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Verantwoording
Deze notitie is geschreven in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Namens de opdrachtgever is deze notitie begeleid door Jan Matthijsen en Jan Ros. De
auteurs van deze studie willen hen hartelijk danken voor hun commentaren op eerdere
versies van dit rapport en voor de waardevolle discussies. De verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de studie ligt geheel bij ECN, eventuele resterende fouten zijn de
verantwoordelijkheid van de auteurs.
Bij ECN staat deze studie genoteerd onder projectnummer 5.4301. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Bert Daniëls (daniels@ecn.nl;
tel. 088 515 4426).

Abstract
In this paper, we explore the role of the electricity sector in a future carbon-low energy
system. The electricity sector has a number of options to reduce its emissions, including
renewables such as wind, solar, hydro and biomass, fossil fuels with CCS and nuclear
energy, each of which options is characterized by, among others, its potential and
future costs. The impact of choices within the electricity sector on the choices required
in other parts of the energy system is profound in different ways.
On the up-side, it may lower the requirements for deep emission reductions in other
sectors and it may facilitate these deep reductions when required. In addition to
reducing its own emissions, the electricity sector can also contribute to emission
reductions in other sections. The electricity sector can compensate other sectors
because there are ample and relative cost-effective emission reductions options in the
electricity sectors. Moreover, combining biomass with CCS yields negative emissions,
thereby allowing for even higher emissions elsewhere. In addition, CO 2-free generated
electricity might be used in other sections instead of current energy use based on fossil
fuels, such as heat supply and road transport.
On the down-side however, deep reductions in the electricity sector may come with
lower flexibility, and as a consequence other sectors may need to compensate.
Abundant carbon free resources such as solar and wind lack the flexibility that
conventional fossil electricity provides. Therefore, other sources of flexibility including
unconventional ones may have to fill the gap. This may require adaptations in sectors
previously never confronted with system flexibility.
Based on the various options and roles, different possible diverging futures are
sketched of the future role of the electricity sector. Finally, we have explored various
policy options which might be used to realize emission reductions within the electricity
sector.

“Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en de nodige
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1
Inleiding
Achtergrond
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat een studie ‘Opties voor energie- en
klimaatbeleid’ uitbrengen. Deze studie moet politieke partijen informatie bieden bij het
opstellen van hun verkiezingsprogramma. PBL heeft ECN gevraagd om informatie op
een rij te zetten over de toekomstige elektriciteitsvoorziening en over wat dit betekent
voor de beleidskeuzes die de komende periode gemaakt kunnen worden.
Inhoud
In deze notitie schetsen we eerst hoe de elektriciteitsvoorziening er op de lange termijn
uit kan zien. Het uitgangspunt daarbij is gelijk aan dat van de studie Opties voor
energie- en klimaatbeleid” van PBL: “Wat zijn beleidsopties waarmee het kansrijk wordt
om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2050 ten opzichte van 1990 met ten
minste 80 procent te hebben verminderd?” Allereerst gaan we in op de mogelijke
ontwikkelingen van de vraag naar elektriciteit (hoofdstuk 2), in hoofdstuk 3 geven we
verschillende mogelijkheden om in deze vraag te voorzien. Daarbij gaan we in op de
onzekerheden, de robuuste opties en op de factoren die bepalend zijn voor
toekomstige ontwikkelingen. Hoofdstuk 4 integreert vraag en aanbod in een verkenning
van mogelijke “eindbeelden” voor 2050. Tot slot gaan we in hoofdstuk 5 in op de
belangrijkste beleidskeuzes met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening. Daarbij
beperken we ons tot een bespreking van beleid op hoofdlijnen, voor een gedetailleerde
analyse van specifieke beleidsopties is in deze notitie geen ruimte.
Aanpak en status
Deze notitie is gebaseerd op bestaande studies en literatuur, er is geen nieuw
onderzoek gedaan. We geven geen uitputtend en gedetailleerd beeld, daarvoor zijn er
voldoende andere studies beschikbaar, maar brengen de hoofdlijnen in beeld van de
toekomstige energievoorziening en van het beleid waarmee de energietransitie kan
worden gerealiseerd.
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2
De vraag naar elektriciteit in
2050
2.1 Inleiding
2050: 80% emissiereductie
Zoals in de introductie aangegeven is het uitgangspunt in deze notitie om de uitstoot
van broeikasgassen in 2050 ten opzichte van 1990 met ten minste 80 procent te hebben
verminderd. Een dergelijke emissiereductie betekent niet alleen dat in de
elektriciteitsproductie verregaande CO2-emissies moeten worden gerealiseerd, het zal
ook leiden tot veranderingen in de vraag naar elektriciteit.
Elektriciteit: besparing en nieuwe vraag
Er zal meer bespaard worden in het energieverbruik en daarmee ook in het
elektriciteitsverbruik, energiebesparing is vaak een kosteneffectieve manier om
emissies te reduceren. Maar er zal naar verwachting ook meer vraag naar elektriciteit
komen uit sectoren en toepassingen waar dit nu nog niet het geval is, zoals
warmtevoorziening met elektriciteit in plaats van gas of elektrisch vervoer in plaats van
auto’s met verbrandingsmotoren.
CO2-vrij opgewekte elektriciteit kan een aantrekkelijke optie zijn om in die sectoren
emissies te reduceren, emissiereducties die anders tegen beduidend hogere kosten
zouden moeten worden gerealiseerd. Dit kan direct via elektrificatie van bijvoorbeeld
de warmtevraag; een andere optie is om elektriciteit om te zetten in gas of producten
voor de industrie door middel van waterstofproductie met elektrolyse (power-to-gas).
Deze waterstof kan bij worden gemengd in het gasnet of het kan om worden gezet in
methaan of in andere producten zoals ammoniak.
De ontwikkeling van de elektriciteitsvraag is daarmee geen exogeen gegeven waar de
opwekking maar rekening mee moet houden, maar deels ook iets wat voortvloeit uit de
keuzes voor de manieren om emissiereductie te realiseren.
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Nieuwe vraag, nieuwe bronnen van flexibiliteit?
De vraag naar elektriciteit door elektrificatie of door power-to-gas kan een rol spelen in
het inpassen van zon en wind in het elektriciteitssysteem. De productie van elektriciteit
uit zon en wind is variabel en onzeker, en vraag die daar flexibel op in kan spelen zoals
power-to-gas, power-to heat of het laden van elektrische auto’s op momenten van een
groot aanbod van zon en wind kan daarmee een rol spelen in het inpassen van
hernieuwbare elektriciteitsproductie.

2.2 Omvang van veranderingen in de vraag
Scenario’s over de elektriciteitsvraag
Er zijn de nodige studies gedaan over de toekomstige elektriciteitsvraag bij
emissiereducties in de orde van grote van 80%. Op een geaggregeerd niveau laat
bijvoorbeeld de World Energy Outlook (WEO, IEA 2014) zien dat de elektriciteitsvraag in
Europa in de periode 2012-2040 met 0,4 procent per jaar toeneemt in het 450 scenario,
een scenario waarin wereldwijde broeikasgasemissies voldoende worden gereduceerd
om het doel van een maximale gemiddelde temperatuurstijging van 2 graden te
realiseren.
Een vergelijkbaar beeld komt ook naar voren uit andere scenariostudies, zo laat de
MKBA van SEO en ECN een lichte stijging van het elektriciteitsverbruik zien. De
Roadmap 2050 van de Europese Commissie (EC, 2011) geeft voor een aantal
decarbonisatie scenario’s een stijging van de elektriciteitsvraag in Europa van rond de
0,6% per jaar. De Roadmap 2050 van de European Climate Foundation (ECF 2011) voor
Europa laat een iets hogere stijging zien, van 0,8% per jaar. Dit is gebaseerd op een
combinatie van energiebesparing en groei, waardoor de conventionele
elektriciteitsvraag in Europa ruwweg gelijk blijft, met elektrificatie in het vervoer en in
de warmtevraag.
De rol van intermittency voor de vraag
Deze studies houden echter niet of beperkt rekening met de variabiliteit en onzekerheid
van elektriciteit uit zon en wind. In recente studies van ECN (2014) en van het C entraal
Planbureau (CPB, Aalbers et al. 2015) wordt dit wel gedaan. De CPB-studie laat voor
Europa als geheel een toename zien van de elektriciteitsvraag van ca. 3,3 PetaWattuur
(PWh) in 2010 naar ruim 5,5 in 2050 voor een scenario met een wereldwijde
emissiereductie die resulteert in een gemiddelde temperatuurstijging van 2 tot 2,5
graad maximaal. Dit komt ongeveer overeen met een toename van ca. 1,3 procent per
jaar, een aanzienlijk sterkere stijging dan in de andere studies.
Nederland
De Power-to-gas (P2G) studie van ECN (2014) komt voor Nederland tot een nog iets
sterkere groei over de periode 2010-2050, van ca. 1,6 procent per jaar. Vanuit de P2Gstudie zijn ook meer gedetailleerde cijfers beschikbaar over de samenstelling van de
elektriciteitsvraag in Nederland en de rol van elektrificatie en van de conversie van
elektriciteit naar andere energiedragers (power-to-gas, power-to-heat) of naar
producten die als input dienen in de industrie (power-to-products of power-to-x). Tabel
1 geeft een uitsplitsing van de vraag naar elektriciteit voor 2050. De ‘conventionele’
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elektriciteitsvraag, de vraag uit energiefuncties waarin ook nu al met elektriciteit wordt
voorzien, is in de P2G studie ca. 468 PJ (in 2010 was het elektriciteitsverbruik in
Nederland 425 PJ). In aanvulling daarop is er voor 346 PJ nieuwe vraag. Die additionele
vraag omvat elektrificatie van de warmtevraag voor verwarming van huizen en
gebouwen (inclusief warm water), elektrisch vervoer en de productie van ammoniak.
Daarnaast wordt elektriciteit omgezet in gas en is er een verlies van elektriciteit bij
opslag. Duurzame warmte omvat vaak een elektrificatiecomponent, en bestaat deels uit
hybride warmtesystemen in de industrie en uit warmte-koude opslag met behulp van
warmtepompen. De laatste categorie, diversen, bevat o.a. elektriciteitsverbruik voor
Carbon-Capture-and-Storage (CCS) bij industriële processen.

