmtevraag wordt
echter nog slechts een klein deel verzorgd door w/k-produktie. Vooral in de gebouwde omgeving is nog een aanzienlijk extra w/k-potentieel mogelijk. Verder kan de k/w-verhouding van de
installaties toenemen door overgang op STEG- of warmteplaneenheden of in de toekomst
brandstofcelsystemen. Tenslotte is op termijn een forse hoeveelheid wind- en PV-vermogen
mogelijk, welke niet gebonden is aan een warmtevraag. De maximale hoeveelheid decentraal op
te stellen vermogen zal dus in de toekomst zo groot kunnen worden dat het, zelfs met aanvullende maatregelen, een probleem wordt voor het centraal vermogen. De optimale omvang zal
zeer waarschijnlijk dus lager liggen dan de maximale omvang.
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7. ANALYSE EN CONCLUSIES
7.1. Oorzaken en kenmerken van inpassingsproblemen
a. In de komende decennia zal een mogelijk inpassingsprobleem met decentraal vermogen in
de totale elektriciteitsproduktie vooral een probleem zijn van teveel draaiend vermogen tijdens nachtelijke uren met een lage vraag. Met name de nacht van zaterdag op zondag in het
winterseizoen zal het eerst problemen geven.
b. Mogelijke inpassingsproblemen zijn een gevolg van een combinatie van factoren: de vorm
van het belastingpatroon, de omvang van het aan warmteproduktie gekoppelde vermogen,
de minimale deellast van het basislastvermogen, de hoeveelheid windvermogen en de flexibiliteit van het patroon van elektriciteitsimport. Er is sprake van een aantal soorten vermogen die concurreren bij het invullen van een beperkte nachtelijke vraag. Tot een zeker drempelniveau is er geen sprake van inpassingsproblemen. Ook de eigenschappen van het centrale produktiesysteem spelen dus een rol bij een eventueel inpassingsprobleem van decentraal vermogen.
c. Eventuele inpassingsproblemen zullen steeds beginnen als een incidenteel probleem t.g.v.
een samenloop van stochastische factoren: niet te voorspellen fluctuaties in het vraagpatroon, onverwachte uitval van centrales, temperatuurafhankelijke produktie met stadsverwarmingseenheden en fluctuaties in het windaanbod. Wel is het zo, bij het huidige belastingpatroon, dat de nacht van zaterdag op zondag in de winterperiode verreweg de grootste kans
heeft op zo’n problematische samenloop van omstandigheden. Vooral bij uitbreiding van het
warmteplan wordt het gegeven of WP/SV-eenheden al dan niet’s nachts doordraaien steeds
belangrijker.
d. Tot het jaar 2000 heeft, gezien de kleine omvang van duurzaam vermogen, inpassing van
decentraal vermogen vooral betrekking op inpassing van het sterk toenemende w/k-vermogen dat bij verbruikers wordt opgesteld. Bij de centrale produktie zijn belangrijke factoren de
mate van continu te importeren elektriciteit, de hoeveelheid warml:eplanvermogen dat bij
lage temperaturen’s nachts door moet draaien en de kolencentrales die men in bedrijf wil
houden. Tot het jaar 2000 leidt de inpassing echter niet tot onoverkomelijke problemen.
e. Tussen 2000 en 20 ] 5 zullen duurzame bronnen in het decentraal vermogen aan belang winnen. Indien een inpassingsprobleem optreedt, zal dit in eerste instantie veroorzaakt worden
door een flink groter windvermogen. Eventueel op te stellen PV-vermogen zal pas bij een,
niet voor 20]5 te verwachten, aanzienlijke penetratie inpassingsproblemen geven. Dit zal
dan, vanwege de koppeling aan instraling, overdag plaatsvinden. Aan de zijde van het centrale park zijn op deze termijn het al of niet introduceren van (relatief slecht terugregelbaar)
kemvermogen, de verdere uitbouw van warmteplanvermogen en de mate van flexibele aflname in eventuele nieuwe importcontracten van belang.
Een relatief toenemend aandeel van decentraal vermogen leidt ook tot een relatief kleinere
omvang van het centrale produktiesysteem. Gegeven de door Sep gevolgde methodiek voor
het verzekeren van een voldoende betrouwbare elektriciteitsvoorziening leidt dit tot een iets
grotere reservefactor en dus iets hogere gemiddelde kWh-kosten. Het totale reservevermogen kan wellicht afnemen door de hogere betrouwbaarheid van vele kleine decentrale vermogens.
g. In technisch opzicht wordt het inpassingsprobleem bepaald door de verhouding tussen patroongebonden produktievermogen (wind, w/k, hoogovengas en import) en het overige "vrij"
