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VOORWOORD

In het kader van integrale studies op het gebied van de energievoorzieningsproblematiek is bij het ESC het energiemodel SELPE ontwikkeld,
waarmee sinds enige tijd berekeningen worden gemaakt, onder andere ter
ondersteuning van het energiebeleid van het Ministerie van Economische
Zaken.
Op basis van een eerdere afspraak t.aov~ nationale energiemodellen~ ligt
bij het ESC het accent op de technisch-economische en milieu-aspecten
van de energievoorziening en het energie-aanbodo De energievraag wordt
in het SELPE-model gegeven verondersteld; het modelmatig bepalen van
de gro~tte van de toekomstige energievraag is een taak, die is toebedeeld aan het CPBo
In de huidige versie van het model is relatief veel aandacht besteed aan
activiteiten in de zgn. energiebedrijven t.o.v~ "energie"-actïviteiten
in de verbruikssectoren~ Verdere uitbreiding van het model in de nabije
toekomst zal zich dan ook vooral richten op het weergeven van de soorten
energieverbruik, omzetprocessen, substitutie- en besparingsmogelijkheden
bij de verschillende groepen elndverbruikers. Ook toaoVo de milieu-effecten
van de energievoorziening zal verdere uitbreiding plaats v~nden (Ooa~ koolwaterstoffen, koolmonoxyde en vaste afvalstoffen)~
Het energiemodel SELPE is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband
van N.J~ Koenders, F~ van Oostvoorn en auteur, die met name de financiële,
resp. milieu, respo technische aspecten voor hun rekening hebben genomen~
Assistentie bij het opzetten van de benodigde computer-prograr~natuur en
dataverz~meling is verleend door W.Go van Arkel.
Voorlopers van deze versie van SELPE zijn beschreven in [|],[2] en [3].
In dit rapport ligt het accent op een technisch/fysische beschrijving
van de energievoorziening in de vorm van een netwerkschema met energiestromen en processen. Ten aanzien van financïële en milieu-aspecten van
de energievoorziening, zoals deze in SELPE gemodelleerd zijn, zal nader
gerapporteerd worden. Reeds verschenen zïjn de rapporten "De lasten en
baten van de openbare elektriciteitsvoorziening", door NoJ~ Ko~nders [5]]
en "S02-, NOx- en stofemissies in het energíemodel SELPE: aanzet voor een
gelntegreerd energie/milieumodel", door F~ van Oostvoorn [81]o
Binnenkort zal ook gerapporteerd worden over de met het model behaalde
resultaten hij het doorrekenen van scenariovarianten.
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SAMENVATT ING

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het Statisch ESC
Lineair Programmerings Energiemodel (SELPE), dat sinds 1981 in gebruik
is t.b.v, beleidsstudies. De basis van het model is een netwerkstructuurbeschrijving van het Nederlandse energievoorzieningssysteem~ De lineaire
program~eringstechniek wordt toegepast voor het bepalen van mogelijkheden en consequenties van een bepaalde inrichting van onze toekomstige
energievoorziening.
Achtereenvolgend worden in het rapport behandeld:
- Modelkeuze en toepassingsmogelijkheden;
- Algemene opzet van het energiemodel;
- Beschrijving in detail van de energievoorziening en de daaruit afgeleide
netwerkstructuur van energiestromen, knooppuntenen processen;
- Modellering van financiële- en milieu-aspecten inclusief overheidsbaten;
- Vertaling naar een standaard l.p.-formulering;
- In- en outputs, behandeling van gegevens.

SUMMARY

This report contains a description of the Static ESC Lineair Programming
Energymodel (SELPE), which is in use since 1981 for energy policy analysis.
Basis of the model is a networkdescription of the Dutch energy systemo
The Lineair Programming technique is used to assess possibilities and
consequences related to a certain structure of out future energy system.
Successively are covered:
- Choice of modeltype and possible applications;
- General description of the model;
- Description in detail of the energy system and, following from that,
the networkstructure withenergy flows, nodes and processes;
- Modelling of financial and environmental aspects including government
profits;
- Translation into a standard l.p.-formulation;
- In- and outputs, datahandling.
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I. INLEIDING

1.1. Probleemstelliug
Historisch bezien is de Nederlandse energievoorziening alleen in de periode 1960-1973 tamelijk probleemloos geweest; niet alleen daarna, maar
ook lang daarvoor is men al genoodzaakt geweest om zuinig om te gaan met
energie of over te schakelen op een andere energiedrager.
Reeds aan het eind van de middeleeuwen waren bepaalde delen van Nederland
relatief dicht bevolkt met als gevolg een,afname van de hoe~eelheid
bos vanwege de behoefte aan timmerhout, brandhout en bouwland. Dit leidde
tot de noodzaak om geen hout meer als brandstof te gebruiken, maar om op
grote schaal turf te winnen in Zuid-Holland en Drente en deze te transporteren naar de grotere steden, vooral in het westen van Nederland.
De overgang naar steenkool vond slechts laat plaats in Nederland vanwege
de ongunstige kolenvoorkomens, nl. op grote diepte, in dunne, sterk verstoorde kolenlagen en ver van de bevolkingsconcentraties. Deze moeilijke
energievoorzieningssituatie heeft waarschijnlijk mede geleid tot een
achterblijven van Nederland t~o.v~ andere Europese landen ten aanzïen van
industrialisatie en welvaartsgroei. Anderzijds leidde dit tot een nietenergie-intensieve structuur en een zuinig energieverbruik.
Na de 2e Wereldoorlog begon het Nederlands energieverbruik zeer sterk
~e groeien, niet~~allëen door de sterke bevolkingsgroei, maar vooral ook door de sterke economische groei op basis van grootscheepse industrialisatie. Door de technische en infrastructurele ontwikkelingen is het
dekken van deze behoefte, grotendeels met kolen, geen probleem geweest,
afgezien van tijdige uitbreiding van mijneapaciteiten en de hoge kosten
(f 70,--/ton ~olen voor de industrie in 1958, ongeveer Y 250,-- in guldens
1980, tegenover f 180,-- in 1980 (E5]).
Vanaf 1955 verandert de situatie echter:
- olie, een beter hanteerbare en voor meer doeleinden dan kolen te benutten energiedrager, komt op grote schaal ter beschikking;
- energie uit kernsplijting lijkt probleemloos en in grote hoeveelheden
ter beschikking te komen;
- de reële prijs van olie daalt, kernenergie belooft nog goedkoper ter
beschikking te komen, waardoor ook kolen- en gasprijzen onder druk ko-

men te staan;

-8- een nog aantrekkelijker (schoner) energiedrager dan olie, nl. gas,
wordt onder Groningenin grote hoeve~elheden aanget~offen, nog meer
gasvendsten worden voorzien in de Noordzee;
- de energievoorziening wordt, via de olíe en kernenergie, meer een mondiale i.p.v, nationale aangelegenheid, hetgeen de nationale energievoorzieningssystemen~minde~ afhankelijk lijkt~~~tè maken van het al of
niet bezitten van eigen voorraden fossiele energiedragers.
In deze sfeer is er bij overheid en elders weinig behoefte aan diepgaander inzicht in het reilen en zeilen van onze energievoorziening.
Het bedrijfsleven en de openbare nutsbedrijven lijken hun taak aan ~e
kunnen en de groeiende economie vergemakkelijkt eventueel noodzakel~jke
omschakelprocessen, zoals bijv. de mijnsluitíngen in Limburg.
Aan het eind van de zestiger jaren leidt een groeiend milieubewustzijn
tot een grotere behoefte aan beleldsonderbou~ende studies op dit terrein
om de toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden. De energievoorziening speelt daarbij geen grote rol (afgezien van opwarming van
oppervlaktewater) vanwege de sterke penetratie van het relatief zeer
schone aardgas en de verwachte bijdrage van "sehone" kernenergie. Verder
wordt verondersteld dat de sterke economische groei daarbij voor de financiering van de milieumaatregelen zal zorgen.
Als echter de Groningse aardgasvondst een éênmalige meevaller blijkt te
zijn, kernenergie niet zo’n goedkope en probleemloze energieleverancier
blijkt e~ olie vanaf 1973 veel duurder wordt en niet altijd beschikbaar
in de gewenste hoeveelheden, dient de noodzaak zich aan om de Nederlandse
energievoorziening te herstructureren. In tegenstelling tot vroeger spelen nu de volgende factoren een rol:
- overschakeling van "gemakkelijke" naar "moeilijke" energiedragers/bronhen, zodat terdege rekening moet worden gehouden met ontstane gebruikspatronen en milieu-eisen;
- beperkte besehikbare financiële ruimte voor omschakeling door de, mede
door de energleproblemen, sterk afgenomen economische groei;
- grotere onzekerheid t.a.v, toekomstige economische groel, het beschíkbare energie-aanbod en de stijging van de (wereld)energieprijzen leidt,
bij de lange levensdunr van energiesystemen en het grote aantal
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beschikbare opties, tot grote problemen bij de inrichting van een "optimale" energievoorziening;
- sterkere internationale bindingen, zoals bijv. de IEA-afspraken over
kernenergie en olie-invoer en EEG-afspraken t.a.v, gasprijzen;
- toegenomen complexiteit van ons sociaal-economische systeem, waardoor
de energievoorziening sterk verweven is geraakt met andere terreinen
van de samenleving (woon-werkverkeer t.b.v, voortgaande arbeidsspecialisatie, produktie van energieverbruikende goederen, weiland-winkels,
mechanisatie van produktieprocessen, hoogbouw met liften, enz.);
- tenslotte de toegenomen behoefte bij de bevolking om betrokken te worden bij beslissingen t.a.v, de energievoorziening (B~~D-ener~iebeleid).
Deze factoren leiden min of meer vanzelfsprekend tot een grote rol van
de overheid bij het herstructureren van de energievoorziening. Via de
gas- en elektriciteitsvoorziening heeft de overheid al eerder invloed
verworven; op andere gebieden wordt nu ook op overheidsingrijpen aangedrongen om de nationale energievoorziening zeker te stellen, waarbij
deelbelangen afgestemd moeten worden op het nationale belan~ en korte
termijn tegen lange termijn belangen moeten worden afgewogen. De overheid zal dan ook behoefte hebben aan meer inzicht in de werking en (mogelijke) ontwikkeling van de energievoorziening en in de mogelijkheden
om de ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen.

1.2. Doelstelling
Uit de in paragraaf 1.1. geschetste probleemstelling zijn een groot aantal vragen af te leiden, waarop beleidsmakers op energiegebied een antwoord zouden moeten hebben.
Deze vragen liggen bijv. op de volgende gebieden.
- Relatie economisch systeem - energievoorziening; welke economische middelen zijn nodig voor het instandhouden van de energievoorziening (investeringen, buitenlandse valuta) en, andersom$~~~elke energievoorziening
is nodig voor behoud of vergroten van de economische welvaart, welke structurele veranderingen in produktie- en consumptiestruetuur volgen uit veranderingen in de energievoorziening (energiéprljs, energie-aanbod).

- In welke mate beperkt de energiesituatie de geplande/gewenste/realiseerbare economische groei?
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Relatie energievoorziening-milieu; welke milieu-effecten veroorzaakt de
energievoorziening en, andersom, hoeveel extra energie kost een milieuvriendelijke energievoorziening (inclusief aanbodbeperkingen).
Interacties binnen de energievoorziening; welk energie-aanbod hoort bij
een bepaalde energievraag, diversificatie van energie-aanbod tegenover
minimaal energ~everbruik, zelfopwekken tegenover centrale elektriciteitsproduktie, vergroten van het aanbod of besparen bij het eindverbruik,
de invloed van technologische ontwikkelingen op zowel energie-aanbod
als -vraag.
Intergeneratie-afwegingen; optimale inzet van onze aardgasvoorraden,
tijdstip en grootte van de inspanningen t.b.v, het ontwikkelen van
nieuwe energiesystemen, etc.
Relatie overheid-energievoorziening; baten van de overheid, afkomstig
uit de energievoorziening, energieprijsbeleid, toewijzing van schaarse
energiedragers, vergunningen voor energiesystemen (kernenergie), effect
van subsidies t.b.v., onderzoek naar-nieuwe energiesystemen op de energievoorziening, internationale afspraken t.a.v, energie.
Door allerlei bedrijven en instellingen, die betrokken zijn bij de energievoorziening, worden reeds studies verricht naar kosten, milieu-effecten, werkgelegenheidseffecten etc. van nieuwe energie-aanbodtechnologieën
of besparingsmethoden, de relatie tussen energievraag en sociaal-economische factoren, milieu-effecten van o.a. het energieverbruik, brandstofinzetontwikkelingen, beschikbaar energie-aanbod in de toekomst, enz.
Waar daarnaast echter behoefte aan bestaat is een integraal, eventueel meer
globaal beeld van de energievoorziening en mogelijke ontwikkelingen daari-n.
Integraal wordt hier opgevat in de zin, dat:
- de gehele energievoorziening wordt beschouwd, zowel vraag/eindverbruik
als aanbod/produktie, zowel gas, olie en kolen als elektriciteit en
zon, wind, geothermie, etc.;
- alle relevante aspecten en verbanden worden meegenomen: kosten, energieprijzen en investeringsbeslag, diversificatie, importafhankelijkheid
en betalingsbalans, werkgelegenheid, milieu-effecten en veiligheid,
technologische ontwikkelingen.
Als doelstelling ~o~gt hieruit: Het schetsen van ~en beeld van de
gehele Nederlandse energievoorziening en ontwikkelingen daarin~ waar-

bij alle relevante aspecten worden meegenomen en met elkaar in verband
gebracht, met speciale aandacht voor de beleidsmatige consequenties/mogelijkheden t.a.v, de energievoorziening,
Om de grote hoeveelheid informatie die hierbij betrokken is te kunnen
verwerken, lijkt het opzetten van een verwerkingsstructuur in de vorm
van een model van de energievoorziening noodzakelijk. Daar echter beschikbare tijd, mankracht en kennis beperkt zijn, evenals de mogelijkheden van elk soort model tot het uitbeelden van (een bepaald deel van)
de complexe werkelijkheid, zal een ~eer beperkte doelstelling geformuleerd moeten worden, welke bereikt kan worden met een bepaald te kiezen
model en de beschikbare tijd, mankracht en kennis.
In principe kunnen echter op dit terrein meerdere soorten modellen naast
elkaar bestaan die, mits op de juiste wijze elkaar aanvullend, het gehele terrein van de energieproblematiek bestrijken.
Met het oog op de algemene doelstelling van het ESC wordt, mede op basis
van de aanwezige kennis, het onderwerp beleidsondersteunende studies
m.b.v, energiemodellen verengd tot studie van:
- Nederlandse energievoorziening: alle energiedragers, aanbodopties,
vraagcategorieën en relevante energiesystemen (integraal energieplaatje);
- structurele veranderingen (lange termijn ontwikkelingen, 2000 en verder);
- technisch/economische aspecten van de energievoorziening: kosten- en
prijsopbouw van energiedragers, investeringsbeslag, penetratie van
nieuwe technologieën, diversificatie, substitutie tussen energiedragers,
milieu-emissies van de energievoorziening, effecten van energiebeleidsmaatregelen (varianten-analyse) en tijdelijke knelpunten in de energievoorziening i.v.m, ontwikkelingstijden.
Het is niet direct de bedoeling óm het energiemodel te gaan toepassen
voor het:
- bestuderen van de relatie ecenomie-energievoorziening t.a.v, de energiebehoefte bij de eindverbruikers, na omzettiug in eindnormen van energie zoals warmte, kracht, licht en grondstof (deze wordt als gegeven
beschouwd), t.a.v, de tot standkoming van de energie-marktprijzen, t.a.v.
de invloed van energiekosten op structurele veranderingen in de produktieen consumptiehuishoudingen of t.a.v, het effect van onvoldoende economische middelen op de energievoorziening;
- bepalen van de milieu-irmnissies en effecten daarvan;
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- schetsen van korte termijn effecten, zoals onderbreking van de olieaanvoer, voorraadmutaties, seizoensschommelingen, etc.;
- effeot van uitgaven t.b.v, onderzoek naar nieuwe energiesystemen op de
energievoorziening.
Als afgeleide doelstelling kan nog genoemd worden het opbouwen van een
eonsistente en systematische verzameling van gegevens over energiestromen en daarmee samenhangende aspecten in de energievoorziening.

1.3. Modelkeuze
Bij de keuze van een bepaald model om de energievoorziening, ontwikkelingen daarin en relaties met economie en milieu te beschrijven, kan
men een aantal invalshoeken onderscheiden die gedeeltelijk kunnen samenvallen.
a. Statisch of dynamisch
Een statisch model geeft een beschrijving van het energiesysteem voor
een bepaald moment of periode (jaar), maar niet de relatie tussen
grootheden op verschillende tijdstippen. Een dynamisch model doet dit
wel, maar vereist dan ook voldoende kennis van de dynamiek van de
energievoorziening.
b. Voorspellend of normatief
In het eerste geval wordt, uitgaande van in het verleden gevonden verbanden en eventueel enkele aannamen voor toekomstige ontwikkelingen,
de toekomstige ontwikkeling van de energievoorziening geschetst. Bij
een normatief model wordt gekeken welke soort energievoorziening (het
best) voldoet aan een bepaalde gegeven doelstelling.
c. Stochastisch of deterministisch
In een stochastisch model wordt expliciet rekening gehouden met onzekerheden in de ontwikkeling van de energievoorziening (betrouwbaarheídsintervallen); in een deterministisch model kan dit slechts indirect gebeuren.
d. Econometrisch of fysisch/technisch
Bij econometrische modellen ligt het accent vaak op gedragsvergelijkingen, die geschat zijn op basis van gedragingen van grote aantallen
subjecten, b.v, de energievraag als functie van energieprijs en inkomen. De invloed van bepaalde technologische ontwikkelingen
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(zoals bijv. nieuwe processen) is in deze modellen moeilijkexpliciet mee te nemen. Fysisch/technische modellen sluiten nauw aan bij
de fysieke werkelijkheid en hebben vaak betrekking op weinig of slechts
één subject(en), bijv. een kolenvergassingsinstallatie van 2 min ton
kolen per jaar.
e. Lange of korte termijn
Korte termijn modellen kunnen gedetailleerd zijn en uitgaan van bestaande structuren, lange termijn modellen hoeven minder gedetailleerd
te zijn, gezien de meestal grote onzekerheden maar moeten wel structuurveranderingen in de energievoorziening kunnen beschrijvèn.
Vanuit de geformuleerde doelstelling van beleidsondersteunende modelstudies en elders opgezette modellen is bij het ESC gekozen voor een
energiemodel, dat bestaat uit een netwerk georiënteerde beschrijving
van de Nederlandse energievoorziening en een rekenalgoritme op basis
van de lineaire programmeringstechniek, onder de naam SELPE (Statisch
ESC Lineair Programmerings Energiemodel).
SELPE is een technisch/economisch gëoriënteerd model, de energievoorz~ening
wordt gezien als een stelsel van energiestromen en processen, dat de
gang beschrijft van energie vanaf winning of invoer naar eindverbruik of
uitvoer.
Door de lange lead-times bij ontwikkeling en bouw van nieuwe energiesystemen en de grote invloed van technologische ontwikkelingen op het systeem lijkt een technisch/economische benadering de beste keuze voor een
lange termijn model. Econometrisch georiënteerde modellen zullen de technologisch gelnduceerde structuurveranderingen minder goed aankunnen.
Om min of meer dezelfde redenen is het model normatief van aard; voor
voorspellingen zijn gedragsvergelijkingen nodig, die echter op langere
termijn in een sterk technologisch bepaalde structuur steeds minder betrouwbaar worden.
Het normatieve karakter van SELPE zit in het criterium, dat het lineaire
programmeringsalgoritme gebruikt bij het bepalen van een "optimale" energievoorziening (rekening houdend met een aantal ingebrachte restricties).
Meestal wordt als criterium "minimale totale kosten" gebruikt bij een
bepaalde vraa~ naar energie en andere beperkingen. Beslissingen t.a.v.
de inrichtíng van de energievoorziening worden genomen vanuit een nationaal gezichtspunt, deze hoeven niet steeds overeen te komen met optimale
oplossingen op meso- of mic~oniveau.
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De energievoorziening wordt geschetst voor een bepaald kalenderjaar, het
is dus een statisch model. Door echter berekeningen te maken voor verschillende jaren en rekening te houden met dynamische verbanden, wordt
een zgn. "quasi-dynamische" beschrijving van de energievoorziening mogelijk (tijdpadanalyse).
De netwerkstructuur maakt het mogelijk structurele veranderingen in de
energievoorziening snel en eenvoudig in te brengen d.m.Vo extra energiestromen en processen; het model is zodoende geschikt voor het bepalen
van lange termijn strategieën.
Zoals alle l.p.-modellen is SELPE deterministisch van aard.
Eventuele onzekerheden in verbanden of inputgegevens kunnen niet modeltechnisch vertaald worden in onzekerheidsintervallen van de modelresultaten, zoals bij stochastíschemodellen. Wel kan d.moVo gevoeligheids- en
variantenanalyse worden nagegaan hoe discrete wijzigingen in de gekwantificeerde verbanden of inputgegevens de modelresultaten be%nvloeden.
Overigens is het de vraag of een stochastische benadering zin heeft, als
men niet weet welke vorm deze onzekerheid heeft (kansverdeling, grootte
van het interval).
Ook elders en in een eerder stadium zijn reeds l.p. modellen gebruikt
binnen de energievoorziening, met name in de olieraffinage sector.
Rond 1974 werd al een wereldwijd l.p.-model van de gehele olieraffinage
ontwikkeld door R.J. Deam [77].
Lop.-modellen van de gehele energievoorziening van een land zijn gemaakt
door Finon [78], Hoffman [79] en Brookhaven [80].

1.4. Toepassingsmogelijkheden en bep~rkingen
Het energiemodel SELPE leent zich voor studie van:
- globale lange termijn ontwikkelingen;
- interacties binnen de energievoorziening (substitutie tussen energiedragers, aanbodopties tegenover besparingsopties);
- penetratiemogelijkheiden van nieuwe technologiën (gevoeligheid);
- signaleren van knelpunten in de energievoorziening, tegenstrijdigheden
in de uitkomsten van deelstudies;
- mileau-effecten van de energievoorziening;
- energieverbruik naar energiedrager en naar verbruikssector;
- effecten van beleidsvarianten (voorzover deze te bepalen zijn met
SELPE);
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- investeringsbehoefte van de energievoorziening;
- effect van technologische ontwikkelingen, zoals rendementsverbeteringen,
opslagsystemen, etc.;
- effect van prijsstijgingen voor ingevoerde energie op de energievoorziening;
- nationaal "optimale" energievoorziening, afwegen van diverse deeloptimalisaties.
Toepassing van SELPE is minder o~ niet zinvol bij:
- vraa~stukken die een zeer gedetailleerde beschrijving van een deel van
de energievoorzienin~ nodig hebben;
- studie van het internationale energieplaatje, in- en uitvoer van energiedra~ers zijn niet modelmatig gekoppeld aan die van andere landen;
- studie van bepaalde energiebesparin~smaatregelen, zoals recycling van
materialen; het SELPE-model beschrijft in principe de energiestromen
in de energievoorziening tot aan het punt waar de energiestromen als
zodanig verdwijnen en omgezet worden in zgn. energiediensten (processtoom, tonkilometers, m3 verwarmde ruimte, etc.). Substitutie-effecten buiten de energievoorziening bij het leveren van de energiediensten
worden dus niet beschouwd;
- SELPE is landelijk georiënteerd, regionale opsplitsing is niet direct
mogelijk. Zo wordt uitworp van milieubelastende stoffen alleen voor
Nederland als geheel berekendo
- het is geen voorspellende model, de hiervoor noodzakelijke gedragsrelaties, welke b.v. uit economische en sociale factoren de energievraag bepalen, ontbreken. De resultaten zijn gebaseerd op empirisch
gevonden technische/economische verbanden, en volgen uit de opgestelde
structuur en de inputgegevens;
- de modelresultaten komen niet altijd overeen~met hetgeen de "deelnemers"
in de energiëvoorziening als Optimaal zien~ Omdat aohow~ van een strikt
nationaal ~tandpunt naar de energievoorziening wordt gekeken;
- het model kan geen korte termijn effecten, zoals aanbodonderbrekingen
bij een crisis beschrijven; er wordt uitgegaan van trendmatige ontwikkelingen.
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING ENERGIEMODEL

2.|. Schets van de energievoorziening
2.1.]. Inleiding
Om aan de doelstellingen te voldoen, zal het energiemodel SELPE~ een zo
goed mogelijke beschrijving moeten geven van de huidige en toekomstige
Nederlandse energievoorziening, voor zover relevant t.a.v, de beleidsondersteunende functie. Allereerst zal dus aangegeven moeten worden wat
onder het begrip energievoorziening verstaan moet worden en welke verbanden er bestaan met het economisch en het ecologisch systeem.

2.1.2. Plaatsbepaling en~~~ievoorziening
In figuur 2.1. is de plaats van de ener~ievoorzienin~ geschetst.
De energievoorziening wordt hierbij gezien als een deel van ons
sociaal-economische systeem, dat op z’n beurt weer ingebed gedacht wordt
in het ecosysteem (biosfeer, aardkorst).
De energievoorziening betrekt energie uit het ecosysteem in de vorm van
fossiele energiedragers (gas, olie, kolen), stromingsenergie (zon, wind,
waterkracht, biomassa) en kernbrandstof.
Uit het sociaal-economische systeem betrekt de energievoorziening arbeid,
diensten en kapitaalgoederen.

ECOSYSTEEM

!
milieuafval-----~elastïng

[ SOC.-ECON. SYSTEEM
grondstoffen-----~
etc.

ENERGIEVOORZIENING

1 g°edere~~’díensten~

nuttige
energie

energie ~

energie~
Jdragers
BUITENLAND

Figuur 2~I. Plaats energievoorziening
~Statisch ESC Lineair Programmerings Energiemodel
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Met behulp van deze inputs wordt in een aantal fasen de zgn. nuttige
energie geproduceerd ten behoeve van het sociaal-economische systeem.
Met nuttige energie wordt bedoeld: energie in bepaalde, toaoVo de daarmee te bevredigen hehoeften, bruikbare ~ormeno Hierbij_valt te den+
ken aan elektriciteit voor bepaalde doeleinden, mechanische energie, tonnen proeesstoom van een bepaalde druk en temperatuur, koolwaterstoffen
als chemische grondstof, etc. In principe staat deze nuttige energie los
van een bepaalde energiedrager of energiebron (zie figuur 2.2.).

primaire
energie

secundaire
energiedragers

nuttige
energie

Figuur 2.2. Fasen in de energlegang

Aan het ecosysteem "levert" de energievoorziening diverse vormen van
milieubelasting terug, zoals bodemverontreiniging (as, olieresten),
luchtverontreiniging (CO, S02, NOx, stof) en afvalwarmte.
Omdat het een Nederlands energiemodel betreft, zijn ecosysteem, sociaaleconomisch systeem en energievoorziening alleen beschouwd voorzover ze
economisch, juridisch of geografisch tot Nederland behoren. De rest van
deze (wereldwijde) systemen valt onder de noemer "Buitenland".
Voor de energievoorziening betekent dit dat, naast winning, ook invoer
van primaire of seeundaire energiedragers verschijnt. Als nieuwe output
naast nuttige energie komt uitvoer van primaire of secundaire energiedragers.
Samengevat kan de energievoorziening als volgt omschreven worden:
Alle activiteiten binnen het Nederlandse sociaal-economische systeem,
welke direct verband hebben met het voldoen aan de Nederlandse behoefte
aan energie of de uitvoer van energiedragers, inclusief activiteiten ter
directe beperking van de milieubelasting, veroorzaakt door de energievoorziening.
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Tot deze zgn. energie-activiteiten worden b.v. gerekend alle activiteiten m.b.t.:
- invoer van energiedragers (kolen, olie, gas, ~~ektriciteit en uranium);
- winning van fossiele energiedragers uit Nederlandse bodem;
- winning van energie uit stromingsbronnen (zon, wind, geothermie);
- transport, opslag~omzetting, zuiverin~ en distributie van energiedragers;
- omzetting van energiedragers in nuttige energie bij de eindverbruiker
(gezinshuishoudingen, industrie, transport, dienstverlening, etc.);
- terugwinning van afvalwarmte, winnen van energie uit vuil, etc.;
- uitvoer van energíedragers.

2.1.3. Ener~iesector en Vraagsector
Uit de doelstelling volgt dat de energievoorziening als één geheel beschouwd moet worden, met name om interaeties binnen de energievoorzieníng
te kunnen bestuderen.
Op andere gronden kan het echter toch nuttig zijn een tweedeling aan te
brengen in de energievoorziening, en wel een splitsing in een~zgn, energiesector en een zgn. vraagsector.
De energiesector omvat alle activiteiten waarbij het verzorgen van (een
deel van) de Nederlandse energiebehoeften een hoofddoelstelling is en
waarbij in principe een markt bestaat met energieaanbod en -vraag.
De vraagsector omvat de rest van de activiteiten in de energievoorziening,
soms is hierbij het voorzien in andermans energiebehoefte een nevendoelstellin~ of de activiteiten hebben betrekking op voorzien in eige_____~n energiebehoefte (zonder markthandelingen). Ook in de toekomst te verwachten
energie-activiteiten worden aldus ingedeeld.

Tot de energiesector behoren aldus bedrijven, zoals raffinaderijen,
openbare elektriciteitscentrales, co~esfabrieken, gastransport/distributiebedrijven, kolenoverslag, etc. Deze bedrijven leveren een hoeveelheid
energie, in de vorm van een aantal verschillende energiedragers~ òf aan
de vraagsector (inclusief buitenland) òf aan andere bedrijven in de energiesec~or.
Tot de vraagsector behoren gezinshuishoudingen, bedrijven en instellingen
die energie betrekken uit de energiesec~or (~.w.z. de energiebedrijven)
en deze zelf verder omzetten t.b.v, de eigen behoefte. Daarnaast kunnen ze:
- zèlf energie winnen t.b.v, eigen behoefte, b.v. huizen met zonnecollëctoren (~èèn financiël~,transacties in de vorm van betalingen voor
geleverde energie);

- zèlf winnen of omzetten t.b.v, anderen in de Vraagsector, b.v. zelf
opgewekte elektriciteit, die aan een ander bedrijf wordt geleverd
(wèl financiële transatties, energie-activiteiten gèên hoofddoel);
- zèlf winnen of omzetten t.b.v, levering aan de energiesector, b.v.
levering van elektr~¢it~i~nit~ps.r~ìculie~e windmôlens aan het openbare
net (wèl financiële transacties, energie-activiteiten gèèn hoofddoel).
In figuur 2.3. is nog eens de plaats van de energievoorziening geschetst,
nu echter opgesplitst in energiesedtor en vraagsector, met de mogelijke
uitwisselingen met sociaal~econonisch en ecosysteem.

ECOSYSTEEM

SOCIAAL-ECONOMISCH SYSTEEM

i

ENERGIEVOORZIENING

ENERGIESECTOR

energie

VRAAGSECTOR

~nsten

ste
energ~edra~ers

~ mílieubelasting

nutti~e
energie
.mi~lieubelast i~g

BUITENLAND

Figuur 2,3. Plaats energiesector/vraagsector
Uitgezon4erd enkele grote energie-intensieve bedrijven in de Vraagsector
kan men in het algemeen nog de vol~ende verschillen waarnemen tussen
Energiesector en Vraag~ector:
- het verscNïl in belang van de energie-actîvïteiten; ïn de Vraagaector
is het aandeel van energïe klein: enkele procenten ïn de kostprï~s van
prodvkten en 5-~0% in het besteedbare inkomen~ ín de Ener~iesector ligt
dit veel hoger, bijv. bij de le~ering van elektrïcîte£t bestaat meer dan
de helft van de kosten uît ~randstofkosten (gem~iddelde over groot- en
kleinverbruik) o
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- het verschil in sehaal van de energie-activiteiten; in de vraagsector
meestal op kleinere schaal met veel betrokkenen; in de energiesector
met een beperkt aantal deelnemers en op grote schaal;
- het verschil in structuur waarin energie-activiteiten plaatsvinden;
in de energiesector hebben elektriciteit-, warmte- en gasvoorziening
van nature een monopoliestructuur omdat er per regio maar één leverancier
is of omdat er geen reële snbstituten aanwezig zijn (elektriciteit).
In de vraagsector vinden de energie-activiteiten (in principe) in vrije
concurrentie plaats, bijv. de keuze~ tussen zuiniger maar duurdere
conversie-apparatuur en inkoop van meer brandstof.
Deze verschillen zijn vanuit beleidsoogpunt relevant i.v.m, de te kiezen
beleidsinstrumenten, zoals wetgeving, convenanten, prijsbeleid, etc.
Een praktische reden voor deze splitsing is ook gelegen in het feit dat
zo een goede aansluiting bij in de economie gehanteerde indelingen mogelijk
is (zie 2.2.6.).

~m~~~m_~~~~~ievoorzienin~ binnen het economische ~~steem
Binnen de energievoorziening vindt slechts een deel van alle economische
activiteiten plaats, nl. die activiteiten, welke gericht zijn op het
produceren van "nuttige energie".
Zoals de energievoorziening gesplitst kan worden in een energiesector en een
vraagsector, zo kan ook binnen het economische systeem onderscheid worden gemaakt
in produktiehuishoudingen (bedrijven) en consumptiehuishoudingen.
Tot produktiehuishoudingen behoren b.v. de industrie, land- en tuinbouw,
bouwnijverheid, delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven en de dienstensector (incl. overheid), die goederen of diensten produceren.
Tot consumptiehuishoudingen behoren de gezinshuishoudingen en de (nietproducerende) overheid, die goederen of diensten consumeren.
In tabel 2.1~ is een relatie gelegd tussen enerzijds energiesector en
vraagsector en anderzijds produktie- en consumptiehuishoudingen. Hieruit
valt af te lezen dat de energiesector in z’n geheel behoort tot de produktiehuishoudingen in het economisch systeem en dat een deel van de
vraagsector (gezinshuishoudingen en een deel van de overheid) valt onder
consumptiehuishoudingen.
Hoewel dus bedrijven in de energiesector en in de vraagsector beide tot de
produktiehuishoudingen behoren, verschilt de invalshoek t.a.v, energie.
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Energievoorziening
Energiesector
’ Delfstof.
ProduktiehuisEconomisch

Land/tuinbou~~
Openb. nut

Vraagsector

gas, olie, kolen zout, zand, etc.
geheel
elektr., gas

water

houdingen

systeem

geheel

Bouwnijv.

Cons~ptie.

Industrie

raff., eokesfabr

rest

Diensten,
etc.

kolenoverslag

rest

Overheid

------

huishoudingen

i~ Gezinshuishoudingen

geheel
geheel incl.
part. vervoer

Tabel 2.1~ Energievoorziening - economisch systeem
Voor bedrijven in de vraagseetor is energie alleen een (belangrijke) produktiefactor, voor bedrijven in de energieseetor echter ook de verremeg
belangrijkste produktie-output. Het aandeel van de energieseetor in het
BNP is sinds 1973 gestegen van rond 5 naar rond 10% [7].
Meer nog dan de economische activiteiten is het van belang de investeringen van de energievoorziening te beschouwen. Door het kapitaalintensieve
karakter van de energievoorziening ligt het aandeel van de energievoorziening in de nationale produktieve investeringen ver boven het aandeel
in de economische activiteiten.
In figuur 2.4. wordt een globaal verband gelegd tussen de investeringen
volgens nationale rekeningen en de totale investeringen in de energievoor-

ziening.
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energiebedrijven

’

~ energiesector
~
Investeringen
in de energievoorziening

Investeringen
(Nat. Rek.)

overige

j energie-install.~,,~
J
vraagsector

bedrijven~
~ niet-energie
installaties

Investeringen
buiten de
energievoorz.

duurzame ~.~~energie-install.
cons.goed.
~ overige duurzame ~

Consumlpt xe
gezinshuish.

cons. goed.
J

Consumptie
buiten de
energievoorz.

overige
cons.goed.

Fisuur 2.4. Investeringen in de energievoorziening
Investeringen t.b.v, de energievoorziening zijn, wat de energiesector betreft, duidelijk bepaalbaar; alle investeringen van bedrijven in deze
sector kunnen toegerekend worden aan de energíevoorziening. Wat de vraagsector betreft zijn investeringen minder éénduidig aan de energievoorziening toe te rekenen. Daar moeten bedrijfsinvesteringen opgedeeld worden naar energie-installaties en andere produktiefaciliteiten.
Dit moet ook gebeuren bij investeringen door de bedrijfstak "exploitatie
woningen" t.a.v, energie-installaties in huizen.
De totale investeringen in de energievoorziening worden echter zo nog
niet verkregen, omdat uitgaven voor energie-apparatuur e.d. in de gezínshuishoudingen, in de economische opstellingen niet als investeringen doch
als (duurzame) eonsumptiegoederen worden beschouwd. Voor een ~aatschappelijke
afweging van het inzetten van beperkt beschikbare middelen moeten deze
"investeringen" door de hnishoudens wel degelijk meegenomen worden. Dit
speelt b.v. bij de keuze tussen aanpassen van gasfornuizen, geysers e.d.
aan andere ~askwaliteiten tegenover aanpassen van de ~a~voórzienin~ als
het ~asaanbod zich ~aat wijzi~en in de toekomst.
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2.1.5. Milieu-aspecten van de ene~~ievoorzienin$
Bij het beschouwen van Chemische verontreiniging van het milieu (meer
dan 100 stoffen worden soms onderscheiden) treden per soo.rt verontreiniging zeer grote variaties op naar soort proces, produktiesector, soort
grondstof en getroffen maatregelen. Bij milieuverontreiniging door de
energievoorziening ligt het eenvoudiger. Het aantal relevante soorten
luchtverontreiniging blijft beperkt tot SO2, NOx, CO en stof. De hoeveelheid uitstoot is in het algemeen alleen afhankelijk van de soort
brandstof (vooral bij S02-uitstoot) en de soort apparatuur (vooral bij
NO -uitstoot) en niet zozeer van de soort verbruiker; het aantal mogeN
lijke soorten van vervuilende processen in de energievoorziening is dan
ook veel kleiner dan het aantal soorten vervuilende produktieprocessen
en uitstootmechanismen buiten de energievoorziening.
De milienbelasting van de energievoorziening vindt zowe! in de energiesector als in de vraagsector plaats. T.o.v. de totale uitstoot in de atmosfeer levert de energievoorziening zeer grote bijdragen t.a.v. SO2 en
NO (90% van het totaal waarvan bij NO meer dan de helft ~ält toe te rex

x

kenen aan brandstofverbruik in het verkeer [4]).
Op het gebied van water- en bodemverontreiniging is het aandeel van de
energievoorziening (nog) veel minder overheersend. Elektriciteìtsproduktie m.b.v, kolen, kolenvergassing of rookgaszuiverings-apparatuur kan
in de toekomst hierin verandering brengen.
De energievoorziening is wel grotendeels verantwoordelijk voor twee nietchemische effecten op het milieu, n.l. het broeikaseffect via CO2 uitstoot en het opwarmen van oppervlaktewateren bij de elektriciteitsproduktie. Een derde soort niet-chemische belasting van het milieu wordt
gevormd door uitstoot van radioactieve stoffen of afval~

2~2. Algemene opzet van het energiemodel
2.2~I. Inleiding
Uitgaande van de eerder beschreven modelkeuze, nl. een netwerkrepresentatie van de energievoorziening gecombineerd met een lineaire programmerings rekenalgoritme, en het hiervoor geschetste beeld van de Nederlandse energlevoorziening~ wordt nu de modelopzet gegeven.
De precieze beschrijving van de netwerken van energiesector en vraagsector, of delen daarvan, volgt in hoofdstuk 3.
Een uitgebreide beschrijving van rekenalgoritmen, in- en outputs en
wiskundige formulering van het model wordt in hoofdstuk 4 gegeven.
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2.2.2. Netwerkstructuur
De modelmatige beschrijving van de energievoorziening wordt gedaan op
basis van een netwerkrepresentatie van de energievoorziening.
De takken van het netwerk stellen stromen energie voor in de vorm van
verschillende soorten energiedragers die in een kalenderjaar tussen bepaalde gedefinieerde systemen lopen (zie figuur 2.5.).

gas

VERBRUIK
¯

VERBRU~
elektr.

INVOER

elektriciteit

Figuur 2.5. Netwerkrepresentatie

(voor~eeld~ ~

De knooppunten in het netwerk stellen de (denkbeeldige) markten voor waarop
stromen energie(dragers) samenkomen e~1of zich splitìen. Omdat de grootte van elke stroom uitgedrukt wordt in eenzelfde energie-eenheid (homogene grootheden) geldt voor elk knooppunt dat de som van inkomende stromen gelijk is aan de som van uitgaande stromen. Bepaalde bewerkingen op
energiestromen, zoals omzetten, zuiveren, transport, etc., kunnen uitgebeeld worden door het plaatsen van een "proces" in een tak van het netwerk. De homogeniteit van de netwerkstromen maakt het ook mogelijk om
aan processen met omzetverliezen rendementen toe te kennen, zodat geldt:
uitgaande stroom is gelijk aan ingaande stroom vermenigvuldigd met
het rendement.
Alle activiteiten in de energievoorziening worden dus geconcentreerd ge~
dacht in een aantal van zulke processen, ook al vinden deze activiteiten
geografisch en/of in de tijd verspreid plaats. In verband met het Iange
termijn karakter van het model wordt voorraadvorming niet beschouwd in
het model, er wordt uitgegaan van verbruiks- en produktiecijfers, niet
van a~n- of verkoopcijfers.
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Voor het beschrijven van mogelijke toekomstige activiteiten in de energievoorziening kunnen extra takken, knooppunten en processen in het netwerk opgenomen worden.
Alle energiestromen in het netwerk lopen tussen twee knooppunten of tussen een proces en een knooppunt, behalve:
- inputs van de energievoorziening, zoals invoer en winning van energiedragers;
- outputs van de energievoorziening, zoals uitvoer, bunkering en leveringen aan het binnenland van verschillende soorten nuttige energie.
Figuur 2.6. geeft een sterk vereenvoudigde versie van het netwerkschema
dat in het energiemodel SELPE wordt gehanteerd.
Conform de indeling van de energievoorziening in twee sectoren, wordt
ook in het netwerk een seheidslijn getrokken tussen energiesector en
vraagsector. In een model van de huidige energievoorziening valt dan op
dat alle invoer en zo goed als alle winning van energiedragers plaatsvindt in de energiesector. De vraagsector krijgt zo goed als alle energie uit de energiesector in de vorm van zgn. secundaire energiedragers
(gas, olieprodukten~ elektriciteit, warm water en kolen).
Ten behoeve van het beschrijven van toekomstige ontwikkelingen moeten
echter ook inputs van de energievoorziening direct naar de vraagsector
lopen, b.v. winning van energie uit zon of biomassa door bedrijven of~
gezinshuishoudingen in de vraagsector.
Een bijzondere groep energiestromen vormen de terugleveringen van energie door de vraagsector aan de energiesector, zoals b.v. levering van
elektriciteit aan het openbare net door industriële zelfopwekkers, particulieren met windmolens, etc. en levering van hoo~ovengas aan elektriciteitscentrales.