Tabel 1: Elektriciteitsvraag 2050 Nederland

Vraag

PJ

Conventionele vraag

468

Elektrificatie

209

Power-to-gas

27

Duurzame warmte

65

Elektriciteitsverbruik opslag (verliezen)

10

Diversen

35

TOTAAL

813

2.3 Veranderingen in het profiel van de vraag
Omvang en patroon belangrijk
Naast de absolute omvang van de vraag naar elektriciteit kan ook het profiel van de
vraag, de verdeling over de uren van de dag, de dagen van de week en de seizoenen van
belang zijn. Veranderingen in het vraagprofiel op zichzelf zijn niet relevant, maar in
combinatie met het aanbodprofiel van wind en zon kan het vraagprofiel de problemen
van inpassing van zon en wind vergroten of verkleinen. Naarmate het vraagprofiel
meer in lijn is met het aanbodprofiel van zon en wind is er minder flexibiliteit nodig van
andere bronnen. Binnen een momenteel lopend project binnen ECN Beleidsstudies is
gekeken naar mogelijke ontwikkelingen in het vraagprofiel. Meest relevant daarvan
voor 2050 is een profiel gebaseerd op een sterke toename van elektrisch vervoer en van
elektrificatie van de warmtevoorziening.
Seizoensperiodiciteit
Met name elektrificatie van de lage temperatuurwarmte kan belangrijke gevolgen
hebben omdat daarmee potentieel een veel grotere seizoensperiodiciteit in het
vraagprofiel komt. Het betekent dat de elektriciteitsvraag ’s winters structureel hoger
komt te liggen dan ’s zomers, terwijl ’s winters de elektriciteitsproductie uit zon-PV
(Fotovoltaïsche zonnepanelen) juist het laagst is.
Hybride opties aantrekkelijk voor flexibiliteit
Volledige elektrificatie van een bepaalde functie levert zonder aanvullende
voorzieningen geen flexibiliteit: het invullen van die functie betekent immers dat er op
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elk momenten voldoende aanbod moet zijn. In veel gevallen is echter ook gedeeltelijke
elektrificatie mogelijk, zoals bijvoorbeeld door hybride warmtepompen, of door een
voorziening voor weerstandsverwarming in industriële ketels aan te brengen. In dat
geval kan de functie gebruik maken van CO 2-vrije elektriciteit zonder daar van
afhankelijk te zijn. Dat biedt grote mogelijkheden voor demand-side management.
Nieuwe mogelijkheden voor buffering
Nieuwe elektriciteitstoepassingen bieden ook nieuwe mogelijkheden om de vraag te
bufferen. Warmtebuffers bij elektrische warmtepompen en de batterijcapaciteit bij
elektrische auto’s kunnen een rol spelen bij het aanpassen van de vraag op het
momentane aanbod. Voor een deel is deze buffercapaciteit een afgeleide van de
functionaliteit die deze technieken toch al moeten hebben, en dat betekent dat de
additionele kosten van deze buffercapaciteit wellicht beperkt kunnen blijven.
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3
Het aanbod van elektriciteit
3.1

Opties voor CO2-reductie in de
elektriciteitsvoorziening

2050: een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening
Om een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 ten opzichte van 1990
met ten minste 80 procent te realiseren zal de elektriciteitsvoorziening in 2050 zo goed
als volledig CO2-vrij moeten zijn, of zelfs negatieve emissies moeten realiseren (door de
inzet van biomassa waarbij de CO2-emissies worden afgevangen en opgeslagen, BECCS).
Dit omdat vergaande emissiereducties in de elektriciteitssector naar verwachting sneller
en tegen lagere kosten kunnen worden gerealiseerd dan in andere sectoren. Via
elektrificatie en power-to-x kan de elektriciteitsvoorziening ook direct bijdragen aan
emissiereducties in die andere sectoren.
Verschillende opties voor vergaande emissiereductie
Er zijn verschillende opties om in een volledig CO2-vrije elektriciteitsvoorziening te
voorzien. In de praktijk zal er niet één optie zijn die wordt toegepast maar zullen er
verschillende combinaties zijn, afhankelijk van de potentiëlen, de kosten en de politieke
en maatschappelijke acceptatie van verschillende opties. Ook van belang is dat opties
niet in gelijke mate aan de verschillende eisen kunnen voldoen waaraan het
elektriciteitssysteem als geheel moet voldoen: ze verschillen in aspecten als
intermittency, regelbaarheid en kostenstructuur. Bovendien zijn de potentiëlen voor
veel opties gelimiteerd. Ook daarom ligt een mix van opties voor de hand. De
belangrijkste opties voor een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening zijn:
-
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Kolen of gas met CCS
Biomassa (al dan niet met CCS)
Wind en zon
Waterkracht
Andere vormen van hernieuwbaar
Nucleair.

Kosten emissiereductie in de elektriciteitssector en andere sectoren
Vergeleken met veel andere sectoren zijn de kosten voor CO2-emissiereductie in de
elektriciteitssector relatief laag. De meeste opties realiseren vergaande
emissiereducties voor minder dan 100 euro/ton CO2. In andere sectoren zijn
vergelijkbare reducties veelal alleen haalbaar met marginale kosten die oplopen tot
honderden euro’s per ton CO2, en liggen de kosteneffectiviteiten vaak ook verder uit
elkaar: de marginal abatement curve is in de elektriciteitsopwekking relatief vlak. In veel
sectoren is er een relatief gering potentieel met negatieve kosten, waarna de kosten
snel oplopen. In de elektriciteitssector ligt een groot deel van het potentieel in de range
tussen 0 en 80 euro/ton CO2.

3.2 Kolen of gas met CCS
Fossiel: alleen met CCS
Als de CO2 van de verbranding van kolen of gas wordt afgevangen en opgeslagen, dan
kunnen kolen en gas een grote rol blijven spelen in een CO2-vrije
elektriciteitsvoorziening. In veel studies wordt een belangrijke rol toegekend aan CCS,
zo wordt bijvoorbeeld in de Energy Technologies Perspective van de IEA (IEA 2015a) in
de periode tot 2050 voor ruim 50 Gton aan CO2 afgevangen en opgeslagen in de
elektriciteitsopwekking wereldwijd, ca. 16% van de totale emissiereductie in de
elektriciteitssector. In de Welvaart en Leefomgeving klimaat- en energie studie van het
CPB en PBL wordt in Nederland in het 2-graden Centraal scenario, het scenario met de
meeste afvang en opslag van CO2, ruim 50 Mton CO2 per jaar opgeslagen in 2050.
Niet CO2-vrij
Fossiel met CCS heeft nog wel restemissies: niet alle CO2 wordt afgevangen, hoewel
bepaalde technieken zoals oxy-fuel wel uitzicht bieden op bijna CO2-vrije opwekking.
Maar als de elektriciteitsvoorziening per saldo CO 2-vrij moet zijn, zijn er dus ook opties
met negatieve emissies nodig.
Kolen of gas
Per eenheid opgewekte elektriciteit komt er bij kolen circa twee keer zo veel CO2-vrij als
bij gas. Als CO2-opslagcapaciteit niet limiterend is hoeft dit geen probleem te zijn; wel
zijn de restemissies bij kolen hoger.
Onzekerheden en barrières
CCS is niet automatisch een beschikbare optie. De technologie moet nog op grotere
schaal worden gedemonstreerd, demonstratieprojecten zijn er nog slechts beperkt,
mede vanwege de lage CO2-prijs. De kosten zijn mede daardoor nog hoog en onzeker is
hoeverre die kunnen dalen in de komende periode. Uitbreiding van demonstraties is
daarvoor noodzakelijk.
Een andere belemmering is de mogelijkheid voor CO2-opslag. In principe zou er
voldoende ruimte moeten zijn voor opslag, een mogelijke beperking daarop is de
politieke haalbaarheid, de acceptatie van opslag op land. Indien opslag op land slechts
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beperkt een optie is, zeker in dichtbevolkte gebieden als Nederland, dan is het
potentieel kleiner.
Kolen en gas met CCS zijn bij zowel gescheiden opwekking (centrales) als bij
grootschalige WKK toepaspaar. In het laatste geval draagt de CCS ook bij aan
emissiereductie bij de warmtevraag.
Kosten
De kosteneffectiviteit van CCS bij fossiele centrales ligt tussen de 40 en 110 €/ton CO2,
afhankelijk van brandstofprijzen en situatie (Daniëls en Tieben 2012). Als de optie niet
beschikbaar is kunnen de totale Nationale kosten voor 80% reductie tot 1 miljard euro
per jaar hoger uitvallen. Als CCS helemaal niet beschikbaar is (dus ook niet buiten de
elektriciteitsopwekking of bij biomassa) lijkt 80% reductie moeilijk haalbaar.

3.3 Biomassa
Biomassa: beperkt beschikbaar maar overal inzetbaar
De belangrijkste beperking bij de inzet van biomassa in de elektriciteitsopwekking is de
beschikbaarheid van biomassa. Dat heeft enerzijds te maken met de absolute
beschikbaarheid wereldwijd, anderzijds met de concurrentie vanuit andere
toepassingsopties. Biomassa kan ook een rol spelen in het verduurzamen van sectoren
waar dit lastig op andere manieren is te realiseren, zoals bijvoorbeeld het
vrachttransport en in de luchtvaart. De rol van biomassa in de elektriciteitsopwekking
zal daarom mede afhangen van de alternatieve aanwendingsopties en van de
technologische ontwikkeling en opties in andere sectoren.
Negatieve emissies met CCS
Biomassa met CCS (BECCS) kan een belangrijke optie zijn indien er verregaande
emissiereducties moeten worden gerealiseerd. Met BECCS kunnen negatieve emissies
worden behaald. Bij voldoende hoge prijzen voor CO2, gegeven verregaande
emissiereducties, is dat een aantrekkelijke optie. Een studie van het CPB (te verschijnen)
laat zien dat BECCS bij emissiereductiepercentages van 80% en meer een steeds grotere
rol speelt in de elektriciteitsopwekking. BECCS is echter niet alleen voorbehouden aan
de elektriciteitssector, ook bij andere grootschalige toepassingen, zoals in industriële
processen, kan het een rol spelen.
Biomassa is evenals CCS bij zowel gescheiden opwekking in centrales als bij WKK
toepasbaar. De combinatie met CCS ligt alleen bij grootschalige WKK voor de hand.
Kosten
Zonder biomassa, al dan niet met CCS, lijkt 80% emissiereductie moeilijk haalbaar. Deze
biomassa hoeft echter niet in de elektriciteitsopwekking ingezet te worden; in de
elektriciteitsopwekking zijn op termijn relatief veel alternatieven beschikbaar.
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3.4 Intermittent hernieuwbaar: Wind en zon
Een groot potentieel
Elektriciteitsopwekking uit wind- en zonne-energie heeft in principe een groot
potentieel. De Noordzee biedt gunstige condities voor wind op zee, gegeven de
windsnelheden en beschikbaarheid van wind over het jaar heen en de diepte van de
Noordzee. Het potentieel voor zonne-energie wordt vooral bepaald door de
beschikbare ruimte en de instraling. Wind op land heeft een beperkter potentieel, maar
is qua kosten wel een aantrekkelijke optie.
Variabiliteit leidt tot inpassingskosten
De rol van zon en wind hangt met name ook af van de inpasbaarheid van de variabele
en onzekere productie van elektriciteit uit zon en wind. Vanwege deze onzekerheid en
variabiliteit brengt de inpassing van zon- en wind extra kosten met zich mee. Deze extra
kosten bestaan uit de kosten van back-up capaciteit voor perioden met weinig of geen
zon- en windenergie, hogere operationele kosten bij conventionele centrales die meer
op deellast draaien en meer op- en afgeregeld moeten worden, en hogere kosten voor
balancering van het elektriciteitssysteem en hogere netwerkkosten, onder andere voor
het netwerk op zee. Een schatting van de inpassingskosten voor wind in Nederland in
2030 bij een percentage windenergie van 28% van de totale elektriciteitsproductie geeft
ca. 28 €/MWh wind, bijna de helft van de voor 2030 verwachte directe
investeringskosten in windturbines (Özdemir et al., te verschijnen). Deze kosten zijn niet
constant, naarmate het aandeel hernieuwbaar in de elektriciteitsopwekking toeneemt
zullen ook de kosten per MWh hernieuwbaar toenemen.
Bij hogere aandelen wind en zon zullen bovendien vaker momenten optreden waarin de
momentane potentiële productie hoger is dan de vraag. Om dit overschot op te vangen
zijn er diverse opties zoals curtailment, elektriciteitsopslag, demand response, powerto-gas etc. Ook deze opties brengen extra kosten met zich mee.