inzetbaar vermogen. In beheersmatig opzicht is het onderscheid centraal-decentraal van
belang vanwege het verschil in aanstuurbaarheid bij beide soorten vermogen in het geval
van inpassingsproblemen.
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7.2. Aanpak van inpassingsproblemen
Maatregelen om inpassingsproblemen op te lossen zullen, vanwege het incidentele karakter
van optreden, in eerste instantie zeer beperkte effecten hebben op de totale elektriciteitsproduktie. De brandstofinzet en de totale emissies zullen nauwelijks veranderen. In de hier beschouwde situaties in 2000 en 2015 blijven de mutaties in alle gevallen beperkt van omyang.
Er zijn meerdere oplossingen mogelijk voor eventuele inpassingsproblemen: tijdelijk ontkoppelen van de gecombineerde warmte- en elektriciteitsproduktie (door warmtebuffers of gescheiden opwekken van warmte en elektriciteit), wijziging van het belastingpatroon of een
flexibeler patroon van elektriciteitsimport. Een opslagsysteem is ook een mogelijkheid maar
is, gezien de mogelijke samenstelling van het produktiepark, op deze termijn een extreem
dure optie om inpassingsproblemen op te lossen.
De hier gesignaleerde inpassingsproblemen vormen, gezien de vele mogelijk oplossingen,
zeker geen onoverkomelijke barrière voor meer decentraal vermogen. De inpasslngsproblemen zijn vertaalbaar in bepaalde extra kosten voor te nemen maatregelen. Hierbij moet gezocht worden naar de meest kosteneffectieve aanpak.
Een wijziging van het belastingpatroon kan incidenteel of structureel van aard zijn. In het
eerste geval kan men b.v. afspraken maken met verbruikers over het af en toe op verzoek,
en tegen een vergoeding, verschuiven van de elektriciteitsvraag naar het nachtdal. In het
tweede geval wordt het nachtdal elke nacht verhoogd, ook indien dit niet nodig is vanuit
regeltechnisch oogpunt. Er moet dan sprake zijn van zeer lage extra kosten, aangezien dit
slechts incidenteel bijdraagt aan de inpassingsproblematiek. Een voorbeeld zou kunnen zijn
het inschakelen van elektrische boilers om drie uur’s nachts i.p.v, direct om elf uur
’s avonds bij het ingaan van het nachttarief.
Aanpak van inpassingsproblemen door maatregelen bij decentraal vermogen vereist medewerking van de distributiebedrijven en particuliere zelfopwekkers. Daarbij is sprake van organisatorische aspecten (afspraken over op verzoek uitschakelen van voldoende vermogen)
en van financiële vergoedingen voor extra kosten bij verbruikers bij terugregeling van vermogen. Om basislastcentrales ongestoord te laten draaien dient in 2000 gedurende 100
naehten gemiddeld 500-600 MW~ particuliere w/k te worden teruggeregeld. Hiermee kan
nationaal een beperkte hoeveelheid brandstof bespaard worden. Gezien mogelijke extra
kosten voor onderhoud en mogelijke alternatieven binnen de centrale produktie zal de
omvang van terugregelen echter zeer beperkt zijn.
Aanpak van inpassingsproblemen binnen het centrale produktiesysteem hoopt tot het maken van een kostenoptimale keuze uit meerdere altematieven. De aankondiging in het elektriciteitsplan dat de warmteproduktie van warmteplanvermogen geïntegreerd gaat worden in
de dagelijkse optimalisatie van de centrale elektriciteitsproduktie is een voorbeeld van zo’n
aanpak.
Zowel een aanpak binnen de centrale produktie als een aanpak bij het decentraal vermogen
zal leiden tot extra kosten. Deze extra kosten zullen toenemen naarmate de hoeveelheid
decentraal vermogen toeneemt. Indien deze extra kosten niet toegerekend worden aan het
decentraal vermogen (b.v. via extra hoge vergoedingen voor de nog resterende afname uit
het net of een korting op de terugleververgoedingen), zullen de gemiddelde kWh-kosten van
de centrale produktie (iets) hoger uitvallen.
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7.3. Optimale verhouding centraal-decentraal vermogen
a. Aangezien mogelijke inpassingsproblemen zich in de praktijk vertalen in extra kosten kan
men zich bij de keuze voor centraal of decentraal vermogen beperken tot de huidige criteria
in het energie- en milieubeleid. Dit zijn allereerst de zekerheid (aanvoeronderbrekingen) en
betrouwbaarheid van de voorziening en de hoogte van de gemiddelde kosten over een aantal jaren in de toekomst. Andere criteria zijn de emissies van SO2, NOx en CO2 en de produktie van reststofi~en en radioactieve stoffen. Tezamen zou men dit de maatschappelijke