’-

In eerste instantie wordt in de vraagsector slechts een beperkt aantal
omzetproeessen in het model opgenomen. In een later stadium zullen alle
activiteiten i.v.m, het verkrijgen van een aantal soorten nuttige energie globaal in het model van de vraagsector beschreven worden.

2.2.3. Wiskun~i~~ formulering
Uit de netwerkstructuur met de homogene stromen kan op eenvoudige wijze
een deel van de wiskundige modelformulering afgeleid worden. Wordt elke
energiestroom voorgesteld door een modelvariabele, dan kan voor elk knoop-

Energievoorziening

Netwerk

Wiskundige formulering (principe)

systemen

tak i

variabele x.

(Pseudo-)Markt

knooppunt

balansvgl.

energiestromen

proces

procesvgl. Xuit- ~ . Xin (~ = rendement)

Verbanden tussen

píjl tussen

energiestromen

tak i en tak j

Energiestroom tussen

~ x. = ~ x.
in ~
uit J

Bewerkingen op

Procescapaciteiten

allocatievg!,

x. = ~ . x. (~ = allocatiefactor)

variabele xk
cap. vgl. x.~ < aPk

. xk (ap =,beschikbaatheidsfactor).

Beperkingen t.a.v, de
grootte van stromen of

bound

capaciteit

Xi =C

(c = constante)

Totale kosten

x

kostenfunetie

~ {c.~ . x.}~ (ci = kostencoëfficiënt van
var.
variabele xi)

Totale milieubelasting

X

milieufunctie

K {m. . x.} (mj = milieucoëfficiënt)
var. ~
J

Tabel 2,2. Modelformulering (principe)
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punt een balansvergelijking opgesteld worden, waarbij inkomende stromen
positief en uitgaande stromen negatief gerekend worden.
Voor elk proces kan een procesvergelijking opgesteld worden in de vorm:
uitgangsvariabele is rendement maal ingangsvariabele.
Naast hetgeen direct uit de netwerkstructuur afgeleid kan worden, kunnen
ook andere zaken opgenomen worden in het wiskundige model t.b.v, een zo
goed mogelijke beschrijving van de energievoorziening (zie tabel 2.2.~.
Hiertoe behoren:
- verbanden tussen bepaalde energiestromen (b.v. gecombineerde produktie
van elektriciteit en warmte), waarvoor een alloca~ievergelijkin~ wordt
opgesteld;
- opgestelde capaciteiten bij processen (b.v. centrales), die in meerdere of mindere mate benut kunnen worden, welke leiden tot capaciteitsvergelijkingen en extra (capaciteits)modelvariabelen;
- fysieke, economische of beleidsmatige beperkingen voor de grootte van
bepaalde energiestromen, groepen stromen of proeescapaciteiten worden
weergegeven d.m.v, bounds (~renswaarden) op variabelen. Allereerst kan
hier gedacht worden aan bounds op variabelen in het model, die de
vraag naar energie vastleggen~
- andere soorten relaties, b.v..het minimaal op te stellen totale centrale
vermogen bij een bepaalde totale elektriciteitsproduktie (reservecapaciteitsvergelijking).
Worden nu voldoende vergelijkingen en bounds ingebracht ~ie niet strijdig
met elkaar zijn~ dan is er in principe maar êén oplossing mogelijk voor
dit stelsel van n variabelen en n vergelijkingen, m.a.w, het gehele energieplaatje ligt vast,(simulatie).
In het algemeen is dit echter niet het geval, met name op de langere termijn is het moeilijk voldoende "harde" verbanden of bounds te vinden.
In dat geval zijn er meer variabelen dan vergelijkingen en zijn meerdere
configuraties van de energievoorziening mogelijk, die voldoen aan de gegeven structurele verbanden, de gegeven energievraag en andere randvoorwaarden.
Met de lineaire programmeringstechniek (l.p.) wordt nu uit de vele morelijke configuraties er één gekozen die optimaal is t.a.v, een bepaald
criterium, rekening houdend met de gegeven restricties voor variabelen
in het systeem. Alle eerder ~enoemde vergelijkingen en bounds worden daar-

- 29 -

bij opgevat als restricties.
Het keuzecriterium wordt vertaald in een zgn. doelfunctie, welke bij de,
bij dit criterium behorende, optimale configuratie van de energievoorziening een maximale of minimale waarde moet bereiken. Deze doelfunctie
bestaat uit een lineaire combinatie van modelvariabelen; de grootte van
de doelfunctie wordt door het l.p.-algoritme geminimaliseerd of gemaximaliseerd.
Als keuzecriterium kan bijvoorbeeld gebruikt worden:
- minimale totale kosten van de energievoorziening;
- minimale totale SO2-uitworp van de energievoorziening;
- maximale bijdrage van eigen energiebronnen in het totaal verbruik.
In het eerste geva! wordt als doelfunctie een kostenfunctie ~enomen en
geminimaliseerd, die bestaat uit alle relevante variabelen met bijbehorende kostencoëfficiënt0
Bij SO2 als criterium wordt geminimaliseerd een milieu-doelfunctie, die
bestaat uit de voor dit geval relevante modelvariabelen met hun SO2coëfficiënt (zie tabe! 2.2.).
Ten aanzien van maximale benutting van eigen hronnen kan gedacht worden aan een,
eventueel gewogen, combinatie van bepaalde winningsvariabelen in het mo~el.
(In alle gevallen li~t de energievraag vast).
Functies die niet als de doelfunctie worden gekozen, kunnen nog fungeren
als meerekenfunctie of zelfs als extra restrictie. Een voorbeeld van dit
laatste is een modelberekening met als doelfunctie minimale totale kosten
en met als extra restrictie een bepaalde maximale totale SO2-uitstoot.
De~iiervoorgenoemdevergelijkingen~ bounds en functies moeten eerst als eenl,m.~
probleem geformuleerd worden dat met een standaard l.p.-algoritme kan
worden opgelost (zie ook hfds~. 4).
Het l.p.-algoritme levert een "optimale" oplossing, ~m.a,w, de grootte
van elke modelvariabele en tevens de waarden van de doelfunetie en meerekenfuncties in dit optimum. Daarnaast levert het l.p.-algoritme informatie
over zgn. systeemeffecten van elke bound o~ modelvariabelen. Deze informatie behelst de veranderingen t.o.v, het "optimale" energieplaatje en
de waarde van de doelfunetie als de bound verandert.
In het geval van optimalisatie naar minimale totale kosten worden b.v.
schaduwprijzen gegenereerd voor variabelen die een minima!e of maximale
waarde bereiken in de "optimale" oplossing. Deze sch~duwprijs geeft aan

- 30 -

hoeveel de totale systeemkosten toe- of afnemen als de bound één eenheid
opschuift, m.a.w, wordt een soort prijs gevonden voor de bound, vanuit
het totale systeem gezien.
(Zie ook hfdst. 4).
Bij het interpreteren van de modelresultaten moet steeds rekening
worden gehouden met de volgende punten:
- het energiemodel beziet de energievoorziening vanuit een strikt nati~naal gezichtspunt, de gevonden "optimale" oplossing ~an het l.p.-probleem behoeft niet overeen te komen met hetgeen in een bepaald deel van
de energievoorziening als het beste wordt gezien;
- opties worden in het model vergeleken met het goedkoopste beschikbare
(niet begrensde) alternatief hetgeen niet altijd of in onbeperkte mate
in werkelijkheid het geval behoeft te zijn;
- de kostenfunctie bevat niet alleen de kosten van winníng, invoer, omzetting en distributie, maar ook de overheidsbaten en winsten van de
energiebedrijven. De totale "kosten" vormen dus het bedrag, dat uiteindelijk opgebracht moet worden door de binnenlandse en buitenlandse
afnemers van energiedra~ers; (zie hoofdstuk 4).
- bi~ processen met capaciteiten, waaraanvaste kosten zijn gekoppeld, beslist het model alleen op basis van de variabele kosten, zolang de
capaciteit niet maximaal benut wordt, bij eventuele uitbreiding
meer dan volledige benutting wordt beslist op basis van totale (vaste
variabele) kosten.

Een netwerkstructuurmodel van de Nederlandse energievoorziening zoals
hier gepresenteerd, is het resultaat van het afwegen van een groot aantal factoren.
Bij de besehrijving van de huidige energievoorziening is rekening gehouden met:
a. alle belangrijke energiedragers, wat betreft hun bijdrage aan het
bevredi~en van de energíebehoefte: gas, ruwe olie, kolen, olieprodukten, elektriciteit en warmwater/stoom;
b. wat omvang betreft kleine, maar essentiële energiedragers, zoals b.v.
cokes t.b.v, de hoogovens;
c. stromen energiedragers met sterk verschillende produktie- of consumptiepatronen (elektriciteitsproduktie);
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d. kwaliteitsverschillen tussen energiestromen t.a.v.
- toepassingsmogelijkheden (elektriciteit versus gas versus warm water,
ondervuring versus grondstof),
- transportmogelijkheden,
- opslagmögelijkheden~~bï]vo~~bëeïd ~PG versus benzine),
- substitutie (stookolie en kolen, dieselolie en be~zine),
- schaaleffecten (uranium versus gas bij elektrlc,telts~rodukt~ )
- milieu-aspecten,
¯
- veiligheidsaspeeten;
e. economisch onderscheidbare energiestromen, deels samenhangend met genoemde kwaliteitsverschillen, deels met de verbruiksstructuur (b.v.
tariefverschillen voor elektriniteit bij industrie en gezinshuishoudingen).
Speciaal ten behoeve van de beleidsonderbouwende functie van het model
kunnen ook ingebracht worden (in de vorm van processen, stromen):
fo relevante nieuwe energiebronnen, -stromen en pron~ssen;
g. invoer van energiedragers naar land van herkomst i.v.m, de zekerheid
van de energievoorziening;
h. economisch/bestuurlijke eenheden binnen de energievoorzienlng, waarop
het beleid zich kan richten (Gasunie, VEGIN, SEP, Olie~concerns, etc., zie
hoofdstuk 3);
i. energiestromen, waarmee substantiële overheidsbaten gegenereerd worden
(benzine, aardgas) of welke onderwerp zijn van beleidsmaatregelen
(olieprodukten met maximumprijzen).
Tenslotte gelden nog een aantal beperkingen t.a.v, het modelmatig beschrijven:
j. de omvang van het model dient beperkt te blijven i.v.m, de hanteerbaarheid en doorzichtigheid;
k. bij de beschrijving van de huidige energievoorziening moet uitgegaan
worden van beschikbare gegevens t.a.v, hoeveelheden, kosten, milieubelasting, etc°;
I. reeds elders gehanteerde indelingen van het Nederlandse sociaal-economische systeem (vanuit economie, milieu, etc.) moeten zoveel mogelijk gevolgd worden~ b.v. de hedrijfetakken-indeling van het CPB.
In de praktijk van de modelbouw vindt een voortdurende afweging plaats
van al deze eriteria op basis van beschikbaar komende informatie en
nieuwe beleidsvragen.
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2°2°5° In- en outputgegevens, energiescenario’s
Een van de meest voor de hand liggende toepassingsgebieden van het energiemodel SELPE is het onderzoeken van mogelijke toekomstige ontwikkelingen
in de Nederlandse energïevoorziening op basis van Net criterium "minimale totale kosten"° Daartoe wordt mobov~ Net model een ontwikkeling
van de energievoorzlening geschetst in de vorm van zgn° energieplaatjes
voor een aant~l zlcHtjaren in de toe~omst.
Het energieplaatje omvat de grootte van elke energiestroom ~n het netwerk
dat de energievoorziening beschrijft.
Daarnaast worden geleverd:
- een baten en lastenoverzi~ht van de energievoorziening; de lasten worden gesplitst naar kostensoort (invoer, winning, conversie, distributie,
aardgasbaten) en de baten naar de verbruikssectoren (industrie, gezinnen,
transport, overige, bunkers en buitenland);
- milieu-effecten (voorlopig alleen S02, N0x en stof);
- in- en uitvoer van energie;
- overheidsbaten uit de energievoorziening;
- systeemkosten t.g.v, restricties op variabelen~
Indirect afgeleid kunnen worden:
- investeringsbeslag;
- prijsopbouw van energieprijzen;
- bezettingsgraad van produktiecapaciteiten;
- energie-betalingsbalans.
Om deze output te kunnen leveren, is een tamelijk grote hoeveelheid inputgegevens nodig, zoals:
- technische coëfficiënten: rendementen, allocatiefaetoren en beschikbaar- milieu-emissiecoëfficiënten
NOx en stof);
heidsfactoren van opgestelde(S02,
capaciteiten;

- kostencoëfficiënten van energiestromen en produktiecapaciteiten;
- invoerprijzen van energiedragers;
- eventuele beperkingen t.a.v, het energie-aanbod;
- beperkingen t.a.v, de energiesector (reeds aanwezige infrastructuur
en produktiecapaciteiten, maximale/minimale grootten van energiestromen);
- eindvraag naar energie (eventueel per energiedrager per verbruikersgroep).

- 33 De technische, milieu- en kostencoëffieiënten kunnen afgeleid worden uit:
- statistische gegevens, vooral voor reeds bestaande processen of relaties tussen energiestromen van belang;
- literatuur gegevens, vooral voor nieuwe processen van belang.
Beperkingen t.a.v, de grootte van energiestromen en capaciteiten of t.a.v.
milieubelasting door de energievoorziening kunnen gebaseerd zijn op fysieke, geografische, planologische, e.d. factoren (b.v. de maximale bijdrage
van stromingsbronnen), algemene technologisohe informatie (b.v. maximale
penetratiesnelheid van nieuwe technologieën) of reeds bekende beleidsmaatregelen (Plan Gasafzet, Elektriciteitsplan, Indicatief Meerjaren Plan
Luchtverontreiniging).
Bovengenoemde gegevens kunnen nog min of meer nauwkeurig geschat worden,
een ander deel van de inputs kan echter moeilijk of helemaal niet afgeleid worden uit de hesehikbare gegevens, doch heeft wel zeer grote invloed
op de modelresultaten. Voorbeelden hiervan zijn de invoerprijzen van kolen
en olie, aanbodbeperkingen en de vraag naar energie. De gevolgde aanpak
bestaat meestal uit het doen van twee of meer aannamen voor de waarde van
een aantal belangrijke grootheden, zonder een uitspraak te doen over de
mate van waarschijnlijkheíd. Voor iedere combinatie van aannamen, tezamen
een scenario vormend, wordt een berekening met het model uitgevoerd en aldus wordt een waaier van mogelijke ontwikkelingen van de energievoorzieni~g
verkregen.
in principe kan voor elke inputgrootheid een aantal mogelijke waarden worden meegenomen, het aantal doet te rekenen seenario’s wordt dan echter onoverkomelijk groot.
In de praktijk wordt het aantal verschillende scenario~s beperkt door:
- inputgegevens met kleine onzekerheidsmarges (b.v. rendementen van bestaande processen) als vast aan te nemen;
- parameters met een grotere onzekerheidsmar~e alleen te variëren per scenario als ze substantiële invloed hebben op de modelresultaten;
- onwaarsehijnlijke of niet-eonsistente eombinaties van aanna~en uit te
sluiten.
Hier kan het model een rol spelen bij het selecteren van parameters, waar
de ~odelresultaten gevoelig voor zijn~ of bij het ~~itsluiten van niet-consistente sets van veronderstellingen. Het energiemodel kan men dus niet
alleen gebruiken om gegeven scenario’s door te rekenen, maar ook voor het
opzetten van consistente scenario’s, waarin de belangrijkste inputgegevens variëren per scenario.

Structuur
-

netwerkschema
allocatievgl.
capacitei~en
bounds
kostenfunctie
S02-functie
etc.

~evens
-

rendementen
allocatiefactoren
S02-coëfficiënten
kosteDcoëfficíënten

invo~~pîijzen
- aanbodrestricties
- energievraag

Figuur 2. ~~. Schema SELPE-modelberekening
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In figuur 2.7. is nog eens geschetst hoe een modelberekening met het
SELPE-model verloopt en welke input- en outputgegevens hierbij betrokken
zijn.

2.2.6. ~~~~elingsmo~£~!~kheden met andere modellen ~~conomie)
Het economisch systeem wordt vaak beschreven met behulp van een inputoutput-model (I/O-model), eventueel gekoppeld aan andere macro-)economische modellen.
In de volgende figuur (2.8~), staat een I/O-o~stelling gegeven, bestaande
uit ríjen (horizontaal) en kolommen (verticaal), welke voor een bepaald
jaar opgesteld kan worden en de b~sis vormt van het I/O-model. In de zo
ontstane vakjes kunnen waardebedragen genoteerd worden (min. gld. van 19
De zgn. intermediaire sectoren ontvangen (kolom) goederen en diensten

).

uit de primaire sectoren en uit andere intermediaire sectoren en leveren
(tij) aan de finale vraag en andere intermediaire sectoren.
Deze intermedíaire sectoren stellen verschillende industriesectoren, landen tuinbouw, dienstensectoren, etc. voor.
De primaire sectoren "leveren" alleen] hiertoe behoren lonen en overige
inkomens, invoer en belastingen.
De finale vraag sectoren "ontvangen" alleen, hlertoe behoren uitvoer,
consumptie door gezinshuishoudingen en investeringen.
Het is nu ook mogelijk in de intermediaire sectoren een scheiding aan
te brengen tussen zgn. energiebedrijfstakken en ~ietmenergie bedrijfstakke~. De energiebedrijfstakken bestaan dan uit groepen bedrijven die eenzelfde produkt leveren, b.v. elektriciteitsbedrijven, raffinaderijen, etc.
(zie figuur 2.8.).

Met de splitsing van het energiemodel in een energiesector en een vraagsector, zoals in voorgaande paragrafen geschetst is, is nu een goede koppeling mogelijk met zo’n I/O-modël, daarin de energiesector vertegenwoordigd is d.m.v, een aantal aparte intermediaire enetgle5edrijfstakken.
Om dit duidelijk te maken zijn een aantal soorten leveringen/ontvangsten
in de I/O-opstelling aangegeven met een cijfer (zie figuur 2.8.). Deze
hebben de volgende betekenis:

I
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!

Primaire inputs energiebedrijven: arbeid (a), winsten, afschr. (b)
en belastingen (c).

2

Onderlinge. energieleveranties energiebedrijven.

3

Levering van energiedragers door de energiesector aan de vraagsector:
produktiesectoren (a) en gezinshuishoudingen + overheid (b).

4

Invoer van energiedragers (alleen via energiesector).

5

Uitvoer van energiedragers (alleen via energiesector).

6

Onderlinge leveranties van energie tussen niet-energiebedrijven.

7

Primaire inputs niet-energiebedrijven, voorzover toe te rekenen aan
beschikbaar krijgen van nuttige energievormen: arbeid (a), overige
inkomens (b) en belastingen (c).

8

Teruglevering van energie door intermediaire niet-energiebedrljfstakken
aan de energiebedrijven.

9 Intermediaire leveringen aan energiebedrijven: goederen!diensten,
zoals installaties, niet-energetische grondstoffen, etc.
10 Intermediaire stromen tussen niet-energiebedrijven van goederen/
diensten voorzover in gebruik t.b.v, verkrijgen van nuttige energie.
In figuur 2.9., welke een blokschema van het energiemodel geeft, zijn
energiestromen die corresponderen met leveringen/ontvangsten in guldens,
in het I/O-model aangegeven met dezelfde nummers (2 t/m 6 en 8).
In de I/O-opstelling zijn waardebedragen vermeld, in het energiemodel
hoeveelheden energie.
Worden in het energiemodel de indirect te bepalen prijzen gecombineerd
met de hoeveelheden, dan moeten hieruit, in principe, dezelfde waardebedragen resulteren als in de I/O-opstelling voor dat jaar.
Een aantal waardebedragen in de I/O-tabel zijn niet direct zichtbaar in
het energiemodel. De primaire inputs (I) en intermediaire leveringen (9)
aan de energiebedrijven komen indirect tevoorschijn in het energiemodel
in de vorm van kostencoëffieiënten op stroomvariabelen (b.v. output van
proces) in de energiesector.
Anderzijds komen sommige stromen uit het energiemodel niet voor in het
I/O-model, b.v. de winning door energiebedrijven (x), de winning door anderen t.b.v, eigen verbruik (y) en de levering door gezinshuishoudingen
van wind-elektriciteit aan de elektriciteitsbedrijven.
De koppeling tussen een I/O-model en het hiervoor geschetste energiemodel
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werkt nu naar twee kanten. Enerzijds kunnen m.b.v, het 1/0-model uit een
gegeven vraag naar goederen en diensten van de finale vraag categorieën
(gezlnshuíshoudingen, uítvoer en investeringen) en aannamen ten aanzien
van de structuur van de intermediaire leveringen een totale vraag per intermediaire produktiesector en de benodigde primaire inputs afgeleid worden. Voor energie betekent dit dat de produktie (in guldens) per groep
energiebedrijven, de primair benodigde energie en de~ener~ie-uitgaven per
bedrijfst~k~~in principe uit het I/O-model volgen.
Ve~schuivíngen binnen het energiepakket van de bedrijven, b.v. naar
relatief meer (duurdere) elektriciteit en de verdeling van de primair
benodigde energie over winning en invoer beschrijft het I/O-model niet.
Deze moeten exogeen bepaald worden.
Anderzijds kan het ener~iemodel, uit~aande van de door het l/O-model ~egenereerde totale energievraag en allerlei extra informatie, een optimaal
energieplaatje berekenen, inclusief de daarvoor benodigde arbeid, investeringen en in te voeren energiedragers. Hieruit kunnen dan weer correcties volgen in het l/O-mode! t.a.v, de intermediaire leveríngen van energieprodukten bij de verschillende groepen energiebedrijven, t.a.v, de investeringen t.b.v, energiebedrijven, etc.
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3. BESCHRIJVING ENERGIESTROOM-NETWERK

3.1. Netwerkopzet en -omvang
3.].I. Ener~iestromen
De structuur van de energievoorziening wordt in het model beschreven
m.b.v, een netwerk met stromen, knooppunten en proeessen.
Een energiestroom in het netwerk representeert de hoeveelheid van een
bepaalde soort energiedrager die in een kalenderjaar loopt tussen twee
"systemen". De grootte van de energiestroom, uitgedrukt in PJ (10]5 Joule),
geeft de totale energie-inhoud van de energiedrager(s) stroom in een jaar.
Bij systemen waartussen energiestromen lopen, kan men denken aan:
- bepaalde energie-activiteiten, b.v. raffinage, in het netwerk voorgesteld door een proces;
- (pseudo-)markten voor energiedragers, in het netwerk uitgebeeld d.m.v.
een knooppunt;
- bepaalde eindverbruikcategorie(naar toepassing of naar verbruikersgroep), in het netwerk de binnenlandse energievraag;
- Nederlandse bodem (winning van energiedragers);
- buitenland (in- en uitvoer van energiedragers).
In totaal worden 23 soorten energiedragers onderscheiden, te weten:
- 8 primaíre: aardgas, LNG, ruwe olie, kolen, windenergie, zonne-energie,
~eothe~mische energie en vuilnis;
- ~5 secundaire: kolengas, aardgas, chemisch restgas, cokesovengas, hoogovengas en raffinaderijgas, LPG, benzines, lichte destillaten excl, benzines, midden-destillaten, zware destillaten, niet-energiedragers, cokes,
elektriciteit, warm water/stoom.
Alle leidinggassoorten worden vaak samengenomen in het model als de
energiedrager "gas".
Het gehele netwerk bevat 322 energiestromen~ De volgende tabel geeft een
indeling naar wínning, invoer, eindvraag en de zgn. interne stromen.
Deze laatsten lopen, in tegenstelling tot de andere categorieën, steeds
tussen twee knooppunten of tussen knooppunt en proces.
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Energiemodel
Categorie

Energiesettor ì Vraagseetor
8

Winning
Invoer

16

Uit andere sector

(3)

(inputs)

(27)

Intern
Naar andere sector

61

(naar uitvoer/bunkers)

(14)

12

16

(61)
(65)

(28)

82

287

(~)

(2)

7

Eindvraag

7

(7)

(outputs)

Totaal

Geheel

226

96

322

Tabel 3.1. Verdeling energiestromen naar functie
De 287 interne energiestromen kunnen ook nog verdeeld worden in:
64 stromen tussen energiesector en vraagsector,
- 141 stromen binnen de energiesector,
8~ stromen binnen de vraagsector,
of in:
- 103 stromen als input of output van een proces,
- 182 stromen tussen twee knooppunten,
2 stromen, via allocatiefactoren verbonden met processen in de energieseetor (eigen verbruik, i~ de vorm van hul~inputs van pr~¢essen),

3.1.2. Processen
De processen in het netwerkschema van het energiemodel representeren tezamen in principe alle activiteiten welke binnen de energievoorziening
plaatsvinden of in de toekomst kunnen plaatsvinden. Hieronder valt b.v.
winning, invoer/overslag, transport v~n het ruwe produkt, zuivering, omzetting, menging, transport van gereed produkt~ opslag, distributie en
omzetting bij de eindverbruiker.
Deze activiteiten verschillen niet alleen naar soort, maar ook naar geografische plaats, schaalgrootte, efficiency, etc. In het model worden
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deze verschillen (meestal) niet beschouwd, de proeessen zijn een gestileerde weergave van een bepaalde groep activiteiten.
Ter beschrijving van de energie-activiteiten kunnen aan elk proces parameters toegekend worden, zoals:
- soort(en) input(s),
- soort(en) output(s),
- rendement (energetisch),
- kosten,
- milieu-effecten.
Daarnaast wordt voor een aantal processen, vnl. bij de elektriciteitsproduktie, meegenomen:
- opgestelde capaciteit,
- beschikbaarheid van de capaciteit,
- investeringen.
Deze opgestelde capaciteiten vormen dus een tweede categorie modelvariabelen naast de energiestromen.
De relatie tussen output en produktiecapaciteit van een proces heeft de
vorm: output ~ beschikbaarheidsfactor * capaciteit.
Bij processen kunnen de volgende stromen onderscheiden worden:
- hoofdinput, indien slechts één input aanwezig is;
- deelinput, indien meerdere inputs aanwezig zijn;
- hulpstroom, in het proces benodigde andere energiedragers (niet omgezet);
- hoofdoutput;
- deeloutput;
- bijprodukt, eventuele andere energiedrager dan output(s) of niet-energiedragers (b.v. teer) (zie figuur 3.1.).
Het rendement ~ wordt gedefinieerd als quotiënt van de som van outputs
en de som van inputs. Hulp~tromenenbijprodukten worden hierbij buiten
beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat anders verschillende energiedragers bij elkaar opgeteld zouden moeten worden, b.v. elektriciteit
en ruwe olie als input van raffinageproces.
Het mutatieverbruik van de energievoorziening of delen daarvan is nu gelijk aan: totaal hulpstromen+ mutatieverbruik processen - totaal bijprodukten. Het mutatieverbruik per proces is gelijk aan: (l-~)~ hoofdinput/deelinputs (~ is het rendement), of, wat op het zelfde neerkomt:
input(s) minus output(s) van het proces.
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hulpstroom

A

B

Fisuur 3.~. Proces in- en outputs
In totaal bevat het energiemodel 55 processen, waarvan op dit ogenblik ]I
in de vraa5sector, o~dat vooralsnog elleen enkele specifieke a~tiviteiten
in de vraagsector zijn gemodelleerd.

Momentee! hebben 16 van deze ~rocessen ook een expliciet gedefinieerde
produktiecapaciteit, dit zijn alle elektriciteitsproduktieprocessen.

3.].3. Allocaties
Een allocatie geeft, voor een bepaald jaar, de minimale, maximale of vaste
verhouding tussen twee of meer modelvariabelen. De allocatíevergelijking
heeft de vorm: x.{~ ~ . x: met ~ als allocatiefactor en x als energiestroomof als capaciteitsvariabele (bij twee modelvariabelen).
Dit verband kan berusten op:
- een vaste input-mix van een proces met meerdere inputs;
- een vaste output-mix van een proces met meerdere outputs;
- andere vaste verbanden, b.v. volgend uit eontracten.
Een voorbeeld van de eerste soort is het elektrieiteitsverbruik yen raffinaderijen dat gekoppeld kan worden aan de olie-input; voorbeelden van
de tweede categorie zijn de diverse warmte/krachtprocessen.
In totaal bevat het model 38 allocatiefactoren (39 alloeatievergelijkingen)
te verdelen in:
5 t.b.v, input-mix van 5 proeessen,
- 16 t.b.v, output-mix van]0processen,
- ]~ t.b.v, overigeverbandenn
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Voorzover praktisch mogelijk, worden verbanden tussen energiestromen òòk in
het netwerkschema weergegeven m.b.v, een pijl tussen de betreffende stromen en de code van de allocatiefactor.

3.1.4. Subsectoren
De basis van het energiemodel SELPE wordt gevormd door een netwerkstroomschema dat de Nederlandse energievoorziening uitbeeldt van invoer en winning tot en met eindverbruik, waar energie in de vorm van een bruikbare
energiedrager als zodanig ophoudt te bestaan.
Hoewel eerder de nadruk is gelegd op de noodzaak om de energievoorziening,
gesplitst in energiesector en vraagsector, te beschouwen als één systeem,
zijn binnen de twee sectoren toch ook min of meer op zichzelf staande subsectoren te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk energiesector en vraagsector verder op te splitsen in subsectoren, hetgeen leidt tot beter
overzienbare en hanteerbare deelnetwerken binnen de totale netwerkstructuur.
Binnen de energiesector kan een verdere opsplitsing plaatsvinden op basis
van energiedragers, resulterend in een gas-, olie-, kolen-, elektriciteiten warmtesubsector.
De verdere opsplitsing van de vraagsector vindt plaats op basis van verbruikersgroepén; onderscheiden worden de subsectoren: industrie (basisen overige industrie), ~ezínshuishoudingen, tran~port, overige verbruikers (land/tuinbouw, diensten, ~te.) en als bijzondere subsectoren bunkers
en uitvoer van energiedragers.
In appendix 4 wordt een specificatie gegeven van deze verbruikersgroepen
volgens SBI-code en een vergelijking gemaakt met elders gehanteerde indelingen, zoalsCPB (Bedrijfstakken), CBS (Energiestatistieken) en Min. van
Economische Zaken (Energienota’s).
In figuur 3.2. is een blokschema gegeven van de energievoorziening, inclusief de verdeling in subsectoren.
Voor elke subseotor in de energiesector heeft men nu als mogelijke input:
invoer, winning en intermediaire leveringen vanuit andere subsectoren
(ook uit de vraagsector) en als mogelijke output: levering aan de diverse
subsectoren van de vraagsector en intermedlaire leveringen aan andere
subsectoren van de energiesector.
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Figuur 3.2. Blokschem~ energiemodel inclusief subsectoren
Onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van eerder in tabel 3.1.
gegeven aantallen energiestromen naar functie.
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Tabel 3.2. Energiestromen naar functie en (sub)sector

322

- 45 -

3.1.5. Nomenclatuur
In de cijfer/lettercombinaties in de netwerkschema’s zijn de volgende
(sub)sectorcodes gebruikt:

E.I. = Energie-Industrie

- subsectorcode

~~~~~.sector

¯ - sectorcode

G

= Gas

0

= Olie

K

= Kolen

C

= Elektriciteit (centrales)

D

= Elektriciteit (stadsverw.)

W

= Warmte

V

= Vraag

B.I. = Basis-Industrie
O.I. = Overige Industrie
G.H. = Gezinshuishoudingen
- subsectorcode

TR = Transport
O.V. = Overige Verbruikers
UI = Uitvoer
BU

M.b.v. deze (sub)sectorcodes zijn energiestromen,

= Bunkers

processen en allocaties

als volgt benoemd:

~~~~$~estromen

(b.v.: G|2)
lsubsectorcode in Energiesector
£

= [sectorcode (V) in Vraagsector

c(c) = nummer binnen (sub)sector

Processen

(b.v,: KP|4)
subsectorcode in Nnergiesector

/

= sectorcode (V) in Vraagsector
P

= proces

c(c) = nummer binnen (sub)sector
Allocaties

(b.v.: OMIO)
subsectorcode in Energiesector

{

~

= sectorcode (V) in ~raagsector

M

= (markt)allocatie

c(c) = nummer binnen (sub)sector
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Oorsprong van inkomende stromen en bestemming van uitgaande stromen
in de schema’s wordt als volgt aangegeven:
Inkomend (links)
IN = Invoer

f

WI = Winning
Subsector van Vraagsector (B.I., O.I.,

O.V.~ G.H., TR, UI of BU)

Inkomende stromen zonder nadere vermelding zijn afkomstig uit de subsectoren van de Energiesector; uit de code van de energíestroom valt
dan op te maken uit welke subseetor deze stroom komt.
Uitgaand (rechtS)

~~ = subsectorcode van Vraagsector (B.I., O.I.,
G.H., O.V., TR, UI of BU)
£ = subsector van Energiesector (G, O, K, C,

D, W)
Bij het uiteindelijk verbruik verdwijnt een energiestroom als zodanig en
verlaat het hier beschouwde energievoorzieningssysteem (dit geldt ook bij
nitvoer en bunkering).
Dit verdwijnen kan men opvatten als een "put" (als tegengestelde van
"bron" voor winning of invoer), die wordt aangegeven met de volledige
naam van de (sub)sector.
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3.2. Beschrijving netwerkstructuur van de Energiesector

3.2.1. Subsector Gas
De subsector ~as verzorgt momenteel ongeveer de helft van de binnenlandse energiebeheefte [5]. Hoofdzakelijk op basis van technische (soorten gas) en
organisatorisehe aspecten (betrokken bedrijven) worden de activiteiten
in de subsector ~as als volgt gegroepeerd:
- Winning en zuivering van aardgas (proces GPI).
- Invoer/uitvoer/binnenlands~transport van a~rdgas (GPi)
- Distributie van aardgas (GP5).
- Transport van bijproduktgassen (cokesgas, hoogovengas, raffinäd~rijgäs)°
(Zie~i.guu~ 3.3~).
In de toekomst kunnen in deze subsector plaatsvinden:
- Invoer van LNG (GP2).
- Kolenvergassing (GP3, GP6 en GP7).

Buiten beschouwing blijven hier activiteiten zoals produktie van waterstofgas via elektrolyse of thermisch splitsen van watermoleculen. Ondergrondse kolenvergassing is opgenomen bij de subsector Kolen (paragraaf 3.2.3.).
Eventuele vergisting van biomassa (mest e.d.) om methaangas te produceren
valt onder de subsector Overige Verbruikers van de Vraagsector (zie 3.3.4.).
Produktie en verbruik van chemisch restgas is ondergebracht in de subsector Industrie van de Vraagsector (zie 3.3.1.).
Wínning van aardg!s (proces GPI)
Dit proces omvat alle activiteiten, gericht op het winnen van aardgas
uit de bodem onder het vasteland en continentale plat van Nederland.
Bij oliewinning meekomend gas valt hier ook onder (hoeveelheid relatief
zeer klein [6]). Een relatief zeer klein gedeelte van het gewonnen gas
wordt gebruikt bij de aardgaswinning, o.a. via affakkeling en herinjectie van meegekomen zout water.
Op het vasteland wordt momenteel gas gevonden in Groningen, Friesland,
Drente, Overijssel (Twente) en Noord-Holland. In Zuid-Holland wint men
met olie geassocieerd gas. Ook komt gaswinning op gang op zee in de
K- en L-blokken ten westen van Den Helder. De capaciteit van de gaswinning bedraagt momenteel rond 500 mln m3/dag. Het aardgas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4), de verbrandingswaarde wisselt met de samenstelling, maar bedraagt voor Sloehteren-gas ongeveer 31,7 MJ!m3.

G18
WI ~

G2

IN G3

C

G19 ;; (E.I)
( leidinq )

G20

G21=. D

G5

IN

Ul

G10
G26~ Ol
K38

G25

K19 ~ G7

G23~ W

K21 ~ (38

G 24.=.._ GH
Gll

~53

( raff. gas )

BI V54

(HO-qas)

1~13

( cokes gas)

G14=,

(bijprodukt gas) ,

G15 ~.

( bijprodukt gas )

FIGI~UP~ 3.3.: subsector

GAS

G27

G15

OV

~ B!

C

- 49 -

Organisatorische aspecten
Het grootste deel van het gas wordt gewonnen door de NAM (Nederlandse
Aardolie Mij, 50% Esso, 50% Shell). Daarnaast kunnen t.a.v, het vasteland nog genoemd worden AMOCO (~er~en), Petroland en Chevron (Friesland)
en t.a.v, het continentaal plat PLACID, MOBIL en diverse combinaties
zoals Pennzoil en Holland Sea Sear~h.
Zo goed als alle gewonnen aardgas wordt verkocht aan de Gasunie. Van het
door PLACID op de Noordzee gewonnen gas gaat contractueel de helft naar
Duitsland en de helft naar DSM, echter wel via het Gasunie-net. Verder
leveren ook AMOCO en Petroland gas uit hun vasteland-gasvelden aan het
buitenland middels een uitwisselingscontract met de Gasunie.
Invoer/uitvoer/transportvan aardgas (proces G~~~
Alle activiteiten, welke verband houden met invoer, uitvoer en transport van aardgas via leidingen op het vasteland worden door de in 1963
opgerichte N~V. Nederlandse Gasunie gedaan. Hierin participeren
ESSO (25%), SHELL (25%), DSM-Aardgas B.V. (40%) en de Staat (10%).
Het beleid van de Gasunie t.aov, inkoop (uit winning en invoer) en verkoop (naar uitvoer, grote afnemers en gasdistributie) wordt jaarlijks
vastgelegd in het Plan Gasafzet.
In de periode 1963-1970 heeft de Gasunie een transportnet voor GK-gas
("Groningen Kwaliteit") door geheel Nederland aangelegd, voornamelijk
gevoed met Sloehteren-gas. Daarnaast is rond 1975 een speciaal leidingnet opgebouwd voor HC-gas (Hoog Calorisch), afkomstig van o.a. Noordzeegasvelden, waarop grote verbr~~ikers in binnen- en buitenland aangesloten zijn. Zowel het GK- als het HC-gastransportnet vallen onder proces
GP4, evenals de installatie op de Maasvlakte voor het ops!aan van aardgas in vloeibare vorm om het piekverbruik op te vangen. In de toekomst
zal ook het transport van o~ nationale schaal geproduceerd kolengas
onder dit proces vallen.
In de hoofdtransportleidingen staat het gas onder een druk van 67 bar,
bij te grote drukval (bij hogere afname) treden op gas werkende compressoren in werking. In de regionale leidingen is de druk 40 bar of
10 bar ~8]. Het verbruik van gas t.b.v, alle transport is relatief zeer
gering t.o.v, de getransporteerde hoeveelheden, volgens schatting ongeveer ! à 2í°!oo, absoluut gezien echter in de orde van 100 mln m3.
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Invoer van aardgas i~ g~svor~ (~nergiestroom G3)
Sinds 1977 wordt aardgas aangevoerd uit het Noorse deel van het continentale plat via een pijpleiding, die bij Embden (BRD) een aftakking
heeft naar Spijk (Groningen) ........
Een deel van het gas is bestemd voor doorvoer naar België (Distrigaz)
en Frankrijk (Gaz de France) via het HC-gasnet, een deel gaat naar grote
binnenlandse afnemers en sinds kort wordt een deel gemengd met LC-gas
uit het veld Roswinkel/Sleen tot GK-gas.
In de nabije toekomst zal, in samenwerking met andere Europese landen,
w~llieht aardgas uit Siberië aangeko~ht worden en Noors aardg~s uit het
Statfjord-veld (blok 31/2) samen met Ruhrgas (BRD), Distrigaz (België)
en GdF (Frankrijk) [9,]0] .....
Uitvoer van aardgas (energiestroom G20)
Uitvoer van aardgas vindt geheel plaats vanuit het transportsysteem van
de Gasunie. Sinds ]975 wordt niet alleen GK-gas maar ook HC-gas, via een
apart leidingnet, uitgevoerd. Sinds 1979 wordt het GK-gas "verrijkt" met
HC-gas [~0].
Bij uitvoer moet onderscheid gemaakt worden in:
- Export van aardgas, dat eigendom is van de Gasunie.
- Export van aardgas, dat eigendom is van winningsmaatschappijen (AMOCO,
Petroland, PLACID), maar dat door de Gasunie tegen vergoeding wordt
getransporteerd (eventueel via uitwisselingscontract) []0].
- Doorvoer van Noors aardgas t.b.v. België en Frankrijk. Dit vindt ~eheel plaats via het HC-gasnet.
- Uitvoer van in Twente gewonnen gas uit gasvelden, welke gedeeltelijk
onder Duitse bodem liggen.

De laatste twee categorieën grensoverschrijdend gas vallen niet onder
de energiestroom G20.
Het door de Gasunie naar het buitenland getransporteerde gas gaat naar:
- België (Distrigaz).
- Duitsland (Ruhrgas, Brigitta, RWE, VEW, Thyssengas, E~~ en DETG).
- Frankrijk (Gaz de France).
- Italië (SNAM).
Binnenlandse leverinsen
Ook alle aardgas t.b.v, binnenlands verbruik komt beschikbaar via de
Gasunie (uit proces GP4).