Voorbeeld: vraag en aanbod in het Nederlandse energiesysteem in 2050
Onderstaand figuur geeft een voorbeeld van hoe aanbod (onder de X-as) en
vraag (boven de X-as) van elektriciteit op elkaar kan worden afgestemd, gegeven
een sterke toename van zon en wind in de elektriciteitsopwekking. In de figuur
staan de uren van het jaar (gecombineerd tot time-slices) gesorteerd op basis
van de beschikbaarheid van intermittente bronnen in verhouding tot de
conventionele elektriciteits- en warmtevraag. Het gaat daarbij dus niet om
aaneengesloten tijdvakken, maar om vaak verspreide uren met vergelijkbare
verhoudingen van elektriciteitsvraag – inclusief ge-elektrificeerde warmtevraag en intermittent aanbod. Links staan momenten met relatief veel hernieuwbare
elektriciteit, rechts situaties met weinig tot geen.
In de figuur spelen de volgende flexibiliteitsopties een rol. Curtailment van wind
en zon, elektriciteitsopslag, elektriciteitsexport, waterstofproductie en
elektrificatie zorgen voor het absorberen van momentane overschotten, en
regelbaar fossiel (met en zonder CCS), elektriciteitsimport en afgifte uit
elektriciteitsopslag voor het voorkomen van tekorten.
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Interconnectie

P2G

(≈ 2 TWh / yr)

(≈ 7 TWh / yr)

Flexibele
elektriciteitsvraag
Opslag
(≈ 12 TWh / yr)

Curtailment
(≈ 9 TWh / yr)

Flexibel nucleair

Divers
Opslag
Hernieuwbare warmte
Power-to-gas
Nucleair
Intermittent hernieuwbaar
Import/Export
Elektrificatie
Regelbaar fossiel
Conventionele elektriciteitsvraag

Regelbaar
gasvermogen

De figuur laat duidelijk zien dat bij het oplossen van het intermittencyprobleem
veel verschillende oplossingen en technieken tegelijkertijd van belang zijn. Die
technieken hebben binnen de systeemcontext ook allemaal een eigen
specialisatie. Regelbaar gasvermogen zorgt bijvoorbeeld nog steeds voor CO 2emissies, en de inzet er van is dan ook beperkt tot die tijdvakken met een relatief
groot aanbodtekort. Opslagtechnieken spelen daarentegen gedurende een veel
groter deel van de tijd een rol bij zowel het opvangen van overschotten als
tekorten. De echte pieken in het aanbod gaan over relatief weinig uren en
daarvoor is curtailment de aangewezen oplossing: aanvullende investeringen om
de potentiële productie toch nog te benutten zijn te duur.

Zon: verschillen tussen de seizoenen
Elektriciteit uit zon laat daarnaast ook nog een aanzienlijk verschil zien in de productie
over seizoenen, met een productie in de winter die in Nederland een fractie van de
productie in de zomer is. Dit heeft met name gevolgen voor de benodigde back-up. In
Zuid-Europa is de verhouding gunstiger, al is er ook daar een verschil in productie
tussen zomer en winter. Concentrated Solar Power (CSP) in Noord-Afrika is een andere
optie voor de elektriciteitsvoorziening in Europa. Het verschil in productie tussen zomer
en winter speelt daarbij een kleinere rol. De seizoensperiodiciteit van zon is een extra
handicap bij elektrificatie van de warmtevraag voor ruimteverwarming, waarbij de piek
in de elektriciteitsvraag juist meer in de winter zal liggen.
Directe kosten geen bezwaar…
De kosten van zon en wind - met name wind op zee - zullen nog verder dalen. De
directe kosten zullen naar verwachting geen belemmering zijn voor de rol van wind en
zon in een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening.
… maar inpassingskosten zijn ook van belang
De ontwikkeling van de inpassingskosten zijn daarbij echter ook van belang. Het gaat
daarbij om de kosten van technologieën zoals opslag, opties voor vraagrespons,
conversie van elektriciteit naar andere energiedragers zoals power-to-gas en uitbreiding
van het elektriciteitsnetwerk. Uitbreiding van het netwerk en dan met name van de
connecties tussen landen is een relatief goedkope optie om toenemende aandelen
hernieuwbaar in te passen (Özdemir et al, te verschijnen).
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Volgens (Daniëls et al. 2012) ligt de range van de kosteneffectiviteit voor wind en zon in
2050 van negatief tot 160€/ton CO2. Afhankelijk van de beschikbaarheid van andere
opties leidt het afzien van zon en wind bij 80% emissiereductie tot extra Nationale
meerkosten van minimaal 0,4 miljard euro per jaar, en in bepaalde gevallen is de 80%
reductie niet meer haalbaar.
Vraagrespons
Daarnaast zijn verschillende vormen van vraagrespons voor relatief lage kosten te
realiseren. Voorbeelden daarvan zijn power-to-heat: het gebruik van (hernieuwbaar
opgewekte) elektriciteit als bron voor warmte - industriële proceswarmte maar ook
warmte voor stadverwarming - op momenten dat er een ruim aanbod is van elektriciteit
(naast de inzet van gas of andere brandstoffen bij een lage elektriciteitsproductie).
Vraagrespons kan ook een rol spelen bij de warmte- en koudevraag door het gebruik
van warmtebuffers.
Opslag van energie
Opslag is een dure technologie (met uitzondering van pumped hydro storage, maar dit
is slechts beperkt beschikbaar). Afgezien van technologische doorbraken is goedkope
opslag, zeker op grote schaal zoals benodigd voor seizoensopslag, nu nog niet te
verwachten. Technologieën die daarvoor momenteel een rol kunnen spelen, zoals
power-to-gas, hebben hoge (investerings)kosten). De hoge investeringskosten maken
dat dergelijke technieken idealiter veel bedrijfsuren maken, en dat verdraagt zich slecht
met het opvangen van meer incidentele pieken in de productie (zie ook onderstaand
tekstkader).

Kostenopbouw opslagtechnieken
Voor het meest voor de hand liggende toepassing van opslagtechnieken zijn niet zozeer
de totale kosten maar vooral de kostenopbouw van belang. Bij een opslagtechniek is er
een “voorraadvat” en een voorziening voor het laden/ontladen van het voorraadvat. Bij
bijvoorbeeld compressed air energy storage zijn dat fysiek duidelijk verschillende
componenten, met eigen specifieke kosten, terwijl bij batterijen het veel meer een
geheel vormt.
Voor seizoensopslag, waarbij grote hoeveelheden energie opgeslagen moeten worden,
zijn vooral de kosten van het voorraadvat een potentieel struikelblok. Bij het opvangen
van dag/nachtcycli kan het voorraadvat veel kleiner zijn, en zijn dus ook de kosten
daarvan navenant lager.
Afhankelijk van de rol die een opslagtechniek moet spelen, zijn er ook mogelijkheden
om de verschillende componenten meer op maat te dimensioneren.
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3.5 Waterkracht
Beperkte rol in Nederland
Binnen Nederland is er nauwelijks waterkracht beschikbaar, in andere delen van Europa
is het een belangrijke bron voor hernieuwbare elektriciteit (zoals Zwitserland en
Noorwegen). Het beschikbare potentieel is echter al grotendeels in gebruik, uitbreiding
van waterkracht als energiebron is daarom niet of nauwelijks te verwachten.
De rol van pumped-hydro storage zou wel kunnen toenemen, maar dat is geen nieuwe
bron voor energie maar een vergroting van de flexibiliteit van waterkracht doordat
tijdelijke overschotten aan elektriciteit uit zon en wind opgeslagen kunnen worden in de
vorm van waterkracht.

3.6 Overig hernieuwbaar
Overige hernieuwbaar speelt een kleine rol
Naast de grootschalige bronnen zon en wind (en buiten Nederland waterkracht) zijn er
nog een aantal andere, vooral kleinere, bronnen van hernieuwbare energie. Dat zijn
onder andere mariene technologieën zoals getijde-energie, golfenergie en osmose,
verschillende specifieke vormen van biomassa (zoals een deel van de afvalverbranding
en mestvergisting) en diepe geothermie voor elektriciteitsopwekking 1. Een deel van
deze technologieën zal naar verwachting (op termijn) kosteneffectief zijn en daarmee
een bijdrage kunnen leveren aan de elektriciteitsvoorziening, het aandeel zal echter
klein zijn gegeven de beperkte fysieke beschikbaarheid van deze bronnen in Nederland.

3.7 Nucleair
Nucleair, vooral een baseload optie
Kernenergie is – afgezien van winning, transport en opwerking van de splijtstof eveneens een CO2-vrije opwekkingstechnologie. Het is momenteel vooral een base load
technologie en minder geschikt om flexibel te opereren. Technisch gezien zijn er
weliswaar geen obstakels om moderne centrales flexibel te opereren, hoewel dit soms
wel met enige additionele kosten gepaard gaat (OECD 2011, p. 49). De hoge
investeringskosten en lage brandstofkosten maken nucleair echter vooral aantrekkelijk
voor base load-toepassingen. Het is daarmee primair een bedrijfseconomische
afweging, en voor flexibeler inzet van kernenergie is het vooral van belang dat de markt
daartoe de juiste prikkels geeft.

xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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Geothermie wordt momenteel met name ingezet voor warmtevoorziening. In principe is het ook mogelijk om
geothermie aan te wenden voor elektriciteisopwekking, in Nederland echter liggen de voor een kosteneffectieve
elektriciteitsopwekking benodigde temperaturen relatief diep, waardoor de kosten hoog zijn.

Barrières
De grootste barrières voor de toepassing van nucleair zijn de politieke acceptatie, het
afvalprobleem en de kosten. Nucleaire ongevallen zoals bij Tsjernobyl in 1986 en
Fukushima 2011 hebben reputatie van en draagvlak voor nucleair aangetast. Fukushima
is voor Duitsland de directe aanleiding geweest voor de Atomausstieg.
Nieuwe generatie reactoren
Nieuwe generatie reactoren beloven voor een aantal van de nadelen van kernenergie
oplossingen te bieden. Er zijn diverse concepten in ontwikkeling. Vaak genoemde
voordelen van de zogenaamde vierde generatie reactoren omvatten een grotere
veiligheid, minder radioactief afval dat bovendien minder lang radioactief blijft,
efficiënter gebruik van splijtstoffen en de mogelijkheid om radioactief afval te
verstoken. Onzeker is echter of en wanneer deze concepten marktrijp zullen worden, en
uiteraard in hoeverre de beloofde voordelen werkelijkheid worden.

Kosten
Volgens (Daniëls en Tieben 2012) ligt de kosteneffectiviteit van nucleair tussen negatief
en 80 €/ton CO2, afhankelijk van brandstofprijzen en bijvoorbeeld vollasturen. Als de
optie niet beschikbaar is kunnen de totale Nationale kosten voor 80% reductie 3 tot 5
miljard euro per jaar hoger uitvallen dan in het meest kosteneffectieve scenario.
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4
Integratie tot eindbeelden
4.1 Inleiding
Vraag en aanbod
Ontwikkelingen in de elektriciteitssector zijn niet los te zien van de ontwikkelingen bij
de vraagkant. De elektriciteitssector kan op meerdere manieren een rol spelen bij het
terugdringen van de emissies in de vraagsectoren, en omgekeerd kunnen vraagsectoren
verschillende rollen spelen bij het bieden van flexibiliteit. Het samenstellen van
eindbeelden vergt dus een integratieslag van de invulling in de sector zelf, in
samenhang met ontwikkelingen in de vraagsectoren.
Eindbeeld of tussenbeeld?
De term eindbeeld suggereert dat in 2050 de energietransitie voltooid is. De term
eindbeelden voor de elektriciteitsvoorziening in 2050 is echter bedrieglijk: Veel opties
die passen in een beeld met 80% BKG-emissiereductie zijn eindig in de zin dat ze gebruik
maken van eindige hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen of CO2-opslagcapaciteit. Ze
zullen op de nog langere termijn plaats moeten maken voor andere opties. Een aantal
belangrijke keuzes voor 2050 hangt dan ook samen met de mate waarin in verschillende
sectoren dan al min of meer in een volhoudbare eindtoestand zitten, of juist nog volop
in de overgang daarnaar zijn.