kosten kunnen noemen. Verder spelen vestigingsplaatsen een rol, de eventuele veiligheidsrisico’s en de bijdrage van de eigen industrie in de bouw van het vermogen. Met name voor
een deel van de industrie is van belang de gevoeligheid voor abrupte prijsstijgingen i.v.m.
belangrijke concurrenten in het buitenland.
b. Het bepalen van een optimale verhouding tussen centraal en decentraal vermogen zou het
bepalen van de totale kosten van de elektriciteitsvoorziening over een zekere periode vereisen, als aanvulling op het momenteel gepresenteerde LBT. Zowel de totale kosten als die
van de centrale produktie (LBT) zijn afhankelijk van onzekere ontwikkelingen in de prestaties van technieken, de brandstofprijzen, de groei van de vraag, de milieu-eisen, etc.. Naast
minimale totale kosten over een periode spelen echter vele andere criteria een rol. Ook de
emissies, diversificatie, prijsgevoeligheid, etc. van de totale elektriciteitsproduktie zouden
moeten worden bepaald t.b.v, het vinden van de optimale situatie.
c. Hogere kWh-kosten voor de centrale produktie door de inpassings- en betrouwbaarheidseffecten van extra decentraal vermogen kunnen toch gerechtvaardigd zijn indien de
totale kosten van de gehele elektriciteitsproduktie dan lager uitval]en. Tenslotte kunnen ook
voordelen van decentraal vermogen vanuit energiepolitiik oogpunt de hogere kWh-kosten
acceptabel maken.
d. In het geval van een steeds verder groeiend decentraal w/k-vermogen is niet altijd zeker of
de hogere kosten voor het centrale park blijven samengaan met lagere totale kosten voor de
gehele elektriciteitsproduktie. In beginsel kan een zichzelf versterkend proces op gang komen van hogere kWh-kosten uit het net, steeds meer zelfopwekking, een steeds kleinere en
duurdere centrale produktie die meer decentrale produktie stimuleert, etc. In de eindsituatie
kunnen de totale kosten van het systeem hoger zijn dan bij een optimaal aandeel voor decentraal vermogen. Een mogelijkheid om dit soort problemen te vermijden is het vervangen
van decentrale w/k door centrale w/k-produktie (b.v. Sep-warmteplan). Dan wordt het in
beginsel mogelijk de extra kosten van inpassing mee te nemen in een integrale kostenoptimale planning. Ook de extra kosten van een hogere reservefactor zijn nu niet meer aanwezig.
e. Op langere termijn is het maximale decentrale potentieel zeer groot gezien de huidige nog
beperkte penetratie van w/k in de totale warmtemarkt, de hogere k/w-verhoudingen in de
toekomst en het extra te plaatsen duurzame vermogen. Dit potentieel is zo groot dat dit,
gezien de daarbij te verwachten inpassingsproblemen (en daarmee verbonden kosten voor
aanpak), hoger zal liggen dan het optimale decentraal vermogen.
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APPENDIX 1: Berekening terugregelconsequenties
In de terugregelcases moeten de mutaties bepaald worden in het brandstofverbruik en de emissies van verbruikers met een w/k-installatie. Het verbruik en de emissies van het particuliere
w/k-vermogen, zoals die in de simulatie naar voren komen, moeten daarvoor gecorrigeerd worden. Voor de terugregelcases kan in de simulatie niet gewerkt worden met deellastrendementen.
Ook de extra brandstof, bij terugregelen van w/k, voor warmteproduktie in aparte ketels komt
niet in de simulatie tot uiting.
De methodiek is gebaseerd op het vergelijken van de base-case simulatie met een
"terugregel-case". Bij de particuliere w/k-produktie volgens de simulatie voor de terugregel-case
worden het (lagere) brandstofverbruik (aangepast voor deellastrendementen) en emissies bepaald. Vervolgens wordt de hoeveelheid niet meer geproduceerde warmte, dat ontstaat door het
terugregelen, bepaald. Voor de ketel en/of bijstook, waarmee dit tekort wordt opgevangen, .worden ook het brandstofverbruik en de emissies bepaald. Tezamen leve~ dit de mutaties bij de
verbruikers.
Gecombineerd met mutaties in de openbare e]ektriciteitsproduktie (volgens de simulatie) resulteert dit alles in een totaal overzicht van de consequenties voor de nationale elektriciteitsproduktie. Vermenigvuldiging met brandstofprijzen geeft een indicatie van de economische consequenties.