- 51 Bij aflevering kunnen de volgende categorieën onderscheiden worden:
- Elektrieiteitscentrales (energiestroom G18), die allen direct aangesloten zijn op het (Hoog Calorisch) gastransportnet van de Gasunie.
Levering vindt plaats in het kader van het BIPC (brandstofinzetplan
centrales) of valt onder een zg. "verstromingscontract", waarbij een
industrie aangekocht gas beschikbaar stelt in ruil voor elektriciteit
(b.v. ALDEL aan EGD in Groningen).
- Energiebedrijven buiten de subsector Gas, m.n. de oliewinning in
Schoonebeek en de raffinaderijen (G19).
- Stadsverwarmingsinstallaties, welke zowel elektriciteit als warmte
produceren (G21).
- Grote industriële afnemers, die direct aangesloten zijn op het Gasunienet (stromen GlO en G11).
- Gasdistributiebedrijven (openbare gasvoorziening) t.b.v, hun kleinen grootverbruikers (stroom Gg).
Behalve voor kleinverbruik van de gasdistributiebedrijven en enkele
andere uitzonderingen geldt, dat de gasprijs gekoppeld is aan de stookolieprijs.
Distributie van aard as ( roces GPS)
Distributie van aardgas vindt plaats bij een 150-tal gasdistributiebedrijven, verenigd in de VEGIN (Verenigde Gasdistributiebedrijven In
Nederland), ook wel de "openbare gasvoorzi en~ng "genoemd.
"
Voor de komst van het aardgas hield een aantal bedrijven zich ook bezig
met de produktie van gas uit kolen of olieprodukten, en de distributie
van industriële gassen ([1~], jaar 1968 en 1969-’71).
Sinds 1970 wordt alleen nog aardgas gedistribueerd, dat betrokken wordt
van de Gasunie.
Een aantal gasbedrijven zijn onderdeel van een (gemeentelijk) nutsbedrijf, waaronder ook water- en/of elektriciteitsdistributie ressorteren.
De gasbedrijven kennen de volgende soorten afnemers [12]:
- Grootverbruikers (! 10.000 met ! 30% van de afzet):
verbruikers, die aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een afname van meer dan 170.000 m3 per jaar (vnl. in de industrie, G28 en
G29).
- Kleinverbruikers (~ 4,3 mln met + 70% van de afzet):
overige verbruikers, in het algemeen dus met een afname van minder dan

3
170.000 m per jaar, vnl. gezinshuishoudingen (G24), niet-industrieel
zakelijk verbruik (G25) en centrale warmteproduktie ten behoeve van
beide hiervoor genoemde categorleën (G23).
De leveringsvoorwaarden voor grootverbruikers worden door de Gasunie
vastgesteld. Bij inkoop van het gas voor deze leveringen wordt de gasdistributiebedrijven een marge gelaten als vergoeding voor het transport.
Bij kleinverbruikers bestaan momenteel de volgende groepen afnemers:
3
- Tuinders met tariefzones: - minder dan 600 m
3
- 600-30.000 m
3
- 30.000-]70.000 m
met vanaf 30.000 m3 êén speciaal tarief.
3
- Blokverwarming met slechts één m -prijs.
3

- Overige kleinverbruikers met de tariefzones: - minder dan 600 m
3
- 600-170.000 m

Ongeveer een kwart van het verbruik onder kleinverbruikerstarief is
zakelijk.
Bij kleinverbruikers is, in principe, de gasprijs gekoppeld aan de prijs
van HBO-brandstof, voor tuinders geldt een geheel andere regeling, die
echter op den duur toch tot stookolieprijs-pariteit zal moeten leiden [13].
Bij Gezinshuishoudingen is naast de directe gasinzet (G24) ook indirecte
gasinzet via centrale warmteproduktie (G23), aftapeentrales (deel G|8) en
stadsverwarmingscentrales (deel G21). Soms wordt deze indirecte gasinzet
gezien als een deel van het gasverbruik van gezinshuishoudingen en gelden
speciale leveringsvoorwaarden.
Distributie van aardgas vindt plaats m.b.v, een leidingnet van ongeveer
80,000 km, waarvan ongeveer de helft (hoofddistributieleidingen) werkt
met een druk van 3 of 8 atmosfeer. De overdruk bij aflevering bedraagt
35 mbar. bij kleinverbruikers.
Voor het transporteren van het gas wordt geen gebruik gemaakt van energieverbruikende apparatuur, daar de aanvangsdruk, bij overname van de
Gasunie, hoog genoeg is voor dit doel. Verliezen bij distributie komen
vooral voor bij de oude distributienetten in de steden i.v.m, lekken in
de leidingen, bij distributie via moderne leidingnetten wordt veelal
een positief meetversehil gêconstateerd (vanwege het inkopen van gas
van 0 °C en verkoop van "opgewarmd", en dus in volume toegenomen gas).
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~~oduktie en tra~8port van bi.~produkt$assen (~stromen G14 en G15)
Bijproduktgassen onderscheiden zich van andere gemaakte gassen (kolengas, biogas) door het feit, dat produktie van deze gassen gèèn (hoofd-)
doel is voor de producent.
De bruto produktie van alle bijproduktgassen bedraagt momenteel ongeveer
5% van de Nederlandse aardgaswinning, de gassen worden gebruikt in
elektriciteitscentrales (G15) of in de industrie (GI4).
De volgende soorten worden hier ondërscheiden:
- cokesovengas (zie paragraaf 3.2.3.);
- hoogovengas (zie paragraaf 3.3.1.);
- raffinaderijgas (zie paragraaf 3.2.2.).
Chemisch restgas behoort in principe ook tot de bijproduktgassen en is,
wat hoeveelheid betreft, zeker niet te verwaarlozen. Chemisch restgas is
echter zo sterk verweven met de bedrijfstak Chemie in de subsector Industrie
(alle produktie en verbruik vindt daar plaats) dat het niet zinvol lijkt
dit gas onder te brengen bij de subsector Gas.
Invoer van LNG (~roces GP2)
Proces GP2 omvat in de toekomst mogelijke activiteiten i.v.m, het aanlanden en gasvormig maken van aardgas in vloeibare vorm (Liquified Natural Gas) uit het buitenland.
Als eerste plaats van aanlanding is de Eemshaven gekozen, de Gasunie zal
de installatie gaan beheren, als de plannen doorgaan.
Mogelijke leveranciers zijn: [8]
- Algerije (Sonatrach) met een geplande levering van 5,6 mld m3 gedurende 20 jaar, momenteel echter op de lange baan geschoven;
3

- Nigeria (Bonny LNG) met een mogelijke levering van 0,9 of 1,8 mld m
per jaar;
- Kameroen en het Midden-Oosten, op langere termijn~
Het gasvormig maken van het LNG kan op een aantal manieren:
- m.b.v, warmte uit een deel van het verdampte LNG;
- m.b.v, onttrekking van warmte aan zeewater;
- m.b.v, onttrekking van warmte aan lucht, waarbij vloeibare zuurstof
en stikstof geproduceerd kan worden;

- m.b.v, onttrekking van warmte aan water, via een medium, waarbij elektriciteit wordt opgewekt [14].

- 54 -

Het procesrendement van GP2 hangt af van de methode en zou zelfs (afhankelijk van de definitie) groter dan 100% kunnen worden.
Kolenversassin$ (Processen GP3~ GP6 en GP7)
Bij kolenvergassing kunnen twee duidelijk verschillende toepassingen onderscheiden worden:
- Kolenvergassing gelntegreerd met andere processen bij de verbruiker,
waarbij het eigenlijk gaat om kolenverbruik m.b.v, een andere technologie (bijvoorbeeld gelntegreerde kolenvergassing-elektriciteitsproduktie of kolenvergassing-chemisch proces). Deze worden niet als
een kolenvergassingsproces in het model opgenomen, maar als een (geavanceerd) kolenverbruiksproces (zie bijv. proces CP3, paragraaf 3.2.4.);
- Kolenvergassing als omzetproees t~h~~o het beter op elkaar afstemmen
van vraag en aanbod van bepaalde energiedragers (bijvoorbeeld menging
van HC-aardgas met kolengas, SNG t.b.v, gasvoorziening).
Bij de 2e soort kolenvergassing worden onderscheiden:
- Proces GP3, kolengas t.b.v, afmengen van HC-aardgas (Gasunie~ [|5]);
- Proces GP6, kolengas van aardgaskwaliteit t.b.v, het landelijk net [16];
- Proces GP7, kolenvergassing door gasdistributiebedrijven (V]ZGIN, [17]);
- Kolenvergassing in de Industrie, waarbij aan meerdere afnemers geleverd
wordt, deze is opgenomen in de subsector Industrie van de Vraagsector
(zie paragraaf 3.3.1.).

- 55 -

3.2.2. Subsector Olie
De subsector Olie verzorgt momenteel ongeveer 40% van het binnenlands
verbruik van energie. ~ invoer + winning - uitvoer - bunkers) [5].
Vergeleken met de gasvoorziening is het olievoorzieningsmodel sterk
geaggregeerd t.a.v, activiteiten (processen) doch veel uitgebreider t.a.v.
te onderscheiden produkten (stromen). Dit is gebeurd vanwege de sterk
gelntegreerde bedrijfsvoering in deze subsector (verticale organisatie,
van ~’put naar pomp")~ respectievelijk het grote aantal duidelijk verschil~ende energiedragers t.a.v, toepassingen.
De volgende activiteiten kunnen onderscheiden worden:
- oliewinning (stroom 04);
- olie-aanvoer/-invoer/-doorvoer (stroom 07);
- olieraffinage (proces OP]);
- olieproduktenhandel (zie figuur 3.4.).

Niet opgenomen is de winning van olie(produkten) uit afval door middel
van pyrolyse. Het verwerken van kolen tot vloeibare brandstoffen, eventueel via de vergassingsfase, is als optie opgenomen in de subsector
Kolen (paragraaf 3.2.3.). Eventueel produceren van motorbrandstoffen
(b.v. methanol) uit plantaardige grondstoffen of uit aardgas wordt buiten
beschouwing gelaten.
Oliewinning (stroom 04)

Oliewinning levert momenteel ongeveer 2~5% van de in Nederlandse raffinaderijen verwerkte ruwe olie, hiermee zou ongeveer 5% van het binnenlands ver5ruik van olieprodukten verzorgd kunnen worden (exclusief
Bunkers) [5],Behalve ruwe olie wordt in Nederland ook nog een kleine
hoeveelheid andere vloeibare koolwaterstoffen gewonnen (ongeveer 20%
van de gewonnen ruwe olie, op basis van energie-inhoud) als bijprodukt
van de gaswinningo
Winning vindt momenteel plaats in:
- Drente (Schoonebeek): nog steeds het grootste olieveld op het vasteland van Europa (oorspronkelijk |70 mln m3 olie) op een diepte van
slechts 650-900 meter~[18];
- Zuid-Holland: verschillende kleinere olievelden bij Rijswijk, De Lier,
Berkel en Zoetermeer;
- Noordzee: blokken Q! en F3, ten westen resp. ten noorden van Den Helder.
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Voor de winning in het Schoonebeek-veld wordt aardgas gebruikt (deel G19)
om de zeer dik vloeibare ruwe olie uit het oliereservoir vrij te maken via
stoominjeetie [19]. Het energieverbruik ten behoeve van compressoren,
pompen en stoomproduktie is aanzienlijk, naar schatting 10% van de gewonnen ol~e op basis van warmte-inhouden van gas en olie.
Alle oliewinning op het vasteland is in handen van de NAM, de olie wordt
(per trein) afgevoerd naar de raffinaderijen van SHELL en ESSO.
Op het continentaal plat zijn een groot aantal bedrijven, meestal in de
vorm van combinaties, actief.
Tot dusverre hebben de activiteiten, wat economisch winbare voorraden
betreft~ slechts resultaat gehad voor:
- Combinatie NAM/Petroland/Union Oil, die in blok F3 zowel olie als gas
heeft gevonden.
- Combinatie Union Oil/Nedlloyd, die in blok QI olie heeft gevonden. Plannen bestaan om de olie met een pijpleiding in IJmuiden aan wal te
brengen. Het is lichte olie met een laag zwavelgehalte, zeer aantrekkelijk voor de raffinaderijen. Verwacht wordt dat de Noordzee-produktie in de komende jaren de vastelandproduktie zal evenaren [20].

~,~ie-aanvoer/-invoer/-doorvoer (stroom 07)
De aanvoer van ruwe olie in Nederland ligt nu rond de 100 min ton per
jaar. Deze wordt in de haven van Rotterdam (Europoort) aangevoerd met
een 1000-tal zeeschepen met een grootte van soms meer dan 300.000 ton.
De oliemaatschappijen hebben hier zelf een aandeel in van ongeveer 50%.
Ongeveer de helft van de aanvoer wordt verwerkt in Nederlandse raffinaderijen. De rest wordt doorgevoerd, ~a. ]/3 met kleinere tankers naar
andere Europese landen, ca. 2/3 per pijpleiding naar Duitsland en Belgi~
Onder variabele 07 valt alleen de invoer van ruwe olie t.bov, verwerking in Nederlandse raffinaderijen, dus niet de doorvoer°
Alle activiteiten i.v.m, aan-/in-/doorvoer worden ondergebracht bij
proces OPI vanwege de sterke verwevenheid met de raffinage-activiteiten.
Het energieverbruik ten behoeve van overslag en doorvoer van ruwe olie
is dan ook zeer moeilijk te bepalen. Ten opzichte van de energie in de
overgeslagen of doorgevoerde olie is dit energieverbruik waarschijnlijk
te verwaarlozen. Het energleverbruik van de schepen, die de ruwe olie
aan- of afvoeren, is niet verwaarloosbaar [21], maar wordt hier niet
beschouwd. Een gedeelte van dit energieverbruik zit in het verbruik ten
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behoeve van bunkering (zie~raagsector, paragraaf 3.3o5~)~
Naast ruwe olie wordt ook nog een relatief kleine hoeveelheid "overige
grondstoffen voor raffinaderijen" ingevoerd, dit zijn koolwaterstoffen
zoals b.v. aardgascondensaat.
De aangevoerde ruwe olie is momenteel hoofdzakelijk afkomstig van:
Saoedi-Arabië, Nigeria, Koeweit, Oman/Qatar, Ver. Arab. Emiraten (VAE),
Libië en het Verenigd Koninkrijk (Noordzee)[22].
Sinds 1979 is Iran als belangrijke leverancier weggevallen, sinds eind
1980 ook Irak in verband met de oorlogssituatie.
Ofsehoon ruwe olie per olieveld verschilt van samenstelling is een globale indeling van de ingevoerde ruwe olie wel mogelijk, met als meest
gebruikte eriteria:
- Samenstelling ten aanzien van soorten koolwaterstofverbindingen. Onderscheid wordt soms gemaakt in Líght- , Medium- en Heavy-Crude, samenhangend met produktmix na raffinage.
- Zwavelgehalte van de ruwe olie. Hieruit volgt het zwavelgehalte van
de zwaardere destillaten, waaraan maxima worden gesteld in het Besluit Zwavelgehalte Brandstoffen.
In het model wordt echter opsplitsing van de stroom 07 in genoemde
categorieën (nog) niet expliciet meegenomen.
Ten aanzien van de Nederlandse olievoorziening zijn internationale regelingen van kracht, zowel in OECD-verband, als in EEG-verband, t.a.v.
noodvoorraden, olie-invoerplafonds en olieverdeelschema’s [13,23],
Olieraffinage (proces
Technische aspecten
Alle raffinaderijen ontvangen de ruwe olie via leidingen vanaf los-terminals in het Rotterdamse havengebied. Transport van ruwe olie via
leidingen beperkt zich tot enkele kilometers, uitgezonderd olie ten
behoeve van de raffinaderijen in Vlissingen en Amsterdam. Afhankelijk
van de opslagmogelijkheden bij de terminal is bij de raffinaderij een
beperkte opslagcapaciteit voor ruwe olie aanwezig, de zg. werkvoorraad.
De ruwe olie bestaat voor 95-98% uit koolstof (C) en waterstof (H),
in vele soorten verbindingen. In principe is het hele raffinageproces
erop gericht hieruit produkten te maken, die bepaalde soorten C-H verbindingen bevatten in bepaalde hoeveelheden, en daardoor voldoen aan
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de eraan te stellen eisen.
Het raffinageproces kan onderscheiden worden in een aantal processen,
alle vallend onder proces OP!, zoals:([24,25,26]):
- Reinigíng: verwijderen van verontreinígingen~ zoals zout, water enz.
uit de ruwe olie.
- Destillatie: ruwe olie wordt bij atmosferísche druk door middel van
verhitting en menging met stoom tot verdampen gebracht in een destillatiekolom, waarna delen van de damp, afhankelijk van de samenstelling, condenseren bij verschillende temperaturen. Respectievelijk
raffinagegas, LPG, nafta, benzines, petroleum en gasolie kunnen afgetapt worden uit de kolom, als residu blijven stookolie en bitumen
over.
- Thermisch kraken: daar de verhouding tussen de geproduceerde hoeveelheden destillatieprodukten niet in overeenstemming is met de vraag
naar deze produkten (te weinig lichte produkten) gaat men er
toe over zwaar4ere destillatieprodukten (deels) om te zetten in
lichtere bij hoge temperatuur en druk, het zgo thermisch kraken.
- Katalytisch kraken: bij minder hoge druk en temperatuur kan ook gekraakt worden met behulp van katalysatoren, welke de omzetting bevorderen, doch niet in het omzetprodukt gaan zitten.
- Hydrocracking: katalytisch kraken in aanwezigheid van waterstof, waarbij een volledige omzetting van zwaardere destillatieprodukten in
lichtere mogelijk is. De produkten uit alle kraakprocessen moeten door
middel van destilleren weer gescheiden worden in bruikbare fracties.
Het kraken vergt ten opzichte van destilleren tamelijk veel energie.
- 0ntzwavelen: raffinaderijgas, LPG en lichte destillaten worden
ontzwaveld met behulp van caustic-soda- of katalytische processen.
Het grootste deel van de midden-destillaten wordt ook 0ntzwaveldo
Voor zware destillaten (stookolie) zijn in principe processen beschikbaar, die echter nog te duur zijn en vee! energie vragen. Bovendien is er bij zware destillaten nog het alternatief van ontzwaveling
na verbranding (rookgasreiniging).
Onderscheid kan gemaakt worden in primaire verwerkingscapaciteit (destilleren) en secundaire verwerkingscapaciteit (kraken). De soort rnwe
olie en (sterker) de secundaire ~erwerkingscapaciteit bepalen de aandelen van de verschillende (groepen) produkten in de totale output van
de raffinaderijen. Deze aandelen worden in het model vastgelegd middels
de zg. allocatiefactoren OM2 t/m OM8.
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Het raffínagerendement is afhankelijk van de soort ruwe olie, de raffinaderij-installatie en de produktenmix. Bij de huidige samenstelling
van de Nederlandse raffinage-capaciteit ligt het rendement rond de 95%.
Een groot deel van het mutatieverbruik wordt onttrokken aan de eigen
bruto produktie, vooral in de vorm van raffinaderijgas en stookolieo[5].
Daarnaast wordt nog een, ten opzichte van de oliestroom kleine (doch
absoluut gezien grote),hoeveelheid elektriciteit verbruikt in het raffinageproces (deel van stroom C31, via alloc~tiefactor 0MI gekoppeld a~n
de input 05).
In de toekomst zal enerzijds het rendement stijgen door efficiëntere
energiebenutting onder druk van de hoge energieprijzen, anderzijds zal
het rendement dalen bij verdergaande toepassing van kraakinstallaties
voor het vergroten van het aandeel lichte destillaten en het eventueel
ontzwavelen van stookolie [26,27]. Als mogelijkheid om meer olieprodukten beschikbaar te krijgen uit de ruwe olie is zelfs geopperd kolen
te gaan gebruiken in de raffinaderijen ten behoeve van warmteproduktie.
Olieprodukten
Alle olieprodukten bestaan in principe uit een verbinding van koolstof
(C) en waterstof (H) atomen. De meest globale indeling van olieprodukten uit het raffinageproces, gerangschikt naar opklimmend aantal C en
H atomen is:
- raffinaderijgas (stroom 054);
- LPG (stroom 010);
- lichté destillaten: nafta, vliegtuigbenzine~ jet fuels, halffabrikaten, petroleum, grondstof voor carbon-black, white spirit, terpentijn;
te groeperen tot benzines (012), overige LD-energiedragers (011) en
zgn. "niet-energiedragers" (deel 051);
- midden-destillaten (gasolie, dieselolie, lichte stookolie)(stroom 013);
- zware destillaten: zware stookolie en petroleumcokes (tesamen 014) en
de "nlet-energiedrager" bitumen (deel 051).
Omdat uit een raffinageproees echter honderden soorten C-H verbindingen
komen, bestaan de meeste hierboven onderscheiden (groepen) produkten uit
een mengsel van een aantal C-H verbindingen.
In de praktijk wordt het onderseheid vaak meer gebaseerd op minimum
kwaliteitsnormen ten aanzien van een bepaald gebruiksdoel (specificaties)
dan de precieze samenstelling.
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Orgauisatorisehe- en mark~as~ecten
Momenteel wordt in Nederland ruwe olie verwerkt door negen bedrijven die
ook wereldwijd gezien behoren tot de belangrijkste oliemaatschappijen
[6]. Onderstaande tabel geeft een opsomming van plaats en grootte (per
eind 1979) van de diverse raffinaderijen ([26]-1980).

Sinds

Primaire
capaciteit
(~mln ton olie)

Secundaire
capaciteit
(mln ton)

Pernis

|936

26,5

8,0

Botlek

1950

13,9

1,7

ES$O

Botlek

1960

9,0

GULF

Europoort

1963

3,8

BP

Europoort

1967

25,8

1,2

MOBIL

Amsterdam

1968

6,5

],I

TOTAL

Vlissingen

]974

7,0

0,5

-

-

-

Naam

SHELL

Plaats raff.

CHEVRON
TEXACO

FINA

92,5

4,8

18;4

De maatschappij FINA huurt capaciteit (bij GULF en SHELL) om eigen ruwe
olie te raffineren.
De raffinaderijen van MOBIL en TOTAL, die niet in de buurt van RotterdamEuropoort liggen, worden via een pi~pleiding vanaf Rotterdam voorzien
van ruwe olie~ (blz. 86, [6]).
Het Nederlands aandeel in de Europese raffínagecapaciteit is veel groter dan ons aandeel in het Europees olieverbruik. De Nederlandse raffinaderijen werken ook voor andere landen, met name Duitsland en België,
en hebben tevens een balansfnnctie in de gehele Europese olievoorziening.
Ten aanzien van de prim~ire verwerkin~scap~citeit (destilleren) zijn
geen grote uitbreidingen meer te verwachten in verband met de huidige
overcapaciteit in Europa, de afspraken inzake een invoer-plafond voor
ruwe olie en de voorgenomen opbouw van raffinage-capaciteit in de olieproducerende landen zelf. Ten aanzien van de secundaire verwerkingscapaciteit lijken twee tegengestelde tendensen aanwezig: enerzijds een
op langere termijn in heel Europa toenemend aandeel van lichte destillaten (zware destillaten vervangen door andere energiedragers), ander-
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zijds in Nederland een (tijdelijke) toename van het stookolieverbruik
i.v.m, afbouw van aardgasleveringen aan grote verbruikers.
Door de internationale gerichtheid van de Nederlandse raffinaderijen
overheerst de eerste tendens, diverse plannen voor uitbreiding van de
secundaire capaciteit worden momenteel uitgevoerd [16,28]~ In het model wordt de invloed van deze uitbreiding op de >roduktmix weergegeven
door wijzigingen in de allocatiefactoren OM2 t/m OM8, waarbij de hogere
kosten ook in het model verwerkt worden.
Olieproduktenhandel
Onder olieproduktenhandel vallen activiteiten zoals invoer, uitvoer,
transport, opslag en distributie van olieprodukten: motorbenzine, gasolie, stookolie, white spirit, kerosine, smeerolie, nafta, LPG, petroleum, enz. Deze handel is voor een groot tot zeer groot deel in handen
van dezelfde negen oliemaatschappijen, die ook bij de olieraffinage
zijn betrokken. De grootte van dit aandeel versehilt per activiteit en
soort produkt, ook de algemene marktsituatie heeft hierop invloed. Daarnaast heeft men de zg. onafhankelijke handel, een groot aantal ondernemingen, van sterk verschillende grootte. In de Nederlandse Vereniging
van Groothandelaren Aardolieprodukten zijn de grootste ondernemingen
verenigd op dit gebied zoals Broere, CEBECO en ABC/AVIA. De kleinhandel
heeft zich verenigd in de NOVOK (Nederlandse Organisatie van Verkopers
van Olie en Kolen).
Het aandeel van de onafhankelijke olieproduktenhandel lag in recente jaren voor benzine rond de 15%, voor gasolie rond de 10% en voor stookolie
tussen 5 en 15%. Een groot deel van deze produkten is echter ook weer
afkomstig van Nederlandse raffinaderijen, de rest wordt zelf gelmporteerd
[26]. In het model worden alle activiteiten op het gebied van
produktenhandel ondergebracht in proces OPI.
Invoer olieprodukten
De invoer van olieprodukten wordt, evenals de output van de raffinaderijen gesplitst in: LPG (stroom 01), benzines (stroom 02), overige LD
(03), niet-energiedragers (048), midden destillaten (08) en zware destillaten (09).

Ondanks de grote beschikbare raffinagecapaciteit blijkt de invoer van
olieprodukten relatief groot te zijn ten opzichte van het binnenlands
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verbruik. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren:
- Nederland heeft ook een sterke positie verworven als internationaal
handelscentrum voor olieprodukten.
- De verbruiksstructuur van olieprodukten ligt in Nederland anders dan
in de rest van Europa.
- Milieunormen ten aanzien van de uitworp bij het verbruik van olieprodukten kunnen soms dwingen tot het importeren van olieprodukten
die (reeds) aan deze eisen voldoen (zwavelgehalte stookolie, loodgehalte benzine).
- Tenslotte wordt een deel van het binnenlands verbruik verzorgd door
de zg. onafhankelijke handel, welke zijn produkten niet wil of kan
betrekken van de Nederlandse raffinaderijen maar deze zelf importeert.

Per produkt beschouwd blijkt de invoer vaak verdeeld over veel verschillende landen, ook niet EEG-landen.
Nog opgemerkt kan worden, dat voor landen, die niet behoren tot de EEG
of hiermee geassocieerd zijn, invoerrechten worden geheven. De grootte
hangt af van de soort olieprodukt (1,5-7%), de opbrengst komt geheel
ten goede van de EEG [29].
Een ontwikkeling van de laatste jaren is de aanlanding van steeds grotere hoeveelheden LPG op verschillende plaatsen in Nederland, o.a. bij
Vlissingen (TOTAL), Terneuzen (Dow Chemical), Sloegebied (EUROGAS) en
diverse plaatsen in Europoort.
Uitvoer olieprodukten
Ook hier wordt weer onderscheid gemaakt naar soort produkt~ te weten
LPG (0|7), benzines (025), overige lichte destillaten (026), niet-energiedragers (050), midden-destillaten (O31) en zware destillaten (042).
De uitvoer van olieprodukten bestaat voor een klein deel uit heruitvoer;
voor het grootste deel bestaat deze uitvoer echter uit olieprodukten
uit Nederlandse raffinaderijen.
Van de totale produktenexport blijft ongeveer 90% binnen West-Europa,
waarvan weer ongeveer 90% binnen de EEG [26]. Binnen deze grote uitvoer
treden soms snelle en grote verschuivingen op in verband met de balanceringsfunctie, die de Nederlandse raffinaderijen vervullen binnen
Europa.
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Transport olieprodukten
Transport op grotere schaal van olieprodukten vindt plaats middels
lichters (! 2000 ton) of per pijpleiding (van Rotterdam naar Schiphol,
DSM-Limburg en DOW-Terneuzen). Het energieverbruik t.b.v, dit transport
lijkt te verwaarlozen, als activiteit valt dit transport onder proces
OP1.
Opslag olieprodukten
Bij de opslag van produkten zijn betrokken:
- De negen genoemde oliemaatschappijen, zowel ieder apart wat opslag
bij de raffinaderij en depots in het land betreft, als in samenwerking met andere, zoals b.v. bij de Maasvlakte Olie Terminal (MOT)o
- Speciale opslagmaatschappijen, zoals Pakhuismeesteren, Phs Van Ommeren,
Amatex, De Nieuwe Matex, Nederlandse Opslagmij. enz. [ 6 ].
- Onafhankelijke oliehandel.
- ICOVA (Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten) met
een aangelegde voorraad van 560.000 ton olieprodukten, voor crisissituaties. (Kosten verwerkt via een opslag op produkten, [23,13]).
Alle opslagactiviteiten vallen onder proces OP].
Distributie olieprodukten
Distributie heeft slechts betrekking op een beperkt deel van de olieprodukten.
Een aantal soorten gaat direct van aanlandingsterminal of raffinaderij
naar de verbruiker, zoals b.v. nafta, halffabrikaten, grondstof voor
carbon-black en speciale benzines ten behoeve van de chemie, petroleumcokes ten behoeve van cokesfabrieken en vliegtuigbenzine/jet fuels ten
behoeve van luchtvervoer.
Andere soorten olìeprodukten gaan gedeeltelijk via distributie, dit
hangt vaak maar niet altijd samen met de schaal van afname. Geheel via
distributie gaan LPG, motorbenzine en dieselolie ten behoeve van wegtransport, LPG, petroleum en huisbrandolie ten behoeve van gezinshuishoudingen en een deel van de gas/dieselolie en stookolie ten behoeve
van (kleinere) bedrijven.
In de oliesector is het moeilijk de distributie scherp af te bakenen
van de andere activiteiten, zoals raffinage, opslag en transport, vandaar dat ook distributie onder proces OPI gebracht wordt.
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Naast de gebruikelijke BTW-heffingen op alle olieprodukten kent de
oliesector nog de accijnzen op bepaalde olieprodukten, zoals benzine en
dieselolie. De accijnzen komen dus voornamelijk voor bij de olieprodukten t.b.v, wegvervoer.
Het energieverbruik van het distributiesysteem is niet te verwaarlozen
ten opzichte van de gedistribueerde hoeveelheden. Dit geldt vooral voor
de produkten welke in kleine hoeveelheden worden afgeleverd per tankwagen
zoals huisbrandolie, een deel van de stookolie, benzine, een deel van
het LPG (pomp) en dieselolie.
In de gebruikelijke energiestatistieken valt dit verbruik echter, evenals in dit model, onder ’,Transport" (goederenvervoer over~de weg~ per
spoor of over het water).

Het binnenlands verbruik van "niet-energiedragers" wordt, bij gebrek
aan gedetailleerde gegevens, verondersteld plaats te vinden bij Overige
Verbruikers (052, bitumen t.b.v, de wegenbouw), bij Transport (063, deel
van de smeerolie/vetten) en in de Industrie (049, rest van smeerolie/
vetten, speciale benzines, etc.).
Het binnenlands verbruik van benzines is geheel t.b.v. Transport (022).
Voor lichte destillaten exclusief benzines is de chemische industrie
verreweg de grootste verbruiker (024, vnl. nafta), verder kunnen nog
genoemd worden Gezinshuishoudingen (028, vnl. petroleum) en Overige
Verbruikers (027, petroleum).
LPG en M D (gas/diesel/llchte stookolle) kunnen naar alle binnenlandse
verbruikersgroepen gaan, inclusief elektriciteitseentrales.
ZD (stookolie/petroleumcokes) gaan alleen naar de industrie (040 en
041), Overige Verbruikers (043) enelektriciteitscentrales (044), niet
naar Gezinshuishoudingen of Transport (binnenvaart).
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3.2.3. Subsector Kolen
De subseetor Kolen omvat de vaste brandstoffen-voorzíening: momenteel
ongeveer 6% van het binnenlands energieverbruik [5]. De tamelijk uitgebreide modellering van deze subsector is dan ook minder gebaseerd op de
huidige omvang van het verbruik van vaste brandstoffen, maar meer op de
mogelijke ontwikkelingen in de toekomst, waarbij een aandeel in het
binnenlands verhruik van meer dan 20% verwacht wordt [30].
In principe kunnen bij vaste brandstoffen veel verschillende soorten
kolen en kolenprodukten onderscheiden worden. Kolen kunnen b.v. ingedeeld
worden naar criteria, zoals:
- verbrandingswaarde (14-38 MJ/kg, van bruinkool tot antraciet);
- asgehalte (3-20%);
- vluchtige bestanddelen (2-50%);
- zwavelgehalte (0,2-10%);
- gebonden vocht (0-50%) [30].
die niet noodzakelìjkerwijze met elkaar samenhangen.
In het model worden slechts de volgende groepen vaste brandstoffen meegenomen:
- vergassingskolen;
- ketel- of stoomkolen;

kolen

- metallurgische- of cokeskolen;
- steenkooleokes.
Me~allurgische- of cokeskolen onderscheiden zich van andere kolen door
hun specifieke samenstelling, die ze geschikt maakt voor omzetting in
~okes, die weer nodig is bij de produktie van ruwijzer. In tegenstelling
tot ketelkolen zijn cokeskolen moeilijk of niet te vervangen door olieprodukten, hetgeen, in samenhang met he~ beperktere aantal voorkomens in
de wereld heeft geleid tot hogere prijzen dan geldend voor ketelkolen
en een mereldkolenhandel die voornamelijk bestaat (tot nog toe) uit hande! in cokeskolen,
Vergassingskolen en ketel- of stoomkolen worden hier alleen nader onderscheiden i.v.m, de verschillende gebruiksdoelen; in principe zijn ze substitueerbaar hoewel sommige vergassingsprocessen en sommige directe verbrandingsprocessen wèl bepaalde specifieke eisen stellen aan de soort
kolen.

- 67 K16

~ BI

K6

IN KI

K29
K 39

~[’-~’~1 K25

~ U!
OV

K7
K 41

/KM2
C31 ~

K27

D

K ,~2
K44 ~" BU
K24 ¯
’~ C
K43

IN

K4

K5

K13
Kll

/
KI;
( cokes’,

~45 (petr.cokes)

KM4
K17
(cokes)

IN

WI

ì K34
K35
K36

K37

K38

--- BI

=- OI
uI
,- G

- 68 -

Als enig afgeleid kolenprodukt wordt cokes op basis van steenkool in
het model opgenomen.
De relatief kleine hoeveelheden "overige vaste brandstoffen", zoals
bruinkool, bruinkooleokes en briketten vallen in het model onder ketelkolen.

De volgende activiteiten vinden plaats in deze subsector:
- invoer/overslag/uitvoer (processen KPI, KP2 en KP9);
- cokesproduktie (proces KP3);
- kolentransport binnenland (KP5, KP7 en KPI0 t/m ]4).
In de toekomst kunnen eventueel plaatsvinden:
- kolenwinning (proces KP4);
- kolenliquifactie (KP6);
- kolenvergassing - ondergronds (KP8) (zie figuur 3.5.).
Bovengrondse kolenvergassingsprocessen zijn ondergebracht in de subsector Gas (toboV. de gasvoorziening) of in de subsector Industrie van de
Vraagsector (industriële vergas~ing). Verbranden van ~ndere vaste brandstoffen, zoals hout (afval) valt onder warmtewinning (zie 3.2.5. of 3.3.1,).
I~_nvoer/overslagiuitvoer (processen KPI, KP2 en KP9~
Bij de invoer, overslag en uitvoer van vaste brandstoffen wordt in het
model onderscheid gemaakt tussen:
- cokes (stroom K9, proces KPg);
- cokeskolen (stroom K4, proces KP2);
- andere vaste brandstoffen, nu vooral ketelkolen, in de toekomst ook
vergassingskolen (stroom KI, proces KPI).
in verband met verschillen in prijs, land van herkomst, aanlandingsplaats, bestermning en gebruiksmogelijkheden~
De overslagactiviteiten vinden niet alleen plaats t.b.v, invoer of uitvoer, maar ook voor een belangrijk deel t.b.v, doorvoer van vaste brandstoffen.
De totale overslag, dus inclusief die t.b.v, doorvoer, in Nederlandse zeehavens bedraagt op dit moment ongeveer 13 mln~ ton per jaar. Als ervan
uitgegaan wordt dat overslaginstallaties voor ertsen ook geschikt zijn
voor kolen dan zou ongeveer 40 mln. ton overgeslagen kunnen worden [30].
Gezien de ontwikkelingen op de internationale kolenmarkt en de gunstige
positie van Nederland in het internationale handelsverkeer lijkt een toename van de overslagcapaciteit tot 60-80 mln. ton in 2000 mogelijk [32].
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Uitbreidingsplannen bestaan reeds voor Amsterdam en Rotterdam, bijv. de
Maasvlakte Coal Terminal, 6 mln. ton’jaar in 1983, later mogelijk zelfs
24 mln. ton/jaar [31]. Deze huidige overslagcapaciteit staat nog steeds
voor het grootste deel (2/3) ten dienste van overslag van cokeskolen,
daarna volgt overslag van ketelkolen terwijl overslag van cokes nauwelijks meetelt. De toename van de overslagcapaciteit zal echter geheel
dienen voor de overslag van ketel/vergassingskolen, waarvan het relatieve aandeel dus sterk zal stijgen.
Ketel/vergassingskolen (proces KPI)
Aanvoer van ketel- of vergassingskolen vindt zo goed als geheel plaats
m,b.v, zeeschepen, Rotterdam en ook Amsterdam zijn daarbij de belangrijkste havens. De kolen zijn hoofdz~kelijk afkomstig uit Australië,
Polen, Zuid-Afrika en de USA. In de toekomst kunnen ze ook komen uit
Canada, Engeland, Columbia of China. Prijzen verschillen soms sterk
naar land van herkomst, ook als rekening wordt gehouden met de verschillen in kwaliteit en transportafstanden.
Het merendeel van deze aangevoerde kolen wordt m.b.v, kleinere zeeschepen
of binnenvaartschepen doorgevoerd naar ander~ Europese landen, deze hoeveelheden worden niet beschouwd in het model°
Van de niet-doorgevoerde kolen (streom KI) wordt echter ook nog een deel
(stroom K29) heruitgevoerd, na in het Nederlands economisch verkeer te
zijn geweest.
Hoewel geen eigen mijnbouw meer bestaat, is de invoer dus niet noodzakelijkerwijze gelijk aan het bínnenlands verbruik. De heruitvoer is, net
als de doorvoer, gericht op Europa, met name Dnitsland in België [32].
De overslagactiviteiten bestaan uit het lossen van zeeschepen van 60~000100.000 ton, en in de toekomst mogelijk zelfs 200~000 ton, m.b.v, elektrisch aangedreven grijperkranen tot 85 ton capaciteit en het laden,
eventueel via een opslagfase, van kleinere zeeschepen, lichters of treihen m.bov, transportbandeno
Het energieverbruik t.b.v, overslag is relatief klein t.o.v, de energie
in de overgeslagen kolen (ca. I kW~ per ton, E33]) maar deze energie vormt
wel een belangrijk deel van de overslagkosten.
Sinds kort wordt de mogelijkheid onderzocht om schepen sneller
en met de helft minder energieverbruik te lossen dom.v, menging van ko-o
len met water en verpompen via korte leidingen op het terminalterrein
~3]. Wordt dit op grote schaal ingevoerd, dan zal dit in het model lei-
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den tot een andere specifieatie van de procesparameters van het overslagproces.
Onder proces KPI valt ook het transport naar verbruikers vlakbij de
overslagterminal of gelegen aan diep water, zoals sommige eentrales
(stroom K24)~ sommige vergassingsinstallaties (stromen K]8, K19 en
K]6) en, eventueel in de toekomst, bunkerende schepen (stroom K44).
Ook valt onder proces KPI opslag van ketel/vergassingskolen bij de terminals i.v.m, het opvangen van schommelingen in het afnamepatroon t.g.v.
seizoens- of conjunctuurinvloeden en het beperken van de opslag bij de
kolenverbruiker. Strategische voorraden, zoal~ bij olie, zijn niet vereist en ook niet te verwachten, gezien de landen van herkomst van de
kolen. Alleen voor elektriciteitscentrales bestaat, i.v.m, transportonderbrekingen (b.v. ijsgang of stakingen) een voorraad-verplichting
ter grootte van 30 dagen verbruik op het centrale-terrein.
De organisatie van de ketelkolenhandel is tamelijk heterogeen, enkele
grote verbruikers zorgen zelf voor hun kolenaanvoer (b.v. DSM, SEP en
Hoogovens samen via HCF), andere grote verbruikers betrekken kolen
via grote kolenimporteurs zoals SSM Coal (S~~), Al,M, Swarttouw en
SHELL/BP. Kleinere verbruikers in de industrie, dienstensector en gezinshuishoudingen betrekken hun kolen via een tamelijk groot aantal
kleinere importeurs/handelaren, die vaak daarnaast nog andere activiteiten (zoals oli~produktenhandel) uitoefenen.

Cokeskolen (proces KP2)
Bij overslag van cokeskolen, nu nog van groter omvang dan die van ketel/
vergassingskolen, kan onderscheid gemaakt worden in:
- overslag tob.vo doorvoer, deze vindt plaats in de haven van Rotterdam,
waar Duitse cokeskolen overgeslagen worden in schepen met bestemming
Frankrijk en Italië. Deze overslag wordt in het model niet meegenomen;
- overslag t.b.v, invoer, deze vindt voornamelijk plaats in de havens
van Terneuzen en IJmuiden, waar de twee Nederlandse cokesfabrieken
zijn gevestigd.
Proces KP2 omvat alleen de overslageapaciteiten t.b.v, invoer, inclusief het transport naar de vlakbij de overslagterminal gelegen cokesfabriéken. Technisch gezien versehilt het overslagproees niet van dat
van ketel/vergassingskolen. Uitvoer van cokeskolen is te verwaarlozen [32].
De cokeskolen zijn voornamelijk afkomstig uit Amerika, Australië en
Duitsland en zijn zo goed als geheel bestemd voor omzetting in cokes
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in de twee Nederlandse cokesfabrieken. De invoer geschiedt voor het
grootste deel met (kleinere) zeeschepen, maar een deel wordt per trein
aangevoerd (uit Duitsland, t.b.v, de cokesfabriek van de Hoogovens in
IJmuiden). De prijzen van cokeskolen liggen in het algemeen een factor
1,5 boven die van ketel/vergassingskolen i.v.m, de relatieve schaarste
in de wereld van deze soort kolen bij een moeilijk substitueerbare toepassing [32].
De organisatie van de cokeskolenhandel is tamelijk eenvoudig, in het
algemeen voorzien eokesfabrieken in hun behoefte middels langlopende
contracten met buitenlandse producenten van cokeskolen zonder tussenkomst van derden.

Cokesoversla$ (proces KP9)
Het binnenlands verbruik van cokes vindt zo goed als geheel plaats bij
de Hoogovens in IJmuiden (Basis Industrie, stroom K34). Dit cokesverbruik
staat in een ongeveer vaste verhouding tot de produktie van ruwijzer,
de cokes komt grotendeels uit de eigen cokesfabriek van de Hoogovens
(stroom K]4), daarnaast wordt ook nog een deel ingevoerd (stroom K15).
De uitvoer van cokes (stroom K36) is voor een groot deel afkomstig
uit produktie (stroom K17) van de cokesfabriek in Zeeland, de rest
is heruitvoer van ingevoerde cokes. Zowel invoer als uitvoer van
cokes komen voor het grootste deel op rekening van Europese landen [32].
Het overslagproces is in principe hetzelfde als bij overslag van kolen,
de overslag t.b0v, invoer of uitvoer is, evenals die van cokeskolen (KP2)
geeoncentreerd in de havens van Terneuzen en IJmuiden, waar de cokesfabrieken staan.
Transport van of naar de cokesfabrieken valt ook onder proces KP9.
De prijs van cokes is min of meer gekoppeld aan die van cokeskolen i.v.m.
het grote aandeel van cokeskolen in de kosten van cokesproduktie.