4.2 Systeemaspecten
Hoe het beeld van de elektriciteitsvoorziening in 2050 er uit komt te zien is nu nog niet
in detail aan te geven, maar een aantal robuuste elementen kan wel worden
geïdentificeerd. Om het beeld te structureren is het handig om de eindbeelden te
ordenen aan de hand van twee dimensies. Bij beide dimensies is de rolverdeling tussen
de elektriciteitssector en de vraagsectoren cruciaal.
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Intermittency versus flexibiliteit? Wat is de bijdrage van intermittent
vermogen aan de elektriciteitsproductie, en wat is de bijdrage van regelbaar
vermogen zoals fossiel plus CCS, biomassa of biomassa plus CCS en regelbaar
nucleair. In welke mate is de sector voor flexibiliteit aangewezen op
vraagsectoren of het buitenland (interconnectie)
Diepte van de emissiereductie in de sector: Faciliterend versus
compenserend. Welke rol speelt de elektriciteitsopwekking voor de
emissiereductie in de eindgebruiksectoren? In welke mate is dat
compenserend (extra lage of zelfs negatieve emissies waardoor emissies elders
gecompenseerd worden) of faciliterend (leverancier van koolstofvrije/arme
energie waardoor emissies elders verdwijnen).

Bepaalde opties trekken het energiesysteem meer naar de ene kant, andere meer naar
de andere kant. Welke rol een optie precies speelt hangt daarbij af van de totale
systeemcontext. Of bijvoorbeeld de flexibiliteit van nucleair nodig is, hangt er uiteraard
van af of er een intermittency-probleem op te lossen is, en welke rol andere,
bijvoorbeeld internationale, oplossingen al spelen.

Figuur 1 Aanbodopties elektriciteitsopwekking

Indicatieve positionering van aanbodopties op grond van emissies en
intermittency/regelbaarheid. De lettergrootte geeft een ruwe indicatie van het potentiële belang
voor Nederland binnen de context van 80% emissiereductie. Groene opties maken niet of
nauwelijks gebruik van eindige hulpbronnen, gele opties maken gebruik van één belangrijke
uitputbare bron, oranje van twee. Op elk van beide assen moet de sector een niveau bereiken dat
past bij 80% emissiereductie. Voor zover dat niveau niet binnen de sector gevonden wordt,
bijvoorbeeld ten aanzien van een minimaal niveau van flexibiliteit, is een bijdrage vanuit andere
sectoren of het buitenland nodig.
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Intermittency versus flexibiliteit
Allereerst zullen de grotere hernieuwbare opties zoals wind en zon een belangrijke
energiebron zijn in een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. Vanwege het intermitterend
karakter van wind en zon zal er ook flexibel vermogen nodig zijn, zoals kolen, gas en
biomassa met CCS en mogelijk flexibel nucleair.
Flexibiliteit van buiten de sector?
Als intermittent vermogen een groot aandeel in de opwekking heeft, is de kans groot
dat ook andere onderdelen van het energiesysteem en/of het buitenland flexibiliteit
moeten leveren. Het elektriciteitssysteem raakt daardoor meer verweven met andere
onderdelen in het energiesysteem zoals warmte, gas en verkeer en vervoer. Via
vraagrespons en opslag kunnen deze andere energiesystemen flexibiliteit leveren
waarmee de integratie van wind en zon efficiënter kan worden gerealiseerd. Het
elektriciteitssysteem zal op Europees niveau ook verder worden geïntegreerd, dit
draagt eveneens bij aan lagere integratiekosten voor wind en zon doordat vraag en
aanbod over een groter gebied met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht.
CCS: CO2-arme bron van flexibiliteit binnen de sector
Zoals al aangegeven is fossiel of biomassa met CCS een complementaire technologie
voor zon en wind doordat het de benodigde flexibiliteit kan leveren die nodig is om zon
en wind te accommoderen. Dat wil niet zeggen dat een CO 2-vrije
elektriciteitsvoorziening zonder CCS per definitie niet mogelijk is, maar de verwachting
is wel dat de kosten daarvan beduidend hoger zullen zijn dan wanneer CCS wel een
optie is. De haalbare emissiereductie bij CCS hangt onder andere af van de toegepaste
techniek; bij oxy-fuel verbranding is vrijwel emissieloze elektriciteitsopwekking
mogelijk.
Rol van nucleair onzeker
De rol van nucleaire energie is moeilijk aan te geven. Zoals in Hoofdstuk 3 al geschetst
zal dit afhangen van de technologische ontwikkeling, zoals ontwikkeling van inherent
veilige kernreactoren waarbij het afval volume aanzienlijk kleiner is en van de te
realiseren kostendaling, en van de maatschappelijke acceptatie. Nucleair lijkt in elk
geval wel in staat om technisch een bijdrage aan de benodigde flexibiliteit te leveren.
CCS en nucleair vergelijkbaar vanuit systeemperspectief
Als nucleair beschikbaar is, zal het qua flexibiliteit een vergelijkbare rol kunnen spelen
als fossiel met CCS. Wel liggen de specifieke emissies bij nucleair gemiddeld nog wat
lager dan bij fossiel met CCS, hoewel dat ook afhangt van de bij CCS toegepaste
technologie.
Diepte van de emissiereductie
Binnen de elektriciteitssector kunnen de emissies verder of minder ver omlaag gebracht
worden. Direct daarmee samenhangend kan het elektriciteitssysteem op meerdere
manieren een rol spelen voor de emissiereductie in andere sectoren: compenserend
en/of faciliterend.
Elektriciteitssector kan andere sectoren compenseren…
De mogelijkheden om de emissies in de elektriciteitsopwekking zelf fors om laag te
brengen zijn relatief groot ten opzichte van andere sectoren, en met BECCS zijn zelfs
negatieve emissies mogelijk. De elektriciteitssector kan daardoor (tijdelijk)
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compenseren voor sectoren waarin maatregelen duurder zijn of meer tijd vergen. In
deze sectoren zijn daardoor nog langer wat hogere emissies mogelijk. Als dit de
dominante rol is van de elektriciteitssector, is de toename van het volume aan
elektriciteitsproductie beperkt. Het is dan ook mogelijk om selectiever te zijn in de inzet
van opwekkingsopties, en in de vraagsectoren zijn minder veranderingen nodig.
…Of faciliteren met extra elektriciteitsproductie
Daarnaast is – afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde opties - het potentieel
voor CO2-arme of –vrije elektriciteitsproductie veel groter dan de vraag naar elektriciteit
voor de momenteel gebruikelijke toepassingen. Met dit potentiële overschot aan CO2arme of -vrije energie kan de elektriciteitssector ook emissiereducties in andere
sectoren faciliteren door het overschot aan energie in die sectoren in te zetten. Als dit
de dominante rol is, hoeven de emissies in de elektriciteitssector zelf wat minder
omlaag dan als de elektriciteitssector andere sectoren compenseert met
emissiereducties, maar moet de productie juist (fors) omhoog.
Power- to-what?
De manier waarop overschotten vanuit de elektriciteitssector in andere sectoren
ingezet worden heeft grote implicaties voor het elektriciteitssysteem en die andere
sectoren. Het kan door (gedeeltelijke) elektrificatie van traditionele
brandstoftoepassingen (power-to-heat, hernieuwbare warmte, elektrische auto’s), of
door omzetting van elektriciteit in brandstoffen (power-to-hydrogen, power-to-gas,
power-to-fuel). De manier waarop dat gebeurt bepaalt de hoeveelheid elektriciteit die
nodig is, en de aanpassingen die in de vraagsectoren nodig zijn.
Verschillen in ketenrendementen en emissie-effecten
Het voordeel van elektrificatie en hernieuwbare warmte is de veel betere
ketenefficiëntie van productie naar toepassing vergeleken met omzetting van
elektriciteit naar andere energiedragers of producten. Die omvat minder
conversiestappen, en de efficiëntie aan de eindgebruikskant is ook veel hoger, zoals
bijvoorbeeld bij elektrische warmtepompen. Power-to-hydrogen scoort in dit opzicht
minder goed dan elektrificatie, maar beter dan omzetting naar conventionele
brandstoffen. De tekstbox Hoeveel emissiereducties levert een elektriciteitsoverschot op?
geeft een aantal indicatieve getallen voor de CO2-reductie die verschillende manieren
om elektriciteitsoverschotten in te zetten opleveren.

Hoeveel emissiereducties levert een elektriciteitsoverschot op?
Elektriciteit kan op verschillende manieren en in verschillende toepassingen fossiele brandstoffen
verdringen. Het resulterende emissie-effect kan daarbij sterk verschillen. Dit onderdeel geeft een
indicatie van de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om een bepaalde hoeveelheid CO2emissiereductie te bereiken bij verschillende toepassingen in de gebouwde omgeving. Dit is zowel
weergegeven als de reductie per PJ elektriciteit, als de benodigde hoeveelheid elektriciteit om 1
Mton reductie te realiseren:





Elektrische warmtepompen (COP 3):
Weerstandsverwarming:
Ketels op waterstof uit elektrolyse (P2H):
Ketels op methaan uit waterstof en CO2:
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0,19 Mton (5 PJe/Mton)
0,06 Mton (16 PJe/Mton)
0,05 Mton (22 PJe/Mton)
niet vast te stellen.
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Bij de laatste optie – de omzetting van elektriciteit via waterstof in methaan - is het getal niet
zonder meer goed vast te stellen. Er is namelijk ook nog CO2 nodig om uit waterstof weer
koolwaterstoffen te maken. Het totale emissie-effect is alleen goed te vergelijken door de bij de
productie van methaan benodigde CO2 ook in de vergelijking te betrekken, inclusief het
alternatief, ondergrondse opslag van die CO2.
Dit kan door er in de vergelijking van uit te gaan dat bij de productie van de elektriciteit ook de
benodigde CO2 wordt geproduceerd, bijvoorbeeld door BECCS. Bij bijvoorbeeld 1 PJ productie van
elektriciteit moet dan ca 0,18 PJ uit BECCS komen om de vereiste CO2- te leveren2. Als de CO2 niet
nodig is om methaan te maken, is deze beschikbaar voor ondergrondse opslag en
vertegenwoordigt dan een emissiereductie van 0,04 Mton.
Bij verschillende vormen om de elektriciteit in te zetten resulteren dan de volgende
emissiereducties:





Elektrische warmtepompen (COP 3):
Weerstandsverwarming:
Ketels op waterstof uit elektrolyse (P2H):
Ketels op methaan uit waterstof en CO2:

0,23 Mton (4 PJe/Mton)
0,10 Mton (10 PJe/Mton)
0,09 Mton (12 PJe/Mton)
0,04 Mton (25 PJe/Mton)

Dit betekent dat het inzetten van een gegeven elektriciteitsoverschot in warmtepompen ca. 2,5
maal zoveel reductie oplevert als bij weerstandverwarming, 3 keer zo veel als in waterstof en 6
keer zoveel als bij power-to-fuel. De uiteindelijke afweging over de aanwending van
elektriciteitsoverschotten hangt uiteraard van veel meer factoren af: de grootte van het
overschot en de benodigde emissiereducties, technische mogelijkheden, implementatietempo in
de vraagsectoren, kosten etc.
In de transportsector is er een vergelijkbare ranking bij de verdringing van fossiele
brandstoffen, waarbij elektrische auto’s de hoogste emissiereductie per PJ elektriciteit
opleveren (weinig conversiestappen en –verliezen, gevolgd door brandstofcelauto’s en met
conventionele auto’s op synthetische brandstof als hekkensluiter.