Terugregelpercentages
De terugregeling van het particuliere w/k-vermogen kan op verscheidene manieren worden
gerealiseerd. Een relatief groot vermogen kan bijv. worden teruggeregeld tot 75% deellast, terwijl
ook een kleiner gedeelte volledig kan worden uitgezet. Vele combinaties van vermogensomvang
met deellastrendementen zijn in principe mogelijk.
Tijdens de simulatie wordt alleen met een vollastpercentage gewerkt en de simulatie-output
moet dus worden aangepast voor eventuele deellastrendementen. Hieronder wordt aangegeven
op welke manier de omrekenfactoren voor de verschillende deellasten worden bepaald.
VoorbeeLd:
Totaal vermogen
Terug te regelen vermogen
Beschikbaar voor terugregelen:
- Tot 75% deellast
- Tot 50% deellast
- Tot 25% deellast
- Aan/uit bedrijf
- Niet regelbaar

2600 MWo
800 MWe
800 MW~
400 MW~
0 MW~
400 MWo
1000 MWo

Dit houdt in dat bij terugregeling (1 - 0,75) x 800 = 200 MW, minder vermogen is geleverd door
terugregelen tot 75% en eveneens (1 - 0,5) x 400 = 200 MWo door terugregelen tot 50% deellast. De overige 400 MWo vermindering is bereikt door het tijdelijk uitzetten (0% deellast) van
400 MW~ aan installaties.
Er heeft dus 0,75 x 800 = 600 MW~ gedraaid met een rendement behorende bij 75% deellast en
200 MWo met een rendement behorende bij 50% deellast. Algemeen levert dit de volgende omrekenfactoren.
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Perc. deellast

Teruggeregeld vermogen

75
50
25
0

Opgesteld vermogen

p MW
q MW
r MW
s MW

Produktievermogen

4p MW
2q MW
4/3 r MW
s MW

3p MW
q MW
1/3 r MW
0 MW

Terugger. verrnogen duidt hierbij op de omvang van het vermogen, dat is teruggeregeld en dat
dus wordt geleverd door de openbare voorziening.
Opgest. vermogen geeft aan de hoeveelheid opgesteld vermogen, die nodig is om bij het gegeven deellastpercentage het terugger, vermogen te realiseren.
Prod. vermogen geeft de omvang van het vermogen aan dat op de gegeven deellast heeft gedraaid.

Warmteproduktie
D.m.v. een vergelijk tussen de "base-case warmteproduktie" en de "terugregelwarmteproduktie"
kan worden bepaald, hoeveel warmte ter compensatie van het terugregelen bij het particuliere
w/k-vermogen moet worden opgewekt re.b.v, de bijstook en/of de conventionele ketel, alsmede
de hiervoor benodigde brandstof. Hierbij zijn de volgende aannames gedaan.2 Het rendement
van de bijstook is 100% en dat van de conventionele ketel 90%. Bij 75% deellast wordt alle extra
benodigde warmte geleverd door de bijstook. Bij 50% deellast is dit 75% en bij 25% deellast
wordt de helft van de warmteproduktie geleverd door de bijstook. Bij aan/uit bedrijf wordt logischerwijs de warmte geleverd door de conventionele ketel. Op basis van het nieuwe brandstofverbruik worden ook nieuwe emissies en kosten berekend, zowel voor de particuliere als de
overige produktie.

Resultaten
Bij de resultaatbepaling wordt een driedeling gemaakt. Allereerst wordt de categorie particuliere
w/k onderscheiden; bij het openbare vermogen vindt een tweedeling plaats tussen enerzijds
conventionele en nieuwe kolencentrales en anderzijds de overige installaties. Dit vanwege het
feit, dat terugregeling gebeurt t.b.v, de twee genoemde typen kolencentrales. Deze onderverdeling wordt ook gebruikt bij de grafische weergave in appendix 2.
Als resultaat ontstaat de mutatie van base-case naar terugregelcase per vermogenscategorie
voor de elektriciteitsproduktie, het brandstofverbruik, de emissie en de brandstofkosten.