Cokesproduktie (proces (KP3)

In cokesfabrieken wordt uit een bepaalde soort kolen, de z.g. cokeskolen (stroom K5), cokes geprodueeerd, welke voornamelijk bestemd is
voor de hoogovens.
Behalve cokeskolen wordt ook nog een kleine hoeveelheid petroleumcokes,
een residu van het raffinageproces, in de cokesfabrieken verwerkt
(stroom 045).
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Naast cokes (stroom K12) wordt in de eokesfabrieken ook een hoeveelheid cokesgas (stroom K13) geproduceerd, met ongeveer de helft van de
verbrandingswaarde van aardgas.
De hoeveelheid gas staat in een vaste verhouding (allocatiefactor KMI)
tot de cokesproduktie.
Het niet zelf verbruikte cokesgas wordt nu gedeeltelijk verstookt in
elektriciteitsoentrales, gedeeltelijk verbruikt in de chemlsche industrie (kunstmest). De mutatieverliezen van de cokesfabrieken bedragen
ongeveer 15% van de input [5].
In Nederland staan twee eokesfabrieken, n.l. [34]:
- Hoogovens, IJmuiden, capaciteit 2,5 mln. ton/jaar~
- ACZ, Sluiskil/Terneuzen, capaciteit 0,5 mln. ton/jaar;
De eerste werkt geheel voor de hoogovens (via allocatiefactor KM4 en
stroom K14 gemodelleerd), de tweede voert zijn produktie geheel uit
(via stroo~ K17 en allocatiefactor KM5 gemodelleerd).
Kolentransport binnenland (processen KP5, KP7, KP]O t/m 14)
Binnenlands kolentransport kan plaatsvinden middels:
- transportband, korte afstanden;
- vrachtwagen, plaatselijk, kleine hoeveelheden (20ton);
- trein, landelijk, grotere hoeveelheden (1500 ~on);
- binnenvaart, landelijk, grote hoeveelheden, (10.000 ton);
- pijpleiding, zeer grote hoeveelheden, nog niet gerealiseerd.
De kolen worden onderscheiden in cokeskolen, ketelkolen en vergassingskolen.
Transport van cokeskolen valt onder het overslagproces KP9 omdat de
grootste ~erbruikers, de cokesfabrieken, vlakbij de terminal zijn gelegen. Om dezelfde reden geldt dat transport van vergassingskolen is
inbegrepen in het overslagproces (KPI), uitgezonderd transport van vergassingskolen naar regionale kolenvergassingsinstallaties, dat onder
proces KP5 valt.
Daarentegen wordt verondersteld, dat alle ketelkolen behalve die voor
grote kolencentrales, na overslag nog een transportproces doorlopen
alvorens bij de verbruiker te komen. Onder deze transportprocessen
(IiP7 en KPI0 t/m 14) kunnen ook kolenveredelingsac~iviteiten gebracht
worden, die de kolen geschikter maken voor de (kleinere) gebruikers.
Hierbij valt te denken aan poederkoolbereiding en eventueel mengen met
toeslagstoffen t.b.v, milieuvriendelijke verbranding in wervelbedketels
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of ~erlaging van het zwavelgehalte d.m.v, fysische wassing [35].
Als alleen transport plaatsvindt hebben de processen een rendement van
meer dan 99,9% omdat de enige (kolen-)verliezen dan bestaan uit wegwaaien van kolenstof tijdens het transport. De t.b.v, kolentransport
verbruikte elektriciteit of motorbrandstof is ondergebracht bij het
verbruik van de subsector Transport van de Vraagsector.
Worden ook andere bewerkingen dan transport onder deze processen gebracht,
dan zal dit tot uiting komen in een gewijzigde specificatie van de proeesparameters (rendement, kosten, investeringen).
Op dit moment zijn alle kolenstromen via deze transportprocessen nog relatief klein (KP~3 en KP14), klein en nog steeds dalend (KP7 en KP12)
of ze komen nog niet voor (lIP10 en KP11). Bij kolen t.b.v, gezinshuishoudingen en t.b.v, overige verbruikers valt onder de transportprocessen ook de distributie door en opslag bij de ongeveer 100 lokale kolenhandelaren, verenigd in de NOVOK (Nederlandse Vereniging Van Olie- en
Kolenhandelaren) o
In de toekomst zal naar verwachting echter het grootste deel van de
ketelkolen, die niet naar de openbare elektrieiteitscentrales ~aan,
in de industrie afgezet worden (stromen K31 en K33) [30].
Het transport kan op eerder genoemde verschillende manieren gerealiseerd
worden, waarbij bij de keuze sterk meespelen:
- de grootte van het verbruik;
- eventuele aanwezige elusters van kleinere verbruikers;
- opslagmogelijkheden bij de verbruiker;
- de infrastructuur (waterwegen, treinverbindingen);

Als toepassingsmogelijkheden kunnen genoemd worden:
- directe ondervuring bij individuele grote verbruikers

(inel. W/K);

- indirecte ondervuring bij individuele grote verbruikers via vergassing;
- grondstofvoorzíening bij individuele grote verbruikers via vergassing;
- centrale ondervuring bij clusters van kleinere verbruikers, die ieder
stoom en eventueel elektriciteit afnemen;
- centrale indireete ondervuring bij clusters van kleinere verbruikers
via vergassing waarbij iedere verbruiker gas, stoom of eventueel
elektriciteit afneemt;
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- centrale voorbehandeling van kolen (poederkoolbereiding, toeslagstoffen i.v.m, milieu-uitstootbeperking) en directe verbranding bij
individuele verbruikers in de omgeving.
Bij deze mogelijkheden wordt of gèèn apart transportproees verondersteld (industriële kolenvergassing, str~om K~6) of een weinig kostbaar
transportproces n.l.m.b.v, binnenscheepvaart (max. 10.000t/transport)
(proces ~P14). Voor niet aan goed vaarwater gelegen industrieën of kleinere individuele industrieën bestaat de mogelijkheid van aanvoer per
trein (eventueel na landelijke/regionale voorbehandeling), t.b.v, gebruik als directe ondervuring (proces KP13).
Voor nog kleinere energieverbruikers verspreid over het land ~ijkt een
~oename van het gebruik van kolen in de vorm van landelijk geproduceerd
en via de openbare gasvoorziening getran~sporteerd kolengas te zullen
plaatsvinden (zie subsector Gas).
Kolenwinning (proces KP4)
Onder dit proces KP4 vallen alle eventueel in de toekomst te ondernemen
activiteiten op het gebied van kolenwinning, anders dan door ondergrondse vergassing. Hierbij valt in eerste instantie te denken aan eonventionele winning met toepassing van nieuwe rationele mijnbou~~~ethoden
[36]. Ook voorgesteld is winning van Limburgse kolen (Beatrix-concessie)
vanuit een bij de grens gelegen Duitse mijn.
De geproduceerde kolen worden verondersteld alleen geschikt te zijn voor
verbranding of vergassing, niet voor het maken van cokes.
Hoewel uit kostenoverwegingen waarschijnlijk duurder dan ingevoerde kolen
wordt deze optie toch meegenomen op grond van andere overwegingen, zoals
betalingsbalans, werkgelegenheid en kleinere afhankelijkheid van het
buitenland.
De bij de kolenwinning benodigde elektriciteit kan zèlf opgewekt worden
(mob~v. kolen uit eigen mijn) of aangekocht.
In het eerste geval zit het elektriciteitsverbruik verwerkt in het winningsrendement, in het tweede geval is het winningsrendement ongeveer I
doch wordt het z.g. eigen verbruik van elektriciteit door de Energiesector (stroom C3~) gekoppeld aan de kolenwinning (stroom K7) middels een
allocatlefactor (KM2).
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Kolenliquefactie (~roces KP6)
~oewelkolenliquefactie tot de eeuwisseling geen erg waarschijnlijke
ontwikkeling lijkt voor Nederland, is dit proces toch als optie opgenomen, echter wel met als uitgangspunt, dat hoofdzakelijk hoogwaardige
vloeibare koolwaterstoffen worden geprodueeerd t.b.v, transport [70].
Omzetting van kolen in vloeibare stookbrandstoffen zal, indien dit al
gebeurt, niet in Nederland plaatsvinden, maar in het land waar de kolen vandaan komen. Vloeíbare produkten kan men verkrijgen [30, 73]:
- via de vergassingsroute (SASOL, Zuid-Afrika, gerealiseerd);
- via hydrogenering, toevoegen van w~terstof (in ontwikkeling);
- via p~rolyse (nog in beginfase).
Liquefactie gaat gepaard met grote mutatieverliezen; als alle hijprodnkten (teer, e.d.) meegerekend worden ligt het rendement rond de
50% [37, 70, 72]. Eventuele methanolproduktie t,b.v, de chemie m.b.v.
kolengas~ dat afkomstig is uit een kolenvergassingsproces van de Gasunie,
wordt gezien als verbruik van kolengas door de chemie.
Kol~e~versass~~n$-~nderg~onds (proces KP8)
De totale voorraden steenkool onder Nederland zijn dermate omvangrijk
(in de orde van 1000 mld. ton [38]), dat op langere termijn de mogelijkheden om deze kolen te benutten zeker tot ontwikkeling zullen komen.
Hierbij is ondergrondse kolenvergassi~g één van de opties~ Voor Nederland
lijkt ondergrondse kolenvergassing echter later te realiseren dan elders
op de wereld; de huidige proefprojecten richten zich op de juist niet
onder Nederland aanwezige dikke kolenlagen op geringe diepte. Wel zou
bij ondergrondse kolenvergassing in Nederland een hoger rendement geh~ald
kunnen worden i.v.m, de hogere toelaathare drukken~ maar het boren van
gaten is veel duurder en moeilijker in de sterk gebroken dunne kolenlagen
onder Nederland.
Het verkregen kolengas moet eerst gezuiverd worden; bij de vermoedelijk
!~ge verhrandingswaarde ($ MJ/m3) is transport over langere afstanden
niet zo aantrekkelijk en ligt elektriciteitsproduktie bij de vindplaats
voor de hand [39]~
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3.2.4. Subsector Elektriciteit
Het belang van de subsector Elektriciteit kan moeilijk afgemeten worden
aan het (toekomstig) aandeel van deze subsector in het TVB (Totaal Verbruik Binnenland = winning + invoer - uitvoer), zoals voor gas, olie en
kolen is gedaan.
Een eerste reden is, dat elektriciteit een hoogwaardiger energiedrager
is dan kolen, olie of gas vanwege z’n grote aantal directe gebruiksmogelijkheden (licht, kracht, warmte), hoge rendement bij omzettingen, ontbreken van milieu-belasting bij toepassing, zeer goede regelbaarheid,
grote veiligheid, etc. Een bepaalde hoeveelheid energie in de vorm van
elektriciteit is dus t.a.v, de meeste toepassingen meer "waard" dan
eenzelfde hoeveelheid energie in de vorm van fossiele brandstoffen.
Een tweede reden, samenhangend met de eerste, is het sterk intermediaire
karakter van deze subsector, d.w~z, dat inputs grotendeels uit andere
subsectoren afkomstig zijn en niet uit invoer of winning (waterkracht,
wind en kernenergie).
Dit omzetten ten koste van grote mutatieverliezen van inputs uit andere
subsectoren is te rechtvaardigen in het licht van de hie~boven aangegeven grotere waarde van de energiedrager elektriciteit.
Het belang van de elektriciteits-subsector kan wel op een andere Wijze
aangegeven worden, namelijk met het deel van het TVB, dat in deze subsector ingezet wordt t.b.v, elektriciteitsproduktieo Dit aandeel is
historisch gezien voortdurend gestegen ~n bedraagt momenteel ongeveer
20~ [5].
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In vergelijking met de hiervoor besehreven subsectoren heeft de subsector
Elektriciteit als geheel de volgende bijzondere kenmerken:
- zeer klein aantal produkten, n.l. alleen elektriciteit en warmte, waarvan elektriciteit nog te onderscheiden in hoog/midden- en laagspanning~
- weinig of geen substitutiemogelijkheden met andere energiedragers voor
een groot aantal toepassingen
- monopolistisehe structuur, de elektriciteitsgebruiker kan niet kiezen
uit méérdere leveranciers (hoogstens zelf elektriciteit opwekken)
- van elektriciteit kan (nog) geen voorraad sangelegd worden, zoals mogelijk is voor kolen, olie en gas, zodat naast de gevraagde hoeveelheid
energie in een bepaalde periode ook de grootte en variatie van het gevraagde vermogen een zeer belangrijke rol speelt.
De bestaande activiteiten in deze subsector worden onderscheiden in:
- elektriciteitsproduktie (processen CPI, CP2, CP3, CP5, cp6 en CP9)
- elektriciteit + warmte produktie en transport (processen DPI en DP5)
- elektriciteitstransport (CP7) en - distributie (CP8)
- elektriciteitsinvoer (stroom C15) (zie figuren 3.6. en 3.7.)
Als eventuele toekomstige activiteiten zijn opgenomen:
- elektriciteitsproduktie m,b.v, windturbines (proces CP4)
- elektriciteit + warmte produktie (en transport) m.b.v, nieuwe systemen
of met kolen als input (processen DP2, DP3 en DP4)
- elektrieiteitsinvoer bij gegarandeerd vermogen (proces CPI0)
Niet onder deze subsector valt het produceren van elektriciteit door
zelfopwekkers in de Vraagsector (industriële W/K - installaties, particuliere windmolens) of andere subsectoren Van de Energiesector (zelfopwekking in raffinaderijen en cokesfabrieken). Wel valt elektriciteitsproduktie bij openbare vuilverbrandingsinstallaties (proces CP9) onder deze
subsector.
Niet opgenomen zijn elektriciteitsproduktie d.m.v, benutting van zonneenergie (zonnecentrales of fotovoltalsche cellen), waterkracht (rivier
de Maas) of getijden (0os~ersehelde)~ of elektriciteitsproduktie in kweekreactoren,~ kernfusie-installaties of brandstofcellen.
Deze subsector dekt dus de z.g. "openbare elektriciteitsvoorziening".
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E~ektriciteitsvoorziening~ algemeen [40]
Van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland wordt momenteel ongeveer 90% via de openbare voorzlening ~eleverd. De overige 10% wordt
zelf opgewekt in de industrieën en, voor een klein deel, bij raffinaderijen en cokesfabrieken.
Bij de openbare voorziening zijn 92 elektriciteitsbedrijven betrokken, te
weten:
- 3 produktiebedrijven
- |3 produktie/distributiebedrijven
- 74 distributiebedrijven
- 2 samenwerkingsverbanden (SEP en EZH), waarin meerdere produktieen/of distributiebedrijven deelnemen
De 74 distributiebedrijven nemen slechts ongeveer 25% van de totale
levering door openbare bedrijven voor hun rekening. Deze elektriciteit
wordt betrokken van de produktie/distributiebedrijven.
De produktie/distributiebedrijven nemen de overige 75% van de levering
via het openbare net voor hun rekening. Daarnaast verzorgen zij zo goed
als de gehele elektriciteitsproduktie t.b.v, de openbare voorziening,
de (kleine) rest komt uit invoer of van zelfopwekkers (vnl. vuilverbranding),
die aan het openbare net leveren.
Elektriciteits~roduktie ~~rocessen CP] t/m 6 en CP9 en CP]0).
In het hiernavolgende wordt alleen het produktie-gedeelte van de openbare elektriciteitsvoorziening beschouwd~ Dit bestaat dus uit drie produktiebedrijven (GKN-Dodewaard, GT-eentrale Delft en PEGUS-Utrecht) en
het produktiedeel van de ]3 produktie/distributiebedrijven.
Organisatorische aspecte~
De kleinste technisch-organisatorische eenheid in de elektriciteitsproduktie wordt gevormd door de opwekeenheid. Deze wordt gekenmerkt door
een bepaald ontwerp (bruto)vermogen, een rendement, vaste en variabele
kosten, brandstofmogelijkheden, opstartsnelheid, enz. Het aantal eenheden bedraagt momenteel ongeveer I]0 voor geheel Nederland ([4]], 86/87).
Een aantal eenheden op een aaneen~esloten terrein vormen tezamen een
centrale, welke aangesloten is op het landelijke koppelnet (220/380 kV)
en/of de lokale distributienetten (50/110/150 kV).
In Nederland staan nu 37 centrales.
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Eén of meer centrales vormen tezamen een produktiebedrijf, in totaal op
dit ogenblik 16 stuks~ Van deze zijn 15 weer een onderdeel van een
economisch-bestuurlijke eenheid, in handen van de provinciale (9) of
gemeentelijke overheid (6)~
De provinciale bedrijven houden zich ook bezig met elektriciteitsdistributie, verhuur van apparatuur en soms w~rmtedistributie~ de gemeen~
tebedrijven houden zich daarnaast ook nog bezig met gas en/of waterdistributie.
Het produktiebedrijf GKN-Dodewaard wordt door de andere bedrijven beheerd.
Alle provincies hebben een provinciaal elektriciteitàbedrijf, behalve
Drente (verzorgd vanuit andere provincies) en Zuid-Holland, waar vijf
gemeentelijke bedrijven de produktie verzorgen. In de provincie NoordHolland is naast het provinciale bedrijf nog het gemeente energie bedrijf Amsterdam actief, en tot voor kort ook nog een apart bedrijf op
Texel (N.Vo Texelstroom).
De vijf produktie/distributiebedrijven in Zuid-Holland werken samen in
het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) [42].
De provinciale en gemeentelijke bedrijven werken samen in de SEP (Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven), dat het landelijk koppelnet
beheert, de in- en uitvoer van elektriciteit regelt en zorgt voor verrekening van onderlinge leveringen door de aangesloten bedrijven° Ten
behoeve van deze verrekening wordt door de SEP voor elke opwekeenheid
het vermogen bepaald en een elektriciteitsplan opgesteld, waarin o.a.
afstoot en uitbreiding van produktievermogen vermeld staan [43].
De hoeveelheid beschikbaar produktievermogen respectievelijk beschikbare
hoeveelheid elektriciteit van een bedrijf bestaat uit:
- Netto vermogen/netto produktie van de eigen centrales (+)
- Aandeel in vermogen/produktie van GKN-Dodewaard (+)
- Volgens contract beschikbaar~~vermogen/produktie bij een zusterbedrijf
(+) of beschikbaar gesteld aan een zusterbedrijf (-)
- Bijdrage van zelfopwekkers aan de openbare voorziening in het leveringsgebied van het bedrijf (+)
- Vermogen/produktie t.b.v, algemeen bedrijfsverbruik (-)
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Sommatie van deze hoeveelheden over de l~ provineiale- of gemeentelijke
bedrijven levert het in Neder~and ter beschikking staande vermogen resp~
elektriciteitsproduktie.ten behoeve van de openbare voorziening.
Hierbij moet soms nog een correctie toegepast worden ioV.m, centractueel
aan het buitenland ter beschikking gesteld vermogen, zoals in het geval
van de PLEM aan de RWE in Duitsland.
Een ander geval betreft in de toekomst door Duitsland ter beschikking
te stellen produktievermogen en te leveren ~elektriciteit in het kader
van de z.g. ’~Spierenburg" onderhandelingen over aanpassing voor de gasprijzen (zie invoer).
Elektriciteitsproduktie, technisch-economische aspecten
De eigenlijke elektrieiteitsproduktie vindt momenteel plaats in opwekeenheden van de volgende typen en grootten:
- Stoomketel-stoomturbine-generator, 50-600 MWe
- Gasturbine-generator~ 15-50 MWe
- Dieselmotor-generator, ca. 0,5 MW (eilanden)
- Gasturbine + stoomketel/turbine (STEG) 50/100/300 MWe
- Kernreactor-stoomturbine-generator, 50/500 MWe
De meeste eenheden zijn geschikt voor het verstoken van meer dan één
soort brandstof (dual-firing).
In het algemeen wordt voor de eenheden een economische levensduur van
15 jaar en een technische levensduur van 25 jaar aangehouden, Tijdens
z’n levensduur kan een eenheid rond de 100.000 draaiuren maken, meestal
het grootste deel in de eerste 15 jaar. De beschikbaarheid van de eenheden varieert per type, per grootte-klasse en naar leeftijd, maar ligt
voor de meeste eenheden tussen de 80 en 90% (afgezien van het niet inzetten van de eenheden om andere redenen~), De niet-beschikbaarheid kan
voorzien (revisie) of onvoorzien (storingen) van aard zijn, gemiddeld
resp. ongeveer 7 en ~1% [44].
Alle eenheden zijn onderling gekoppeld via het landelijk koppelnet en
koppelingen op regionaal niveau.(uitgezonderd de eenheden op de eilanden
Texel en Vlieland)~
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Omdat voorraadvorming niet mogelijk is, moeten de produktie-eenheden op
elk moment aan de vraag naar elektriciteit voldoen. Deze vraag varieert
ster~ per etmaal, weekdag en seizoen, het jaarlijkse minimum is iets meer
dan een derde van het jaarlijkse ma~imum~ [42]~ Dit vereist een opgesteld
vermogen, dat op elk moment minstens even groot is als de maximaal voorkomende vraag. Daarnaast is reservevermogen nodig, om voorziene en onvoorziene uitval van eenheden op te vangen. Dit reservevermogen kan, voor
de onvoorziene uitval, bestaan uit een aantal parallel geschakelde
eenheden , die wat onder hun nominale vermogen werken, en uit oude eenheden voor de voorziene uitval. Door de aanleg van een landelijk koppelnet is het mogelijk geworden met minder reservevermogen te volstaan
t.o.v, de vroegere situatie met op zichzelf staande eentrales.
Bovendien heeft dit tot gevolg gehad, dat nu alleen rekening hoeft te
worden gehouden met de landelijke maximale belasting i.p.v, met de iets
hogere som van de maximale belastingen per leveringsgebied.
De sterke toename van het aantal en de grootte van de opwekeenheden en
de mogelijkheid van transport bij steeds hogere spanningen (minder verliezen) heeft geleid tot verplaatsen van het produktievermogen van de
stadscentra naar het platteland, waarbij de aanwezigheid van voldoende
koelwater het belangrijkste plaatskenze criterium is geweest.
Die sterke toename van de eenheidsgrootte, van + 30 naar + 600 MW in de
periode ~950-1975, heeft enerzijds geleid tot een steeds hoger rendement
tegen zelfs lagere investeringen per kW, anderzijds tot minder flexibel
in te zetten eenheden, vanwege de toenemende technische complexiteit
van de installatie.
Bij de constante en sterke groei van maximale Delasting en elektriciteitsverbruik hebben bovengenoemde effecten geleid tot het indelen van het
produktievermogen in leeftijdsgroepen met ieder een bepaalde func~ie in
de elektriciteitsproduktie,
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Functie
- Basislast, de belasting

Eenheden
Nieuwste eenheden met hoog rende-

(gevraagd produktiever-

ment, hoogste vaste kosten en

mogen), die > 6000 uur

weinig flexibel (stoppen hoogstens

per jaar aanwezig is (dus

in het weekend i.v.m, lange op-

het gehele etmaal, de

starttijden).

meeste dagen van het jaar).
- Middenlast, de belasting

Oudere eenheden (gaan alleen voor

die ~000-6000 uur per jaar

minimaal 6-10 uur in of uit be-

aanwezig is (overdag wel,

drijf).

’s nachts niet).
- Pieklast, de belasting die

- Oudste eenheden, laag rendement,

< 1000 uur per jaar aanwezig

lage vaste kosten (afgeschreven~)

is (alleen de ochtend en

snel in/uit te schakelen. (dage-

avondpiek op de werkdagen)~

lijks 2 x in/uit bedrijf voor enkele uren).

- Reserve

- Verdiseonteerd in draaiende eenheden voor de korte termijn, op
langere termijn oudste eenheden
(alleen in de winter ingezet)

In de loop der jaren, maar voora sinds ~974 is deze koppeling tussen
leeftijd van de eenheden en belastingfunctie minder vanzelfsprekend geworden.
De volgende factoren spelen hierbij een rol:
a. Het verschíl in rendement tussen de nieuwste en oudere eenheden wordt
steeds kleiner, doordat verdere rendementsverbetering steeds moeilijker te verwezenlijken wordt. Rendementsverschillen worden dus een
minder sterk keuze-criterium.
b. De huidige en toekomstige oudste eenheden zijn minder geschikt dan de
vroegere oudste eenheden om de midden- en pleklastfunctie te vervullen,
omdat ze minder snel op te starten of uit te schakelen zijn.
e. De relatieve toename van het basislast-deel in de geleverde elektriciteit in voorbije jaren (maximale belasting minder snel gegroeid dan
de gemiddelde belasting) lijkt tot staan gekomen. Verwacht wordt voor
de toekomst zelfs een relatieve afname, o.a. in verband met meer
zelfopwekkíng bij grote, continu draaiende bedríjven (~~ 84/85 [4]]).
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d. Door de sinds 1974 stagnerende groei van de maximale belasting en de
doorgaande vervanging van meerdere kleine oude eenheden door een
grote nieuwe stijgt die gemiddelde eenheidsgrootte t.o.v, de maximale
belasting. Dit heeft consequenties voor het benodigde reservevermogen
en, afhankelijk van de regelbaarheid van nieuwe eenheden, voor de inzetbaarheid naar belastingfunctie.
e. De verbruikte brandstof is een belangrijke~ soms zelfs alles overheersende factor geworden bij de keuze van in te zetten eenheden. Hierbij
spelen niet alleen de prijsverhoudingen tussen kolen, olie en gas een
rol, maar meer nog de beschikbaarheid van de 01ie en het gas.
Deze factoren hebben reeds rond 1970 geleid tot het bouwen van speciale
pieklasteenheden (gasturbines), STEG-eenheden en aangepaste grote eenheden.
De gasturbines voor pieklastbedrijf hoeven, door hun lage vaste kosten,
niet noodzakelijkerwijze zoveel mogelijk uren per jaar te draaien. Het
relatief lage rendement is niet zo van belang vanwege het kleine aandeel
in de elektriciteitsproduktie.
Bijkomende voordelen zijn:
- Overal te plaatsen, geen koelwater nodig
- Korte bouwtijd (3 i~p.v. 6 jaar)
- Weinig schaaleffecten, de eenheidsgrootte kan over een groot gebied
varië~en.
Om deze redenen zijn gasturbines ook gebruikt voor het (tijdelijk) opvangen van problematische netsituaties, door bijvoorbeeld plaatsing bij
grote ~erbruikersconcentraties is een verzwariNg van het net soms te
voorkomen.
De STEG (stoom- en gasturbine) combineert de flexibiliteit van de gasturbine aan het hoge rendement van de moderne stoomturbine-eenheden, wel
ten koste van hogere investeringen per kW vermogen. Door deze eigenschappen
is de STEG zowel inzetbaar voor piek-, midden- of basislast,
Door grote nieuwe eenheden zo te ontwerpen, dat ze zonder veel rendementsverlies op deellast (50-100%) kunnen draaien, vormen ze niet alleen een
gezamelijke "draaiende reserve", maar kunnen ze nu ook een deel van de
midden- en pieklastfunctie vervullen middels op/afregelen.
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Momenteel wordt het probleem van de optimale inzet van verschillende
eenheden naar lastfunetie enerzijds vergemakkelijkt door de grote overcapaciteit aan opgesteld vermogen, anderzijds bemoeilijkt door de brandstoffensituatie. Ondanks deze overcapaciteit en ondanks het geschikt
zijn van bijna alle eenheden voor minstens twee verschillende brandstoffen, zijn prijsverhoudingen en beschikbaarheid van brandstoffen zodanig,
dat een verre van optimaal produktievermogen aanwezig is,
De huidige overcapaciteit verhindert nu juist een aanpassing van het
produktiesysteem aan deze veranderde situatie, d~m~v, het bouwen van
nieuwe eenheden.
Als de overcapaciteit verdwenen zal zijn moet naast de aanpassing aan
de brandstoffensituatie, nog rekening worden gehouden met:
- Een "gat" in de leeftijdsopbouw van het produktievermogen
- De grotere bijdrage aan het openbare net door industriële zelfopwekkers en stadsverwarming, [45] waarschijnlijk concurrerend in basislastfunctie met de kolen- en kerncentrales
- De eenheidsgrootte van kern-eenheden (1000 MW) t.o.v~ de~ niet meer
zo sterk groeiende, maximale belasting, waardoor meer reservevermogen
nodig is om uitval van deze grote eenheid op te vangen (Daar kerneentrales in basislast draaien, geldt dit nog sterker bij minimale belasting)
- De beleidsmaatregelen op het gebied van milieu, die de inzet van eenheden kunnen beperken (afh. van tijdstip, windrichting, smogvorming)
of die reinigingsinstallaties voorschrijven, die de flexibiliteit en
beschikbaarheid van de opwekeenheid beperken [45]
- De onzekere vraagontwikkeling en de lange bouwtijden van grote eenheden, die planning zeer riskant maken
- De inpassing van windenergievermogen in de elektrieiteitsproduktie ([45])
vereist inspelen op een nieuwe factor, n.l, de windsnelheidsvariaties
op korte (minuten), middellange (uren) of lange termijn (dagen).
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Op grond van voorgaande schets van structuur en relevante aspecten van
de openbare elektriciteitsproduktie is gekozen voor het modelleren van
dit systeem m,b.v, de volgende processen en stromen:
(zie figuren 3.6 en 3.7)
- Proces CP| : Conventionele olie/gas-eenheden.
Alle eenheden in centrales van de openbare elektriciteitsproduktiebedrijven, welke niet vallen onder de hierna gedefinieerde processen,
vallen onder proces CP].
Op dit moment vertegenwoordigt dit proces nog het grootste deel van
het totale opgestelde produktievermogen,
Proces CPI omvat voornamelijk olie- en/of gasgestookte eenheden (input
is het grootste deel van 047 resp. G]8), in grootte variërend van ~00
tot 500 MW.
Daarnaast vallen onder dit proces nog enkele bijzondere eenheden, zoals
STEG-eenheden (gasturbine + stoomturbine), gecombineerde drinkwaterbereiding - elektriciteitsproduktie installaties (Terneuzen,Texel),
dieselmotor-eenheden (eilanden) en eenheden die hoogovengas stoken.
Dit hoogovengas (stroom G]5) wordt verstookt in de centrale Velsen
van de PEN en moet afgenomen worden om affakkelen te voorkomen [45].
Vóór 1979 behoorden tot proces CP] ook nog een aantal oude koleneenheden uit de jaren vijftig (Rotterdam, Amsterdam, Hengelo, Zwolle,
etc.), na 1979 is de koleninput van proces CPI (stroom C43) dan ook
verdwenen. Enkele eenheden leveren ook een relatief kleine hoeveelheid
stoom/warm water (stroom C16) aan warmtedistributienetten (UtrechtMerwedekanaal, Rotterdam-Schiehaven en, gepland, Lelystad-Flevo [41]);
deze z.g. aftapeenheden vallen dus niet onder stadsverwarming (proces
DPI, DP2 of DP3).
Het in proces CPI verbruikte aardgas wordt direct uit het gastransportnet van de Gasunie betrokken, vaak onder voorwaarde, dat bij tijdelijke
dreigende overbelasting van het gasnet overgeschakeld wordt op stookolie. In enkele gevallen is sprake van "verstromingsgas", dat door
grote industrieën doorgeleid wordt naar centrales in ruil voor elektriciteit (bijv. [52]).
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- Proces CP2 : Moderne koleneenheden.
Hiertoe behoren alle conventionele eenheden, welke gebouwd zijn om
kolen te kunnen stoken, omgebouwd zijn of worden voor kolenstook of
nieuw gebouwd volgens conventioneel ontwerp (gewone ketel÷stoomtur~~ne ÷
generator) en zonder rookgasontzwaveling.
Voorbeelden zijn eenheden in de PGEM-centrale te Nijmegen, de Amercentrale (PNEM) en de Buggenumcentrale van de PLEM (omgebouwd).
Als tweede brandstof wordt in het algemeen stookolie toegepast. Het
rendement ligt lager dan bij vergelijkbare olie/gas- gestookte eenheden i.v.m, de benodigde elektriciteit voor he~ kolentransport en
het fijnmal’en van de kolen. Na verbranding resteert een hoeveelheid as,
die in gewicht overeenkomt met ongeveer 10% van de ingezette kolen.
Enkele eenheden (PNEM, Amercentrale) ~aan in de toekomst ook wat aftapwarmte leveren (stroom C30) o Bij deze eenheden is nog geen
uitgebreide rookgasreiniging aanwezig (verondersteld), wèl wordt vliegas voor bijna 100% afgevangen.
De grootte van de eenheden ligt in de range van 120 tot 640 MW.
- Proces CP3 : Geavanceerde "schone" koleneenheden.
Deze toekomstige eenheden kenmerken zich door een veel kleinere S02emissie en soms een hoger rendement dan de moderne koleneenheden.
Onder deze categorie kunnen b.v, vallen de gelntegreerde kolenvergassings-elektriciteitsproduktie insta!laties, zoals gepland in Moerdijk
door SHELL/PNEM (130 MW) en door KEMA/GEB Rotterdam (43 MW).
Ook nieuwe koleneenheden met volledige rookgasontzwaveling, etc, vallen
onder dit proces. Deze eenheden kunnen ook goedkopere, meer zwavel bevattende kolen stoken (b.v. de nieuwe centrale in Dordrecht).
De grootte van deze nieuwe geavanoeerde koleneenheden zal rond de
600 MW liggen.
- Proces CP4 : Grote windturbines.
Opwekking van elektriciteit m.b.v, windturbines kan technisch gezien
onderscheiden worden in:
a. draaiend los van het elektrioiteitsnet
b, gekoppeld aan het net voor het leveren van produktieoverschotten,
die zelf niet verbruikt kunnen worden
o. volledig ten dienste van de elektriciteitsvoorziening
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Organisatorisch gezien zullen mogelijkheden a en b behoren tot de activiteiten van particulieren of bedrijven. Deze elektrieiteitsproduktie
moet dan ook in beeld gebracht worden m.b.v, processen in de betreffende
subsectoren van de VraagsectOro
Alleen manier c van elektrieiteitsproduktie valt onder proces CP4, omdat
deze produktiewijze direct of indirect gelntegreerd zal zijn in de
openbare elektrioiteitsvoorziening, b.v. in de vorm van, vanuit één
punt bestuurde, turbineparken met tientallen eenheden van rond de I MWe.
De hoeveelheid elektriciteit, die bij een bepaald gelnstalleerd produktievermogen verkregen kan worden hangt af van het windsnelheidsbereik dat de
turbine kan be~utten, de plaa~se!ijke windsnelheidsverdeling en. de
grootte van~de ~enerator ten opzicht van de op te rangen wi~denergie.
Globaal zal ongeveer 3000 kWh per jaar per kW ge[nstalleerd vermogen
opgewekt kunnen worden bij grote geavanceerde typen op windrijke plaatsen
~6,47]. Hierbij wordt wel verondersteld, dat de turbines altijd hun
gehele produktie aan het net kunnen leveren, dus eventueel via het verminderen van de produktie van andere soorten eenheden of via één of
andere vorm van opslag.
- Proces CP5 : Kerncentrales.
In verband met de sterk verschillende organisatorische- en kostenstructuur wordt bij dit proces onderscheid gemaakt tussen experimentele en
commerciële ~lektrïci[eitsproduktie d.m.v, versplijting van uranium,
De eerste soort, waarvan Dodewaard (52 MW) de enige vertegenwoordiger is, valt onder proces CP5B~ onder proces CPSA vallen Borssele
(443 MW) en eventuele nieuwe kerncentrales.
Als input van het proces wordt niet de (theoretische) warmte,inhoud van
de s>lijtstofstaven met uranium-235, maar de stoomproduktie in de
reactorkern genomen, als output de netto elektriciteitsproduktie.
Het aldus af te leiden rendement van kerncentrales ligt lager dan dat
van met fossiele brandstoffen gestookte centrales vanwege de lagere
temperatuur en druk van de opgewekte stoom (ongeveer 3]% tegenover 38%)
[5]. De grootte van nieuwe eenheden zal rond de ]00~~I~~ lïggen.
De kernenergie-eenheden onderscheiden zich van andere soorten eenheden
door het grote aandeel van de vaste (kapitaal) kosten in de totale
produktiekosten, hetgeen leidt tot een uitgesproken ~as~isl~s_t~ functie
voor deze eenheden in het elektriciteitsproduktiesysteem.[48].
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Proces CP6 : Pieklasteenheden,
Onder dit proces vallen eenheden~ welke speciaal gebouwd zijn voor het
snel en veelvuldig opvangen van belastingwisselingen in het elektriciteitsnet. De eenheden draaien slechts een beperkt aantal (minder dan
1000) uren per jaar. Op dit moment vallen onder proces CP6 een veertiental gasturbines van 15 tot 50 ~~. Gasturbines, die een integraal
onderdeel vormen van moderne grote eenheden behoren niet tot deze groep,
deze gasturbines draaien net zoveel uren als de grote stoomturbineeenheid en hebben daarnaast een opstartfunctie in de centrale.
Het rendement van de gasturbines ligt rond de 28%, de verstookte brandstof is aardgas of lichte stookolie,
Proces CP9 : Vuilverbrandingseenheden.
Onder dit proces valt het elektrieiteitsproduktievermogen, dat opgesteld staat bij de openbare vuilverbrandingsinstallaties in Amsterdam,
Rotterdam (ROTEB), Rijnmond (AVR) en Den Haag.
Hoewel vaak gerangsehikt onder zelfopwekkers, worden deze eenheden hier
gerekend tot de openbare elektriciteitsvoorziening, omdat ze hun produktie
volledig aan het openbare net leveren, het opgestelde vermogen ook gedeeltelijk meetelt in het totale opgestelde vermogen en vaak sterke
organisatorisehe banden bestaan met de plaatselijke elektriciteitsproduktiebedrijven. Het rendement van deze eenheden is slechts ongeveer
25% (stoom als input) t.g.v, de lage toegepaste stoomdrukken en -temperaturen en het hoge eigen verbruík i.v.m, de vuilverwerking [49].
Proces CPI0 : Elektriciteitsínvoer bij gegarandeerd vermogen
(zie Elektriciteitsinvoer).
Elektriciteit + warmte produktie en transport (processen DPI t/m DPS~
Deze processen beschrijven het nog in ontwikkeling zij:nde openbare warmte/
kracht-systeem, ook we! stadsverwarming (SV) genoemd.
De volgende drie processen worden onderscheiden:
- Proces DPI : Stadsverwarmingseenheden, conventioneel~ olie!gasgestookt~
Hieronder vallen eenheden volgens conventioneel ontwerp (ketel~ stoomturbine, generator)~ olie of gas gestookt, die zowel elektriciteit als
warmte produceren (echter geen aftapeenheden, zie CPI en CP2).
De warmte (~~roomD7) in de vorm van stoom of warm water wordt in een
bepaalde verhouding (allocatiefactor DMI) tot de elektriciteit (stroom D6)
geproduceerd.

Momenteel staan vier eenheden van tezamen 43 MW in de Nicolaats Beets
centrale van de PEGUS te Utrecht, gepland zijn eenheden in Hengelo en
Almelo (beide 20 MW), Enschede (20 MW, oliegestookt), Nieuwegein
(2 x 25 MW), Purmerend (35 ~~), Almere (70 MW), Emmen (10 MW)~ Rotterdam (2 x 25 MW) en Helmond (44 MW) ([41], 86/87).
Proces DP2 : SV-eenheden, geavanceerd (gäs:~gestookt).
Deze eenheden verschillen van die onder proces DPI door hun meer geavanceerd ontwerp, b.v. een STEG-installatie (combinatie van een gasturbine en een stoomturbine) met een hoger rendement en/of een andere
warmte-elektriciteit verhouding. Een reeds bestaande eenheid van deze
soort is een STEG-SV installatie van 98 MW in de centrale Merwedekanaal te Utrecht.
Proces DP3 : SV-eenheden, kolengestookt.
Deze optie~oor de toekomst veronderstelt een zodanige manier van kolenstoken, dat kleine eenheidsgrootte en plaatsing in de buurt van bebouwing geen bezwaar zijn.
De warmte van alle soorten eenheden wordt geleverd via een eigen warmtedistributienet (proces DP5) waarbij ongeveer 10% verliezen o~treden [50].
In het algemeen zal, naast huizen, ook zoveel mogelijk aan kantoren in
de omgeving van de SV-centrale geleverd worden i.v.m, de grotere rentabiliteit van het warmtedistributiesysteem (geconcentreerde en constante
afname). Met behulp van een allocatiefactor (DM4) wordt deze levering
(tegen iets lagere prijs) gekoppeld aan de totale levering.
De elektriciteit kan geleverd worden aan een eigen distributienet (proces
DP4) of aan het hoog/middenspanningsnet (stroom D2|),
De eerste mogelijkheid geeft meer de situatie van "eilandbedrijf" weer,
vooralsnog is de situatie zo, dat alle elektriciteit van bestaande en
geplande eenheden naar het hoog/middenspanningsnet gaat,
Het opgestelde elektrisehe vermogen van de SV-eenheden telt geheel of
grotendeels mee~ in het totale openbare produktievermogen, afhankelijk
van het soort systeem en de bedrijfsvoering.
De SV-eenheden onderscheiden zich van de z.g, aftapeenheden (zie processen
CP~ en CP2) door hun kleinere eenheidsgrootte, hun meer op ~ecombineerde
produktie gerichte ontwerp en (meestal) hun li~~in~ dichtbij de warmtebehoefte.

- 92 -

Procescapaciteiten
Wegens het grote belang van het capaclteitsaspect bij de openbare elektriciteitsproduktie wordt aan elk hiervoor beschreven proces een z.g.
capaciteitsvariabele toegekend. De grootte van deze variabele geeft het
totale opgestelde vermogen (in MW) van de eenheden , die onder het betreffende proces vallen.
Voor elk proces wordt een capaciteitsvergelijking opgesteld, die ervoor
zorgt, dat de produktie van een proces niet groter kan zijn dan opgestelde capaciteit vermenigvuldigd met een beschikbaarheidsfactor en het
aantal uren per jaar~ Soms zitten in deze beschikbaarheidsfactor ook
andere beperkingen verwerkt, zoals b.v. bij windenergie het beperkte
aantal uren per jaar met voldoende wind.
Door het definiëren van een capa~iteit-g~ootheid bij elk proces is het
ook mogelijk de totale kosten van de elektriciteitsproduktie te splitsen
in vaste (kapitaal) kosten en variabele (onderhoud en bediening) kosten.
De vaste kosten worden gekoppeld aan de capaciteitsvariabele en zijn
dus ook in het model aanwezig als het proces geen elektriciteit produceert (zie ook hfdst. 4).
Reservecapaciteit
Een belangrijk gegeven in de openbare elektriciteitsvoorziening is,
zoals eerder gezegd, de maximale netbelasting, die in een bepaald jaar
voorkomt.
Niet zozeer de grootte van de gevraagde hoeveelheid elektrische energie
(~~h), maar het maximaal gevraagde vermogen (MW) in een jaar bepaalt,
samen met een zekere hoeveelheid reservevermogen~ het minimaal vereiste
opgestelde produktievermogen van alle eenheden.
De maximale belasting neemt wel toe met een groeiende elektriciteitsvraag, doch dit behoeft geen lineaire of in de tijd constante relatie
te zijn.
( Bij een~relatief sterke groei van de elektriciteits~fna~e door continu
bedrijven neemt de gemiddelde belasting en de elektriciteitsvraag sterker
toe dan de maximale belasting).
De laatste jaren ligt de verhouding tussen maximale belasting en totale
elektríciteitsvraag (debiet) zo, dat het debiet overeenkomt met de
maximale belasting gedurende ongeveer 5900 uur, de z.g. bedrijfstijd
van het maximum’J43].
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Het benodigde reservevermogen boven het vermogen, dat nodig

is om de

maximale belasting op te vangen, bedraagt nu 27% van deze maximale
belasting [41].
Een deel van deze 27% extra vermogen dient voor het vervangen van eenheden, die in niet geplande revisie zijn op het moment van maximale belasting, een ander deel dient als indekki~g tegen hogere dan verwachte
maximale belastingen.
Tenslotte dient een deel voor het opvangen van acute uitval van een
(grote) eenheid tijdens ~aximale belasting-situaties.
Er zijn geen eenheden die in reserve staan voor het opvangen van acute
uitval, dit wordt gedaan door alle draaiende eenheden o~ elk moment te
laten produceren op slechts 50-90% van de volle capaciteit. Wel zijn
er eenheden, die erg weinig draaien (|00 - 1000 uur per jaar), b.v.
alleen in het winterseizoen, op werkdagen, tijdens de ochtendpiek.
A! is het niet mogelijk bepaalde eenheden specifiek tot het reservevermogen te rekenen, toch moet op elk moment voldoende produktievermogen
opgesteld staan bij een bepaalde hoeveelheid geleverde elektriciteit
door de openbare voorziening. Dit wordt nu gerealiseerd met een extra
"reservecapaciteitsvergelijking", die zorgt, dat de som van de opgestelde produktievermogens groter of gelijk is aan de, uit de elektrieiteitsvraag (stroom C20) afgeleide, maximale belasting, verhoogd met de
reservemarge van 27%.
Sommige soorten opgesteld vermogen, zoals windturbines (proces CP4) en
vuilverbranding (proces CP9) tellen daarbij maar gedeeltelijk mee als
beschikbaar vermogen [46] (zie ook hfdst. 4).
Zelfopwekkers kunnen op een aantal manieren ~invloedhebben op het opgestelde openbare~produktfevermogen]
Door zelfopwekking ï.p.v. afname uit het openbare net neemt de totale
levering (stroom C20) af en daardoor, in het mode!, ook het minimum op
te stellen produktievermogen in de openbare centrales. Omdat zelfopwekking in het algemeen betrekking heeft op basìslast elektrìciteit
(een groot deel van het jaar aanwezig) za! de maximum belasting relatief minder afnemen dan de totale levering, dus ook het vereiste minìmum vermogen neemt relatief minder af. In het model wordt dit ~erei~t,
door de factor ~~, die het verband geeft tussen t~tale le~ering (C2Q~ en
maximale belasting (en dus ook minimale opgestelde produkti~cap~ci~teit)
bij te stellen afhankelijk van de hoeveelheid zelfopwek-elektrieiteit.