Power-to fuel: minder aanpassingen eindgebruiksectoren
Bij het omzetten van overschotten aan elektriciteit in conventionele brandstoffen is het
effect op de eindgebruikssectoren hetzelfde als wanneer het elektriciteitssysteem een
compenserende rol speelt: er zijn veel minder aanpassingen nodig manier waarop
eindgebruikssectoren in hun behoefte aan warmte of transportenergie voorzien. Bij
elektrificatie, hernieuwbare warmte of power-to-hydrogen zijn daarin wel min of meer
vergaande aanpassingen nodig.
Ten opzichte van de situatie waarin de elektriciteitssector een compenserende rol
speelt is de benodigde hoeveelheid elektriciteit wel veel hoger, en zijn ook de kosten
veel hoger. Als het opwekkingspotentieel beperkt is, zal bijvoorbeeld veel meer
vraagreductie nodig zijn. Het voornaamste resterende voordeel is dat power-to-fuel
geen gebruik maakt van uitputbare resources, evenals bij hernieuwbare warmte en
elektrificatie.
Biogene brandstoffen kunnen een soortgelijke rol spelen bij het vermijden van
aanpassingen bij de eindgebruiksectoren zelf.
xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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Op basis van 40% opwekkingsrendement 109,6 kg CO2/GJ biomassa en 80% CO2-afvang

4.3 Voorbeelden en implicaties
Het volgende onderdeel omvat een aantal kwalitatief uitgewerkte beelden, die
implicaties van bepaalde beelden op hoofdlijnen en in onderlinge samenhang zichtbaar
maken. De beelden bouwen voort op de hiervoor geschetste dimensies, en maken waar
relevant verder onderscheid naar veel/weinig interconnectie, en naar elektrificatie
versus power-to-fuel als dominante oplossing voor emissiereducties in de
eindgebruikssectoren. Bij de beelden staat ook een zeer ruwe kostenindicatie.
De beelden vertegenwoordigen hoeken van het speelveld. Het is dan ook waarschijnlijk
dat de werkelijke energievoorziening in 2050 tussen deze beelden in komt te liggen. Dit
ook omdat de mogelijkheden voor elektrificatie en power-to-fuel per sector sterk uiteen
kunnen lopen. Het is daarom waarschijnlijk dat er een gemengd beeld ontstaat, waarin
allerlei elementen aanwezig zijn.
1.

Aanbod: veel intermitterend vermogen, beperkt fossiel-CCS/nucleair,
geen/beperkt BECCS. Beperkte rol interconnectie; curtailment wind en zon.
Eindgebruik: veel elektrificatie en hybride systemen. In dit beeld kan de
binnenlandse elektriciteitssector het intermittencyprobleem niet zelf oplossen,
en realiseert de sector geen negatieve emissies. Curtailment van wind en zon
en beperkt flexibel vermogen vormen de bijdrage aan de flexibiliteit vanuit de
aanbodsector. Door de relatief geringe extra interconnectie moeten ook
binnenlandse oplossingen in eindgebruiksectoren een belangrijke bijdrage
leveren aan de oplossing van het intermittencyprobleem. De elektrificatie
maakt bovendien dat er extra elektriciteitsopwekking nodig is, en dat het
warmtevraagpatroon van belang is voor de elektriciteitssector. Hybride
warmtepompoplossingen liggen voor de hand bij het opvangen van
intermittency, naast elektriciteitsopslag. Dit beeld vereist in alle geledingen van
het energiesysteem grote aanpassingen voor zowel emissiereductie als
flexibiliteit, en is duidelijk een eind op weg naar een volhoudbaar eindbeeld .
De kosten van dit beeld zijn relatief hoog.

2.

Aanbod: veel intermitterend vermogen, beperkt fossiel-CCS/nucleair,
geen/beperkt BECCS. Beperkte rol interconnectie; grote rol power-to-fuel.
Eindgebruik: beperkte aanpassingen bij eindgebruik. Dit beeld lijkt in een
aantal opzichten op beeld 1; de beschrijving concentreert zich op de
belangrijke verschillen. Carbon capture (niet storage) is wel een wezenlijk
onderdeel van dit beeld: het levert de koolstof die nodig is om van waterstof
uit elektrolyse synthetische brandstoffen te maken. Power-to-fuel is in vrijwel
alle onderdelen van de keten veel minder efficiënt dan elektrificatie, en in dit
beeld is de vereiste toename van de elektriciteitsproductie dan ook veel groter
dan in beeld 2 (zie tekstbox Hoeveel emissiereducties levert een
elektriciteitsoverschot op?). Een belangrijk randvoorwaarde is bovendien dat er
voldoende potentieel beschikbaar is om de vereiste CO2-vrije
elektriciteitsproductie te realiseren, en dat daarvoor maatschappelijke
acceptatie bestaat. Nucleair zou bijvoorbeeld in dit beeld nodig kunnen zijn.
De extra productie brengt extra kosten met zich mee, daar staat tegenover dat
in de manier waarop eindgebruikssectoren in hun warmte en transportenergie

ECN-E--16-058

Integratie tot eindbeelden 23

voorzien , evenals in beeld 5 relatief minder aanpassingen nodig zijn. De
flexibiliteit die power-to-fuel biedt is relatief beperkt cq erg duur, daardoor zijn
daarvoor wel aanvullende oplossingen nodig, zoals elektriciteitsopslag.
Brandstof is makkelijk op te slaan, en daardoor is het warmtevraagpatroon niet
rechtstreeks van belang in de elektriciteitssector, itt beeld 2. Dit beeld is
duidelijk verder op weg naar een volhoudbaar eindbeeld dan beeld 1. De
kosten van dit beeld zijn zeer hoog.
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3.

Aanbod: veel intermitterend vermogen, beperkt fossiel-CCS/nucleair,
geen/beperkt BECCS. Grote rol interconnectie. Eindgebruik: elektrificatie
heeft dominante rol. In dit beeld kan de binnenlandse elektriciteitssector het
intermittencyprobleem niet zelf oplossen. Beperkte curtailment van wind en
zon en beperkt flexibel vermogen vormen de bijdrage vanuit de aanbodsector,
door de extra interconnectie is dit minder belangrijk. Door de extra
interconnectie hoeven ook binnenlandse oplossingen in eindgebruiksectoren
geen belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het
intermittencyprobleem. De elektrificatie maakt wel dat er extra
elektriciteitsopwekking nodig is, en dat het warmtevraagpatroon van belang is
voor de elektriciteitssector. Door de extra interconnectie is dit echter ook
makkelijker op te vangen. Dit beeld vereist in alle geledingen van het
energiesysteem grote aanpassingen voor de emissiereductie, maar niet voor
de extra flexibiliteit. Het is duidelijk op weg naar een volhoudbaar eindbeeld .
De kosten van dit beeld zijn gemiddeld.

4.

Aanbod: veel intermitterend vermogen, beperkt fossiel-CCS/nucleair,
geen/beperkt BECCS. Grote rol interconnectie; grote rol power-to-fuel.
Eindgebruik: beperkte aanpassingen. Dit beeld lijkt in veel opzichten op beeld
2; het belangrijkste verschil is dat de interconnectie het
inttermittencyprobleem grotendeels oplost. Als het buitenland over voldoende
potentieel beschikt, is de noodzaak tot grotere binnenlandse
elektriciteitsproductie in dit beeld kleiner. De kosten van dit beeld zijn hoog.

5.

Aanbod: weinig intermitterend vermogen, grote rol fossiel-CCS/nucleair en
BECCS. Beperkte rol interconnectie. Eindgebruik: beperkte aanpassingen. In
dit beeld lossen CCS en BECCS binnen de opwekkingssector eventuele
intermittencyproblemen op, er zijn geen noemenswaardige bijdragen van de
eindgebruikssectoren nodig. Door de extra diepe emissiereducties met wellicht
negatieve emissies in de elektriciteitssector zijn in de andere sectoren minder
vergaande reducties nodig; daardoor kan in die sectoren meer fossiele
brandstof gebruikt worden. Dit betekent dat de duurste reducties vermeden
kunnen worden. Dit beeld vereist wel dat biomassa en CCS potentiëlen
voldoende ruim beschikbaar en maatschappelijk acceptabel zijn. Aspecten als
interconnectiecapaciteit zijn in dit beeld relatief minder van belang. Het beeld
is op de hele lange termijn niet houdbaar vanwege het beslag op eindige CO 2opslagcapaciteit en op fossiele brandstoffen in de eindgebruiksectoren. De
kosten van dit beeld zijn relatief laag.

6.

Aanbod: weinig intermitterend vermogen, grote rol fossiel-CCS/nucleair.
Beperkte rol interconnectie. Eindgebruik: beperkte aanpassingen, grote rol
biogene brandstoffen in energievoorziening eindgebruikers. Dit beeld lijkt in
een aantal opzichten op beeld 5, met dit verschil dat er geen BECCS wordt
toegepast. Omdat er weinig intermitterend vermogen is zal er ook weinig
behoefte zijn aan flexibiliteit vanuit de andere sectoren. Omdat de
elektriciteitssector geen compenserende rol heeft, zijn vergaande reducties in
andere sectoren nodig. Hier gebeurt dat zonder verdergaande elektrificatie of
power-to-fuel, en dat betekent dat biogene brandstoffen een belangrijk e rol
zullen moeten spelen. Dit beeld vereist dan ook een grote hoeveelheid
biomassa, en – als de beschikbaarheid gelimiteerd is- verregaande besparing,
volumemaatregelen, en CCS in de industrie. De kosten van dit beeld zijn
relatief hoog.

ECN-E--16-058

Integratie tot eindbeelden 25

5
Transitie en beleid
5.1

Inleiding

Eindbeelden komen niet vanzelf: beleid nodig
De voorgaande secties hebben geschetst hoe de vraag naar elektriciteit zich zou kunnen
ontwikkelen als het uitgangspunt is om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in
2050 ten opzichte van 1990 met ten minste 80 procent te hebben verminderd. De
eindbeelden die zijn besproken komen er echter niet vanzelf, daarvoor is beleid nodig
waardoor verschillende actoren zoals marktpartijen en consumenten gestimuleerd
worden om de juiste beslissingen te nemen en hun gedrag aan te passen, zoals
bijvoorbeeld investeringsbeslissingen, besluiten over aankopen van huishoudelijk
apparaten of rijgedrag van automobilisten.
Snel reduceren in de elektriciteitsopwekking kosteneffectief…
Een snelle emissiereductie in de elektriciteitsopwekking – sneller dan in andere
sectoren- is in veel opzichten kosteneffectief (Daniels et al., 2012). De
elektriciteitsopwekking heeft een groot en relatief snel uit te rollen reductiepotentieel
met – vergeleken met veel andere sectoren – relatief lage kosten. Het is daarom
aantrekkelijk om juist in de elektriciteitssector op relatief korte termijn in te zetten op
forse emissiereductie.
… maar zinvolle beleidsinterventies vergen Europese afstemming
Zinvolle nationale beleidsopties zijn daarvoor echter schaars. Samen met de energieintensieve industrie valt de elektriciteitsopwekking onder het Europese CO 2emissiehandelssysteem, waarin de totale emissies vaststaan. Extra nationaal beleid
creëert daardoor alleen maar ruimte voor extra emissies elders of in de toekomst,
tenzij Nederland er voor zorgt dat er binnen het Europese Emission Trading System
(ETS) minder emissieruimte komt.
De bespreking van het beleid in dit hoofdstuk is nadrukkelijk een analyse op
hoofdlijnen, gebaseerd op reeds beschikbaar materiaal. In een meer gedetailleerde
analyse van specifieke beleidsopties zouden zaken aan bod moeten komen zoals de
effectiviteit en kosten van een maatregel, uitvoeringskosten, verdelingseffecten
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(waaronder effecten op de concurrentiepositie), economische impact, maatschappelijke
en politieke haalbaarheid etc. Daarvoor is echter binnen het kader van deze notitie
geen ruimte. Daarom beperken we ons dan ook tot een meer algemene bespreking van
het beleid, waarbij we ingaan op de problemen die het beleid moet adresseren,
overwegingen die bij de vormgeving van het beleid een rol spelen en een aantal
beleidsopties op hoofdlijnen.