Overige economische effecten van terugregelen
Een volledige bepaling van de economische effecten van terugregelen omvat naast de berekening van brandstofl~osten ook een schatting van de extra onderhoudskosten bij particulieren
versus de lagere onderhoudskosten bij kolencentrales.
Kwantificering van de onderhoudskosten stuit op problemen. De door KWT vermelde onderhoudskosten voor particuliere w/k vertonen een marge van + of -30%. Als gevolg van starts en
stops worden de kosten geacht te verdubbelen bij verschuiving van het aantal starts en stops
van eens per 100 uur naar eens per 10 uur. Het gemiddeld aantal starts t.b.v, terugrege]en vadeert tussen ca. 8 en 34 per jaar. Het ontbrekend gegeven is echter het normaal aantal starts
per jaar. Voor de kolencentrales zijn geen kwantitatieve gegevens bekend over de relatie tussen
onderhoudskosten en het aantal starts en stops.

2 Deelrapportage regelen grootschalige WKK in jaar 2000, Krachtwerktuigen.
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APPENDIX 2: Figuren en grafieken
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Figuur A2.1. Inzet van grootschalige particuliere warmte/kracht per type, week 11, jaar 2000
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Figuur A2.2. Inzet van kleinschalige particuliere warmte/kracht per type, week Il,jaar2000
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Figuur A2.3. Inzet üan import- en kernverrnogen, week 11, jaar 2000
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Figuur A2.4. Inzet van vuilverbrandingsinstallaties en Hoogovengaseenheid, week Il, jaar2000
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Figuur A2. 7. Inzet van kolencentrales per type, week I 1, jaar 2000
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Figuur A2.8. Inzet van aardgascentrales per type, week 1 I, jaar 2000
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Figuur A2.9. Inzet van produktie-eenheden, week 30, jaar 2000
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Figuur A2.10. Inzet van produktie-eenheden, week 45,jaar 2000
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FiguurA2.14.

Invloed van deellastproduktie op brandstofverbruik, emissies en kosten (voor
case 4, 1300 MWe particulier W/K terugregelbaar
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Figuur A2.15. Resultaten van terugregelen
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Figuur A2.1ô. lnzet produktie-eenheden base-case, week 45, jaar 2015
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Figuur A2.17. Inzet produktie-eenheden bij 7000 MWe particuliere W/K (var. 1), week 45, jaar
2015
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Figuur A2.20. Inzet produktie-eenheden bij 3000 MW kernverrnogen (var. 4), week 45, jaar
2015
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Figuur A2.21. Inzet produktie-eenheden bij 7000 MWe particuliere W/K met belastingpatroon
met elektrische auto’s (var. 5), week 45, jaar 2015
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APPENDIX 3: Detailresultaten base-case 2015
Uitgaande van de gegeven veronderstellingen in paragraaf 4.1 is een jaarsimu]atie uitgevoerd.
Tabel A3.1 toont de simulatieresultaten van de basecase (starts per eenheid is exclusief start na
onderhoudsperiode).
Tabel A3.1. Resultaten basecase 2015, kWh-aandelen cf 2000
Type

Opgesteld Produktie Bedrijfs- Brandstof- Starts/ Brst. verbr. Categorie
tijd
vermogen
verbruik eenheid Stand-by
[MWe]
[~WV~]
[uur]
[P J]
[PJI

NUCLEAIR
HO-GAS

648
480

4311
3194

IMPORT

1050

6652
6654

9158

8722

IMP.NOORW
STEGNoors Gas
STEG
GTPIEK
KV/STEG
COALNEW
SV-DECENT
SV-CENT
WP-INDUST.
STCONT
GTCONT
GTPK
GTVG
GMTU[N-N
GMDIENST
GMCONT
GMTUIN-P
GM-GEZ.ZORG
GMBLOK
WlNDPUB
HYDRO
VUILVERBR
WINDPR[V

500
1675
4200
4990
4800
1200
1153
1250
1250
550
2450
210
320
180
260
40
353
229
100
1520
53
888
300

3677
10856
9206
2185
26977
5950
5657
6277
7263
3661
15688
1145
1723
964
849
333
1222
1318
360
2898
254
5292
580

7354
6481
2192
438
5620
4958
4906
5022
5810
6657
6403
5452
5384
5356
3267
8315
3462
5755
3600
1907
4814
5959
1932

131000

4274

Totaal

30649

63

47,1
27,4

1
2

3
77,4
73,0
22,5
229,0
53,1
43,4
43,5
52,3
87,9
188,3
13,7
20,7
9,9
8,7
3,4
12,6
13,6
3,7

255
100
1

1,843
0,092
0,186

96,6
I127,8

2,1

3
4
4
4
5
5
6+7
8
9
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
10+12
11
11
13
14