- 94 -

Als zelfopwekkers aan het openbare net gaan leveren, wordt produktie
uit openbare centrales vervangen door produktie van zelfopwekkers
(stroom V78). Omdat de totale levering (C20) hetzelfde blijft, neemt
het minimum opgestelde vermogen in openbare centrales echter niet af.
(Uitgaande van een momentopname, dus zonder groei van de totale levering).
Als zelfopwekkers aan het openbare net leveren èn gegarandeerd vermogen
ter beschikking stellen, geldt hetzelfde, behalve dat nu het minimum
opgestelde vermogen in openbare centrales verminderd mag worden met het
beschikbaar gestelde vermogen door ze!fopwekkers. In het model wordt
dit gerealiseerd door in de reservecapaciteitsvergelijking ook dit beschikbaar gestelde vermogen van zelfopwekkers op te nemen.
Elektriciteitstransport en -dìstributie (processen CP7 en CP8)
Deze processen vertegenwoordigen het transport respectievelijk de distributie van elektriciteit via de openbare elektriciteitsvoorziening.
Daarnaast wordt ook elektriciteit getransporteerd via industriële elektriciteitsnetten, meesta! i.v.m, zelfopwekking van elektriciteit. Dit
elektriciteitstransport wordt elders gemodelleerd (zie proces VP6,
paragraaf 3.3.1.).
Vanuit technisch oogpunt gezien is het openbare elektriciteitsnet
één groot landelijk gespreid netwerk waarin centrales de voedingspunten
zijn en de verbruikers de afnamepunten. In het algemeen kan men dus niet
nagaan, waar een verbruikte ~~h geproduceerd is.
Het elektriciteitsnet is verdeeld in deelnetten met verschillende bedrijfsspanningen, die via transformatoren met elkaar gekoppeld zijn. De
centrales leveren de elektriciteit meestal af bij een spanning van 10
tot 25 kV, waarna deze Opgetransformeerd wordt tot 50, 110, 150, 220 o~~
±elfs 380 .kVo Na ~r~nsport en terugtransformatie wordt de.elektriciteit
meestal afgenomen bij een spanning van 10 kV of 220/380 V.
De netverliezen tijdens het transport bedragen gemiddeld zo’n 5%, de
verliezen hangen echter sterk af van de plaats van de verbruiker t.o.v.
de produktiepunten en de netspanning, waarbij de elektriciteit wordt
afgenomen. Met name in de laagspanningsnetten van 220/380 V treden
relatief grote netverliezen op.
Bijna twee-derde van alle investeringen in de openbare elektriciteitsvoorziening gaat naar transport en distributie, daarvan is weer ongeveer
één-derde bestemd voor laagspanningsnetten [42,51].
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Organisatorisch gezien kan men het openbare elektriciteitsnet splitsen
in:
- het landelijk koppelnet met een bedr~jfsspanning van 220/380 kV, beheerd door de SEP, gekoppeld aan buitenlandse netten.
Dit net heeft zowel een functie in het opvangen van uitval van produktie-eenheden als in het regulier transporteren van elektriciteit i.v.m.
landelijke optimalisatie van de produktie of invoer van elektriciteit
uit het buitenland.
- de transport- en distributienetten van de produktie/distributiebedrijven
met bedrijfsspanningen van 220 kV tot 220/380 V.
- de transport- en distrihutienetten van de distributiebedrijven met bedrijfsspanningen van 50 kv tot 220/380 V.
Slechts een klein deel van alle geproduceerde elektriciteit gaat via het
landelijk SEP-koppelnet. De meeste geproduceerde elektriciteit gaat via
de eigen netten van de bedrijven naar hun afnemers of naar andere bedrijven:[40,43].
Afgezien van effecten van goedkopere brandstoffen hangen de kosten van de
afgenomen elektriciteit niet zozeer af van de leverancier, maar meer van de
afgenomen hoeveelheid per jaar, de variaties in het gevraagde vermogen,
eventuele afschakelingsmogelijkheden, enz.
Deze factoren spelen meestal alleen een rol bij afname van elektriciteit
bij een netspanning van 10 kV of hoger.
Om deze redenen, en de vorm van de beschikbare statistische gegevens,
wordt het openbare elektriciteitsnet in het model niet opgesplitst naar
organisaties, maar naar laagspannings- of distributienet < ~0 kv (proces
CP8) en hoog/middenspannings- of transportnet ~ 10 kv (proces CP7).
Verondersteld wordt, dat alleen Gezinshuishoudingen (stroom C27) en een
deel van de Overige Verbruikers (stroôm C28~ dienstensector, land- en
tuinbouw) elektriciteit via het laagspanningsnet aangevoerd krijgen.
Via het hoog/middenspanningsnet gaat elektriciteit naar de industrie
(stromen C25 en C26), een deel van Overige Verbruikers (C29), Transport d.w.z, trein en tram (C32), eventueel Uitvoer (C33) en nog een
kleine hoeveelheid naar energiebedrijven buiten de subsector Elektriciteit, zoals raffinaderijen, cokesfabrieken, gasdistributiebedrijven,
etc. (stroom C31).
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Alle produktie-eenheden worden verondersteld te leveren aan het hoog/
middenspanningsnet, waarin het SEP-koppelnet dus is opgenomen.
Behalve van centrales van de openbare elektriciteitsbedrijven, kan ook
nog elektriciteit aan het hoog/middenspanningsnet geleverd worden door
het buitenland (stroom C15), door zelfopwekkers in de Vraagseetor (industHie~~(stroom V78) of door vuilverbrandingsinstallaties (stroom C34).
Elektriciteitsinvoer ~proces CPI0 en stroom C15)
Het Nederlandse elektriciteitsnet is op verschillende punten en bij verschillende bedrijfsspanningen gekoppeld met de Duitse en Belgische
netten, vaak echter slechts op regionaal niveau voor het opvangen van
storingssituaties. Deze laatste zeer tijdelijke invoer (of uitvoer) via
regionale koppelingen wordt in het model buiton besohouwing gelaten.
Bij Maasbracht in Limburg is echter een koppeling tot stand gebracht met
zowel het Duitse, als het Belgische hoogspanningsnet, waarbij naast opvang van storingen ook regelmatig uitwisseling van elektrische energie
plaatsvindt [42].
Invoer van elektriciteit kan plaatsvinden in het kader van korte- of lange
termijn overeenkomsten. Een voorbeeld van de eerste soort is het’s nachts
invoeren van (zeer goedkope) waterkracht-elektriciteit uit het buitenland
in jaren van overvloedige regenval. Van een gegarandeerd vermogen, waardoor in Nederland minder produktievermogen behoeft te worden opgesteld,
is hierbij geen sprake. Deze vorm van invoer valt onder stroom C15.
Een voorbeeld van elektriciteitsinvoer op basis van lange- termijnovereenkomsten, waarbij wel een gegarandeerd vermogen ter beschikking komt
van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, is de z.g. "Spierenburg"elektrieiteitsinvoer.
In onderhandelingen met een Duitse afnemer RWE van Nederlands aardgas is,
als gedeeltelijke compensatie voor het niet (kunnen) betalen van de volle
aardgasprijs, afgesproken, dat RWE in de periode 1990 ~ 2000 ongeveer
600 ~~ elektrisch vermogen ter beschikking stelt van de SEP. Deze laatste
zorgt voor de benodigde kolen en ontvangt de geproduceerde elektriciteit
via invoer over het koppelnet (EP 86/87, [41]).
Deze ingevoerde elektriciteit wordt in het model voorgesteld door stroom C3.
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Het pseudoproces CPI0 met een rendement van 100% dient om het gegarandeerde
beschikbare vermogen van 600 MW te verdisconteren via een capaciteitsvariabele op CPI0 en zo ook de kosten te splitsen in variabele (op stroom C4)
en vaste kosten (aan de capaciteitsvariabele van proces CPI0).
Deze uitgespaarde vaste kosten (door RWE opgebracht) worden door de SEP
weer doorgespeeld aan de Gasunie, zodat deze uiteindelijk toch de volle
aardgasprijs realiseert.
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De subsector Warmte is t. OoV. de eerder beschreven subsectoren veel kleiner van omvangi dit kan in (verre) toekomst echter wel veranderen.
Alle energiestromen in de Energiesector, die niet duidelijk vallen onder
de sabsectoren Gas, Olie, Kolen en Elektriciteit vinden in deze subsector een plaats. Deze stromen bestaan meestal uit hoeveelheden warm
water of stoom~ of voor de produktie daarvan ingezette energie in andere
vormen (b.v. brandbaar afval).
De volgende bestaande activiteiten worden onderscheiden:
- centrale warmteproduktie m.b.v, olie- of gasketel (proces WPI);
- warmteproduktie in openbare vuilverbranding~installaties (proces WP6);
- warmtedistributie via een wijk/stadsnet (proces WP5) l(zie figuur 3.8.).
Als eventueel in de toekomst mogelijke activiteiten zijn opgenomen:
- centrale warmteproduktie m.b.v, brandstof-warmtepompen (proces WP2);~
- centrale warmteprodnktie m.b.v, kolengestookte ketels (proces WP4);
- winning van warmte uit geothermische bronnen (proces WP3),
Niet tot deze subsector behoren de w~rmtestro~en uit openbare W/K-eenheden (stadsverwarming), deze gaan direct van de subsector Elektriciteit
(SV) naar de Vraagsector. Een groot aantal (mogelijke) warmtestromen,
zoals warmte uit zonnecollectoren, m.b.v, kleine w~rmtepompen henutte
omgevingswarmte, in de industrie gewo~nen wsrmte uit afvalverbranding,
etc. vallen ook niet onder deze subsector Warmte, maar onder de diverse
subsectoren van de Vraagsector (dit in verband met het eerder gemaakte
onderscheid tussen activiteiten in de Energiesector en de Vraagsector).
Warmtedistributie via wijk/stadsnet (proces WPS)
Dit proces omvat alle warmtedistributienetten op wijk- of stadsniveau,
welke niet behoren bij een openbare W/K-centrale (stadsverwarming) of
welke geheel vallen onder de Vraagsector (eigen beheer verbruikers).
Via deze netten kan de warmte geleverd worden aan zowel woningen (~ezinshuishoudingen, stroom W22~ als kantoren, winkels, kassen etc. (Overige
Verbruikers, stroom W21). Deze netten kunnen gevoed worden op een aantal
verschillende manieren:
- via verbranding van gas of olie in een ketel (proces WP]);
- via verbranding van kolen (geav~nceerd) (proces WP4);
- via onttrekken van warmte aan omgevingslucht m.b.v, een b~andstof~otor-
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warmtepomp (proces~~2);
- via winning van aardwarmte (proces WP3);
- benutting van industriëleafvalwarmte (stroom V91);
- benutten van aftapwarmte uit elektriciteitscentrales (stroom C24);
- benutten van warmte uit (openbare) vuilverbranding of raffinaderijen
(stroom wil);
Vaak is het warmtedistributienet geïntegreerd met de warmteproduktie,
om echter het aantal processen beperkt te houden en toch eventuele combinaties van warmteproduktie te heschrijven worden prodnktie en distributie in aparte processen ondergebracht.
Technisch gezien bestaat het proces uit het transporteren van warm water
of stoom van 60-120°C via ge~soleerde leidingen. Bij hogere toegepaste
drukken en temperaturen zijn warmtewisselaars nodig om bij de kleinverbruiker water van lage druk en temperatuur (70-90°C) af te leveren.
Het proces omvat distributienetten die verschillen qua plaats, lengte,
toegepaste druk en temperatuur, in het algemeen zullen de verliezen ongeveer 10% van de in het net gebrachte warmte bedragen.
Centrale warmteproduktie m.b.v, olie-of gasketels (proces WPI)
Centrale warmteproduktie, niet gecombineerd met elektrieiteitsproductie
en t.b.v, meerdere verhruikers, vindt plaats op een groot aantal plaatsen
in Nederland onder sterk verschillende omstandigheden. Voor een mogelijke
indeling van deze systemen kan uitgegaan worden van b.v.:
- de beheersstructuur: een apart (gemeentelijk) bedrijf, een woningbouwvereniging of gemeenschappelijk beheer door de verbruikers;
- de schaalgrootte, van I0 tot I000 huizen;
- de soort afnemers: alleen woningen, of ook kantoren, kassen of fabrieken;
- de positie als brandstofinkoper: klein- of grootverbruiker (gas);
- de methode van afrekenen: omslagstelsel of m.b.v, bemetering;
- de transportwijze na produktie: al of niet terreinleidingen.
Hier worden tot proces WPI gerekend systemen die:
- leveren aan zowel woningen, kantoren, fabrieken enz. en/of;
- min of meer het karakter hebben van een energiebedrijf.
(een voorbeeld hiervan is de B.V. Stadsverwarming te Heerlen [53]).
Warmteproduktie t.b.v, blokverwarmingssystemen (bov. flatgebouwen), al
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of niet met terreinleidingen, vallen dus niet onder dit proces, maar
worden ondergebracht in de subsector Gezinsh~ishoudingen van de Vraagsector.
Het rendement van het proces (olie- of gasketel) ligt ongeveer op 90%.
Het transport van de geproduceerde warmte valt niet onder proces ~~I
maar onder proces WP5.
Produktiesystemen die bestaan uit b.v. een combinatie van (hulp)ketel
en warmtepomp kunnen in het model opgedeeld worden en ondergebracht bij
verschillende processen.
Warmteproduktie in openbare Vuilverbrandingsinstallaties (proces WP6)
Naast een onbekend aantal verbrandingsinstallaties van (produktie)afval
in particuliere bedrijven zijn in Nederland nu |! openbare vuilverbrandingsinstallaties (VV) aanwezig. Hiervan gebruiken 5 de warmte voor
nuttige doeleinden, 2 alleen voor elektriciteitsproduktie (Amsterdam en
ROTEB-Rotterdam), I voor elektriciteit- + warmteproduktie (Den Haag),
I alleen voor warmteproduktie (Dordreeht) en tenslotte I voor elektriciteit- + drinkwaterproduktie (AVR-Rijnmond) [54]~
Op dit moment wordt ongeveer een derde van alle voor openbare verwerking aangeboden afval verbrand, waarvan weer driekwart nuttig gebruikt wordt [54].
(Bouwafval (puin e.d.) wordt niet verbrand maar gestort, chemisch afval
wordt verbrand in speciale ovens bij de Afval Verwerking Rijnmond).
De warmte-inhoud van het bij de gewone VV-installaties aangevoerde afval
(stroom WI3) varieert sterk met de samenstelling, gemiddeld bedraagt deze
ongeveer 6 MJ/kg (stookolie 40 MJ/kg). Door het speciale karakter van de
"brandstof" heeft het omzettlngsproces van afval naar nuttige warmte
slechts een rendement van ongeveer 65% [55]. In’enkele gevallen wordt wat
stookolie of gas bijgestookt. Bij het verbranden komen nogal wat soorten
luchtverontreiniging vrij, o.a. HCI en ~~~ [56] t.g.v, het verbranden van
plastics. De geproduceerde warmte in de vorm van stoom of warm water gaat
naar stoomturbines voor ele~triciteitsproduktie (stroom WI8) of naar diverse categorieën warmteverbruikers (stroom WI5). Vanwege de sterke s~izoensafhankelijkheid van de warmtebehoefte wordt verondersteld, dat
minstens een deel van de warmte~roduktie (via allocatiefactor ~~M2) altijd ~’
naar elektriciteitsproduktie gaat. De kosten van de geproduceerde warmte
zijn moeilijk te schatten omdat vaak moeilijk te bepalen is welk deel
toegerekend moet worden aan het verwijderen van afval en welk deel aan de

- 102 -

warmteproduktie. De toekomstige warmteproduktie d.m.v, vuilverbranding
zou nog kunnen verdrievoudigen (alles verbranden i.p.v, storten), veel
hangt echter af van de opkomst van het (milieuvriendelijker) scheiden
van het afval (papier, plastic, glas, eomposteerbare delen, metalen,
etc.) en hergebruik van nuttige delen (V~M-Wijster en ESMIL-Haarlem).
Centrale warmteproduktie m.b.v, brandstof-warmtepompen (proces WP2)
Door middel van warmtepompen (WP) is het mogelijk omgevingswarmte te
benutten voor het verkrijgen van warmte op een temperatuurniveau, dat
hoger ligt dan dat van het oorspronkelijke af te koelen medium (slootwater, grondwater of buitenlucht). Men kan twee hoofdtypen WP onderscheiden [57]:
- absorptie-WP, zonder bewegende delen met een cyclus van verhitten
(verdampen) en afkoelen (condenseren), waarbij brandstof nodig is
voor het verhitten;
- compressie-WP, met een cyclus van comprimeren en expanderen, waarbij
mechanisehe energie nodig is voor het comprimeren. Deze meehanische
energie kan verkregen worden uit elektrisehe energie (elektromotor) of
uit brandstoffen (gasmotor of dieselmotor).
Voor dit proces moet dus energie toegevoerd worden, door het benutten
van de "gratis" omgevingswarmte kan echter het rendement (vlgs de gangbare definitie) hoger dan ! worden. Daar dit sterk daalt bij toename
van het temperatuurverschil tussen bron-medium en verbruiks-medium
(meestal warm water) zal in het algemeen alleen lage-temperatuur warmte
(< !00°C) worden geproduceerd met de WP.
De elektrisch aangedreven compressie-WP heeft bij verdiscontering van
de verliezen in de elektriciteitscentrale een lager overall-rendement
dan de brandstofmotor-WP (120% tegenover 150%), mede omdat bij de laatste de warmte in de uitlaatgassen van de motor ook benut kan worden.
De absorptie-WP zit ongeveer op hetzelfde rendement als de elel~trisch
aangedreven compressie-WP. De brandstofmotor-WP is echter minder geschikt
voor kleinschalig gebruik (in b.v. woningen) i.v.m, lawaa~ veiligheid en
onderhoudskosten. Bovendien nemen bij dit type de kosten per kW geïnstalleerd vermogen sterk toe bij kleinere vermogens [58].
Om deze redenen wordt verondersteld, dat eventuele toe.passing van een
elektrisch aangedreven WP alleen kleinschalig zal gebeuren en in eigen
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beheer van de warmteverbruiker (in het model dus onder te brengen in de
betreffende subseetor van de Vraagsector). Onder proces WP2 valt alleen
grootschalige toepassing van WP-en t.b.v, meerdere verbruikers, waarbij
het systeem bestaat uit een gas- of dieselmotor en een compressie-WP.
Wordt de WP gebruikt in combinatie met andere warmteproduktiesystemen,
dan worden deze in het model als twee aparte systemen gezien.
Centrale warmteproduktie m.b.v, kolengestookte ketels (proces WP4)
Afgezien van het verbrandingssysteem komt dit proces overeen met proces
WP] (olie- of gasketels). Als brandstof worden, eventueel voorbehandelde,
kolen gebruikt. Er wordt uitgegaan van nog nader in te vullen verbrandingstechnieken, die zodanig opgezet zijn, dat kolenverbruik hier geen
bezwaren oplevert. Te denken valt b.v. aan wervelbedverbrandíng van
poederkool.
Niet onder dit proces valt centrale warmteproduktie m.b.v, aangevoerd
kolengas, dit wordt gezien als omzetting van gas en valt onder proces
WPI.
Winning van warmte uit geothermische bronnen (proces WP3)
Geothermische energie of aardwarmte kan op twee manieren ter beschikking
komen:
- via onttrekking van warmte aan hete droge rotsformaties op grote diepte
via het aanvoeren van op te warmen water via boorholten;
- via oppompen van heet water uit diepe watervoerende a~rdlagen.
In Nederland gaat het bij de nu geplande projecten (Spijkenisse, Westland) om de laatstgenoemde methode.
Op een diepte van 2 à 3 km wordt water met een temperatuur van 70-I|0°C
aangetroffen. Dit wordt naar bovenl gepompt, geeft z’n warmte via warmtewisselaars af aan een warmtedistributiesysteem en wordt dan elders weer
in diepe aardlagen ge%njecteerd. Direct benutten van het opgepompte
hete water is niet mogelijk i.v.m, de chemische verontreinigingen.
Zo’n I0 à 20% van de gewonnen energie is nodig voor het aandrijven van
de pompen. Na 30 tot 60 jaar is de warmtebron uitgeput [59]°
Voor 1984 is een proefproject gepland in het Westland, waar de warmte
benut zal gaan worden voor het verwarmen van kassen.
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3.3. Beschrijving netwerkstructuur van de Vraagsector
3.3.1. Subsector Industrie
De grootste verbruiksgroep wordt gevormd door de subsector Industrie,
die bijna 40% van het TVB (Totaal Yerbruik Binnenland) voor zijn rekening
neemt. Dit is bijna de helft van het verbruik van de gehele Vraagsector,
die op ongeveer 80% van het TVB beslag legt (overige 20% blijft in de
Energiesector: eigen verbruik en omzetverliezen) [5].
Brandstoffen t.b.v. ~oederentransport~ibuiten het bedrijfsterrein zijn
niet inbegrepen in bovenstaande cijfers, dit verbruik valt hier onder
de subsector Transport (zie 3.3.3.).
Tot de subsector Industrie worden gerekend de bedrijfstakken:
- V~edings- en Genotmiddelen;
- Textiel;
- Papier;
- Chemie;
- Bouwmaterialen;
- Basis Metaal;
- Overige Metaal;
- Overige Verwerkende Industrie;
(zie voor een nadere specificatie Appendix 4).
De subsector Industrie is verder opgesplitstin (voorlopig slechts) twee
delen: - Basis Industrie (BI): Chemie, Bouwmaterialen en Basis Metaal;
- Overige Industrie (OI): V & G, Papier, Textiel, Overige Metaal,
en Overige Verwerkende Industrie°
Hierbij bevat de BI de meest energie-intensieve bedrijfs~takken.
Om alle energie-gelieerde activiteiten in de Industrie weer te geven is
een uitgebreide modellering nodìg, met stromen, proces~sen, s~Bstïtutie~
mogelijkheden en onderlinge verbanden, Deze beschrïjvèn dan de gang van
energiedragers naar eindvormen van energie (warmte, k~ach~~ licht, grond~
stof). Voorlopig wordt in dit model alleen de aanvoer, glohale toepassing
en de substitutiemogelijkheden van energiedragers weergegeven~d.m.v.
enkele groepen bij elkaar horende energiestromen,
Een uitzondering wordt gemaakt voor enkele omzetproce~sen, die van belang
zijn voor de energievoorziening als geheel:
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- produktie van chemisch restgas in de Chemie;
- produktle van hoogovengas in de Basis Metaal;
- produktie van kolengas in de industrie (optie);
- zelf opwekken van elektriciteit, ~eestal in combinatie met produktie
van stoom of wa~nnwater.

In onderstaande figuur is in blokvorm de plaats van deze processen binnen
de industrie geschetst.
Figuur 3.9.: Blokschema Industrie