5.2 Beleid op verschillende aspecten
Er kunnen een aantal verschillende aangrijpingspunten worden onderscheiden waar
beleid gevoerd moet worden (zie ook Kocsis et al. 2013 voor een bespreking van de
verschillende vormen van marktfalen en beleidsinstrumenten voor energiebeleid).
Emissiereductie
Allereerst is dat beleid gericht op het beperken van de CO2-emissies. De emissies van
broeikasgassen zoals CO2 veroorzaken het klimaatprobleem, zonder beleid om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen houden bedrijven en consumenten hier
geen rekening mee en nemen ze niet of slechts beperkt maatregelen om hun emissies
te beperken.
Kennisontwikkeling
Een ander belangrijk terrein voor beleid is het stimuleren van kennisontwikkeling, zowel
in het onderzoek (R&D) naar nieuwe en efficiëntere manieren om emissies te reduceren
als door demo’s en proefopstellingen en bij de opschaling van technologieën en bij de
uitrol en toepassing van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld omdat ze anders niet door
de valley of death heenkomen). Het gaat daarbij niet alleen om technologieën die direct
emissies reduceren, zoals bijvoorbeeld windmolens of CCS, maar ook om flankerende
technologieën, zoals bijvoorbeeld opties die de inpassing van wind en zon in het
energiesysteem vergemakkelijken (denk aan vormen van energieopslag). De in de
vorige hoofdstukken geschetste technologieën en eindbeelden laten zien dat verdere
ontwikkeling van een groot aantal verschillende technologieën belangrijk is voor het
kosteneffectief realiseren van verregaande emissiereducties in 2050.
Instituties en markten
Tot slot is er beleid dat de randvoorwaarden creëert die marktpartijen en huishoudens
in staat stellen om op een efficiënte manier bij te dragen aan emissiereducties. Het gaat
daarbij om instituties en markten zoals bijvoorbeeld een elektriciteitsmarkt die zo is
ingericht dat een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening goed kan functioneren. Hier
concentreren we ons op de elektriciteitsmarkt, op de vormgeving van de markt en het
beleid waarmee dat moet worden geregeld en de regulering van de partijen in die
markt, van netwerkbeheerders tot producenten en consumenten én prosumenten.
Interacties tussen de verschillende aspecten
In veel gevallen heeft beleid dat primair gericht is op een van de aangrijpingspunten ook
effecten bij (een van) de andere aangrijpingspunten. Het ETS is bijvoorbeeld primair
gericht op emissiereductie, maar als bij een hoge CO 2-prijs bepaalde technieken toepast
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worden zijn er ook effecten op de kostendaling door leereffecten. Omgekeerd kan
technologiegericht beleid – opschaling en toepassing van nieuwe technologieën – ook
tot emissiereducties leiden. Een ander voorbeeld is de stimulering van hernieuwbare
energie: de Duitse wet voor hernieuwbare energie (EEG) neemt alle prikkels weg om de
productie van hernieuwbaar af te stemmen op de vraag, waar de Nederlandse SDEregeling daar beter op inspeelt.
Tot op zekere hoogte kunnen de verschillende soorten beleid ook in elkaars plaats
treden: als er geen oplossing komt voor een structureel tekortschietend ETS, kan dit
bijvoorbeeld (deels) gecompenseerd worden door structurele specifieke stimulatie van
technologieën. Dat gaat vaak wel gepaard met bepaalde nadelen.
In het vervolg van dit hoofdstuk bespreken we deze drie aandachtsgebieden voor het
beleid. Daarbij geven we waar mogelijk ook aan wat de kansrijke beleidsopties zijn die
de eindbeelden uit het vorige hoofdstuk dichterbij kunnen brengen.

5.3 Beleid voor emissiereducties
Emissiehandel
Er worden momenteel binnen de EU en binnen Nederland verschillende
beleidsinstrumenten ingezet voor het reduceren van CO2-emissies. Voor de
elektriciteitsvoorziening is het belangrijkste beleidsinstrument het Europese CO 2emissiehandelssysteem (ETS). Met het ETS zijn de emissies voor de elektriciteitssector
en voor de andere sectoren die onder het ETS vallen (delen van de industrie)
gelimiteerd en hebben de emissies een prijs.
Emissiehandel: kostenefficiënt
Emissiehandel is in principe een efficiënt en effectief marktinstrument voor het
reduceren van de CO2-emissies. Een emissieplafond zorgt er voor dat CO2 een prijs
krijgt, en marktpartijen maken de afweging tussen zelf emissies reduceren of
emissierechten kopen. Ze zullen dan zelf emissies reduceren indien dit goedkoper is dan
de aankoop van rechten. Daarmee worden emissiereducties tegen de laagste kosten
gerealiseerd. Het vaste emissieplafond zorgt er bovendien ook voor dat de totale
hoeveelheid emissies in principe zeker is. Bovendien is er met emissiehandel ook een
stimulans om voor innovatie en de toepassing van nieuwe en goedkopere
technologieën om emissies te reduceren. Emissiereducties die tegen lagere kosten
worden gerealiseerd dan de huidige marktprijs voor de emissierechten zijn aantrekkelijk
omdat de daarmee verkregen emissieruimte tegen de prijs van de rechten kan worden
verkocht.
Het waterbedeffect
Het ETS heeft ook consequenties voor het effect van ander energie- en klimaat beleid,
zowel binnen als buiten het ETS. Allereerst geldt dat door het emissieplafond voor het
ETS veranderingen in de emissies binnen het ETS geen effect hebben op de totale
emissies binnen het ETS, het waterbedeffect (zie ook CPB 2013). Dit geldt bijvoorbeeld
voor productiesubsidies voor wind of zonne-energie of voor besparing op het
elektriciteitsverbruik. Emissiereducties binnen het ETS door ander beleid resulteren niet
in minder emissies maar in een lagere prijs voor de CO 2-emissierechten. Een extra
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emissiereductie binnen het ETS leidt tot ruimte voor emissies elders of op een ander
moment. Beleid kan wel zin hebben om andere redenen zoals bijvoorbeeld het
stimuleren van innovatie of om de voorzieningszekerheid te vergroten, zie ook
paragraaf 5.4 over innovatiebeleid.
Opties voor aanpassing ETS
In de praktijk worden de mogelijkheden van emissiehandel om effectief en efficiënt
emissies te reduceren echter niet door het huidige ETS gerealiseerd. De prijs van de
emissierechten is te laag, momenteel circa 5 €/ton CO2, om investeringen in
emissiereducties aantrekkelijk te maken en innovatie te stimuleren. Ter vergelijking:
voor veel opties zoals CCS en wind op zee zijn op de korte termijn nog CO 2-prijzen van
50-100 euro/ton of hoger nodig. De lage CO2-prijs komt door de financiële en
economische crisis, waardoor de uitstoot van CO2-rechten lager uitviel dan eerst
gedacht, ruime allocatie van rechten aan de industrie, en door beleid zoals de
stimulering van hernieuwbare energie. Hierdoor is er een overschot aan rechten
ontstaan, met als gevolg een lagere prijs (Verdonk et al. 2013).
Hervorming van het ETS heeft de voorkeur
Hervorming van het ETS is daarom een eerste beleidsoptie voor emissiereducties
binnen de elektriciteitssector. In Verdonk et al. (2013) zijn een aantal opties
geanalyseerd voor aanpassing van het ETS. De belangrijkste optie is de invoering van
een minimum prijs voor CO2-rechten. Hiermee wordt het systeem robuust voor lagere
emissies door bijvoorbeeld lage economische groei en weten bedrijven bij investeringen
met welke prijs voor emissierechten ze minimaal rekening kunnen houden. Daarnaast
kan verdere aanscherping van het toekomstige emissieplafond ook bijdragen aan
hogere prijzen in het ETS; een grotere toekomstige schaarste maakt het aantrekkelijker
om nu meer emissierechten te bewaren voor later gebruik, waardoor ook de huidige
prijs zal stijgen.
Invoering van een minimumprijs in het ETS en eventueel aanscherping van het
emissieplafond is weliswaar de preferente beleidsoptie voor efficiënte emissiereducties
binnen de elektriciteitssector en breder de industriële sectoren, maar deze is wel
afhankelijk van voldoende overeenstemming binnen de EU. Een dergelijke
overeenstemming is zeker niet gegarandeerd in de huidige situatie, al kan ratificatie van
het klimaatakkoord in Parijs het wel eenvoudiger maken om het ETS effectiever te
maken.
Randvoorwaarden voor beleidsopties in aanvulling op het ETS
Zonder hervorming van het ETS zal er vanuit het ETS geen stimulans uitgaan voor
bedrijven om te investeren in CO2-vrije elektriciteitsopwekking zoals hernieuwbare
energie of CCS. In plaats daarvan blijft het aantrekkelijk om te investeren in
technologieën zoals gas en kolen. Dit heeft als consequentie dat de
elektriciteitsvoorziening op de langere termijn meer CO2 blijft uitstoten dan in lijn is met
de benodigde reducties, dan wel dat investeringen in dergelijke centrales vervroegd
moeten worden afgeschreven indien het beleid wel wordt aangescherpt, met hogere
kosten als gevolg.
De vraag is of er effectieve en efficiënte beleidsalternatieven zijn die een stimulans
geven aan investeringen in elektriciteitsopwekking die in lijn zijn met de mogelijke
eindbeelden voor een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. Dergelijke alternatieven
moeten wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Allereerst moeten ze niet tot
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een verdere verzwakking van het ETS leiden. Als op termijn het klimaatbeleid binnen de
EU verder wordt aangescherpt om de 2 graden doelstelling te kunnen realiseren zal het
ETS daar waarschijnlijk een belangrijke rol in spelen. Het is niet te verwachten dat het
ETS als hoeksteen van het klimaatbeleid in Europa zal verdwijnen, bovendien is het,
mits aangepast, een effectief en efficiënt instrument voor emissiereductie. Een relatief
eenvoudige manier om aanvullend beleid te voeren zonder verdere aantasting van het
ETS is door een hoeveelheid emissierechten uit de markt te nemen die overeenkomt
met de verwachte emissiereductie van de maatregel.
Een van de kenmerken van emissiehandel is dat het instrument ruimte laat aan partijen
om zelf keuzes te maken over de inzet en ontwikkeling van technologieën voor
emissiereducties. Gegeven de onzekerheden rond de mogelijke eindbeelden voor een
CO2-vrije elektriciteitsvoorziening zoals geschetst in het vorige hoofdstuk, is dit een
belangrijk voordeel. Ook voor eventueel additioneel beleid in aanvulling op het ETS
geldt dat dit zoveel als mogelijk aan partijen de vrijheid moeten laten om zelf keuzes te
maken over emissiereductie en investeringen in CO2-vrije of -arme
opwekkingscapaciteit.
Een andere randvoorwaarde is dat additionele maatregelen niet leiden tot lock-ins in
technologieën die op de langere termijn niet optimaal zijn (bijvoorbeeld omdat andere
opties effectiever en efficiënter zijn) of dat daardoor mogelijke toekomstige opties
moeilijker of tegen hogere kosten zijn te realiseren. Een voorbeeld daarvan is sluiting en
ontmanteling van kolencentrales, die later mogelijk ook een rol zouden kunnen spelen
bij elektriciteitsopwekking met CCS op basis van kolen of biomassa.
Een laatste beperking zijn mogelijke consequenties voor de elektriciteitssector en
breder voor verbruikers van elektriciteit bij beleid waarmee Nederland verder gaat dan
omliggende landen. Beleid in aanvulling op het ETS zal extra kosten met zich
meebrengen, kosten die – als ze niet voor rekening van de overheid komen - door
partijen gedragen moeten worden en die in meer of mindere mate terug kunnen komen
in de prijs van elektriciteit. Dit kan weer gevolgen hebben voor de concurrentiepositie
voor bedrijven. Of en in hoeverre dit een probleem is zal per maatregel moeten worden
bekeken, het hangt ook sterk af van de vormgeving van het beleid.
Aanvullende beleidsopties
Gegeven deze randvoorwaarden is er een aantal opties die mogelijk bij kunnen dragen
aan investeringsprikkels in het ETS die bijdragen aan de transitie naar een CO 2-vrije
elektriciteitsvoorziening in 2050. Het gaat hier om een eerste inventarisatie op basis van
de randvoorwaarden. Een verdere analyse zou nodig moeten zijn om te beoordelen in
hoeverre deze additionele maatregelen effectief en efficiënt zijn.
Normen
Een maximum norm voor de CO2-uitstoot per kWh van nieuwe opwekkingscapaciteit is
een instrument dat richting kan geven aan nieuwe investeringen en waarmee
voorkomen kan worden dat nieuwe capaciteit wordt neergezet die niet in lijn is met de
benodigde ontwikkelingen. Een optie daarbij is om, vanaf een bepaald moment, ook
een norm in te voeren voor bestaande opwekkingscapaciteit. De norm zal ook CCS
moeten meenemen, waarbij afgevangen en opgeslagen CO2 wordt verdisconteerd in de
berekening van de uitstoot van centrales met CCS.
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Een dergelijk norm is alleen op Europees niveau effectief: Vanwege de integratie van de
Nederlandse elektriciteitsmarkt met die van omliggende landen kan de effectiviteit van
een Nederlandse norm wel beperkt zijn, omdat bijvoorbeeld bedrijven dan eerder
opwekkingscapaciteit neer zullen gaan zetten in landen zonder een dergelijke norm (in
zoverre de interconnecties import mogelijk maken in Nederland).
Bij de elektriciteitsvraag bestaan dergelijke Europese normen al: de Ecodesign richtlijn
(RICHTLIJN 2009/125/EG) specificeert voor allerlei apparaten maximum
verbruiksnormen. Deze normen, gericht op de fabrikanten van apparatuur, kunnen ook
bij een goed werkend ETS een kosteneffectieve aanvulling zijn. Bij de aankoop van
apparaten door consumenten is energiegebruik meestal een zodanig ondergeschikt
criterium – en zijn de informatiekosten voor een goede afweging zo hoog - dat veel
rendabele besparingsmogelijkheden onbenut blijven. Met dergelijke normen gericht op
de producenten van de apparaten is dezelfde emissiereductie met veel lagere kosten
haalbaar.
CO2-belasting
Een alternatief is een aanvullende CO2 belasting voor de elektriciteitssector (zie Sijm et
al. 2013 voor een analyse van de effecten van een CO2 belasting voor de
elektriciteitssector op EU-niveau. De analyse in Sijm et al. (2013) laat zien dat in de
huidige situatie met een relatief bescheiden ambitieniveau voor CO2-emissiereductie
een additionele belasting op CO2 in de elektriciteitssector op EU niveau zonder nadelige
economische gevolgen kan bijdragen aan verdergaande CO2-emissiereductie in de
elektriciteitssector3.
Een CO2-belasting voor de elektriciteitssector in Nederland alleen is problematischer.
De UK heeft weliswaar een ‘floor price’ van ca. €22 per ton CO2 voor de
elektriciteitssector (wat neer komt op een variabele belasting waarmee een minimum
prijs in het ETS wordt gegarandeerd), maar de prijs is niet zodanig dat dit een grote
stimulans is voor investeringen in CO2-arme opwekking ook beperkt is. Bovendien is de
elektriciteitsmarkt in de UK minder sterk verbonden met andere landen dan de
Nederlandse markt, waardoor een dergelijke maatregel in de UK minder
grensoverschrijdende effecten heeft.
Technologiegericht beleid
Bij beleid gericht op een specifieke technologie gaat het veelal ook om innovatie,
bijvoorbeeld om door (meestal relatief beperkte) uitrol en toepassing van een
technologie kostendalingen te realiseren die anders niet zouden worden gerealiseerd.
Het is ook mogelijk om dergelijk beleid in te zetten voor emissiereductie; het kan dan
ook bijdragen aan grootschalige investeringen in schone technologieën. Het risico van
beleid gericht op investeringen in specifieke technologieën is dat grootschalig in
technologieën wordt geïnvesteerd die uiteindelijk toch slechts een beperkte rol blijken
te spelen of waarvan het tijdstip en omvang van de uitrol suboptimaal is. Dit brengt niet
alleen hogere kosten met zich mee maar ook het risico dat andere technologieën
worden verdrongen. Voor het stimuleren van investeringen in schone technologie om
emissiereducties te bereiken verdienen generieke maatregelen daarom de voorkeur.

xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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Dit geldt ook voor een splitsing van het ETS, maar in de uitvoering is dat minder eenvoudig.
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Tussenvormen
Er is ook beleid dat niet zozeer gericht is op een specifieke technologie, maar wel
op een specifieke categorie technieken. Een voorbeeld is de Nederlandse SDEregeling, gericht op technieken die hernieuwbare energie (elektriciteit en/of
warmte) produceren. In dit geval is de achtergrond uiteraard de Europese
doelstelling voor hernieuwbare energie, en tegen die achtergrond is de SDE
eigenlijk een min of meer generieke regeling.
Vanuit emissiedoelen gezien is dat uiteraard niet zo, en een deel van de nadelen
van technologiegericht beleid gaat hier dan ook op. Ook heeft de SDE-regeling
geen aanvullende CO2-effecten, doordat het plafond van het ETS niet omlaag
gaat. Daardoor ondermijnt de SDE-regeling – samen met het hernieuwbare
energiebeleid van andere EU-landen – de CO2-prijs, waardoor bij voorbeeld een
techniek als CCS niet uit kan.

Conclusie
Aanpassing van het ETS met een minimum prijs of verlaging van het plafond is de meest
preferente maatregel voor emissiereducties in de ETS. Indien dit niet mogelijk is binnen
de EU kunnen er alternatieve maatregelen worden genomen om investeringen in CO 2arme opwekkingstechnologieën te stimuleren, zoals bijvoorbeeld een carbon tax voor
de elektriciteitssector of een maximum uitstootnorm voor CO2. Dergelijke opties
worden bij voorkeur op EU-niveau genomen, of, indien dit niet mogelijk is, met een
aantal lidstaten in regionaal verband, bijvoorbeeld Noordwest-Europa.
Nederlands handelingsperspectief
Maatregelen op alleen Nederlands niveau zullen vanwege grenseffecten niet voldoende
effectief zijn om de voor de lange termijn benodigde veranderingen in investeringen te
realiseren. Voor alle opties geldt dat verdere aantasting van het ETS zou moeten
worden voorkomen. Dit kan door emissierechten uit de markt te nemen gelijk aan de te
verwachte emissiedaling als gevolg van de maatregel. Als Nederland met aanvullend
beleid voor de elektriciteitsopwekking ook daadwerkelijk extra emissiereductie wil
bereiken, dan zal Nederland daarbij ook emissierechten uit de markt moeten nemen,
door ze op te kopen of bij veiling of allocatie achter te houden.

Tabel 2: Overzicht beleidsopties op hoofdlijnen
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Beleidsrichting

Voorbeeld

Voor/nadelen (randvoorwaarden)

ETS versterken

Lager plafond,
minimumprijs

Aanvullend generiek
beleid naast ETS,
Europees
Aanvullend generiek
beleid naast ETS,
Nationaal
Technologiegericht beleid

CO2-belasting,
emissienormen per kWh

-

CO2-belasting,
emissienormen per kWh
Investeringssubsidies,
productiesubsidies,
verplichting

-

Effectief
Efficiënt
Bevordering innovatie (uitrol, kostendalingen)
Europa-breed netto geen emissie-effect (tenzij
aanpassing plafond)
Bevordering innovatie (uitrol, kostendalingen)
Grote grensoverschrijdende effecten, weinig
beoogd effect in Nederland
Geen extra CO2-effect (tenzij aankoop rechten)
Geen extra CO2-effect (tenzij aankoop rechten)
Bevordering innovatie (uitrol, kostendalingen)
Risico op suboptimale situaties, verdringing
alternatieven