verb~uik

ENERGIE
SECTOR

"Finaal"
verbruik

OVERIGE VERBRUIKERS

~~~][

Naast deze procesmatig beschreven activiteiten worden de volgende globaal
beschreven energie-activiteiten in de industrie onderscheiden:
- verbruik van fossiele energiedragers t.b.v, warmteproduktie;
- verbruik van energiedragers als grondstof;
- verbruik van (aangevoerde) warmte;
- verbruik van (aangevoerde) elektriciteit;
- verbruik van niet-energiedragers;
- eigen industriële energiewinning (uit benutting afval, e.d.);
(zie figuren 3.10., 3.11. en 3.]2.).
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Activiteiten ter verhoging van de efficiency van energie-omzettingen in
deze subsector kunnen in het model verwerkt worden middels specificatie
van nieuwe of anders gespecificeerde processen met een hoger rendement.
Bij eenzelfde vraag naar "nuttige energie" in een eindvorm (warmte,
kracht, licht of grondstof) wordt dan, door deze activiteiten, de behoefte aan energiedragers kleiner.
Recycling, andere mindere energie-intensieve produktiemethoden, etc.,
hebben ook zo’n invloed op de verbruikte hoeveelheden energiedragers.
Deze activiteiten vallen echter buiten de grenzen van het hier afgebeelde
systeem, ze komen indirect tot uiting in een wijziging van de vraag naar
"nuttige energie".
Verbruik van fossiele energiedragers t.b.v, warmteprodUktie
Warmteproduktie omvat niet alleen de produktie van stoom of warm water
d.m.v, ondervuring van ketels maar ook een niet te verwaarlozen produktie
van hete verbrandingsgassen voor directe benutting (bijv. steenovens) [60].
Verondersteld wordt, dat voornamelijk kolen (stromen K3] en K33), lichte
~tookolie (032), zware stookolie (040 en 041) en gas (G26 en G27) worden
ingezet, voorzover tenminste niet gebruikt als grondstof (resp. V52, V39,
V43 en V51).
Het deel van deze warmteproduktie, dat plaatsvindt in installaties voor
het zelf opwekken van elektriciteit en, meestal, stoom of warm water
wordt hier apart gemodelle~rd (zie figuur 3.12.).
Voor warmteproduktie buiten zelfopwekinstallaties resteren dan de energiestromen V48 + V50 (kolen), V40 (Midden Destillaten), V41 + V46 (stookolie)
en V32 + V49 (gas). Tezamen vormen deze de fossiele brandstoffen t.b.v.
finale warmteproduktie (Vll + V29) in de industrie.
Door het op één knooppunt samenbrengen van deze energiestromen wordt weergegeven, dat (in principe) substitutie mogelijk is tussen deze soorten
energiedragers.
Zelf opwekken van elektriciteit (+ warmte)
Het huidige elektrische produktievermogen, dat niet tot de openbare elektriciteitsvoorziening behoort, staat voor het grootste deel (87%) in de
industrie opgesteld. De rest bestaat voornamelijk uit zelfopwekinstallaties
bij raffinaderijen en openbare vuilverbrandingsinstallaties [5]. Deze zijn
ondergebracht bij respectievelijk de subsectoren Olie en Elektriciteit
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van de Energiesector.
Van de industriële zelfopwekking vindt het grootste deel plaats in de
Chemie (60%) en de Papier, de rest zit in de Papier, V & G en Metaa!.
Bij zelfopwekking kunnen een groot aantal typen installaties worden
onderscheiden, die ieder elektriciteit en warmte in een bepaalde verhouding en met een bepaald totaalrendement, kosten, enz. leveren.
Genoemd kunnen worden de combinaties:
- stoomketel + stoomturbine-generator van het type condensatie, aftap
of tegendruk;
- gasturbine-generator (GT);
- gasturbine-generator + stoomketel + stoomturbine-generator (STEG);
- gasturbine-generator + afgassenketel (GT + AGK), bijgestookt of niet;
- brandstofmotor-generator, gasmotor of dieselmotor;
- brandstofmotor-generator + restwarmte-ketel;
- stoomketel + stoomzuigermotor-generator.
Hier worden de volgende processen onderscheiden: (zie figuur 3,12.).
a. Gasturbine-generator + afgassenketel (proces VP2).
Verbrandingsgassen expanderen in een gasturbine, waarbij elektriciteit
wordt opgewekt, waarna de uitlaatgassen gebruikt worden voor de produktie van stoom of warm water in een nageschakelde ketel.
Het totaal-rendement is ongeveer 80% bij een warmte-kracht verhouding
van 2:1 (allocatiefactor VM4)[27,61]. De verbruikte brandstof is aardgas of
kolengas (stroom V58) of lichte stookolie (stroom V56).
b. Stoomturbine-generator, type tegendruk, olie/gas (proces VP3).
Met zware stookolie (V60) of gas (V13) wordt in een ketel stoom ge~roduceerd,
die door een stoomturbine wordt geleid om elektriciteit te kunnen opwekken. De stoom uit de stoomturbine, met een lagere temperatuur en
druk dan de ingaande stoom, wordt direct benut of gebruikt om warm
water te produceren. Het totaal-rendement benadert de 90%, de warmtekracht verhouding ligt boven 3:1 (allocatiefactor VM5) E27].
c. Stoomturbine-generator, geavanceerde kolenstook (proces VP4).
Met geavanceerde methoden van kolenverbranding, bijv. het milieuvriendelijke wervelbedprocédé, wordt stoom gemaakt, die in een stoomturbine expandeert t.b.v, de produktie van elektriciteit [35].
Afhankelijk van een nadere specificatie van het type stoomturbine,
nl. aftap of tegendruk, komt meer of minder warmte vrij t.o.v, de
hoeveelheid elektriciteit (allocatiefactor l!M6). Deze nader~ specificatie
hangt al,van het door te~rekenen alternatief.
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Overig zelfopwekvermogen (proces VPI).
Onder dit proces vallen alle zelfopwekinstallaties, die niet onder
de eerder genoemde categorieën vallen, waaronder een groot deel van
de bestaande installaties.
Hierbij valt te denken aan zelfopwekking in condensatiebedrijf, waarbij alleen elektriciteit wordt opgewekt (ongeveer 10% van het huidige
zelfopwekvermogen), zelfopwekking in aftapbedrijf (ongeveer B5%) en
bijzonder vermogen in de vorm van gasmotoren, diesélmotoren en gasturbines zonder afgassenketel [5].
Verondersteld wordt, dat de geproduceerde warmte (stroom V74) voor het
grootste deel in het eigen bedrijf wordt benut, en de rest in naburige
bedrijven. Daarom wordt voor warmte geen transportproces opgenomen in het
model. Het aandeel van industrietakken in het verbruik van deze warmte
wordt verondersteld gekoppeld te zijn aan het epgestelde W/K-vermogen in
de industrietakken (allocatiefactor VM7).
De totale (netto) elektriciteitsproduktie wordt binnen het eigen
bedrijf verbruikt, gaat via het industriële net naar andere bedrijven
of wordt geleverd aan het openbare net (stroom V78).
Verbruik uit eigen produktie en verbruik via het industriële net (teza~en
V79) komen via een transportproces (proces VP6) ter beschikkíng van de
verbruikers.
Net als bij warmte wordt ervan uitgegaan, dat het elektriciteitsverbruik
uit zelfopwekklng gekoppeld is aan de hoeveelheid opgesteld vermogen in
een bedrijfstak (allocatiefactor VM7).
Een deel van het industrlële zelfopwekvermogen kan ter beschikking staan
van de openbare elektrieiteitsvoorziening, dit vermogen telt dan mee bij
het bepalen van het totale landelijk op te stellen produktievermogen [41].
Voor de levering van elektriciteit aan het openbare net (stroom V78) wordt
verondersteld dat deze samenhangt met het vermogen, dat ter beschikking
is gesteld van het openbare net (allocatiefactor VM2).
Verbruik van (aangevoerde) warmte
Energie in de vorm van stoom of warm water komt beschikbaar uit:
- warmte!kracht installaties in eigen of naburig bedrijf (V75, V76);
- eigen energiewinning (V92, V93), warmte uit brandbaar afval, chemische
reacties, etc., voorzover niet gebruikt als input (V31) voor een W/Kinstallatie [62];
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- aanvoer vanuit de Energiesector: raffinaderijen, aftapcentrales of
openbare vuilverbranding (W19~ W20).
Deze warmte "concurreert" in sommige gevallen met fossiele brandstoffen
t.b.v, warmteproduktie (VII, V28), waarbij wel bedacht moet worden, dat
deze brandstoffen eerst nog met energieverliezen en kosten omgezet moeten
worden in warmte (t.b.v. een zo goed mogelijke vergelijking met aangevoerde
warmte zit op de brandstof-energiestromen een kostentoeslag).
Verbruik van (äangevoerde) elektriciteit
In de industrie verbruikte elektriciteit kan afkomstig zijn van het openbare net (stromen C25 en C26) of uit (eigen) industriële zelfopwekking
(V81 en V82).
Deze elektriciteit wordt omgezet in een aantal eindvormen van energie,
zoals warmte, mechanische energie en "licht" [63].
Hoewel een deel van de verbruïkte elektriciteit dus, in principe, substitueerbaar is door brandstoffen, wordt hier verondersteld, dat dit in
het algemeen niet zomaar mogelijk is in verband met de specifieke toepassingen van elektrische energie.
De totale elektriciteitsvraag (VI0, V25) moet dan ook als een apart te
specificeren onderdeel van de totale industriële energievraag (VI resp.
V6) gezien worden.
Verbruik van energiedragers als grondstof
Dit verbruik vormt een behoorlijk deel (10%) van het binnenlands energieverbruik en vindt bijna geheel in de (chemische) industrie plaats.
De belangrijkste energiedragers zijn aardgas (stroom V51), nafta (V35),
LPG (0~8) en gasolie (V39). Daarnaast wordt ook nog wat petroleumcokes
(ZD, V43) en heel weinig kolen (V52) als grondstof gebruikt [5].
Fysiek gezien vindt verbruik als grondstof en verbruik als warmteleverancier
vaak in hetzelfde produktieproces plaats, in het model worden de aan het
proces toegevoerde energiedragers deels toegerekend aan warmteproduktie
en deels aan verbruik als grondstof.
Voorbeelden van verbruik als grondstof zijn [27]:
- kunstmestfabricage (u~t aardgas);
- etheen/propeen produktie als grôndstof voor plastics (uit nafta,
gasolie of LPG);
- methanolproduktie (aardgas, in de toekomst ook kolengas);
- ammoniakfabricage (vnl. uit aardgas),
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Het verbruik van energiedragers als grondstof beperkt zich tot fossiele
energiedragers; warmte uit aanvoer of omzetting en elektriciteit kunnen
niet als vervanging dienen. De totale energievraag t.b.v, grondstof (V29)
wordt daarom als een apart te specificeren onderdeel van de totale energievraag van de industrie gezien.
In de toekomst zal naar verwachting ook industrieel geproduceerd kolengas
(deel van V95, via V51) als grondst0f voor de chemische industrie gebruikt
gaan worden (methanol, ammoniak [30]).
Bij het verbruik van fossiele energiedragers als grondstof komt een beheerlijke hoeveelheid chemisch restgas vrij, welke in mindering wordt
gebracht op het verbruik als grondstof (zie Produktie Chemisch restgas).

Produktie van chemisch restgas (proces VP7)
Naast de gasvormige energiedragers aardgas en kolengas worden onderscheiden de bijproduktgassen cokesgas, hoogovengas, raffinaderijgas en
chemisch restgas.
Bij de bijproduktgassen neemt chemisch restgas een belangrijke positie
in, de besehikbare hoeveelheid (V38) beloopt ruim I% van het TVB, ruim
2,5% vsn het industrieel energíeverbruik [5].
In tegenstelling tot de andere bijproduktgassen wordt chemisch restgas
geheel binnen de sector van preduktie verbruíkt.
Daarom wordt dit gas niet via de subsector Gas van de Energiesector bij
de diverse mogelijke verbruikersgroepen aangevoerd, maar blijft binnen
de subsector Industrie in het model.
Chemisch restgas ontstaat als bijprodukt van chemische processen, die
voornamelijk nafta (024) of gasolie (deel 032) als input hebben. Hier
wordt een deel van deze input (V89 resp. V88) toegerekend aan de produktie van dit chemisch restgas (pseudoproees met een omzetrendement
van 100%, proces VP7). Het resterend deel (V35 resp. V39) is dan het verbruik als grondstof. Het ge~roduceerde chemisch restgas wordt elders weer
als verbruik geregistreerd, het totale verbruik van de industrie verandert
dus niet door deze aanpak, wel de ss~enstelling van het verbruik.
Verondersteldwordt, dat de produktie van chemisch restgas afhangt van de
verbruikte hoeveelheden nafta (allocatiefactor VM9) en de verbruikte
hoeveelheden gasolie (alloeatiefactor VMS).
Chemisch restgas vormt tezamen met aardgas (G27) en kolengas (V95) de
beschikbare hoeveelheid gas t.b.v, de B.I.. De samenstelling van het
gas maakt het echter alleen geschikt voor ondervuring van ketels in
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W/K-installaties (stroom V34 deels) of processtoominstallaties (deel van
V49). Deze restrictie wordt gemodelleerd m.b.v, allocatiefactor VM|2.

Produktie van hoogovengas (proces VP8)
Hoogovengas ontstaat bij het produceren van ruwijzer uit ijzererts in
hoogovens te IJmuiden. Bij dit proces wordt ijzererts (Fe203) bij hoge
temperatuur gereduceerd tot ijzer, waarbij een gas, voornamelijk bestaande
uit koolmonoxyde (C0), ontstaat [64].
Het hoogovengas met een lage verb.randingswaarde van ongeveer 4 MJ/m3 wordt,
eventueel "verrijkt" met cokesgas of aardgas, elders op het Hoogovencomplex gebruikt of omgezet in elektriciteit in de naburige centrale (PEN).
De voor dit proces verbruikte cokes (stroom K34) dient daarbij zowel voor
het leveren van de benodigde warmte, als om het ijzererts te reduceren.
Om dubbeltellingen in verbruikscijfers te voorkomen, wordt nu verondersteld, dat de cokesinput maar deels als verbruik (V30) telt en deels toe
te rekenen is aan het geproduceerde hoogovengas (V53 naar pseudoproces
VPS, rendement I00% levert V54). Daar de produktie van hoogovengas afhangt van de ruwijzerproduktie en ook de ~okesinput daarmee samenhangt,
wordt een relatie tussen deze twee energiestromen gedefinieerd (allocatiefactor VMI).

Verbruikvan niet-energiedragers
Niet-energiedragers t.b.v, de industrie (stroom 049) omvat een deel
van het binnenlandse verbruik van smeerolie/vetten, de speciale benzines
en minerale ter~entijn en zgn. overige niet-energiedragerprodukten L5] . Dit
is verbrulk voor niet-energetische toepassingen. Het verschil met verbruik
van energiedragers als grondstof, ook een niet-energetische toepassing,
is gelegen in het feit dat het dan gaat om produkten, die ook als energiedrager ingezet kunnen worden, wat bij nlet-energiedragers per definitie onmogelijk is. Omdat substitutie met andere energiestromen niet mogelijk is,
moet dit verbruik (049) als apart deel van de totale energievraag gespecificeerd worden.
~igen industriële energiewinning

Hieronder valt alle winning van energie in de industrie, welke niet toe
te rekenen valt aan verbruikte energiedragers ~zie figuur 3.12.).
Te denken valt aan produktie-afval, dat vergast of verbrand wordt, aan
chemísche reacties waarbij gas of warmte ontstaat (niet toe te rekenen
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aan een energiedrager als input), etc. [62].
De totale hoeveelheid gewonnen energie (stroom vgo) wordt geaeht voornamelijk verbruikt te worden in de bedrijfstak waar de winning plaats
vindt (vandaar allocatiefactor VMI0), een gedeelte dient als input van
zelfopwekinstallaties (V31).
Produktie van kolengas in de Industrie (proces VP9)
Een belangrijke in de toekomst te realiseren energie-activiteit, met
grote (indirecte) invloed op de energievoorziening, is het vergassen
van kolen in de industrie (proces VP9) [35].
Hierbij wordt gedacht aan een laag- of middencalorisch gas voor ondervuring van stoomketels, aandrijving van gasturbines of als synthesegas
voor de chemische industrie.
In verband met schaaleffecten ligt produktie voor meerdere afnemers
~n vestiging bij industrieconcentr~ties voor de hand. Installaties met
een doorzet van een miljoen ton kolen per jaar zouden bijv. geplaatst
kunnen worden in het Rijnmond-gebied, IJmond-gebied, Eemsmond-gebied en

Zuid-Limburg.

3.3.2. SuB~ee~ôr Gezinshuishoudin~en~ ......
De subseetor Gezinshuishoudingen neemt ruim een vijfde van het binnenlands energieverbruik voor zijn rekening. Hierbij is echter niet het
verbruik t.b.v, particulier vervoer geteld, dat in dit energiemodel valt
onder de subsector Transport (zie 3.3.3.).
Het hier beschreven energieverbruik vindt dus zo goed als geheel plaats
in en om woningen.
T.o.v. andere subseetoren in de Vraagsector wordt deze subsector gek~nmerkt door:
- zeer grote aantallen kleine verbruikers (4 à 5 mln);
- tamelijk üniforme verhruikspatronen van de verbruikers;
- sterk variërend, afnamepatroon per etmaal en seizoen, samenhangend met
- grote aandeel van ruimteverwarming in het totale energieverbruik;
- beperkte substitutiemogelijkheden i.v.m, veiligheid, schaalgrootte
van het verbruik en milieu-elsen.
De activiteiten i.v.m, energie kunnen worden ingedeeld in:
- verbruìk van brandstoffen t.D.v, warmteproduktie~

- verbruik van aangevoerde warmte;
- verbruik van elektrlsche energie (zie figu~r 3.13.).

- 116-

K28
G24

V15

~

B’21

(LPG)

C27
DI?

V1/, (elektr.)
~@

Gezinshuishoudingen
(LD)

Wl

V86 (zon)~í~~~Ô] v87
w22
D19

subsector

v2

GEZINSHUISHOUDINGEN
FIGUUR 3.13.

- 117-

Eventueel in de toekomst mogelijke activiteiten zijn:
- produktie van warmte m.b.v, zonnecollectoren (proces VPI0);
- produktie van elektriciteit m.b.v, eigen windmolens;
- benutten van omgevingswarmte m.b.v, warmtepompen.

Energiebesparingsactiviteiten, zoals bijv. plaatsing van Hoog-Rendements
c.v.-ketels, worden nu nog in het model meegenomen in de vorm van een
correctie op de vraag naar brandstoffen.
Door uitbreiding van dit subsectormodel met processen, die de omzetting
van brandstoffen in warmte weergeven, kan deze activiteit expliciet in
het model uitgebeeld worden in de vorm van een andere specificatie van
processen (hogere kosten en een hoger rendement).
Niet expliciet opgenomen kunnen worden zulke activiteiten, zoals isolatie of
passieve benutting van zonnewarmte, daar deze activiteiten plaatsvinden buiten
de grenzen van het energievoorzieningssysteem, zoals hier gemodelleerd. De
grens van de energievoorziening ligt nl. daar, waar "nuttige energie"
(warm water in radiatoren, warm water uit de kraan, etc.) als zodanig
verdwijnt. Het "systeem" woning produceert met deze nuttige energie
een bepaald volume met een bepaald binnenklimaat, afhankelijk van zulke
factoren als isolatie, oriëntatie op de zon, hoeveelheid ramen, etc.
Indirect be~nvloeden deze factoren dus de energievoorziening via hun
effect op de vraag naar nuttige energie.
Verder wordt het verbruik van hout, turf, etc. als brandstof in deze
subsector verwaarloosd.

Verbruik van brandstoffen t.b.v, warmteproduktie
Verondersteld wordt, dat kolen (K28), huisbrandolie (035) en (aard)gas
(G24) voornamelijk ingezet worden t.b.v, ruimteverwarming en warm (tap)
water en dat ze, in principe, substituten van elkaar zijn. Deze brandstoffen (V15) worden m.b.v, kachels, c.v.-ketels, boilers, geysers,
fornuizen, e.d. omgezet in warmte (in een later stadium met aparte processen te modelleren) [65,11].
De warmte uit omzetting van deze brandstoffen "concurreert" in mindere
of meerdere mate met aangevoerde of zelf gewonnen warmte (stroom V|6).
LPG (stroom 021) en petroleum (stroom 028) worden niet op één knooppunt
met de andere brandstoffen gebracht, omdat ze geen reële substituten
worden geacht. Ze worden voor bepaalde speciale toepassingen gebruikt,
zoals bijv. LPG voor recreatie-activiteiten ("camping"-gas) [66].
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Verbruik van aangevoerde warmte (stromen DI9 en W22)
Aanvoer van warmte, meestal in de vorm van warm water, t.b.v, ruimteverwarming en/of warm tapwater kan hier plaatsvinden via:
- een warmtedistributienet behorend bij een openbare W/K-centrale
(stadsverwarmingscentrale, stroom D19);
- een ander net, gevoed met warmte uit centrale warmteproduktie (wijkketels of -WP), afvalwarmte uit de industrie, warmte uit VV-installaties
of geothermische bronnen, etc. (stroom W22).
Warmte-aanvoer in woningen vanuit een blokverwarmingsinstallatie wordt
hierbij niet gezien als warmte-aanvoer, doch als (omgeslagen) brandstofaanvoer.
Energie in de vorm van warm water hoeft niet meer omgezet te worden, ten
koste van energieverliezen en financiële lasten, zoals bij brandstoffen
wel het geval is. Hiermee wordt rekening gehouden in het model door een
kostentoeslag op de brandstof-energiestromen te zetten alvorens een afweging plaatsvindt met aangevoerde warmte.
In statistieken valt dit warmteverbruik soms onder het brandstofverbruik,
namelijk de aan Gezinshuishoudingen toegerekende brandstoffen, die elders
ingezet worden bij de produktie van warmte t.b.v, onder andere Gezinshuishoudingen. Hiertoe kan behoren een deel van de input van centrales
(G18, 044, K24), stadsverwarmlngscentrales (G21, 047 en K27) en centrale
warmteproduktie-installaties (G23, 038 en K26).
Verbruik van elektriciteit (stromen C27 en D17)

Momenteel is de in deze subsector verbruikte elektriciteit geheel afkomstig uit het openbare laagspanningsnet (stroom C27) [40].
In principe is er ook de mogelijkheid van levering door een stadsverwarmingscentrale via een eigen elektriciteitsnet (stroom D17), bij~
voorbeeld bij z.g. eilandbedrijf van deze W/K-centrale. ~
Eventuele produktie van elektriciteit in deze subsector, bijv. d.m.v.
eigen windmolens, wordt vooralsnog verdisconteerd via een correctie op
de totale elektriciteitsvraag (stroom VI4).
Elektriciteit wordt m.b.v, allerlei apparaten omgezet in een aantal
vormen van "nuttige energie", zoals warmte (elektrische kachel, -boiler
en wasmachine), koude (koelkast, vrieskist), mechanische energie (stofzuiger, mixer, boormachine), straling (gloeilamp, TL) en elektromagnetische
energie (radio, televisie, etc°) [67]~
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Hoewel een deel van het elektriciteitsverbruik, in principe, substitueerbaar
is door hrandstoffen of aangevoerde warmte, wordt hier voorlopig verondersteld dat dit in de praktijk meestal niet mogelijk is, Het verbruik van
elektriciteit wordt dan ook als een apart te specificeren onderdeel van
de totale energievraag van Gezinshuishoudingen gezien.
Produktie van warmte m.b~v. Zonneeollectoren (proces VPI0)
Onder dit proces valt het omzetten van zonnewarmte in bruikbare warmte
(warm water of warme lucht) m.b.v, zonnecollectoren. In eerste instantie
wordt daarbij gedacht aan opwarmen van tapwater; wat betreft het uiteindelijk te b~reiken potentieel is ruimteverwarming echter veel interessanter [68].
I.v.m. de niet altijd aanwezige zonnestraling en de nog beperkte opslagmogelijkheden van warmte wordt dit proces vaak gecombineerd met een brandstofomzetproces. In het model wordt echter het zonne-energie deel als een
apart proces gezien.
De warmte uit zonnecollectoren (V87) "concurreert" met aangevoerde warmte
(D19 en W22) en tezamen met deze laatsten met warmte uit omzetting van
brandstoffen (V15).
Benutten van omgevingswarmte m.b.v, warmtepompen
Het per woning toepassen van met elektromotor of gasmotor aangedreven
compressie-warmtepompen wordt niet erg waarschijnlijk geacht i.v.m, de
relatief zeer hoge aanschafkosten bij zulke kleine vermogens en de dure
elektriciteit respectievelijk milieubelasting (lawaai, veiligheid)~8]
(zie voor mogelijke soorten: hfdst. 3.2,5., proces WP2).
Absorptie-warmtepompen (op gas) kunnen eerder penetreren als er een
bron-medium aanwezig is waaraan voldoende warmte onttrokken kan worden
en de toepassing niet al te hoge temperaturen vereist.
Het bron-medium kan bijv. oppervlaktewater, grondwater of buitenlucht
zijn, de toepassing bijv. vloerve~~arming.
Combinatie met andere systemen zoals (hulp-)ketels of zonnecollectoren
kan soms de toepassingsmogelijkheden vergroten.
Vooralsnog wordt toepassing van warmtepompen verdisconteerd via een

correctie op de energievraag.
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3.3.3. Subsector Transport
Onder deze’ subsector val~ alle bínnenlands Vervoer van personen en goederen,
over land of water of door de lucht, uitgezonderd vervoer op eigen (particulier of bedrijfs-) terrein.
Hierbij kan men denken san:
- particulier personenvervoer (per~onen~uto’s);
- zakelijk personenvervoer (auto van de zaak);
- epenbaar personenvervoer (trein, bus, tram, metro);
- vrachtvervoer per spoor;
- vrachtvervoer over de weg (vrachtwagens);
- vrachtvervoer over het water (binnanvaart);
- binnenlands luchtvervoer (NLM).
Ongeveer een achtste van het TYB (Totaal Verbruik Binnenland) wordt door
deze subsector voor zijn rekening genomen [5].
Bijzondere kenmerken van deze subsector zijn het:
- zeer grote aandeel van enkele vloeibare energiedragers (LPG, benzine en
dieselolie);
- uniforme karakter van het energieverbrnikspatroon;
- tamelijk constante afnamepatroon over het jaar;
- beperkte substitutíe:-potentieel bij het verbruik met niet-vloeibare
energiedragers, als de methode van verplaatsing vastligt.
Vannit de eoonomisehe optiek valt dit energieverbruik eigenlijk
onder verschillende andere subseetoren, zoals Gezinshuishoudingen
(particulier personenvervoer), Industrie (deel vrachtvervoer) en Overige
Verbruikers (deel vrachtvervoer en personanvervoer). Een aparte subsector
Transport lijkt toch zinvol, omdat vanuit energie-technisch en beleidsmatig oogpunt transportactiviteiten een geheel eigen plaats innemen binnen
de Vraagsector, ongeacht de subsector waarin deze activiteittn plaatsvinden.
De activiteiten t.a.v, energie kunnen ingedeeld worden in:
- verbruik van vloeibare motorbrandstoffen;
- verbruik van elektrische energie;
- verbruik van niet-energiedragers (zie figuur 3.14.).
Als toekomstige activiteit wordt opgenomen:
- verbruik van kolenliquefactie-produkten.
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Niet beschouwd wordt het verbruik van hout (bijv. in houtgasgeneratoren)
of kolen (binnenvaartschepen).
Elektriciteitsverbruik voor het opladen van accu’s van elektrisch aangedreven auto’s valt onder het totale elektriciteitsverbruik (C32). Verbruik
van waterstofgas door voertuigen met een brandstofcel (die elektriciteit
produceren uit gas) wordt nog niet meegenomen. Hybride systemen,
waarbij een kleine, constant draaiende verbrandingsmotor wordt gecombineerd met een accu/generator/elektromotor-systeem voor het opvangen van
wisselende belasting, worden hier gezien als een (speciaal type) brandstofmotor.
Energiebesparing d.m.v, efficiënter werkende automotoren kan uitgebeeld
worden in het mode! middels een hoger rendement van het proces, dat
brandstof omzet in "nuttige (mechanische) energie".
Andere soorten energiebesparing, zoals bijv. via een betere aerodynamische vormgeving, vallen buiten de grenzen van het gemodelleerde systeem.
Indirect heeft dit soort energiebesparende maatregelen invloed op de
energievoorziening via een kleinere vraag naar "nuttige energie".
Verbruik van vloeibare brandstoffen (016, 022, 030)
De vloeibare motorbrandstoffen LPG, benzine en dieselolie worden in
zgn. interne verbrandingsmotoren omgezet in mechanische energie t.b.v.
het voortbewegen van voertuigen of schepen.
Het rendement van deze omzetting ligt in het algemeen laag, ongeveer
25% voor LPG/benzinemotoren en 30% voor dieselmotoren [37]. In het model
kan tussen deze op één knooppunt samenkomende energiedragers substitutie
plaatsvinden, voorzover dit mogelijk is bij allerlei beperkende factoren.
In het particuliere personenvervoer heeft benzine verreweg het grootste
aandeel in het totale verbruik; de rest wordt opgevuld door dieselolie
en, vooral de laatste jaren sterk toenemend, LPG [69].
Voor LPG-verbruik is geen speciale automotor vereist, wel moet een speciale
druktank gelnstalleerd worden naast de bestaande benzine-installatie.
In het zakelijk personenvervoer wordt meer gebruik gemaakt van dieselolie,
in al het vrachtvervoer wordt bijna uitsluitend dieselolie gebruikt.
Bij het openbaar vervoer is het aandeel van vloeibare brandstoffen minder
groot, vnl. dieselolie t.b.v, bussen en diesellocomotieven.
Voor binnenlands luchtvervoer wordt alleen benzine (vliegtuigbenzine en
jet-fuel) gebruikt, inbegrepen in het totaal benzineverbruik (stroom 022).
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Verbruik van elektrische energie (stroom C32)
Elektriciteit wordt momenteel alleen gebruikt in het openbare personenvervoer, nl. trein, tram en metro.
Hoewel het omzetrendement van elektrisehe naar meehanische energie veel
hoger ligt dan bij vloeibare brandstoffen (90%), is het uiteindelijke
effect op het TVB ongeveer hetzelfde i.v.m, de grote verliezen bij de
produktie van de elektriciteit in de centrales.
Verondersteld wordt, dat er geen "vrije" substitutie mogelijk is tussen
elektriciteit en brandstoffen; de elektriciteitsvraag moet dan ook als
een apart onderdeel van de totale energievraag van de subsector Transport
worden gegeven.
Verbruik van niet-energiedragers (stroom 063)
Dit verbruik omvat smeerolie/vetten t.b.v, personenauto’s, vrachtwagens,
binnenvaartschepen, treinen, tram, bussen en vliegtuigen op binnenlandse
trajecten.
Dit verbruik is niet uitwisselBaar met andere energiestromen in de subsector Transport en moet als apart de~e~l van de totale energievraag (stroom
V5) opgegeven worden.
Verondersteld wordt nu in het model, dat dit verbruik gekoppeld kan worden
(via allocatiefactoren I~MAI) aan het totale energieverbruik van deze
subsector.

Verbruik van kolenliq~~faetie-produkten (stroom K23)
Er wordt vanuit gegaan, dat kolenliquefaetie in Nederland alleen plaatsvindt in combinatie met vergassing en/òf t.b.v, de produktie van hoogwaardige koolwaterstoffen.
Met name wordt hierbij gedacht aan de produktie van methanol uit kolen,
dat bijgemengd kan worden in benzine of deze geheel kan vervangen [70].
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3.3.4. Subsector Overige Verbruikers
Deze subsector neemt ruim een tiende van het TVB voor zijn rekening [5].
Hierbij is het energieverbruik t.b.v, vervoersactiviteiten in deze subsector niet meegeteld; dit laatste valt in dit energiemodel onder de
subsector Transport (zie 3.3.3.).
Zoals de naam al suggereert, omvat deze subsector alle binnenlandse
verbruikers (buiten de Energiesector), die niet behoren tot de eerder
beschreven verbruikersgroepen Industrie, Gezinshuishoudingen en
Transport.
Hierbij kan genoemd worden:
- nijverheid excl. industrie: bouwnijverhei;
- dienstensector, con~nercieel: handel, horeca, banken, etc.;
- dienstensector, niet-commercieel: PTT, ziekenhuizen, onderwijs, overheidsdiensten, sociale-verzekerings organen, etc.;
- land- en tuinbouw, bosbouw, veeteelt en visserij;
- nutsbedrijven excl. energie (water);
- delfstofwinning excl. energie (zand, grind, zout, etc.);
- woningexploitatie;
(zie Appendix 4 voor een nadere specificatie).
Van deze subsector kunnen moeilijk bijzondere kenmerken gegeven worden
door de nogal heterogene samenstelling wat betreft soorten energieverbruikers.
Voor sommige onderdelen van deze subsector geldt dit niet; met name de
land- en tuinbouw en de dienstensector, die samen een groot deel van het
energieverbruik voor hun rekening nemen, kenmerken zich door tamelijk
uniforme verbruikspatronen.
Onderscheiden worden de volgende activiteiten:
- verbruik van brandstoffen t.b.v, warmteproduktie;
- verbruik van aangevoerde warmte;
- verbruik van elektrische energie;
- verbruik van "niet-energiedragers" (zie figuur 3.15.).
Als in de toekomst mogelijke activiteiten kunnen genoemd worden:
- produktie van warmte m.b.v, zonnecollectoren (proces VP5);
- produktie van gas d.m.v, biomassavergisting (proces VP|I);
- benutting van omgevingswarmte m.b.v, warmtepompen.
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Warmte~erugwinning, voorzover de warmte niet aan andere subseetoren ter
beschikking wordt gesteld, wordt verwerkt in de specificaties van de
processen, die energiedragers omzetten in "nuttige energie".
Het verbruik van andere dan de hier genoemde brandbare stoffen t.b.v.
de eigen energievoorziening (hout, afval) wordt verwaarloosd. Hierbij
moet wel vermeld worden, dat openbare vuilverbrandingsínstallaties in
dit model niet tot O.V. gerekend worden, maar ondergebracht zijn in de
Energiesector (subsector Warmte).
Zelf opwekken van elektriciteit in deze subsector, bijvoorbeeld met behulp van Total Energy installaties in de tuinbouw of díenstensector,
wordt voorlopig verwerkt in de vorm van een correctie op de elektrieiteitsvraag (ongeveer 30 MW opgesteld vermogen in 1976 vlgs [71].
Activiteiten zoals isolatie of passieve benutting van zonnewarmte kunnen,
zoals eerder vermeld, niet (expliciet) gemodelleerd worden in het model,
daar deze buiten de grenzen van het hier afgebeelde systeem vallen.
Verbruik van brandstoffen t.b.v, warmteproduktie
Verondersteld wordt, dat substitutie (in principe) voornamelijk plaats
kan vinden tussen kolen (K25), gas (G25), huisbrandolie (034) en zware
stookolie (043) bij de prodnktie van warmte t.b.v, ruimtevermarming en
warm tapwater. Tezamen vormen deze de hoeveelheid brandstoffen t.b.v.
warmteproduktie (stroom V15).
LPG (020) en Lichte Destillaten (petroleum, 027) kunnen ook voor d~t
doel gebruikt worden. Echter wordt hier verondersteld, dat deze (dure)
brandstoffen voor speciale doeleinden worden verbruikt en niet direct
substitueerbaar zijn door kolen, stookolie, huisbrandolie of gas.
Bij LPG kan men bijv. denken aan toepassingen, waarbij een zeer heet of
schoon verbrandingsproces vereist is of mobiele toepassing (Bonwnijv.) [66].
Verbruik van aangevoerde warmte

De aangevoerde warmte is afkomstig van:
- industriële W/K-installaties (stroom V77);
- stadsverwarmingscentrales, via eigen warmtenet (stroom D20);
- via andere warmtedistrihutienetten uit wijk-ketels, aftapcentrales,
vuilverbrandingsinstallaties, industriële afvalwarmte en, in de toekomst,
geothermische bronnen, wijk-warmtepompen, e.d.~(stroom W21).
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Deze hoeveelheid warmte (stroom V21) kan in principe "concurreren" met
de aangevoerde brandstoffen (V20), waarbij de brandstoffen echter eerst
omgezet moeten worden in warmte van eenzelfde kwaliteit. In hoeverre deze
substitutie kan plaatsvinden wordt, behalve natuurlijk door de prijsverhoudingen, bepaald door allerlei andere factoren, zoals nabijheid van
een warmteleverancier, gewenst temperatuurniveau, etc.. Om de juiste
afweging met warmte te bereiken wordt een kostenbeslag op de brandstofenergiestromen gezet.
Soms wordt dit verbruik van aangevoerde warmte gezien als brandstofverbruik, nl. de aan O.V. toegerekende brandstoffen, die elders worden ingezet bij de produktie van warmte t.b.v, deze subsector. Hiertoe kan behoren een deel van de input van de centrales (aftapwarmte), stadsverwarmingseenheden en centrale warmteproduktie (wijk-ketels).
In dit model wordt deze werkwijze niet gevolgd i.v.m, de vaak discutabele
wijze van toerekening, die dan gevolgd moet worden.
Verbruik van elektrische energie
De in deze subsector verbruikte elektriciteit kan afkomstig zijn van:
- openbare centrales, via het laagspanningsnet (stroom C28);
- openbare centrales, via het hoogspanningsnet (C29);
- stadsverwarmingscentrales via een eigen net (DI8);
- industriële zelfopwekkers via een eigen net (V83).
De kleinere afnemers in deze subsector nemen hun elektriciteit af op laagspanningsniveau (220/380 V, stroom VI7), dus via het openbare net (C28) of
eventueel via het eigen net van een stadsverwarmingscentrale (DI8).
Grotere afnemers met andere leveringsvoorwaarden nemen de elektriciteit
af op midden/hoogspanningsniveau (> I0 kV, stroom VI8), via het openbare
net (C29) of via het industriële net (V83) E40].
Elektriciteitsproduktie door vuilverbandíngsinstallaties wordt hier niet
beschouwd, omdat deze installaties in de Energiesector zijn geplaatst.
Andere elektriciteitsproduktie in deze subsector wordt (voorlopig) verwerkt in het model middels een correctie op de totale elektriciteitsvraag
(stroom VI9)~
In principe kan elektriciteit de meeste andere energiedragers vervangen,
het omgekeerde is minder vaak mogelijk. Hier wordt verondersteld, dat
door allerlei beperkingen, deze substitutie niet zomaar gerealiseerd
kan worden, De totale elektriciteitsvraag (VI9) moet dan ook als apart
onderdeel van de totale energievraag van deze subsector beschouwd worden.
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Verbruik van "niet-energiedragers" (stroom 052)
Dit verbruik heeft betrekking op bitumen voor de wegenbouw (deel van de
bouwnijverheid). Daar substitutie met andere energiedragers niet mogelijk
is, moet dit verbruik steeds als een apart onderdeel van de totale energievraag (stroom V3) gespecificeerd worden.
Produktie van warmte m.b.v, zonne-collectoren (proces VP5)
Hieronder valt het omzetten van zonnestra~ing in warm water of warme lucht
d.m.v, zonne-collectoren.
Dit proces zal vooral toepassing kunnen vinden bij kantoorgebouwen t.b.v.
warm tapwater en, in een later stadium, ruimteverwarming. Zolang seizoensopslag nog niet realiseerbaar is zal dit systeem gecombineerd moeten worden
met een brandstofomzetproces of aanvoer van warmte.
Een potentieel kleine bijdrage, die echter nu reeds rendabel is, levert
toepassing van dit systeem bij zwembadwater verwarming [68]De warmte uit zonne-collectoren (V85) "concurreert" met aangevoerde
warmte (D20, W2| en V77) en tezamen met deze weer met warmte uit verstookte brandstoffen.
Produktie van gas d.m.v, biomassavergisting (proces VPII)
Een behoorlijk grote potentiële bijdrage aan de energievoorziening van
deze subsector zou geleverd kunnen worden door het biologisch omzetten
van de mest van de Nederlandse veestapel en ander agrarisch afval. Hier3
mee zou netto ongeveer 700 mln m aardgasequivalent aan biogas geproduceerd kunnen worden, terwijl het residu van het proces nuttig gebruikt
kan worden voor bemesting. Ook zou dit proces de toenemende milieuproblemen (stanR, waterverontreiniging) van de mestproduktie kunnen helpen
opheffen [62].
Uit economisch oogpunt is toepassing reeds mogelijk, bij de huidige gasprijzen, bij een wat grotere veestapel.
Het proces bestaat in principe uit het anaero~e (zonder aanwezigheid van
zuurstof) omzetten van organische verbindingen in de biomassa m.b.v.
bacteriën, waarbij een mengsel van gassen ontstaat, voornamelijk bestaande
uit methaan en kooldioxyde, met een verbrandingswaarde van ongeveer
26 MJ/m3 [73].
Een deel van het gas is nodig om de temperatuur in het vergistingsvat
op peil te houden. Het gas moet gereinigd worden en opges!agen in een

voorraadvat.
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Een andere mogelijkheid, het winnen van gas uit vergisting van huisvuil
of riools!ib, wordt (voorlopig) niet expliciet gemodelleerd, maar verwerkt in de vorm van een correctie op de energievraag. Dit gas wordt
a&melijk meestal geheel verbruikt t.b.v, de eigen energiebehoefte van
de verwerkingsinstallatie [74].
Benutten van omgevingswarmte m.b.v, warmtepompen
Toepassing van warmtepompen in deze subsector lijkt het eerst te penetreren, waar:
- een relatief grote, geconcentreerde warmtebehoefte bestaat, bijv. een
groot kantoorgebouw;
- het vereiste temperatuurniveau niet te hoog ligt (vloerverwarming);
- een bron-medium in de buurt is, waaraan gemakkelijk en in voldoende
mate warmte onttrokken kan worden (bijv. door elektriciteitscentrales opgewarmd water, zoals het Maaswater~).
Voorlopig wordt deze activiteit in het model verwerkt middels een correctie
op de vraag naar "nuttige energie".

3.3.51

Subsector Uitvoer en Bunkers

Uitvoer en bunkering van energiedragers worden beschouwd als weliswaar
bijzondere, maar niet los te denken onderdelen van de Nederlandse energievoorziening.
De invloed van deze subsectoren op onze energievoorziening wordt duidelijk,
als men ziet, dat uitvoer en bunkers tezamen meer dan de helft van de
beschikbaar komende energiedragers (uit winning en invoer) opeisen [5].
In elders gehanteerde energiebalansen []3] worden wel eens winnin~ en invoer verminderd met het deel, dat naar uitvoer en bunkers gaat, zodat
resteert de winning en invoer t.b.v, binnenlands verbruik. Hierbij wordt
echter veronachtzaamd, dat een deel van het (mutatie)verbruik van de
energiebedrijven gekoppeld is aan uitgevoerde hoeveelheden, zoals bijv.
bij raffinaderijen. Ook worden zo de omvang van produktiecapaciteit, investeringen en in Nederlandse energiebedrijven gevormde toegevoegde
waarde niet goed verklaard.
Het boven aangehaalde bijzondere karakter van Uitvoer en Bunkers ten opzichte van andere subsectoren in de Vraagsector is gelegen in de specificatie van de energievraag (stroom V4 resp. V8). Bij andere subseetoren
kan deze uitgedrukt worden in een vraag naar "nuttige energie" in een
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aantal eindvormen (warmte, kracht, licht en grondstof). Bij Uitvoer en
Bunkers kan alleen een vraag naar energiedragers gegeven worden. In
deze subsectoren komen dan ook geen processen voor, waarbij energiedragers
worden omgezet, en is aan de energiestromen geen milieubelasting
toe te rekenen.
In de s~bseetoren uitvoer en Bunkers worden ook geen andere energie~elieerde
activiteiten, zoals overslag, gemodelleerd. De met uitvoer of bunkeri~g
verband houdende activiteiten zijn ondergebracht in de diverse subsectoren
van de Energiesector.
Uitvoer van energiedragers
Onderseheid kan worden gemaakt in:
- uitvoer van aardgas (stroom G20, zie 3.2.1.);
- uitvoer van olieprodukten (stroom V22, zie 3.2.2.);
- uitvoer van kolen/cokes (stroom V23, zie 3.2.3.);
- uitvoer van elektriciteit (stroom C33, zie 3.2.4.)(zie figuur 3.~6.).
De uitvoer van energiedragers vindt voornamelijk plaats m.b.v, grensoverschrijdende pijpleidingen naar Duitsland en België voor aardgas en
enkele olieprodukten en met binnenvaartschepen over de Rijn naar Duitsland
of met zeeschepen via Rotterdam naar geheel Europa voor olieprodukten.
Verder vindt nog wat uitvoer van vaste brandstoffen plaats via diverse
zeehavens (o.a. hier geproduceerde cokes via Vlissingen) en een relatief
kleine hoeveelheid elektriciteit via het internationale koppelnet [32,43].

Uitvoer kan in sommige gevallen betrekking hebben op fysieke doorvoer
van energiedragers, bijv. in het geval van kolenuitvoer. Hier wordt
namelijk het uit~angspunt gehanteerd, dat alle aangevoerde ener~iedragers,
die eerst in het Nederlands economisch verkeer beschikbaar komen alvorens weer uitgevoerd te worden, zowel bij invoer als bij uitvoer worden
geteld. Effecten op de Nederlandse economie, bijv. toegevoegde waarde
uit handelsactiviteiten, kunnen zo zichtbaar gemaakt worden.
Effecten op de Nederlandse economie van echte doorvoer, zoals bijv. overslag-activiteiten, worden echter niet zichtbaar op deze manier.
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Bunkering van energiedragers
Bunkering van energiedragers omvat alle inname van brandstoffen t.b.v.
grensoverschrijdend verkeer van vliegtuigen, binnenvaart (Rijn) en zeeschepen.
De bunkering vindt voornamelijk plaats in de zeehavens, met name Rotterdam,
en de luchthavens, waaronder vooral Schiphol.
Bunkering wordt hier niet tot het binnenlands energieverbruik (TVB) gerekend, op basis van het feit, dat het verbruik goeddeels buiten Nederland
plaatsvindt.
In sommige energiebalansen wordt (werd) echter bunkering wel als Nederlands
energieverbruik gerekend vanuit de redenering, dat:
- internationaal goederen/personenvervoer door Nederlandse schepen en
vliegtuigen een behoorlijke bijdrage levert aan het BNP;
- de door Nederlandse schepen en vliegtuigen in het buitenland gekochte
energiedragers ongeveer opwegen tegen die van buitenlandse schepen
en vliegtuigen in Nederland.

Door bunkering afzonderlijk te modelleren naast uitvoer kan eventueel
een TVB met of zonder bunkering berekend worden.
De totale bunkering (stroom V8) bestaat uit:
- benzines t.b.v, luehtvervoer (029): jet-fuels voor straalvliegtuigen
en een beetje vliegtuigbenzine voor propellërvliegtuigen;
- midden-destillaten t.b.v, de scheepvaart (036): dieselolie voor dieselmotoren in binnenvaartschepen en een dee! van de zeeschepen;