5.4 Innovatiebeleid
Een ander belangrijk terrein voor beleid is het stimuleren van kennisontwikkeling.
Kennisontwikkeling leidt tot nieuwe technologieën en tot lagere kosten van bestaande
technologieën. Kennisontwikkeling vindt niet alleen plaats bij onderzoek en
ontwikkeling (R&D), maar in de hele innovatieketen, van R&D tot en met uitrol en
benutting. In alle fases is er een rol voor beleid, al zal dit verschillende vormen
aannemen, van het financieren van fundamenteel onderzoek en patenten om
eigendomsrechten te beschermen tot subsidiëren van uitrol en toepassing. Naast
innovatiebeleid gericht op de technologieën waarmee emissies worden gereduceerd
gaat het ook om flankerende technologieën, zoals bijvoorbeeld opties die de inpassing
van wind en zon in het energiesysteem vergemakkelijken (energieopslag).
In het beperkte kader van deze notitie is geen ruimte voor een uitgebreide analyse van
verschillende vormen van innovatiebeleid, er zijn de nodige studies over de rol van
innovatiebeleid in het algemeen en van innovatiebeleid voor de elektriciteitssector in
het bijzonder, zie bijvoorbeeld ‘Kansrijk Innovatiebeleid’ over innovatiebeleid in het
algemeen (CPB 2016), voor de elektriciteitssector in het bijzonder ‘Innovation policy for
directing technical change in the power sector’ (Aalbers et al. 2012) en ‘Innovatie in het
energiesysteem’, H5 in de Nationale Energieverkenning, NEV 2014).
Belang van innovatiebeleid.
We beperken ons daarom tot een aantal hoofdzaken die van belang zijn voor keuzes in
het innovatiebeleid voor energie en klimaat. Allereerst moet het belang van innovatie
en innovatiebeleid worden benadrukt. De overgang naar een CO2-vrije
elektriciteitsvoorziening is geen marginale aanpassing van het elektriciteitsvoorziening
maar een daadwerkelijke transitie naar een systeem dat aanzienlijk zal verschillen van
het huidige systeem. Dit vereist niet alleen nieuwe, CO2-vrije opwekkingstechnologieën
maar ook andere manieren van organiseren, nieuwe instituties en aangepaste markten.
Op al deze terreinen is onderzoek en innovatie nodig, van de ontwikkeling van nieuwe
materialen voor bijvoorbeeld zon-pv in het fundamenteel onderzoek tot demo’s en
uitrol van nieuwe technologieën en een elektriciteitsmarkt ontwerp dat bijdraagt aan
een efficiënte integratie van decentrale opgewekte duurzame energie.
Innovatiebeleid voor alle opties…
Innovatiebeleid in het energie- en klimaatbeleid zal zich niet moeten beperken tot
slechts een paar specifieke technologieën maar zal breed de innovatie in alle mogelijke
opties zoals geschetst in de eerdere hoofdstukken moeten stimuleren. Allereerst omdat
nu niet zeker is welke technologieën uiteindelijk een hoofdrol zullen spelen, inzetten op
slechts één of enkele opties leidt tot verdringing van potentiële andere opties. Een
andere reden is dat kennisontwikkeling niet exclusief is voor een specifieke technologie,
zo kan bijvoorbeeld R&D die relevant is voor zon-pv ook relevant zijn voor opslag. Tot
slot geeft innovatie meer inzicht over de verwachte kostendalingen en vernieuwing die
mogelijk is bij een technologie en daarmee over de rol van die technologie in
vergelijking met andere opties in het verminderen van de CO2-emissies (zie Aalbers et
al. 2012).
Gegeven het brede palet aan technologieën, van grootschalige CCS tot zonnecellen en
slimme controlesystemen om hernieuwbaar efficiënt in te passen en de verschillende
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ontwikkelingsstadia waar die technologieën zich in bevinden zal het innovatiebeleid
veelzijdig zijn en een range aan verschillende benaderingen en instrumenten moeten
omvatten.
.. en alle fasen van de technologieontwikkeling
Daarbij gaat het om steun voor fundamentele onderzoek aan kennisinstituten en
universiteiten tot grootschalige demo’s voor bijvoorbeeld het omzetten van elektriciteit
naar waterstof of synthetisch gas en grondstoffen voor de industrie en subsidies voor
de eerste toepassing van nieuwe technologieën zodat ze ook de laatste stap naar de
markt kunnen maken (de valley of death). Bij dit laatste is er uiteraard een sterke
interactie met emissiegericht beleid zoals het ETS: als de techniek al relatief goedkoop is
en de CO2-prijs voldoende hoog, dan zal de noodzaak voor specifiek aanvullend beleid
gericht op uitrol minder zijn.
Zoals al aangegeven is het in het kader van deze notitie niet mogelijk om gedetailleerd
in te gaan op de keuzes voor en precieze vormgeving van beleidsinstrumenten voor de
vele verschillende fases van innovatie waar al de relevante technologieën zich in
bevinden. Er zullen meerdere verschillende beleidsinstrumenten nodig zijn, al dan niet
meer specifiek op bepaalde technologieën gericht, waarbij vermeden moet worden dat
slechts een paar specifieke technologieën aandacht krijgt. Voor een CO 2-vrije
elektriciteitsvoorziening is er geen silver bullet, meerdere technologieën zijn nodig,
inclusief flankerend technologie zoals smart grids en opslag, bovendien is nog onzeker
wat de rol van al de opties die we nu zien uiteindelijk zal zijn. Alleen innovatie, van
fundamenteel onderzoek tot de eerste toepassing, kan meer inzicht geven in wat in de
toekomst de kansrijke opties zullen zijn.

5.5 Marktontwerp en marktregulering
De elektriciteitsmarkt moet zo worden ingericht dat een CO2-vrij elektriciteitssysteem
goed kan functioneren. Dit stelt eisen aan het ontwerp van de markt als geheel en aan
de regulering en inrichting van de verschillende deelmarkten en partijen zoals
netwerkbeheerders, producenten en consumenten en sectoren. Daarbij gaat het ook
om nieuwe partijen, zoals Esco’s, dienstverleners die bijvoorbeeld energiebeheer voor
anderen voor hun rekening nemen, aggregators die diensten van een verschillende
kleine partijen zoals huishoudens of kleine bedrijven bundelen en vermarkten (denk aan
vraagrespons), prosumenten die zowel elektriciteit consumeren als produceren, energie
coöperaties en nieuwe aanbieders van flexibiliteit.
De markt en het beleid daaromheen moet de randvoorwaarden creëert waardoor al
deze marktpartijen in staat worden gesteld om op een efficiënte manier bij te dragen
aan emissiereducties. Idealiter zorgt de markt er voor dat marktpartijen prikkels krijgen
om dat te doen wat voor het systeem als geheel kostenoptimaal is.
Toenemend belang van flexibiliteit vraagt aanpassing aan regulering van markten
De transitie naar een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening brengt verschillende
veranderingen met zich mee die consequenties zullen hebben voor de
elektriciteitsmarkt. Een belangrijke verandering is de toename van zon en wind in de
elektriciteitsmix. Deze toename vraagt om meer flexibiliteit, vanuit de
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elektriciteitssector zelf en vanuit andere sectoren, zoals bijvoorbeeld vraagrespons van
grootverbruikers en van consumenten. De markt moet zo worden ingericht dat
optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare flexibiliteit en dat alle
vormen van flexibiliteit toegang hebben tot de markt.
Aanpassingen aan deelmarkten
In een studie van Van der Welle (2016) worden een aantal aanbevelingen gedaan voor
aanpassingen aan de verschillende deelmarkten waar de elektriciteitsmarkt uit bestaat
(van er Welle, te verschijnen). Het gaat daarbij onder andere om verbetering van de
consistentie tussen elektriciteitsmarkten voor verschillende tijdhorizonnen, zoals een
uniforme tijdsduur voor producten van bijvoorbeeld 15 minuten op zowel de day-ahead
als de intraday- en balanceringsmarkt. Andere opties zijn een betere afstemming van de
stroomhandel en van reservecapaciteit, bijvoorbeeld door Invoering van gelijke
marktsluiting-tijden voor energiehandel en reservecapaciteitsmarkten voor de dayahead en de intraday-markt.
Europese integratie
Verdergaande integratie van de Europese markt kan een belangrijke bijdrage leveren
aan de reductie van de integratiekosten van zon en wind in het elektriciteitssysteem
(Koutstaal en Sijm, 2015 en Özdemir et al., te verschijnen). Daarbij gaat het zowel om
fysieke uitbreiding van de interconnectiecpaciteit als om verdergaande afstemming van
de markten waardoor de beschikbare interconnecties beter kunnen worden benut. Zo
kan de balanceringsmarkt verder worden geïntegreerd door marginale beprijzing van
alle energieproducten in alle landen in plaats van de verschillende benaderingen die nu
worden gehanteerd (van der Welle 2016). Om optimale investeringen in interconnecties
te realiseren zal ook gekeken moeten worden naar de wijze waarop toezichthouders
dergelijke uitbreidingen beoordelen en naar mechanismes om de verdeling van kosten
en baten te verdelen over de verschillende betrokken landen en partijen (zie Sijm et al.
2013 voor de rol van MKBA’s in de beoordeling van uitbreidingsinvesteringen zoals
interconnecties en Sijm 2015 voor allocatiemethoden van kosten en baten bij
interconnecties).
Consequenties voor distributie- en transmissiebedrijven
De veranderingen op de elektriciteitsmarkt hebben ook consequenties voor de positie
van verschillende partijen zoals distributiebedrijven (DSO’s) en transmissiebedrijven
(TSO’s). Bij DSO’s gaat het om de taken die zijn zouden kunnen vervullen in een systeem
met slimme netten, taken zoals oplaadpalen voor elektrisch vervoer, leveren van
flexibiliteit van eindverbruikers en (zie Van der Welle 2014 en Oosterkamp et al. 2014).
Enerzijds kunnen DSO’s vernieuwingen aanjagen, maar voorkomen moet worden dat zij
oneerlijk concurreren met andere marktpartijen en deze uit de markt duwen. Meer
algemeen moet er meer ruimte komen voor experimenten dan nu is geregeld in de wet
STROOM die het mogelijk maken om flexibiliteit meer toegang tot de markt te geven
(Huygen 2015). Dergelijke experimenten kunnen meer ruimte bieden voor het
ontwikkelen van nieuwe diensten zoals bijvoorbeeld aggregatoren die flexibiliteit van
accu’s in elektrische auto’s en van warmtepompen beschikbaar stellen op de markt.
Voor TSO’s is een van de opties meer centralisatie van de LT-planning van het netwerk
op het niveau van regio’s met meerdere landen in plaats van de huidige aanpak waarbij
investeringen op landniveau worden vastgesteld (Slot et al. 2015). Daarmee kan onder
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andere een efficiënter niveau van interconnecties worden gerealiseerd (zie ook ECF
2011).
Grotere onzekerheid bij meer intermittent vermogen
De toename van zon en wind maakt niet alleen het belang van back-up capaciteit
groter, het heeft ook consequenties voor het verdienmodel van dit back-up vermogen.
Flexibele opwekking zoals gascentrales of andere vormen van flexibiliteit zoals
vraagrespons en opslag moeten in het huidige ‘energy-only’ marktmodel hun
investeringen terugverdienen op die momenten waarop het aanbod van elektriciteit uit
zon en wind laag is vergeleken met de vraag. Ook nu geldt voor piekcapaciteit dat ze in
een beperkt aantal uren hun investeringen terug moeten verdienen, maar bij toename
van het aandeel zon en wind neemt de onzekerheid over het aantal uren en wanneer
zich dit voordoet sterk toe. Daarmee worden de risico’s van investeringen groter, wat er
toe zou kunnen leiden dat er niet voldoende geïnvesteerd wordt in de benodigde
capaciteit waardoor de voorzieningszekerheid onder druk komt te staan.
De introductie van capaciteitsmarkten, waarbij capaciteit een vergoeding krijgt naast de
inkomsten van de verkoop van elektriciteit zelf, kan een optie zijn om te garanderen dat
er voldoende capaciteit is. In Frankrijk en Engeland en in sommige elektriciteitsmarkten
in de VS (onder andere in de ‘PJM’ markt) is gekozen voor de invoer van
capaciteitsmarkten. Er zijn echter ook landen en regio’s waar er van af is gezien, zoals
bijvoorbeeld Duitsland en Texas. Ook voor Nederland lijkt er nu geen reden te zijn voor
invoering van een capaciteitsmechanisme (Koutstaal en Sijm 2015). De
wetenschappelijke discussie is ook nog open, zie Glachant en Henriot (2013) voor een
overzicht. Invoering van capaciteitsmechanismes door individuele landen zijn nadelig
voor de integratie en werking van de elektriciteitsmarkt (zie Ozdemir et al., te
verschijnen). Voor de effecten op de elektriciteitsmarkt van invoer van een
capaciteitsmechanisme in Duitsland). De Europese Commissie kijkt daarom kritisch naar
voorstellen van lidstaten voor de invoering van capaciteitsmarkten, waarbij ze onder
andere kijkt naar de mogelijke implicaties van de voorstellen in het licht van de regels
voor staatssteun bij milieu en energie.
Conclusie
De elektriciteitsmarkt moet zo worden ingericht dat een CO2-vrij elektriciteitssysteem
goed kan functioneren. Dit stelt eisen aan het ontwerp van de markt als geheel en aan
de regulering en inrichting van de verschillende deelmarkten en partijen zoals
netwerkbeheerders, producenten en consumenten en sectoren. Daarbij gaat het ook
om aanpassingen op Europees niveau zoals meer coördinatie bij de uitbreiding van
interconnecties, welke belangrijk zijn voor een kosteneffectieve inpassing van meer zon
en wind in de elektriciteitsopwekking.
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