- zware destillaten t.b.v, de scheepvaart (046): zware stookolie voor
ondervuring van stoomketels in een deel van de zeeschepen. Deze stookolie is meestal van de zwaarste kwaliteit en heeft een hoog zwavelgehalte;
- bunkerko!en (K44).

In de toekomst zou de scheepvaart ook (weer) kolen kunnen gaan gebruiken.
Dit zal het eerst gebeuren bij de grotere zeeschepen, met name hij schepen,
die kolen of erts vervoeren. Een andere mogelijkheid is het verstoken van
een kolen-olie mengsel in ketels of zelfs in dies~~m~t~ren (zeer fijngemalen kolen) [75].
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4. WISKUNDIGE FORMULERING SELPE

4.1. Variabelen, vergelijkingen en coëffiënten
Voor het leveren van kwantitatieve resultaten met het energiemodel SELPE
moeten allereerst de geschetste structuur en verbanden omgezet worden in
een wískundige formulering, bestaande uit variabelen, vergelijkingen en
coëfficiënten.
Daarnaast zijn inputgegevens en een rekenalgori~me nodig om daadwerkelijk
berekeningen met het model te kunnen maken.
De volgende soorten variabelen komen voor in het model:
a. Energiestroom-variabelen
Elke energiestroom in het netwerkstroomschema wordt door een variabele
x. voorgesteld; de waarde van deze va~iabele geeft de grootte van de
bljbehorende energiestroom in PJ (|015 J) op jaarbasis.
(zie Appendix 2 voor een definitie en omschrijving van elke energiestroom-variabele).
b. Procescapaciteits-variabelen
Deze variabelen representeren de procescapaciteiten, die bij (enkele)
processen in het netwerkstroomschema voorkomen. De waarde van deze
variabele wordt uitgedrukt in de daarbij gebruikelijke eenheden,
zoals MWe (centrales), ton/jaar (raffinaderijen), enz.
Capaciteitsvariabelen worden o.a. toegekend aan processen om een onderscheid te kunnen maken tussen het vaste deel van de proceskosten (gekoppeld aan de capaciteit) en het variabele deel (gekoppeld aan de
gerealiseerde output) (zie paragraaf 4.2.).
c. Hulpvariabelen
Deze bestaan uit een combinatie van eerdergenoemde variabelen, bijv.
de som van alle invoer - energiestromen, de som van opgestelde capaciteiten, etc. Ook kunnen ze bepaalde eigenschappen van energievoorziening zichtbaar maken, bijv. de totale S02-uitstoot (middels koppeling van deze uitstoot aan bepaalde relevante modelvariabelen).
In verband met het gehanteerde rekenalgoritme moeten alle variabelen zo
gedefinieerd worden, dat de waarde niet negatief kan worden (zie paragraaf 4.2.).
Voor energiestroom- en capaeiteitsvariabelen is dit per definitie steeds
het geval, aangezien fysieke energiestromen en capaciteiten niet kleiner
dan 0 kunnen worden.
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Het gebruikte rekenalgoritme vereist ook, dat de in het model gebruikte
vergelijkingen alle van het lineaire type zijn~
De in het model gebru~kte ~erge]ijk~ngen zijn:
ao Balansvergelijkingen
Voor elk knooppunt in het energiestroo~~e~~erk wordt een vergelijking
opgesteld die zorgt dat de som van de inkomende stromen gelijk is aan
de ~om van de uitgaande stromen.
Deze vergelijking he~ft de vorm:

In 1

ult J

b. Procesvergelijkingen
Voor elk proces (totaal 55) in het netwerk wordt een vergelijking opgesteld die het verband geeft tussen input(s) en output(s) van het
proces. Zo’n ve~gelijklng bevat energiestroo~variabelen en (een) rendementscoëfficiënt(en) en heeft als meest eenvoudige vorm:

Xuit = ~ . Xin(~ = rendement)
(Zie Appendix 1 voor een specificatie van de proeesvergelijkingen).
c. Capaciteitsvergelijkingen
Bij enkele van de processen (totaal |6) in het netwerk wordt m.b.v, deze
vergelijking een relatie gelegd tussen de opgestelde proeescapaciteit
en de ermee te realíseren output. De vergelijking bestaat uit een procescapaeiteit8variabele ~k’ een energiestroomvariabele ~.~ en een beschikbaarheidsfactor aPk. in de vorm:

xi ~aPk . xk
Beschikbaarheidsfactor en procescapaciteit samen geven dus een maximum voor de energiestroomvariabele; tot deze grens kan de laatste
zonder meer toenemen, verdere toename boven deze grens vereist uitbreiding van de aanwezige procescapaciteit.
d. Reservecapaciteitsv~rgelijking
Een bijzondere capaciteitsvergelijking is de reserveeapaciteitsvergelijking, welke een relatie legt tussen de geleverde elektriciteit
door de openbare voorziening en het minimaal totaal op te stellen
produktievermogen, rekening houdend met een bepaald vereist reservevermogen.
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De vergelijking heeft de vorm:
~k rPk " Xk ~ ~ " openbare levering.
Deze totale capaciteit is de som van de procescapaciteiten~xk van
~lle elektriciteitsproducerende processen, voorzover deze beschikbaar
staan voor de openbare voorziening. Met name voor wind, vuilverbranding
en industrië]e zelfopwekkïng geldt, dat het opgestelde vermogendaarvan
slechts gedeeltelijk meetelt bij deze sor~matle (rPk < I).
De openbare levering is niet alleen afkomstig uit de produktie van de
openbare elektriciteitscentrales en stadsverwarmingseenheden, maar ook
uit invoer, vuilverbrandingsinstallaties en levering van zelfopwekkers aan het openbare net.
In de factor e zit verwerkt:
- de omrekening van PJ (levering) naar Fb~ (capaciteit);
- de relatie jaarlevering - maximale belasting;
- het vereiste reservevermogen (momenteel 27% van de maximale belasting in een jaar).
(Zie ook paragraäf 3.2.4.,,blz. 92).
e. Allocatievergelijkingen
Alle overige soorten verbanden tussen energiestromen worden vastgelegd middels alloc~tievergelijkingen. In de vergelijkingen, die niet
altijd in de vorm van een gelijkheid behoeven te worden geschreven,
(totaal 38) komen stroomvariabelen x en allocatlecoëfficiënten m voor.
De meest gebruikte vorm is:

x. = m . x. (of Z of ~).
Demees[e allocatievergelijkingen worden toegepast bij het, op technische gronden, vastleggen van een verband tussen twee of meer outputs
(of inputs) van een proces, zoals bijv. bij gecombineerde produktie
van elektriciteit en warmte. Deze zijn ook in het netwerk reeds weergegeven middels pijlen tussen de betreffende energiestromen.
(Zie Appendix 3 voor een specificatie van de allocatievergelïjkingen).
Hulpvergelijkingen
Hulpvergelijkingen dienen voor het formeren van (lineaíre) combinaties
van modelvariabelen, waarvan de resultante voorgesteld wordt door een
hulpvariabele. In de meeste gevallen heeft dit betrekking op het oprellen en/of aftrekken van een aantal energlestroom-variabelen, om
zodoende bepaalde inputgegevens (bijv. beleidsmaatregelen~ te kunnen
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verwerken in het model.
In andere gevallen dienen de hul~vergelijkingen voor het doorzichtiger
maken van de modelresultaten, bijv. door het opstellen van een hulpvergelijking, waarin alle energiestromen opgenomen zijn, die samen het
TVB (Totaal Verbruik Binnenland) vormen. Deze hulpvergelijkingen behoren niet tot de structuur van het mode!, maar volgen uit de (niet
aan het model aangepaste) vorm van de aangeboden inputgegevens of
gevraagde outputgegevens.
go Kostenfunctie
Met een functie wordt hier bedoeld een lineaire combinatie van modelvariabelen, waarmee een "eigenschap" van het systeem beschreven wordt.
In het geval van de kostenfunctie bestaat deze uit een aantal, met een
kostencoëfficiënt gewogen, modelvariabelen.
De keuze van deze modelvariabelen en de grootte van de kostenooëfficiënt bij élk van deze variabelen is zodanig, dat uit deze functie de
totale "kosten" van de energievoorziening volgen (in mld. gulden per
jaar).
Dit totale bedrag bestaat uit de som van de kosten van invoer, winning,
conversie en distributie benevens accijnsen en andere kostprijsverhogende toeslagen (aardgasbaten en winsten van energiebedrijven).
Het is dus beter te spreken van totale lasten van de energievoorziening.
Het gaat hierbij om uitgaven die gedaan moeten worden om in de energiebehoefte van zowel binnen- als buitenlandse afnemers te voldoen~
Tegenover de totale lasten staan de totale baten van de energievoorziening~ Dit zijn de ontvangen bedragen van de binnen- en buitenlandse
afnemers van energie~ De totale baten kunnen verdeeld worden naar verbruikersgroepen~ waaruít ze afkomstig zijn, zoals Gezinnen, Industrie,
Overige Verbruikers en Buitenland (opbrengst energie-uitvoer) o
Ze kunnen ook gesplitst worden naar de ontvangende instantie: energiebedrijf, overheid, buitenland of energieverbruiker (bij eigen investeringen in energie-apparatuur)~ De baten kunnen ook gesplitst worden in
arbeidsinkomen, af~chrijvingen, overheidsinkomsten, ontvangsten in het
buitenland t~g~vi onze energie-invoer.
h. Milieufuncties
Op dezelfde manier als bij de kostenfunctie kan ook voor elk soort
milieubelasting een functie worden opgesteld waarin een aantal modelvaríabelen met een eraan toegekende milieu-coëfficiënt voorkomen°
Deze functie levert dan een waarde voor de totale grootte van elke soort
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’emissie, voorzover die veroorzaakt wordt door de energievoorziening.
In eerste instantie zijn functies oDgesteld en coëfficiënten verzameld
voor SO2-, NOx- en stof-emissie.
In de modelvergelijkingen komen de volgende soorten coëfficiënten voor:
- procescoëfficiënten (55);
- beschikbaarheidscoëfficiënten (16);
- reservecapaeiteit-coëfficiënten (7);
- allocatiecoëfficiënten (38);
- kostencoëfficiënten (180);
- milieu-coëfficiënten (240).
Bij de processen, waar input(s) en output(s) bestaan uit energiedragers,
zijn de procescoëfficiënten dimensieloze rendementsfactoren met in het
algemeen een waarde tussen 0 en I. Bij sommige processen, zoals bijv.
warmtepompsystemen, kan een rendement groter dan 1 voorkomen.
Beschikbaarheidscoëfficiënten komen alleen voor bij processen met een
expliciet gedefinieerde proeescapaciteit-variabele. Deze coëfficiënt
geeft de technisch maximaal haalbare output (in PJ) per eenheid van
capaciteit (in MWe of andere eenheid). Deze factor is dus een maat voor
het aantal uren per jaar dat de, onder het proces vallende, installatie
beschikbaar is voor produktie. Deze besehikbaarheid behoeft niet alleen
te berusten op noodzakelijke tijd voor onderhoud e.d., maar kan ook verband houden met andere factoren, zoals een niet continu beschikbaar aanbod (windturbines) of een seizoensafhankelijke vraag (verwarmingsappara-

De coëfficiënten in de reserveca~aciteitsvergelijkin~ zijn ook dimensieloos en hebben een waarde tussen 0 en I. Deze geven aan voor wëlk Dercentage bepaalde soorten elektrisch produktievermogen meetellen in het
ter beschikking van de openbare voorziening staande vermogen. Soms wordt
de grootte van deze coëfficiënt bepaald door technische factoren (bijv.
bij wind de onzekere beschikbaarheid ov elk moment), soms door institutionele factoren (bijv. bij zelfopwekkers het dee!, datidoor de openbare
voorziening geaccepteerd wordt als gegarandeerd vermogen).
Allocatiecoëfficiënten zijn, als verhoudingsgetal tussen energiestroomvariabelen, eveneens dimensieloos. Afhankelijk van de formulering van
het verband hebben ze een waarde groter dan I of kleiner dan I.
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Kostencoëfficiënten worden toegekend aan energiestroomvariabelen of aan
procescapaciteitsvariabelen. In het eerste geval is de dimensie van de
coëfficiënt mln gld/PJ, in het tweede geval mln gld per eenheid van capaciteit (MWe, ton verwerkte ruwe olie, etc.).
Kostencoëfficiënten bij procescapaclteitsvariabelen dienen ~om de vaste
kosten van processen weer te geven. De variabele Droceskosten kunnen weergegeven worden d.m.v, een kostencoëfficlënt op de output-variabele van
het proces.
Bij processen zonder expliciet gemaakte capaciteit, worden alle kosten
(vaste en variabele) verdisconteerd via een kostencoëfficiënt op de outputvariabele. Impliciet wordt hierbij uitgegaan van een constante benutting
vsn de produktiecapaciteit, zodat de vaste kosten per eenheid output steeds
hetzelfde zijn.
Milieucoëfficiënten worden toegekend aan bepaalde, daarvoor in aanmerking
komende energiestroomvariabelen. De dimensie is ton uitstoot Der PJ voor
de beschouwde soort uitstoot (S02, N0x, stof).
Bij de uitstoot spelen zowel soort brandstof als soort omzet- of verbruiksproces een rol. De grootte van de milieucoëfficiënt op een modelvariabele
hangt dus zowel af van de energiestroom (soort brandstof) als het proces,
waar de energiestroom naar toe gaat.

4.2. Rekenalgoritme, doelfunctie en restrlcties
Bij de keuze van aantal en soort energiestromen en processen in het energiemodel is uitgegaan van de eerder beschreven doelstellingen van dit
modelleringswerk. Het resultaat is een modelstructuur, zoals vastgelegd
in de hiervoor beschreven wiskundige formuleringen.
Naast deze structuur is echter ook een rekenalgoritme nodig, dat de kwantitatieve resultaten levert in een vorm en op een manier, die voldoet aan
de gegeven doelstellingen.
Als rekenalgoritme is gekozen voor de ~’linëaire programmerings" techniek
(l.p.), welke een systeem vsn grootheden met onderlinge verbanden en beperkingen, kan optimaliseren t.a.v, een bepaald criterium.
Voorwaarde is wel, dat alle grootheden niet-negatief zijn, de verbanden
lineair van karakter zijn en de beperkingen zodanig, dat een oplossing
mogelijk is [76].

- 139 Wiskundig wordt het l.p. probleem =als
vektor
volgt= geformuleerd:
Xl, x2, ...xn
(Variabelen)

~

(Restricties)

~ = vektor van constanten = b|, b
2,
A = m x n coëfficiënten-matrix

(Doelfunctie)

Min! (~)T ~

c = vektor van coëfficiënten = ci,
--T o

o ~s de getransporteerde vektor (rij)

De beschouwde grootheden in het systeem worden gerepresenteerd door de
n variabelen xI t/m Xn, de onderlinge verbanden en beperkingen door de
m restricties en het optimaliseríngscriteríum door de doelfunctie.
De oplossing van het l.p.-probleem (indien deze bestaat) is een vektor
Xoptimaal, m.a.w, de waarde van elke systeemgrootheid in het geval de
waarde van de doelfunctie minimaa! is.
Vanuit het energiemodel komt men als volgt tot het hierboven geschetste
l.p.-probleem:
Variabelen
De energiestroom-, procesca~aciteit- en hulpvariabelen in het energiemodel vormen tezamen de verzameling van n variabelen in het l.p.-probleem.
Aan de niet-negativiteitsvoorwaarde wordt automatisch voldaan bij energiestroom- en procescapaciteitvariabelen, gezien hun onderliggend fysiek
karakter. Voor hulpvariabelen moet een zodanige definitie worden gekozen,
dat deze niet negatief kan worden bij een berekening met het model.
Doelfunctie
De doelfunctie volgt uit het criterium, dat men wil toepassen bij het
vinden van het meest "optimale" systeem.
In principe kan elke lineaire combinatie van modelvariabelen gebruikt
worden als doelfunctie. Bij dit energiemodel kan men denken aan de eerder
genoemde:
- kostenfunctie;
- milieu-functie(s);
- andere eombinaties van modelvariabelen (~ijv. die samen het TVB vormen).
Er is altijd slechts één doelfunctie tegelijk mogelijk, deze kan echter
wel bestaan uit een (gewogen) som van kosten- of milieufuncties of andere
combinaties van variabelen.
In het algemeen wordt per modelberekening slechts één van de bovengenoemde
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functies in het energiemodel als doelfunctie gebruikt. In eerste
instantie komt de kostenfunctie daarbij het meest in aanmerking, gezien
de in de werkelíjkheid meestal gehanteerde beslissingscriteria.
De doe~functie in het l.p.-probleem kan
+ cook
xn (= c . worden als:
n . geschreven
--T ~)
cI . xI + c2 . x2 + ...........
waarin dus alle variabelen met een coëfficiënt voorkomen.
Wordt nu hijv. de kostenfnnctie als doelfunctie gebruikt, dan hebben
alle variabelen, die niet in de kostenfunctie voorkomen, een doelfunctie
coëfficiënt gelijk aan 0 en alle wèl voorkomende variabelen een doelfunctiecoëfficiënt gelijk aan de kostencoëfficiënt.
In dit geval levert het l.p. algoritme een oplossing, waarbij de totale
kosten van het systeem minimaal zijn (bij deze ingebrachte beoerkingen).
De functies welke niet als doelfunctie dienst doen, kunnen fungeren als
restrictie of als meerekenfunctie (zie ook ~a~agraaf 4.3.).
Restrícties
Tot de restricties worden ten eerste gerekend alle modelvergelijkingen,
die niet gebruikt kunnen worden als doelfunctie.
Dit zijn:
- balansvergelijkingen;
- procesvergelijkingen;
- capaciteitsvergelijkingen;
- reservecapaciteitsvergelijkingen;
- allocatíevergelijkingen.

A1 deze vergelijkingen kunnen in l.p. notatie geschreven worden, met
links de variabelen en coëfficiënten en rechts ~een constante (meestal 0).
Ten tweede vallen onder de restricties alle beperkingen t.a.v, modelvariabelen, welke volgen uit de inputgegevens (zie ook paragraaf 4.4.).
Deze beperkingen (bounds) kunnen bestaan uit een vaste, maximale en/of
minimale waarde voor een energiestroom- of procescapacíteitsvariabele.
Bounds op groepen van deze variabelen tezamen worden gerealiseerd m.b.v.
een hulpvergelijking en een hulpvariabele.
De bonnds mogen niet in strijd zijn met elkaar, daar het l.p.-algoritme
dan g~en oplossing kan genereren.
Bounds op de eindvraag-variabelen in h~ttmodel moeten altijd gegeven worden. Deze bounds leggen de energievraag vast, zonder welke dit energie-

model geen zinvolle berekeningen kan maken. Andere bounds, bijv. op invoer- of winningsvariabelen, zijn gebaseerd op technlsch-fysische beperkingen of een uitvloeisel van overheidsbeleid.
Bounds op modelvariabelen reduceren de "oplossingsruimte" van het l.p.probleem; euerzijds wordt de dan gevonden oplossing hierdoor realistischer
(als deze ingebrachte beperkingen inderdaad de realiteit weergeven),
anderzijds bestaat het gevaar dat de oplossing grotendeels bepaald is
geworden door de keuze van de bounds. Gevoéligheidsanalyse kan inzicht
verschaffen in het effect van bounds op de uitkomsten van het energiemodel, en dus de eventuele noodzaak om deze bounds beter te onderbouwen
(zie paragraaf 4.6.).
Tenslotte kunnen ook~kosten-~of milieufunctiea als restrictie fungeren,
als ze geen doelfunctie zijn. Ze moeten dan geschreven worden in de vorm
van een hulpvergelijking met in het linkerlid coëfficiënten en variabelen
en als rechterlid een hulpvariabele. Via een bound op deze hulpvariabele
kunnen de totale kosten of totale milieubelasting een restrictie voor
het systeem worden (~ijv. optimalisatie naar minimale kosten bij een
S02 uitstootplafond).
Alle bounds en vergelijkingen tezamen kunnen geschreven worden als stelsel van m vergelijkingen met n variabelen, met in het linkerlid de variabelen en coëfficiënten en in het rechterlid 0 (bij vergelijkingen) of
een constante (bij bounds). In l.p. notatie wordt dit het restrictieblok
Ax >-b .

4.3. Meerekenfuncties
Zoals de naam al suggereert wordt de optimale oplossing niet belnvloed
door dit soort functies. Het nut van deze functies is het leveren van de
waarde van een bepaalde grootheld bij de "optimale" oplossing van het
l.p.-probleem.
Elke lineaìre combinatie van modelvariabelen, welke niet gebruikt wordt
als restrictie of doelfunctie, kan als meerekenfunctie fungeren.
Hierbij valt te denken aan de milieu-functies:
- SO2 uítstoot (bevat 76 variabelen en coëfficiënten);
- NOxnitstoot ( " 76
"
~’
"
);
- stof uitstoot ( "

88

"

"

"

).

De berekende grootheid is de totale uitstoot in tonnen, veroorzaakt door
de energievoorziening.
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Een andere soort meerekenfunctie wordt gevormd door de hulpvergelijkingen
met hulpvariabele, zoals:
- TVB (Totaal Verbruik Binnenland), de hulpvergelijking bevat invoer-,
winnings-, uitvoer- en bunker-modelvariabelen(zie Appendix 4);
- Totaal A~rdgasbaten, de hulpvergelijking bevat de variabelen G]0, G|],
G]8, G~9, G20, G23, G24, G25, G28 en G29;
- Totaal Oliebaten, de hulpvergelijking bevat de variabelen 016, 022, 030,
040, 04], 043 en 044 waarop overheidsheffingen aanwezig zijn;
- Totaal Finaal Verbruik (variabelen VI t/m V6 + VS);
- Etc.

4.4. Inputgegevens
Uitgaande van een bepaalde vastliggende structuur in het energíemodel
zijn de volgende input-gegevens nodig:
a. Ooëfficiënten: - procesrendementen bij elk proces;
- beschikbaarheidscoëfficiënten bij elk proces met
een expliciet gedefinieerde procescapaciteit;
- reservecapaciteitscoëfficiënten bij een aantal
elektriciteitsproducerende processen;
- allocatiecoëfficiënten bij alle. gedefinieerde verhanden tussen variabelen;
- kostencoëfficiënten bij een aantal relevante modelvariabelen (waaronder ook invoerDrijzen van energiedragers);
- milieucoëfficiënten bij een aantal relevante modelvariabelen voor verschillende soorten milieubelasting.
b. Bounds

: - energievraag-restricties;
- aanbod-restricties (bijv. Plan Gasafzet);
- restrieties op capaciteite~

Coëfficiënten en de "finale" energievraag per verbruikersgroep moeten in
het model gebracht worden voor elk jaar (zichtjaar), waar~oor men berekeningen wil uitvoeren. Soms is het noodzakelijk om deze energievraag per
verbruikersgroep met extra bounds verder te specificeren naar energiedragers. Dit geldt met name voor het elektriciteitsdeel in de energievraag.
Bounds op aanbod-variabelen kunnen berusten op fysisch-technische grenzen
(bijv. het maximale windenergie-aanbod) of op beleidsmaat~egelen (bijv.
Plan Gasafzet).
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Bounds op capaciteiten worden bijv. gebruikt om geplande of, og een
bepaald moment, nog aanwezige installaties weer te geven in het model.
Ook kunnen de resultaten van modelberekeningen voor een eerder zichtjaar
op deze manier ingebracht worden in berekeningen voor een volgend zichtjaar.
Het aantal bounds op aanbod- of capaciteitsvariabelen varieert naar
zichtjaar en naar de hoeveelheid beleid (mate van sturing), die in het
model wordt ingebouwd.
Bounds en coëfficiënten mogen niet zodanig strijdig met elkaar zijn,
dat er geen oplossing bestaat voor het l.p.-probleem.
Sommige soorten inputs kunnen van elkaar afhankelijk zijn, zoals bijv.
het rendement en de kosten of milieubelasting en kosten van een proces.
Nog sterker speelt dit bij het verband tussen de energievraag en het
energieprijsniveau (verwerkt in de kostencoëfficiënten) en ook tussen
energie-aanbod en energieprijzen (introductie van alternatieven).
Het is dan ook noodzakelijk deze input~egevens op elkaar af te stemmen.
Dit betekent in het algemeen dat bijv. met een energie-economie model
een met de energie~rijzen samenhangende ener~ievraag geproduceerd moet
worden als input voor dit model.

4.5. Outputgegevens
Op basis van de vastgelegde structuur en inputgegevens levert het l.p.algoritme~) de grootte van alle modelvariabeleu, doelfunctie en andere
meerekenfuncties: bij een volgens het gekozen criterium "optimale" energievoorz iening.
In de huidige opzet omvat dit:
- grootte van elke energiestroo~;
procescapacit eit,
" het TVB, energiebalans met het buitenland, etc. ;
- totale ’~kosten" van de energievoorziening (~orzover deze via de kostencoëfficiënten in het model aanwezi~ zijn), en de opsplitsing hiervan naar
kostendrager, te weten invoer, winning, transport/distributie, omzetting,
aard~asbaten en acci~nsen.

Hiervoor is beschikbaar het APEX-software pakket, dit omvat lop.-algoritme en alle verder benodígde software voor het omzetten van de invoergegevens in een l.p.-probleemconfiguratie respectievelijk presenteren en interpreteren van de outputgegevens.

- 144 -

- totale milieubelasting door de energievoorziening t.a.v. SO2-, NOx- en
s~of-uitstoot en verdere opsplitsing naar sector of energiedrager.
Indirect kunnen afgeleidworden:
- bezettingsgraad van processen met een expliciet gemodelleerde procescapaciteit, deze volgt uit het vergelijken van outputvariabele en capaciteitsvariabele van een ~roces;
- investeringsbeslag voor de perioden tussen de zichtjaren, afgeleld uit
de buiten het model beschikbare investeringsbedragen per eenheid van
capaciteit en buiten gebruik stelling van capaciteiten in combinatie
met de uit het energieplaatje volgende benodigde orocescapaciteiten;
- grootte en opbouw van de energieprijzen van elke energiestroom in het
mode!, deze is namelijk een functie van de rendementsfactoren, kostencoëfficiënten en de grootte van de modelvariabelen. Met behulp van deze
energieprijzen kunnen ook de uitgaven voor energie per finale verbruikssector bepaald worden.

4°6° Gevoeligheidsanalyse
Zoals eerder gesteld wordt het resultaat van een modelberekening in mindere of meerdere mate bepaald door inputgegevens, zoals rendementen, allocatiefactoren en bounds op energlestroom-variabelen. Met name voor energiestroomvariabelen die in de berekening op hun als input gegeven minimum of maximum terecht komen, is het van belang om te weten hoe sterk
deze begrenzing het totale energieplaatje en de kosten- of milieu-effecten bepaalt.
Om dit na te gaan zijn twee informatiebronnen beschikbaar:
- de grootte van de schaduwprijzen;
- de resultaten van parametrisatie~
Schaduwprijzen
Bij berekeningen met het model wordt een optimale oplossing bereikt door
systematisch na te gaan hoe de waarde van de doelfunctie verandert als
de grootte van een modelvariabele (energiestroom of orocescapaciteit)
met één eenheid verandert.
Deze verandering van de doelfunctie-waarde wordt de "schaduworijs" van
de betreffende variabele genoemd°
Bij de ootimale oplossing bereiken sommige modelvariabelen een waarde,
die als de "optimale" waarde beschouwd kan worden, de schaduwprijs in
dit punt is gelijk aan nul. In het algemeen zijn dit alle variabelen
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zonder bound(s) die een waarde groter dan nul hebben en de varlabelen met
bound(s) waar de bereikte waarde niet door wordt belnvloed (die dus niet
"actief" is).
Voor variabelen die bij de optimale oplossing op een bound terecht gekomen zijn geldt, dat deze in het algemeen niet de meest optimale waarde
bereikt hebben. In dit geval heeft de schaduwprijs van deze variabelen
een waarde groter of kleiner dan nul, afhankelijk van de toename of afname van de doelfunotie-waarde bij ophogen van de bound met een eenheid.
De grootte van de schaduwprijs van een begrensde variabele is dus een
maat voor de "systeemkosten" van deze bound.
De schaduwprijs geldt echter alleen voor een beperkt~bereik boven of
onder de bound op een variabele, nl. het gebied waarin een verandering
van de waarde van een geboundeerde variabele zou leiden tot eve~redige
verandering van de waarde van de doelfunctie.
Zou de variabele zodanig toe of afnemen, dat andere modelvariabelen op
een bound terechtkomen of juist van een bound afgaan dan ontstaat een
nieuwe situatie, waarin niet meer dezelfde schaduwprijs geldt. Behalve
de grootte van de sehaduw~rijs levert het hier gebruikte software pakket
APEX ook bovengenoemd bereik en de naam van de variabele, die dan op een
bound terecht komt of ervanaf gaat.
Parametrisatie
Met schaduwprijzen kan men dus een indruk krijgen van de systeemeffecten
voor kleine veranderingen van de bound. Wil men de effecten bekijken voor
grotere variaties in de grootte van de bound, dan is parametriseren daarvoor de aangewezen methode (het alternatief is het vele malen herhalen
van modelberekeningen met steeds een andere waarde van de bound).
Bij parametrisatie wordt bij een zekere startwaarde voor de grootte van
de bound een optimale oplossing berekend. Achtereenvolgend worden dan de
waarden van de bound bepaald, waarbij een nieuwe situatie ontstaat, m.a.w.
wanneer een andere variabele~op een bound terecht komt of er vanaf gaat
en ook de schaduwprijs verandert. Bij elk van deze waarden van de bound
wordt het optimale plaatje berekend. Op deze manier kan een niet-lineair
verband tussen waarde van de doelfunctie (bijv. totale kosten van de energievoorziening) en de grootte van de bound geschetst worden. Dit geeft bijv.
weer dat het systeem steeds "duurdere" maatregelen moet nemen om een oplossing te vinden bij een stapsgewijze beperking van bijv. het energie-aanbod
of de toelaatbare SO2-uitstoot.
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5. DATA BASE

5.1. Inleiding
In het kader van de modelactiviteiten binnen ESC is een grote hoeveelheid
gegevens verzameld teneinde een goede modelstru~tuur op te kunnen zetten
en om voor de benodigde inputgegevens te kunnen zorgen.
Een data base, om al deze gegevens in op te slaan, is opgezet om de volgende redenen:
- Een systematische aanpak leidt tot een goed definiëren van grootheden
en een grotere mate van consistentie;
- De toegankelijkheid van de gebruikte data voor buitenstaanders verbetert,
zodat de inputgegevens~ welke ten grondslag liggen aan de modelresultaten, gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden op hun kwaliteit;
- De mogelijkheid wordt geschapen om (in een later stadium) een automatische koppeling tot stand te brengen tussen data base en energiemodel;
- Het eventueel uitbesteden van het verzamelen van data wordt vergemakkelijkt.
De soorten opgenomen gegevens en de structuur van de data base worden
in het hierna volgende besehreven.
De data base gegevens zijn momenteel alleen in geschreven vorm aanwezig.

5.2. Relatie data base - energiemodel
De structuur van het energiemodel, zoals visueel vastgelegd in de netwerkschema’s, moet formeel vastgelegd worden middels definitie en omschrijving
van de modelvariabelen en de verbanden tussen deze variabelen (balans-,
proces-, allocatievergelijkingen, etc.).
Verder is het noodzakelijk het grote aantal voor modelberekeningen benodigde gegevens op een systematische wijze te ordenen, op te slaan en
in te brengen in het model.
Hierbij ligt het voor de hand om de verzamelde gegevens te groeperen naar
de relevante modelvariabele.
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Direct aan een procescapaciteitsvariabele te koppelen inputgegevens zijn:
- grootte van procescapaciteiten
- vaste kosten van de energievoorziening
- investeringen in de energievoorziening
- beschikbaarheid van de capaciteiten

} bound

I

coëfficiënten

Direct met een energiestroomvariabele zijn te verbinden:
- grootte van energiestromen
Ibound
- variabele kosten van de energievoorziening 1
belastingen of heffingen op energiedragersIc°ëfficiënten
- prijzen van ingevoerde energiedragers
De milieu-effecten van de energievoorziening zijn deels afhankelijk
van de soort energiedrager (energiestroomvariabele), deels afhankelijk
van de aard van het proces (procescapaciteitsvariabele).
Energieverliezen (rendementen) en verbanden tussen energiestromen (allocatiefactoren) hebben betrekking op twee of meer energiestroomvariabelen.
Als energiestromen een input of output vormen van een proces kunnen alle
verschillende gegevens gegroepeerd worden rond de processen in het model.
Een groot aantal energiestromen vormt echter geen input of output van
een proces in het model; ook kunnen bepaalde soorten gegevens, zoals invoerprijzen en belastingen of andere heffingen op energiedragers moeilijk
ondergebracht worden bij een proces.
Verder kunnen bepaalde in het model te brengen beleidsmaatregelen (via
bounds op energiestroomvariabelen) moeilijk bij processen vermeld worden.
Om deze redenen is een data base nodig, waarin de gegevens zowel per in
het model voorkomend proces, als per energiestroom kunnen worden vermeld.
Hierbij kan een zekere overlapping plaats vinden.
De data base moet ook een zodanige vorm hebben, dat alle gegevens vermeld kunnen worden voor een aantal toekomstige zí~htjaren (1985, 1990,
2000, etc.).
Dit is van belang voor het kunnen verwerken van:
- tijdafhankelijke coëfficiënten, bijv. trends in kosten, milieu-emissies,
rendementen, etc.;
- nu reeds bekende beperkingen in de toekomstige energievoorziening, bijv.
de nu aanwezige produktieeapaciteiten die er in de toekomst nog zullen
staan of lange termijn beleidsvoornemens (Plan Gasafzet, kerncentrales);
- penetratie-snelheden van nieuwe technologieën d.m.v, het (met de hand
via de data base) leggen van verbanden tussen modelvariabelen op ver-

schillende tijdstippen.
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Daarnaast moeten gegevens voor enkele recente historische jaren ingebracht kunnen worden (1976 t/m 1980).
Doel van het verzamelen van historische gegevens is:
- Uitgangspunt voor het extrapoleren van de waarden van coëfficiënten
voor toekomstige jaren;
- Analyseren van de energievoorziening, ontdekken van mogelijke verbanden
tussen energiestromen (complementariteit, substitutie);
- Bepalen van de huidige samenstelling qua leeftijd van aanwezige capaciteit van processen, waaruit de in toekomstige jaren nog aanwezige
capaciteit afgeleid kan worden;
- Opstellen van een referentie-energievoorziening, waarmee mogelijke toekomstige oonfiguraties vergeleken kunnen worden en de werking van
het model gecontroleerd kan worden (validatie).

5.3. Opzet van de data base
De data base bevat, per proces en per energiestroom, geordend:
a. Structuurgegevens: naam, code en een nadere omschrijving van energiestromen en proeessen, die in het netwerk voorkomen
en de knooppunten en/of processen waartussen energiestromen lopen.
b. Inputgegevens

: gegevens t.a.v, eigenschappen en grootte van energiestromen en proeessen, voor elk (zicht)jaar in
de vorm van hoeveelheden en coëfficiënt-waarden.

Omdat de data base tevens dient om de modelstrnctuur vast te leggen wordt
bij elke energiestroom vermeld naar en/of van welk knooppunt of proces
deze stroomt. Bij processen wordt aangegeven welke energiestromen tot
de input(s) of output(s) behoren.
Deze structuurgegevens vormen de zzgn. "vaste" gegevens.
De inputgegevens behoren tot de zgn. "gegevens per jaar" en kunnen per
historisch en/of zichtjaar vermeld worden.
Per energiestroom valt hieronder:
- historische grootte
- historische prijs per eenheid
- historische verhouding tot andere energiestromen
- toekomstige grootte (bonnds)
- toekomstige kostencoëfficiënten op deze stroom
- toekomstige milieucoëfficiënten
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Per proces valt hieronder:
- historische capaciteit, beschikbaarheid en bezettingsgraad
- historische verhoudingen tussen in- of outputs
- historische rendement, vaste en variabele kosten
- toekomstige minimale/maximale capaciteit
- toekomstige maximale/minimale beschikbaarheid/bezettingsgraad
- toekomstige rendement, investering per eenheid capaciteit, kosten
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APPENDIX I: P~ocessen, definitie en omschrijvi~~

Naam en omschrijving van de processen in de energiesector van het SELPEenergiemodel worden, per subsector gegroepeerd, hieronder gegeven.
Subsecto~ Gas
GP |: Winning aardgas
Winning van HC-, LC- en GK-gas, onder vaste land of nederlands continentaal plat aanwezig (inclusief geassoeieerd Zas hij oliewinning), zuivering van het gas, waarbij aardgascondensaat vrijkomt,
en transport naar het voedingspunt van het landelijke transportnet (Gasunie).
Vgl.: G2 = GPI ¯ GI
GP 2: Invoer LNG
0verpompen van LNG uit schepen naar walopslag en gasvorming maken
m.b.v, zeewater, gasverbranding of koude-benuttingsprocessen.
Vgl.: G5 = GP2 ~ G4
GP 3: Kolenvergassing, nationaal (LC/MC)
Vergassing van kolen tot laag- of midden-calorisch kolengas, dat,
gemengd met hoog-calorisch aardgas, toegevoerd wordt aan het landelijk gastransportnet,
Vgl.: G6 = GP3 ~ KI8
GP 4: Landelijk gastransport (Gasunie)
Transport van aardgas en andere gemaakte gassen via op het
nederlandse vaste land gelegen leidingnetten van de Gasunie
voor resp. HC- en GK-gas.
Hiertoe horen ook in- en uitvoer van gas (geen doorvoer), levering
aan grote verbruikers, zoals centrales en sommige bedrijven en
levering aan de gasdistributiebedrijven.
Vgl.: GI3 = GP4 ¯ GI2
GP 5: Gasdistributie (VEGIN)
Transport van gas naar veròruikers, aangesloten op de regionale
netten van de ongeveer 150 gasdistributiebedrijven (verenigd in
de VEGIN).
Vgl.: G17 = GP5 ~ G|6
GP 6: Kolenvergassing, nationaal, SNG
Vergassing van kolen, inclusief methanisering voor het verkrijgen
van GK-kolengas, toegevoerd aan het landelijk transportnet.

Vgl.: G7 = GP6 ¯ K~9
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GP 7: Kolenvergassing, regionaal (distributie)
Vergassing van kolen tob.v, voeding van regionale gasnetten van
gasdistributiebedrijven.
Vgl.: G8 = GP7 x K21
Subsector Olie
OP 1: Olieraffinage
0mzetting van ruwe olie en overige raffinaderijgrondstoffen in
olieprodukten, waaronder energiedragers zoals raffinaderijgas,
LPG, lichte destillaten (nafta, vliegtuigbenzine, jet-fuels,
halffabrikaten en petroleum), midden destillaten (gas- en dieselolie, lichte stookolie), zware destillaten (zware stookolie en
petroleumcokes) en waaronder niet-energiedragers zoals smeerolie,
vetten, bitumen etc.
Vgl.: 06 = OP1 ~ 05
Subsector Kolen
Invoer/overslag/uitvoer ketel + verg. kolen
Overslag van ingevoerde kolen excl. cokeskolen in liehters of
treinen, eventueel via opslag (geen overslag t,b.v, doorvoer per
schip).
Vgl~: K2 = KP! ~ Kl
Invoer/overslag cokeskolen
Overslag van ingevoerde cokeskolen (IJmuiden en Vlissingen) direct naar cokesfabrieken.
Vgl.: K5 = KP2 ~ K4
Cokesfabricage (incl. zelfopwekking)
Omzetten van cokeskolen in cokes en cokesgas bij Hoogovens,
IJmuiden en ACZ, Vlissingen.
Vgl.: K12 + KI3 = KP3 ~

KP 4: Kolenwinning
Kolenwinning,anders dan via ondergrondse vergassing.
Vgl.: K8 ~ KP4 ~ K7

KP 5: Transport kolen t.b.v, regionale vergassing
Transport van kolen vanaf haven naar regionaal vergassíngscentrum
per trein, schip etc.
Vgl.: K21 = KP5 ~’K20
Kolenliquefactie
Omzetting van kolen in vloeibare koolwaterstoffen.
Vgl.: K23 = KP6 ~ K22
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KP 7: Transport van kolen t.~.v. Overize VerBruikers
Vgl.: K25 = KP7 ¯ K39
KP 8: Ondergrondse kolenvergassing
Nog niet aanwezig.
Vgl.: K38 = KP8 m K37
KP 9: Invoer/overslag/~itvoer cokes
Overslag van ingevoerde cokes vanuit schepen enz. eventueel via
opslag, inclusief binnenlands transport.
Zelfde proces als voor alle kolensoorten.
Vgl.: K|O = KP9 ¯ K9
KP]0: Transport van kolen t.b.v, centrale warmteproduktie
Vgl.: K26 = KPI0 m K40
KPII: Transport van kolen t.b.v. Stadsverwarmingseentrales
Vgl.: K27 = KPI] ¯
KP|2: Transport van kolen t.b.v. Gezinshuishoudingen
Vgl.: K28 = KP12 ~ K42
KP13: Transport van kolen t.B.v. Overige Industrie
Vgl.: K31 = KP13 ± K30
KP14: Transport van kolen t.b.v. Basis Industrie
Vgl.: K33 = KPI4 ~ K32
Subsector Elektriciteit
CP 1:

Elektriciteitsproduktie m.b.v, olie/gascentrale (openbare voorz.)
Alle centrales geschikt voor olie en/of gas, incl. oude centrales
met kolenoptie, STEG (niet t.b.vo SV), aftapcentrales. Geen stadsverwarmingseenheden (Nic. Beets, Roca, etc.).
Vgl.: C6 + CP|B ~ C|6 = CP]A ~ C5

CP 2: Elektriciteitsproduktie m.b.v, moderne koleneenheden (openb~ voorz~)
Elektriciteitsproduktie m.b.v, koleneenheden, gebouwd na ~ 1960,
zonder bijzondere milieuvoorzieningen, Ook naar kolen verbouwde
eenheden (exclusief Velsen) en aftapeenheden.
Vgl.: C8 + CP2B ¯ C30 = CP2A ~ C7
CP 3: Elektriciteitsproduktie m.b.v, geavanceerde kolencentrales (openbaar)
Elektrieiteitsproduktie op basis van kolen met nieuwe technieken
t.a.v, omzetting/milieubelasting, openbare elektriciteitsbedrijven.
Vgl.: C]0 = CP3 ~ C9
CP 4: Grootschalige prod. elektr, uit windenergie
Windturbines op land of zee van + ] _MW, leverend aan openbaar elektr.
net.

Vgl.: C12 = CP4 ~ Cll
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CP 5A: Elektriciteitsproduktie m.b.v, commerciële kerncentrales
Elektriciteitsproduktie m.b.v. LWR-kernreactor + stoomtnrbine/generator (Borssele).
Vgl.: C14 = CP5A ¯ C|3
CP 58: Elektriciteitsproduktie m.b.v, demonstratie-kerncentrales
Elektriciteitsproduktie, gecombineerd met onderzoek Dodewaard) en
opleiding.
Vgl.: C47 = CP5B ~ C46
CP 6: Pieklast-elektriciteitsproduktie (openbare voorzien~ng)
Elektriciteitsproduktie m.bov, eenheden~ die in normaal bedrijf
< 1000 dru/jaar hebben~ momenteel alleen 14 zelfst, gasturbines.
Vglo: C2 = CP6 ~ C]
CP 7: Elektriciteitstransport (openbaar net)
Alle transport van elektriciteit bij een spanning groter of gelijk
aan 10 kV (excl. transport via ind. net o~ via lokaa! net van
stads-W/K-centr~l~ (DP4)).
Vgl.: C2| = CP7 ~ C20
CP 8: Elektriciteitsdistributie (openbare voorziening)
Distributie door + 75 dist~ibntieBedrijven (25%) en 15 prod./distr.
bedrijven (75%), transport vanaf + |0 kV, omzetting 10 kV 220/380 V, transport/levering aan verbruikers.
Vgl.: C23 = CP8 ¯ C22
CP 9: Elektriciteitsproduktie in vuilverbrandingsinstallaties
Netto produktie door VV A’dam, AVR, ROTEB en VV Den Haag.
Vgl.: C34 = CP9 ~ W18
CP|0: Spierenburg Kolencentrale (pseudoproces)
Beschikbaar produktievermogen in Duitsland in het kader van gasprijsonderhandelingen.
Vlg.: C4 = CP|0 ~ C3
DP |: 8tadsve~~armingscentrales (olie/gas)
Conventionele technieken, exclusief distributie van elektriciteit
(Inclusief hulpketels).
Vgl.: D6 + D7 = DP! ~ D5
DP 2: Geavanceerde stadsverwarmingscentrales (gas)
Nieuwe technieken t.a.v, verbranding en milieubelasting, exclusief distributie van de elektriciteit (bijv. STEG).
Vgl.: D9 + DI0 = DP2 X D8

DP 3: Stadsverwarmingscentrales (kolen)
Bestaande of nieuwe technieken, eventueel ge~ntegreerde vergassing. Olie als tweede brandstof.
Vgl.: DII + DI2 = DP3 ¯ D2
DP 4: Lokale distributie van elektriciteit uit openbare W/K-centrales
Direct via laagspanningsnet (< I0 kV).
Vgl.: D14 = DP4 ¯ DI3
DP 5: Lokale distributie van warmte uit openbare W/K-centrales
Aftapcentrales va!len hier niet onder.
Netverliezen èn eigen verbruik verwerkt in rendement.
Vgl.: D16 = DP5 ~ D15
Subsector Warmte
WP I: Centrale warmteproduktie m.b.V, olie- of gasketel
Vers’token van olie/gas in ketels, van en wijkverwarmingssysteem
(gêén W/K" of hnlpketel), waarop huizen (GH) en kantoren (OV)
aangesloten zijn.
Vgl.: W2 = WPI ~ WI
WP 2: Centrale warmteprodnktie m.h.v, warmtepompen (gas/diesel)
Compressie- type ~#P in combinatie met hulpketel t.b.v, wijkverwarming, waarop huizen en kantoren aangesloten zijn.
Vgl.: W4 = WP2 ~ W3
WP 3: GeotNermische warmtewinning
Warmte~onttrekki~g aan heet gesteente of water op diepten van
enkele kilometers,.
Vgl.: W6 = WP3 ~ W5
WP 4: Centrale warmteproduktïe m.b.v, kolenketels
Warmteproduktfe t.B.V, wijk/stadsverwarmïng, géén W/K.
Bxclusïef transport naar huïzen of kantoren.
Vgl.: W8 = WP4 i W7
WP 5: Warmtedis,triButie (nïet Bïj W/K~centrale behorend)
Dïs,triButïe van warmte, opgewekt in o/g/k-ketels van wljkve~¢armïng, ge0thermie of indnstrïële afvalwarmte of aftapcentrales.
Vgl.: WI7 = WP5 ~ WI6
WP 6~ Warmteproduktie Uit vnïlverBrandïng
Stoom~ of warm water produktìe ïn openbare vuilverbrandìngsinstallatïes t.h.v, warmtedïstrïbntïe of elektriciteïtsopwekkïng.
Vgl.: WI4 = WP6 * W13
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Naam en omschrijving van enkele processen in de vraagsector van het
SELPE-model worden hieronder gegeven. (In een later stadium zal het
aantal processen belangrijk uitgebreid worden en gesplitst naar subsector om alle energie-activiteiten in de vraagsector te modelleren).

VP 1: Zelfopwekking industrie, bestaande install., foss. -mix
Condensatie, aftap en tegendruksystemen, inclusief verbrandin~ ei~en
bedrijfsafval, zowel prodnktie van alléén elektriciteit als elektriciteit én warmte.
Vgl.: V63 + V64 = VP~ ~ Vó2
VP 2: Zelfopwekking industrie, nieuwe install. (GT + afgassenketel)
Gasoestookt, produktie van elektriciteit èn warmte m.b.v, gasturbine + afgassenketel.
Vgl.: V66 + V67 = vPg ~ V65
VP 3: Zelfopwekking industrie, nieuwe install. (Tegendruk stoomturbine)
Bestaande technieken, olie/gas, produktie van elektriciteit en
warmte.
Vgl.: V69 + V70 = VP3 ¯ V68
VP 4: Zelfopwekking índustrie, geavanceerde kolenimstallaties
Wervelbed, produktie van elektriciteit èn warmte (Aftap, tegendruk).
Vgl.: V72 + V73 = VP4 ~ V71
VP 5: Warmteproduktie m.b.v, eigen zonnecolleetoren (OV)
Zonnecollectoren op d~k van~bijv, ~(kan~oo~~gebouwen~~~i~t tob.v.
~erköop van~warmte aan derden (alleen gebouwen in sector OV).
Vgl.: V85 = VP5 ¯ V84
VP 6: Elektriciteitstransport via industrieel net of intern bedrijfsnet
Vgl.: V80 = VP6 ~ V79
VP 7: Produktie chemisch restgas (pseudoproces)
Ontstaat bij verwerking van energiedragers als grondstof. Vnl.
LD(nafta) en MD olieprod, als veronderstelde input.

Vgl.: V38 = VP7 ~ V37
VP 8: Hoogovengasproduktie (pseudoproces)
HO-gas produktie, toegerekend aan deel van cokes-input van de
hoogovens.
Vgl.: V54 = VP8 ± V53

VP 9: Kolenvergassing in de industrie
Produktie van kolengas t.b.v, ondervuring of grondstof door één
of meerdere niet-energiebedrijven gezamelijk.
Vgl.: ¥95 = VP9 ~ K~6
VPI0: Warmteproduktie m.b.v, eigen zonnecollectoren (GH)
Zonnecollectoren op eigen dak t.b.v, eigen behoefte van gezinshuishoudingen.
Vgl.: V87 = VPIO ~ V86
VPII: Produktie van gas uit biomassa (mest, e.d.) bij O.V.
Vnl. methaangas uit vergisting van mest op boerderijen, een gedeelte is nodig voor het op temperatuur houden van het proces.
Vgl.: V97 = VP|I ¯ V96

APPENDIX 2: Energiestromen, definitie en omschr’~J~#ing

Naam en omschrijving van alle energiestromen in het SELPE-model worden
hieronder gegeven, gegroepeerd per (sub)sector.

Subsector Gas
G 1:

Bruto aardgaswinning
Uit gasreservoirs onder vaste land en continentaal plat van
Nederland onttrokken gas, exclusief meekomend aardg~scondensaat,
inclusief geassocieerd gas uit oliereservoirs.

G 2:

Gas uit winning, afgeleverd aan landelijk gasnet
Bruto aardgaswinning minus verbruik van gas voor affakkeling, herinjectie van water~ lucht e,d., zuivering van het gas en transport
naar het voedingspunt van het landelijk gasnet van de Gasunie.

G3:

Ingevoerd aardgas (gasvormig)
Invoer via leidingen van aardgas, zowel afkomstig van continentaal
plat (Noorwegen) als vaste land (Rusland?), exclusief doorvoer
van aardgas.

G 4: Ingevoerd LNG
Aangeland aardgas in vloeibare vorm (Eemshaven), t.b.v, voeding
van het landelijk gasnet.

G, 5:

Gas uit LNG-aanlanding afgeleverd aan landelijk gasnet
Aan het landelijk gasnet afgeleverd gas, afkomstig van gasvormig
gemaakt LNG. Hoeveelheid gelijk aan G 4 minus (eventueel) gasverbruik t.b.v, gasvormíg maken, op druk brengen en verdampingsverliezen bij opslag en overslag.
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G 6: LC/MC-kolengas, afgeleverd aan landelijk gasnet
Netto produktie van LC/MC-kolengas t.b.v, het nationale gasnet
door kolenvergassingsinstallaties, menging met aardgas ter ver~krijging van GK-gas.

G 7: SNG-kolengas, afgeleverd aan landelijk gasnet
Netto produktie van HC-kolengas t.b.v, het~nationale gasnet door
kolenvergassingsinstallaties.

G 8: Kolengas, afgeleverd aan gasdistributiebedrijven (eigen produktie)
Netto produktie van kolengas t.b.v, gasdistributiebedrijven door hun
eigen vergassingsinstallatie of ander plaatselijk bedrijf.

G 9: Afname uit landelijk gasnet door distributiebedrijven
Aflevering van gas uit het nationale gasnet aan de regionale gasdistributieAetten.

GI0: Afname uit landelijk gasnet door de Overige Industrie
Directe levering door Gasunie (niet via gasdistributiebedrijven)
aan grote verbruikers in de Overige Industrie, inclusief zelfopwekking.

Gll: Afname uit landelijk gasnet door de Basis-Industrie
Directe levering door de Gasunie (niet via gasdistributiebedrijven)
aan grote verbruikers in de Basis-Industrie, inclusief zelfopwekking.
GI2: Gasleveringen aa~n landelijk gasnet (Gasunie)
Geleverd gas uit winning, invoer, LNG-vergassing en kolenvergassing aan het Gasunie-net (zowel GK- als HC-gas). Geen doorvoer.

G13: Gaslevering vanuit landelijk gasnet (Gasunie)
Afgeleverd gas vanuit het Gasunie-net aan centrales, industrie
(grootverbruikers), buitenland en gasdistributiebedrijven (zowel
GK- als HC-gas, zowel aardgas als kolengas). Geen doorvoer.
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GI4:

Verbruikte bijproduktgassen in de Basis-Industrie (incl. zelfopw.)
Verbruik van eokesgas/hoogovengas en raffìna8erijgas in bedrijven
in de Basis-Industrie, soms uit eigen produktie (hoogovengas),
zomel t.b.v, finaal verbruik als t.h.v, omzetting (zelfo~wekking
elektriciteit enz).

GI5:

Verbruikte bijproduktgassen in openbare elektriciteitscentrales
Momenteel hoogoven/cokesoven-gas t.b,v, centrale Velsen (PEN).

GI6:

Beschikbaar gas voor gasdistributiebedrijven
Gas uit nationaal gasnet en regionale kolenvergassing t.b.v.
voeding regionale g~snetten va~ de VEGIN-distributiebedrijven
(alleen GK-gas).

GI7:

Afgeleverd gas door gasdistributiebedrijven
Verbruik van gas uit regionale ~asnetten door deel van de industrie,
gezinshuishoudingen en overige verbruikers (alleen GK-gas). Aflevering aan zowel groot- als kleinverbuikers.

G18:

Gas uit landelijk net t.b.v, openbare elektriciteitscentrales
Leverin~ van gas (~íet via distributiebedrijven) door de Gasunie
t,b.v, openbare elektriciteitsproduktie (inclusief verstromingscontracten).

GI9:

Gas uit landelijk net t.b.v, deel van de energiebedrijven
Levering van gas (niet via dis~ributiebedrijven) door de Gasunie
aan energiebedrijven buiten gas-sector. (geen centrales).
Inclusief gas t.b.v, zelfopwekking in deze energiebed~ijven.

G20:

Uitgevoerd nederlands aardgas
Uitvoer, exclusief doorvoer, van GK- en HC-aardgas via leidingen
naar Duitsland, België, Frankrijk en Italië.

G21:

Gas uit landelijk net t.b.v, openbare W/K-centrales
Directe levering (niet via gasdistributiebedrijven) aan wijk/
stadscentrales voor produktie van elektriciteit en warmte.
Géén aftapcentrales.
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G22:

Gas uit distributienet t.b.v. Gezinshuishoudingen/Overige Verbruikers
Zowel direct als indirect (via wijkverwarming) gasverbruik van
Gezinshuishoudingen en Overige Verbruikers (kantoren) via regionale gasnetten.

G23:

Verbruik van gas uit distributienet door wijkverwarming
Verbruik van gas door Gezinshuishoudingen en Overige Verbrulkers
via wijkverwarmingsinstallatie.

G24:

Afgeleverd gas via distributlenet aan woningen
Verbruik van gas door Gezinshuishoudingen via gasleiding naar de
woning of blokverwarmingsinstallatie.

G25:

Verbruikt gas door 0verize Verbruikers uit distrib~tienet
Alle direct gasverbruik v~n ~nderen dan industrie, energiebedrijven
of gezinshuishoudingen (verondersteld geheel via distributie)
inclusief verbruik t.h.v, zelfopwekking, exclusief indirect verDruik via wijkverwarming.

G26:

Verbruikt gas door de Overige Industrie (incl. zelfopwekking)
Gasverbruik, deels direct uit landelijk net, deels uit het gasdistributienet, zowel HC- als GK-gas, inclusief verbruik t.b.v.
zelfopwekking elektriciteit, geen bijproduktgassen.

G27:

Verbruikt gas door Basis-lndustrie (incl. zelfopwekking)
Gasverbruik, deels direct uit het landelijk net, deels uit het
distributienet en deels uit industriële net, zowel HC-, GK- en
bijproduktzas, i~clusief verbruik tob~vo zelfopwekking, e~cl.
"ver stromings"-gas.

G28:

Gasverbruik Overige Industrie via distributie
Gaslevering via distributienet aan Overige Industrie, inclusief
verbruik t.b.v, zelfopwekking.

G29:

Gasver~ruik B.I. via distributie
Verbruik van gas, via distributienetbedrijven aangevoerd naar
de Basis-Industrie (alléén via GK-leidingnet).

Subsector Olie
0 I:

Ingevoerd LPG
Invoer zonder doorvoer in Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Sloe.

0 2:

I~gevoerde LD exclusief benzines
Invoer zonder doorvoer van nafta, halffabrikaten en petroleum,
per schip.

0 3:

Ingevoerde benzines
Invoer van vliegtuighenzine, jet-fuel en motorbenzi~e.

O 4:

Binnenlands gewonnen olie
Op vaste land en Nederlands continentaal plat gewonnen olie
en overigé vloeibare koolwaterstoffen (aardgas-residu).

05:

Grondstof input raffinaderijen
Verbruik van ruwe olie en overige energetísche grondstoffen t.b.v.
omzetting in de zeven Nederlandse raffinaderijen.

06:

Output raffinaderijen (netto)
Olieprodukten LPG, LD, MD, ZD, niet-energiedragers, raff. gas
en warmte, netto geproduceerd.

O 7:

Ingevoerde ruwe olie (incl. overige raff. grondstoffen)
Invoer (geen doorvoer) t.b.v, verwerking in raffinaderijen van
ruwe olie en overige raff. grondstoffen (o.a. aardgas-condensaat).
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O 8: Ingevoerde M])
Invoer (geen doorvoer) van gasolie, dieselolie en lichte stookolie.

0 9:

Ingevoerde ZD
Invoer (geen doorvoer) van zware stookolie en petroleumcokes.

Of 0: Produktie LPG
Netto produktie van LPG door raffinaderijen (produktie van LPG
door andere producenten zit in industrieel verbruik verwerkt).

011:

Produktie lichte destillaten exclusief benzines
Netto produktie van nafta, halffabrikaten en petroleum in raffinaderijen (produktie~door andere bedrijven, in de Industrie,
verwerkt in industrieel verb~uik van LD).

012:

Produktie benzines
Netto produktie vliegtui~benzine, jet-fuels en motorbenzine in
raffinaderijen (produktie door andere bedrijven, in de Industrie,
verwerkt in benzineverbruik B.I.).

013:

Produktie midden-destillaten
Netto produktie van gasolie (HBO-!), dieselolie en lichte stookolie (HBO-II) in raffinaderijen (produktie door andere bedrijven,
in de Industrie, verwerkt in ~fD verbruik van de B.I.).

O14:

Produktie zware destillaten
Netto produktie van zware stookolie en petroleumcokes in raffinaderijen (geen produktie in de industrie).

O15:

Verbruikt LPG door openbare elektriciteitscentrales (pieklasteenheden)
Nog niet gerealiseerd

016:

Verbruikt LPG t.b.v. Transport
Voornamelijk particulier transport.
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017: Uitgevoerde LPG
Uitvoer excl. doorvoer.

018:

Verbruikt LPG door B.I. (incl. zelfopwekking en "ov.prod.")
Finaal verbruik pl~s~event~ verbrulk - t.b.v, - omzettlng, minus
produktie - uit - omzetting van LPG bij anderen dan raffinaderijen.
Finaal verbruik t,b,v, energetische - en niet-energetische toepassing (grondstof).

019:

Verbruikt LPG door de 0.I. (incl. zelfopwekking)
Alleen finaal verbruik t.b.v, energetische toepassinge~.

020:

Verbruikt LPG door O.V. (incl. zelfopwekking)
Alleen finaal verDruik t.b.v, energetische toepasingen.

021:

Verbruikt LPG door Gezinshuishoudingen
Verbruik van propaan, butaan of een mengsel van beide t.b.v.
koken, recreatie enz.

022:

Verbruikte benzines door Transport
Verbruík van benzines t.b.v, wegtransport (grotendeels personenauto’s) en wat vliegtuigbrandstof t.b.v, binnenlandse vluchten
(grootste deel valt onder bunders).

023:

Verbruikte LD exclusief ben~in~s door de 0.I. (incl, zelfopwekking)
Verbruik van petrole~~~ overige lichte oliën en overige energiedragerolieprodukten~ alleen t.b.v, energetische toepassingeno

024:

Verbruikte LD exclusief benzines in de B.I. (incl. "ovoprod~")
Finaal verbruik plus event~ verb~uik - t.b.v~ - omzetting, minus
produktie - uit - omzetting van LD excl. benzines van "ov.prod."
(anderen dan raffinaderijen).
Finaal verbruik geheel niet-energetische toe~assing (nafta).

025:

Uitgevoerde benzines
Uitvoer vliegtuigbenzine, jet-fuels en motorbenzineo Geen doorvoer inbegrepen.
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026:

Uitgevoerde LD exclusief benzines
Voornamelijk nafta in het verleden. Geen doorvoer inbegrepen.

027:

Verbruikte LD exclusief benzine door OV (incl. zelfopwekking)
Voornamelijk petroleum, alles t.b.v, energ, toepassingen.

028:

Verbruikte LD exclusief benzines door Gezinshuishoudingen.
Alleen petroleum, geen nafta of halffabrikaten.

029:

Bunkering van benzines
Voornamelijk jet-fuel, t.b.v, grensoverschrijdend verkeer.

030:

Verbruikte MD t.b.v. Transport
Gasolie en dieselolie (alleen door prijs verschillend van HBO).
Voornamelijk t.b.v, vrachtwagens en binnenvaart.

031:

Uitgevoerde ~~
Gasolie, dieselolie en lichte stookolie. Geen doorvoer inbegrepeno

032:

Verbruikte ~~ door de B°I. (incl~ zelfopwekking en "ov.prod."~
Finaal verbruik + verbruik t.b.v, zelfopwekking, plus verbruik
- t.b.v. - omzetting, minus produktie - uit - omzetting van."ov.p~od."
(andere industrieën dan raffinaderijen).
Finaa! verbruik zowel t.b.v, energetische als niet-energetische
toepassingen.

033: Verbruikte ~~ door de O.I. (incl~ zelfopwekking)
Gas-, diesel- en lichte stookolie t.b.v, energetische toepassingen.

034:

Verbruikte MD door OV (inclo zelfopwekking)
Alle verbruik t.bov, energ, toep., exclusief verbruik voor
t.b.v, kantoren (OV) i__n wijkverwarmingssystemen (zie 038).

035:

Verbruikte MD door Gezinshuishoudingen
Gasolie (HBO-I en II) exclusief verbruik t.b.v, huizen (GH) in
wijkverwarmingssystemen (zie 038).
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036:

Bunkering van
T.b.v. grensoverschrijdend scheepsverkeer.

037: MD t.b.v, openbare elektr, produktie
Lichte stookolie of HBOII (gasolie), o.a.t.b.v, opstarten eenheden.

038:

Verbrnikte MD t.b.v, wijkverwarming
Lichte stookolie of gasolie (HBOII), niet t.b.v. W/K-centro, indirect verbruik van ~~ door Gezinshuishoudingen en Overige
Verbruikers.

039:

Verbruikte ZD door de industrie (incl. zelfopwekking)
Verbruik van stookolie en petroleumcokes (laatste alleen t.b.v.
niet-energ, toepassing).
(Inclusief verbruik van ZD t.b.v, zelfopwekking in de Industrie).

040:

Verbruikte ZD door de O.Io (incl. zelfopwekking)
Deel ZD t.b.v, niet-energ, toep. in de Voed./Genotm. industrie~

041:

Verbruikte ZD door de B,I. (incl~ zelfopwekking en "ov.prod.")
Finaal verbruik + verbruik t.b.v, zelfopwekking, plus event.
verbruik - t.b.v. - omzetting,~minus pnoduktie - uit - omzetting
van "ov.prod." (anderen dan raffinederijen). Zowel stookolie
(vnl. energetische toepassing) als petroleumcokes (vnl. nietenergetische toepassing).

042: Uitgevoerde ZD
Bijna geheel stookolie-uitvoer. Doorvoer niet beschouwd.

043:

Verbruikte ZD door OV (incl. zelfopwekking)
Alleen zware stookolie, geen petroleumcokes.

044:

Verbruikte ZD door Elektriciteitscentrales (openbaar)
Stookolie t.b.v, olie/gas-eenheden en als bijstook bij moderne
of geavanceerde koleneenheden (openbare bedrijven).
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045:

ZD (Petroleumcokes) t.b.v, cokesfabriek
Raffinage-residue petroleumcokes als (beperkte) aanvulling op
cokeskoleninput van cokesfabrieken.

046:

Bunkering van ZD
Alleen zware stookolie, géén petroleumcokes. T.b.v. grensoverschrijdend scheepsverkeer.

047:

Verbruikte ZD door openbare W/K-centrales (SV)
Géén aftapcentrales.
Alleen zware stookolie, géén petroleumcokes.

048: Ingevoerde niet-energiedrager olieprodukten
Invoer, geen doorvoer, van smeerolie/vetten, speciale benzines,
grondstof voor carbon-black, bitumen en andere produkten.

049:

Door B.I. verbruikte niet-energiedrager olieprodukten
Voornamelijk grst. voor C-bl (uit invoer), smeerolie/vetten en
speciale benzine.

050:

Uitgevoerde niet-energiedrager olieprodukten
Speciale benzines, bitumen, smeerolie/vetten en overige produkten.

051:

Produktie niet-energiedrager olieprodukten
Netto produktie van speciale benzine, bitumen, smeerolie/vetten,
enz. in raffinaderijen.

052:

Door OV verbruikte niet-energiedrager olieprodukten
Bitumen t.ö.V, ~ouwnijverheid (asfalt voor wegen).

053:

Netto produktie raffinaderijgas
Aan overige chemie geleverd gas, dat bij olieraffina~e ontstaat,
aflevering ~ |0% van bruto-produktie.
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054:

Produktie afv~lwarmte in raffinaderij
Netto produktie t.b.v, derden in nabijheid van raff.

055:

Zie 022

056:

Zie 030

057:

Zie 016

058:

Zie 035

059:

Zie 040

060:

Zie O41

O6~:

Zie 043

062:

Zie 044

063:

Door sector Transport verbruikte niet-energiedrager olieproduktenOngeveer de helft van b~nnenlands verbruik van smeerolie/vetten.

Subsector Kolen
K i: Ingevoerde kolen excl. cokeskolen

Iketelkolen
Invoer [vergass. kolen

IDuitsland
Uit ~Polen

IJmuiden

Via

Amsterdam
Sluiskil

[brìketten
Lbruinkool

IAustralië
Zuid Afrika

Rotterdam
Eemshaven?

K2:

Beschikbare ketel + vergassingskolen na overslag
Briketten
Brninkool

beschikbaar na overslag in lichter of trein

Ketelkolen
Verg. kolen

K3:

Ketelkolen t.b.v. ~innenlandse verbruîkers
Ketelkolen, bruinkooi en briketten t.b.v, ondervuring.
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K 4:

Ingevoerde eokeskolen
Invoer cokeakolen t.b.v, omzetting in cokes (aanvoer bij cokesfabrieken).

K 5:

Cokeskolenverbruik van cokesfabrieken
Besehikbare cokeskolen bij cokesfabrieken te IJmuiden en Vlissingen.

K 6:

Vergassingskolen t.b.v. Binnenlandse verbruikers
Kolen bestemd voor vergassïng door Gasunie, VEGIN, Shell, enz.

K 7: Bruto Binnenlands gewonnen kolen
Gewonnen kolen, anders dan door ondergrondse kolenvergassing, bijv.
Li~burgse mijnen.

K 8: Kolen uit binnenlandse winning
Netto produktie, allee~ ketelkolen of vergassingskolen.

K9:

Ingevoerde cokes
Frankrijk
Invoer cokes uit

Engeland
België

IRotterdam
via /IJmuiden
~ ~~sterdam

Dultsland (trein)

KI0:

Beschikbare cokes na overslag
Cokes, beschikbaar na overslag, en eventueel binnenlands transport,
dus bij bedrijf.

KII:

Input cokesfabrieken
Verbruikte petroleumcokes en cokeskolen in de cokesfabrieken
te IJmuiden en Sluiskil.

KI2:

Geproduceerde cokes
Te IJmuiden en Sluiskil geprodueeerde cokes (netto)
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K13:

Geproduceerd cokesgas
In cokesfabrieken te IJmuiden en Sluiskil (netto) geproduceerd
cokesovengas.

K~4:

Geproduceerde cokes t.b.v, de Basis-Industrie
Verbruik van cokes door de HO uit de eigen cokesfabriek (t.b.v.
staalbereiding èn omzetting in HO-gas), geen transport nodig.

K15:

Ingevoerde cokes t.b.v, de Basis-Industrie
Verbruik van cokes door de HO, niet uit eigen cokesfabriek, en
cokesverbruik overige B.I. uit invoer.

K|6:

Ver~ruikte vergassingskolen door de B.I.
Verbruik t.b.v, verkrijgen van LC-kolengas t.b.v, zowel onderyuring als grondatof (Syntheseg~s),

KI7:

Geproduceerde cokes t.b.v, niet - B.I.
Geproduceerde cokes t.b.v, ve~bruik in de O.I., OV of t.b.v.
uitvoer, (verbruik in basis-industrie via K]4) met noodzaak tot
transport.

K18:

Kolenverbruik t.b.v. LC/MC-kolenverga~sing, nationaal
Kolenvergassing, door Gasunie, tob.v, afmengen HC-aardgas tot
GK-gas. (Direct aan overslag gekoppeld, geen transport nodig).

KI9:

Kolen t.b.v. SNG-kolenvergassing, nationaal
Kolen t.b.v, vergassing ter aanvulling van nationale gasvoorziening, installatie direct aan overslagplaats grenzend, geen transport
nodig.

K20:

Te transporteren kolen t.b.v, regionale vergassing
Kolen t.b.v, niet aan diep water gelegen regionale vergassingsinstallaties, vòòr transport.

K21:

Verbruikte kolenbij regionale vergassing
Beschikbare kolen aan de poo~t, ná transport, bij VEGIN-bedrijf
of andere regionale vergasser.
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K22:

Kolenverbruik t.b.v, liquefactie
Nog niet gerealiseerd.

K23: Vloeibare brandstoffen uit kolen t.b.~ Transport
Alleen benzine, diesel en gasolie als liquefactieprodukten.

K24:

Verbruikte ketelkolen door openbare elektriciteitscentrales
Te onderscheiden in oude eenheden (~ 1954) en nieuwe eenheden
(~ 1963), bij nieuwe eenheden dual-firing.

K25:

Verbruikte ketelkolen door OV
Inclusief briketten en bruinkooÏ (weinig), exclusief verbruikte
kolen t.b.v. OV in wijkverwarmingssystemen (zie K26).

K26:

Verbruikte ketelkolen t.b.v, openbare warmtevoorziening
Verbruik kolen t.b.v, wijkverwarming, niet in W/K- eenheden
(Optie). Indirect kolenverbruik door GH en/of OV.

K27:

Verbruikte ketelkolen door stad-W/K-eentrales
Kolenverbruik in openbare W/K-centrales, géén aftapcentrale.

K28:

Verbruikte kolen door Gezinshuishoudingen
Inclusief een beetje briketten, exclusief verbruikte kolen tob.V.
GH in wijkverwarmingssystemen (zie K26).

K29:

Uitgevoerde kolen
Kolen en (zeer weinig) overige vaste brandstoffen, géên doorvoer.

K30:

Te transporteren kolen naar de Overige Industrie
Na overslag, vòòr verder transport of eventuele verdere bewerkingen.

K31:

Verbruikte ketelkolen door O.I. (incl. zelfopwekking)~
Zo goed als geen verbruik t.b.v, niet-energ, toep. bij O.I.
Verbruik t.b.v, zelfopwekking belangrijkst.

K32:

Te transporteren ketelkolen naar de Basis-Industrie
Na oversla~, vòòr verder transport of eventuele verdere bewerkingen.

K33:

Verbruikte ketelkolen door de B.I. (incl. zelfopwekking)
Deel verbruik t.b~v, zelfopwekking. ~erbruik t.b.v, nietener~etische toepassingen (grondstof) in principe inbegrepen.

K34:

Cokesverbruik B.I.
Verbruik van cokes door de B.I. (voornamelijk Hoogovens), inclusief verbruik t.b.v, omz. in HO-gas (geen verbruìk t.b.v.
zelfopwekking).

K35:

Cokesverbruik 0.I.
Energetische toepassing vnl. in Ov. Metaal, niet-energetische
toepassing vindt plaats in Voed./Genotm. industrie.

K36:

Uitgevoerde cokes
Deels doorvoer via binnenlandse markt.

K37:

Input ondergrondse kolenvergassing
Input nader te definiëren.

K38:

Kolen~as uit ondergrondse vergassing
Verondersteld: - wordt gevoed in het nationale ~asleidingnet
van de Gasunie,

K39:

Te transporteren kolen naar de Overige Verbruikers

K40:

Te transporteren kolen naar de subsectie Warmte

K41:

Te transporteren kolen naar Stadsverwarmingscentrales (openb. W/K)

K42:

Te transporteren kolen naar Gezinshuishoudingen

K43:

Verbruikte ketelkolen door de industrie (incl. zelfopwekking)
Kolen en overige vaste brandstoffen, grotendeels t.b.v, energ.
toep. in de industrie, m.i.v, zelfopwekking in de industrie.

K44:

Kolen t.b.v, bunkering
Bunkering door zeeschepen, eventueel in de vorm van een kolenstookolie mengsel (combinatie met 046).
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Subsector Elektriciteit
C l:

Brandstofinput pieklasteenheden (openbare voorziening)
Totale input van energiedrage~s in speciale pieklasteenheden (b.v.
gasturbines in beheer van openbare elektr.bedrijven.

C 2:

Elektriciteitsproduktie pieklasteenheden (openbare voorziening)
Geproduceerde elektriciteit m.b.v, speciale pieklasteenheden (netto),
b.v. gasturbines, door openbare elektr.bedrijven.

C 3:

Invoer "Spierenburg" - elektriciteit
Aan SEP geleverd uit in Duitsland beschikbaar vermogen in het
kader van gasprijsonderhandelingen.

C 4:

Besehikbare "Spierenburg" - elektriciteit
Door SEP aan koppelnet geleverde elektriciteit uit in Dui~sland
beschikbaar vermogen in het kader van gasprijsonderhandelíngen.

C5:

Brandstofinput olie/gas-centrales (openbare voorziening)
Brandstoffen l.olie, aardgas, industriegas, stookolie en kolen
t.b.v, alle olie/gas-centrales en oude koleneenheden. Totale input
t.b.v, zowel elektriciteit als aftapwarmte (C|6).

C 6: Elektriciteit uit olie/gas-eenheden (openbaar)
Inclusief elektr, uit (zeer) oude kolen-eenheden. Netto produktie.
C7:

Brandstofinput moderne kolencentrales (openbare voorziening)
Verbruik van brandstoffen door voor kolengeschikte (gemaakte)
eenheden van na 1960, hoofdbr~ndstof = ketelkolen; hulpbrandstof
= stookolie. Inclusief input t.b.v, aftapwarmte (C30)~

C 8: Elektriciteit uit moderne koleneenheden (openbare voorziening)
Netto produktie.

C 9: Brandstofinput geavanceerde kolencentrales (openbare voorziening)
Afhankelijk van type soms bepaalde soorten kolen nodig.

CIO:

Elektriciteit uit geavanceerde kolencentrales (openbare voorzienig)
Netto produktie.
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C11:

Windenergie t.b.v, elektriciteitsproduktie t.b.v, openb, voorz.
Ter plaatse van windturbine theoretisch beschikbare hoeveelheid
windenergie (gehele jaar, bij alle windsnelheden).

C12:

Elektriciteit uit windenergie (openbare voorziening)
Groo~~chalige elektr, prod. m.b.v, windturbines, welke alleen
aan het openbare net leveren.

Uraan t.5oVo commerciële elektriciteitsproduktie
Energie in verhruikt uranium t.h.v, de produktie van elektriciteit,
gemeten naar de produktïe van ~toom in de reactor (excl. Dodewaard).
C]4:

Elektriciteit uit commerciële kerncentrales
Netto prodnktìe van elektrieìteìt m~bov. LWR-kerncentrales
(excl. Dodewaard-type).

Ingevoerde elektriciteit
Invoer van elektriciteit via het HS-net door de SEP.
Soms stroom uit kerncentrale of waterkracht ingevoerd bij overschotsituatie in het buitenland.

C16:

Aftapwarmte uit openbare olie/gas-eenheden
Aftap van warmte uit lage-druk stoomtur~ine ten ko~te van een relatief kleine vermi~de~i~gvan de elektrieìteitsproduktie, te onderscheiden van z.g. openbare W/K-eenheden.

C]7:

Pieklast-elektriciteit uit niet-pieklasteenheden
Produktie van pieklast-elektriciteit m.b.v, oude conventionele
eenheden en variëren van belastinZ van andere conventionele eenheden

el8:

Pieklast elektriciteitsvraag bij openb, elektr, voorz.
Deel van de elektriciteitsvraag, behorend bij een belasting
> P (~000), waarbij P (]000) de belasting is, die niet meer dan
lO00 uur per jaar wordt oversehreden.

C|9:

Opgewekte elektriciteit in basis/middenlast (openbare voorziening)
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C20:

Elektriciteit aan openbaar transportnet geleverd (bij ~ I0 kV)
Alle geprodueeerde elektriciteit in openbare centrales, industriële leveringen aan o.n., vuilverbrandingselektriciteit en ingevoerde elektriciteit, welke verondersteld wordt niet direct in
het distributienet te stromen.

C21:

Afgeleverde elektriciteit door openbaar transportnet (bij > 10 kV)
Aan finale verbrnikers of distributienetten afgeleverde elektriciteit vanuit het openbare el~ktrieiteitstransportnet.

C22:

Elektriciteit t.b.v, distributie (openbare voorziening)
Aanvoer van elektriciteit bij de distributiebedrijven t.b.v, aflevering bij een spanning < I0 kV (dus exclusief leveringen
door distributiebedrijven bij ~ 10 kV).

C23:

Elektriciteitslevering via laagspanningsnet (openbare voorziening)
Elektriciteitslevering bij < ~0 kV, verondersteld plaats te vinden
bij Gezinshuishoudingen en deel Overig Verbruik, niet bij Industrie of Transport, geheel verzorgd door openbare elektriciteitsbedrijven.

C24:

Warmtelevering door aftapcentrales (openbare voorziening)
Brutoproduktie minus eigen verbruik van warmte door openbare
centrales (géén W/K-centrale)~ zowel uit o/g als uit koleneenheden.

C25:

Elektriciteitslevering aan B.I. via openbare net
Levering van elektriciteit aan de basis-industrie via het openbare
net (niet gecorr, voor leveringen door B.I. aa__~n openbare net), verondersteld geheel via hs/ms-net te lopen, dus niet via distributie.

C26:

Elektrieiteitslevering aan O.I. via openbare net
Elektriciteitslevering van 0.I. via openbare net (niet ge~orr.
voor terugleveringen ~an de O.I. aan net), verondersteld geheel via
hs/ms-net te stromen, dus niet via distributie.

C27:

Openbare elektriciteitslevering aan Gezinshuishoudingen
Levering van elektriciteit via het openbare net aan gezinshuishoudingen, verondersteld geheel via distributie plaats te vinden.

C28:

Openbare elektriciteitslevering aan Overig Verbruik via is-net
Deel van het elektriciteitsverbruik door overige verbruikers, dat
bij < I0 kV wordt afgenomen (verondersteld gelijk te zijn aan
verschil tussen C23 en C27).

C29:

Openbare elektriciteitslevering aan Overig Verbruik, via hs-net
Levering van elektriciteit aan O.V. bij een spanning ~ ~0 kV,
verondersteld gelijk te zijn aan verschil tussen totaal verbruik
en verbruik via laagspanning (C28).

C30:

Aftapwarmte uit openbare kolencentrales
Aftap uit lage-druk stoomturbine ten koste van kleine reductie van
elektriciteitsproduktie, verschillend van openbare W/K-kolen
(bijv. levering Amer aan Breda en Tilburg).

0pepbare elektriciteitslevering aan energiebedrijven
Electriciteitsverbruik uit het openbare net t.b.v, olie- en gaswinning, raffinaderijen, cokesfabriek en gasdistributie.

C32:

Openbare elektriciteitslevering t.b.v. Transport (tractie)
Elektriciteitsverbruik t.b.v, trein en tram, volledig via de
openbare voorziening verzorgd, niet via distributie.

C33:

Uitgevoerde elektriciteit
Uitgevoerde elektriciteit zowel uit openbare centrales als uit de
industriële centrales.

C34:

Electriciteit uit vuilverbrandingsinstallaties
Opgewekte elektriciteit (netto) in A’dam, R’dam (twee) en Den Haag,
geheel t.b.v, openbaar net.

C35:

(Niet aanwezig)
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C36:

Lichte olie t.h.v, pieklasteenheden (openbare voorziening)
T.~.v. ~asturbines e.d., eventueel als bijstoekmo~elijkheid.

C37:

Lichte olie t.b.v, oli~/gas-centrales (openbare voorziening)
Inclusief verbruik t.b.v, opstarten van grote eenheden.

C38:

Gas t.b.v, pieklasteenheden (openb. elektr, voorz.)
Aard~as en (eventueel in de toekomst) kolenmenggas.

C39:

Gas t.b.v, olie/gas-centrales (openb. elektr, voorz.)
Aardgas eventueel gemengd met kolengas t.b.v, alle centrales, behalve pieklast, moderne kolen- en geavanceerde kolencentrales.

C40:

Stookolie t.b.v, olie/gas-centrales (openb. elektr, voorz.)

C4~:

Stookolie t.b.v, moderne (openbare) kolencentrales
Bijstook met stookolie in kolencentrales (eventueel in de toekomst
mengsel van kolen/stookolie-slurry).

C42:

Stookolie t.b.~, geavanceerde koleneenheden (openbare centrales)
Bijstook i.v.m, milieu, beleidsopties kolen-olie-slurry of minimaal S02-uitstoot.

C43:

Ketelkolen t.b.v, olie/gas-centrales (openb. elektr, voorz.)
Kolen t.b.v, oude centrales met kolenstookmogelijkheid, in de
toekomst verdwijnend i.v.m, sloop.

C44:

Ketelkolen t.b.v, moderne openbare kolencentrales
Kolen t.b.v, centrales met kolenstookmogelijkheid van ~ |963 (of
al~nog omgebouwd naar kolen) o
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c45:

Ketelkolen t.b.v, geavanceerde koleneenheden (openbare centrales)

C46:

Uraan t.b.v, niet-commerciële elektriciteitsproduktie
Energie in verbruikt uranium t.b.v, elektríciteitsproduktie in
demonstratiereactors, gemeten naar stoomproduktie (Dodewaard).

C47:

Elektriciteit uit niet-eormmercíële kerncentrales
Netto produktie van elektriciteit m.b.v, demonstratie-centrales
(Dodewaard).

(Stadsverwarmin~scentrales)
D I: Gas t.b.v, openbare W/K-centrale
Conventioneel opgezette centrale~ gas niet via dlstributlenet.
Incl. gas t.b.v, eventuele hulpketels.

D 2:

Brandstof t.b.v. Stadsverwarming~centrale (kolen)
Kolen als hoofdbrandstof, stookolie als bijstook.

. D3:

Stookolie t.b.v, openbare W/K-centrales
Conventionele technieken,
Eventueel stookolie als bijstook (afschakelbaar gas).

D 4:

Stookolie t.b.v. ôtadverwarmingsèentra!e (k.olen)
Kolen is hoofdbrandstof.
Event. stookolie als bijstook.

D 5:

Brandstof t.b.v, openbare W/K-centrales (conventioneel)
Stookolie en/of gas, ook t.~.v, eventuele hulpketels.

D 6:

Elektriciteit uit openbare W/K-centrale (olie/gas)
Samen met warmte geproduceerd m.b.v, conventionele technieken,
geleverd aan lokaal net of ms/hs-net.

D 7: Warmte uit openbare W/K-centrale (olie/gas)
Samen met elektriciteit geproduceerd (netto) m.b.v, conventionele
technieken, geleverd aan lokaal warmtedistr.net.

D 8: Brandstof t.b.v. ~eavanceerde openbare W/K-centrale (gas)
Geavaneeerd t.a.v, verbrandín~ of milieubelasting, input is alleen
gas.

D 9:

Elektriciteit uit geavanceerde openbare W/K-centrale (gas)
Netto produktie centrale, in combinatie met warmteproduktie.

Warmte uit geavanaeerde openbare W/K-centrale (gas)
Warm water of stoom, samen met elektr, geproduceerd in geavanceerde installatie.

Elektriciteit uit openbare kolen-W/K-centrale
Netto produktie afgeleverd aan lokaal net of hs/ms-net.

DI2:

Warmte uit openbare kolen-W/K-centrale
Warm water of stoom, samen met elektr, geproduceerd, afgeleverd
aan lokaal warmtedistributienet.

D~3:

Elektriciteit uit openb. W/K-centrale afgegeven aan lokaal net.
Zowel elektriciteit uit oonveïtlonele -, geavanceerde en koleneenheden, resterende produktie (D2]) naar regionaal/landelijk
net (hs/ms).

D~4:

Afgeleverde elektriciteit uit openbo W/K-centrales via lokaal net
Afleverin~ (via lokaal Is-net) aan GH en OV van elektriciteit
uit plaatselijke W/K-centrale.

D15:

Warmte uit openbare W/K-centrales t.b.v, lokale distributie
Aflevering aa_~nwijk~tadsnet, alleen warmte uit plaatselijke
W!K-centrale en bijbehorende hulpketels.
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DI6:

Afgeleverde warmte uit openbare W/K via eigen warmtenet
Warm water of stoom uit plaatselijke W/K-centrale, t.b.v. Gezinshuishoudingen en Overige Verbruikers.

DI7:

Aan GH geleverde elektriciteit door lokale voorziening (W/K)
Elektricit~it uit openb. W/K-centrale, distributie via eigen
lokaal is-net.

DI8:

Aan OV geleverde elektriciteit door lokale voorziening (W/K)
Elektriciteit uit openb. W/K-centrale t.b.v. OV, distributie via
eigen lokaal is-net.

DI9:

Geleverde warmte aan GH door lokale voorziening (W/K)
Warmte uit openb. W/K-centrale t.b.v. GH, distributie via
lokaal warmtenet.

D20:

Geleverde warmte aan OV door !okale voorziening (W/K)
Warmte uit openb~ W/K-centrale t.b.v. OV, distributie via eigen
lokaal warmtenet.

D21:

Geleverde elektriciteit uit openbo W/K-centr. aan openb, hs-net
Geleverd aan hs/ms-net~ niet de elektriciteit t.b.v, direct lokaal verbruik via is-net, (Zowe! pieklast als basislast mogelijk
t.a.v, de functie van D21 in de elektr, v00rz.).
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Subseetor warmte
W 1: Brandstof t.b.v, bestaande centrale warmtevoorziening
01ie en gas t.b.v, wijkverwarming (géén W/K of hulpketel).
W 2: Warmteproduktie via centrale O/G-ketel t.b.v, wijk-verwarming
Warm water uit ketels in wijkverwarmingsinstallaties, gestookt
op olie of gas, t.b.v, huizen (GH) en kantoren (OV).

W 3: Brandstof t.b.v, centrale warmtevoorzieníng m.b.v, warmtepompen
Gas (of eventueel lichte olie) t.b.v, gasmotor-warmtepomp + hulpketels t.b.v, wijkverwarming.

W 4:

Afgeleverde warmte door ~~P aan ~armtedistributienet (wijk) t.b.v.
GH/OV
Aflevering tegen betaling van warmte uit Centrale WP + hulpketel,
via wijkverwarmingssysteem, aan huizen (GH) en kantoren (OV).

W 5: Afgetapte warmte uit diepe aardlagen/waterlagen
Géén onttrekken van warmte uit grondwater m.b.v. ~~P.

W 6: Aan distributienet geleverde geothermische warmte

W 7: Kolen t.b.v, centrale warmtevoorziening
Wijk/stadsverwarming m.b.v. (geavaneeerde) kolenketels. Géén W/K
of hulpketel. Indirect kolenverbruik van GH en OV.
W 8:

Aan distr.net geleverde war~te uit centrale kolenomzetting
Centrale warmtevoorzieninz m,b.v. (geavanceerde) kolenketels,
géén W/K of daarbij behorende hulpketels.

W 9: Warmte uit openb, aftapeentrales t.b.v, de industrie
0penb. aftapcentrales, geen W/K. Geen distributienet verondersteld.

W]0:

Warmte uit energiebedrijven tob.v, de industrie, event, ook OV en GH.
Produktie in aftapeentrales (openbare) en raffinaderijen van
warm water of stoom t.b.v, ind. bedrijven. Geen distributienet
verondersteld.

Wll:

Afvalwarmte uit de industrie, openb. VV of raff. t.b.v. OV/GH
Warm water, geleverd aan warmtedistributienet.

Overige gewonnen energie(warmte) in de energiesector
Winning van energie (meestal warmte) door energiebedrijven excl.
openbare vuilverbranding, afvalwarmte raff. of aftapwarmte openbare centrales.

WI3:

Warmte in verbrand wailnis van openbare vuilverbra~ding
Zowel t.b.v, elektriciteitsproduktie (WI8) als t.b.v, warmtedistributie (WI5).
Geen binnen particulier bedrijf verbrand eigen afval.

WI4:

Warmteproduktie van openbare vuilverbranding
T.b.vo warmteverbruik en/of t.b.v, elektriciteitsproduktie. Niet
uit, Oij particuliere bedrijven, verbrand eigen afval.

WI5:

Warmte uit verbrand vuilnis t.b.v, warmtevoorziening
Warm water of stoom uit openbare vuilverbranding t.b.v, warmtedistributienet.

WI6:

Afgeleverde warmte aan warmtedistributienetten t.b.v. OV/GH
Géén distributienetten, behorende bij openbare W/K-systemen.
Warmte uit centrale k/o/g-conversie t.b.v, wijkverwarming, ~eothermie,
vuilverbranding, industriewarmte of openb, aftapcentrales t.b.v. OV/GH.

W17:

Afgeleverde warmte door ~armtedistributienet aan OV/GH
Warmte uit k/o/g-ketels t.b.v, wijkve~~arming, geothermische bronnen,
aftapcentrales, vuilverbranding of industrie, niet uit openbare W/Kcentrales, afgeleverd via warmtedistrlbutienet.

W18:

Warmte uit verbrand vuilnis t.b.v, elektr, voorz.
Warmte-inhoud stoom uit vuil t.b.v, omzetting in elektriciteit
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Rijnmond).
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WI9:

Aanvoer van warmte in de B.I., niet vanuit de industrie
Warmte uit energiebedrijven, zoals raffinaderij en aftapcentrales
òf, via de openbare warmtevoorziening, indirect uit de industrie.

W20:

Aanvoer van warmte in de O.I., niet vanuit de industrie
Warmte uit energiebedrijven, zoals raffinaderij en aftapcen~rales
òf, via openbare warmtevoorziening, indirect uit de industrie.

W21:

Geleverde warmte aan OV (geen openb. W/K)
Warmte uit geothermie, centrale ketel, aftapcentrale, vuilverbranding of industrie (niet uit eigen terugwinning[) t.b,v, verwarming,

W22:

Geleverde warmte aan GH (niet uit openb. W/K)
Warmte uit geothermie, centrale ketel, aftapcentrale, vuilverbranding of de industrie t.b.w verwarming e.d. (niet uit eigen
terugwinning) o

W23:

Geleverde warmte t.b.v. OV/GH door openb, aftapcentrales.
Wijkverwarming vanuit conv.centrales (in Utrecht, Rotterdam),
geleverde warmte aan distributienet.
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Vraag.sector
V ]:

Totaal finaal energieverbruik O.I.
Netto aanvoer (uit energiesector en andere vraag-subsectoren) mutatieverbruik (zelfopwekking) + verbruik uit eigen winnlng.

V 2:

Totaal finaal energieverbruik GH
Netto aanvoer uit energiesector + verbruik uit eigen winning.

V 3:

Totaal finaal energleverbruik OV
Netto aanvoer (uit energiesector en andere vraag-subsectoren)
- mutatieverbr. (zelfopwekking) + verbruik uit eigen winning.

V 4:

Totale energie-uitvoer
Uitvoer van olieprodukten (LPG, benzi~e$, ov. LD, MD, ZD en
ned), vaste brandstoffen (cokes en kolen) en elektriciteit.

VS:

Totaal finaal energieverbruik TR
Elektriciteit t,b.v, tram en trein.
M]) t,b.v, dieselmotore~ (part. vervoer, vrachtvervoer, spoorwegen).
LD en LPG t.b.v, benzinemotoren (voornamelijk part. vervoer).

V 6: Totaal finaal energieverbruik ~.I.
Netto aanvoer (uit energiesector en andere vraag-subsectoren)
- mutatieverbruík (zelfopwekking) + verbruik uit eigen winning.

V 7: (Niet aanwezig)

V 8: Totaal verbruik energiedragers BU
LD t.bov, luchtvervoer, I~D t.b,v, kustvaart en ZD t.b.vo zeeschepen.

V 9:

Finaal verbruík energiedragers t.b.v, thermische doel in O.I.
Verbruik brandstoffen t.b.v, ondervuring èn direct verbruík van
warmte, exclusief zelfopwekkin~ elektriciteit.
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VI0:

Finaal elektriciteitsverbruik 0.I.
Verbruik van elektriciteit uit openbare net en uit eigen produktic of indu~triële net.

VII:

Brandstoffen speciaal t.b.v, ondervuring in de O.I. (excl. zelfopwekking)
Gas, ZD en kolen, (cokes LPG, LD en MD niet) alleen verbrnikt t.b.v
r~~~/stoomproduktie, niet t.b.v. W/K-installatie.

VI2:

Warmteverbruík 0.1. (finaal)
Warmte uit zelfopwekkingsinstallatie, uit (terug)winning of
van andere~ betrokken.

VI3:

Gas t.bov, nieuwe industríële zelfopwekkers (TD)
Tegendruk-ínstallaties, geschikt voor gas of stookolie.

VI4:

Elektriciteitsverbruik GH
Elektriciteit uit gewone ôpenloare net en eventueel uit lokale
net van opeub. W/K-centrale.

V15:

Brandstoffen, spe~iaal t.b.v, verwarming bij GH
Kolen, MD (HBO) en gas (niet hierbij opgenomen LD en LPG),
grotendeels t.b.v, verwarming verbruikt, exclusief verbruik t.b.v.
GH in wijkverwarmingsinstallat~es, aftapcentrales en stadsverwarming.

V16:

Warmteverbruik GH
Warmte uit zonneeollectoren, via distributienet uit geothermie,
gas/olie/kolenketels, aftapcentrales en industrie en warmte uit
openbare W/K-installaties.

VI7:

Elektriciteitsverbruík via Is door OV
Deel va~ levering via openbare net en alle directe leverlng uit
openbare W/K centrales.

VI8: Elektriciteitsverbruik via hs bij OV
Deel van verbruik via openbare net, alle verbruik via ind. net.

V19: Finaal elektriciteitsverbruik OV
Elektriciteit via hs en Is, uit openbare net~en industriële net.
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V20:

Brandstoffen, speciaal t.b.v, ondervurín~ in OV
Gas, kolen, LD (petroleum) en ZD alleen t.b.v, ondervuring, (LPG
en MD verondersteld niet alléén t.b.v, ondervuring) exclusief
verbrulk van brandstof bij wijkverwarmin~, aftapcentrales
en openbare W/K t.b.v, OV.

V21:

Warmteverbruik O¥ (finaal)
Warmte uit: openbare W/K, warmtedistributienet, industriële zelfo~wekkingsinstallatie en zonne-energie.

V22:

Uitgevoerde olieprodukten
LPG, LD, MD, ZD en n.e.d., voornamelijk LD, MD en ZD in gelijke
delen.

V23:

Uitgevoerde vaste brandstoffen
Kolen + bruinkool + briketten en cokes.

V24:

Verbruikte motorbrandstoffen door TR (incl.okolenliquefactieprod.)
LPG, LD (benzine) en MD (diesel) t.b.v, particulier vervoer~ bedrijfsvervoer (niet binnenfabriekspoort) en openbaar vervoer.

V25:

Finaal elektriciteitsverbruik B.I.
Verbruik uit eigen zelfopwekking, via ind. net en via openbare
Net.

V26:

Warmteverbruik B.I. (finaal)
Verbruik van energie, aangevoerd in de vorm van warmte, uit
eigen winning of zelfopwekkingsinstallatie~

V27:

Verbruik energiedragers t.b.v, thermische doeleinden in de BoI.
Direct warmteverbru{k en brandstoffen t.b.v, onderv~ring (ni~et
t.b.v, elektrieiteitsproduktie).

V28:

Brandstoffen, t.b.v, energ, toep. in de B.I.
Stookolie~ gas, kolen en MD, niet t.b.v, zelfopwekking verstookt
in ketels of direct verbrand.

- ]96 -

V29:

Verbruik energiedragers als grondstof in de B.I.
Deel van ZD (petr. cokes), aardgas, kolen, MD, LD en LPG als
grondstof, voornamelijk in de chemische industrie (cokes als
grondstof apart via V30).

V30:

Finaal eokesverbruik B.I.
Cokesverbruik exclusief deel dat toegerekend kan worden aan NOgasproduktie (voor 90% naar basis-metaal),

V31:

Warmte t.b.v, bestaande zelfopwekking in de B.I.
(Terug)gewonnen warmte, gebruikt voor zelfopwekken elektr., alleen
binnen B.I.

V32:

Finaal gasverbruik O.I.
Niet t.b.v, zelfopwekking, niet als grondstof gebruikt.

V33:

Gasverbruik t.b.v, zelfopwekking in de 0.I.
Deel gasverbruik 0.I. t.b.v, produktie elektriciteit (+ warmte).

V34:

Gasverbruik t.b.v, zelfopwekking in de B.I.
Deel gasverbruik BoI. t.b.v, produktie van elektriciteit (+ warmte).

V35:

Finaal verbruik LD door de B.I.
Finaa! verbruik van vnl. nafta, halffabrikaten en petroleum, grotendeels niet-energ, toepassingen. Dus exclusief verbrui~ t.b~v.
produ~tie~~hrg.

V36:

Verbruik ~D t.b.v, zelfopwe~kinz in de B.I.
~~)-verbruik B.I. naar W/K-installatie zeer klein, optie voor proces VP2.
(Alle zelfopwekking m.b.v. ~ in de B.I.).

V37:

Verbruik van energiedragers t.b.v, chemisch restgas (B.I.)
Deel van verbruik van energiedragers als grondstof, toegerekend
aan het in de chemische industrie geproduceerde restgas.
(Vnl. LD = nafta en MD).
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V38:

Geproduceerd chemisch restgas (B.I.)
Produktie (netto) van chemisch restgas~in de B.I. bij verwerking
van energiedragers als grondstof (vnl. LD (nafta) en ~~), verbruik
ook geheel in de B.I. (Chemie).

V39:

Verbruik MD als grondstof in de B.I.
Verbr. als grondstof van MD in B.I. exclusief deel, dat wordt
omgezet gedacht in chemisch restgas.

V40:

Finaal verbruik van MD door de B.I.t.b.v. e~erg, toep.
Verbr. in ketels (excl. zelfopwekking) en directe verbranding.

V41:

Finaal verbruik van ZD in de B.I.t.b.v. energ, toep.
Verbr. in ketels (excl. zelfopwekking) en t.b.v, directe verbranding.

V42:

Verbruik ZD t.b.v, zelfopwekking in de B.I.
Deel van verbruik ZD in de B.I. gaat naar W/K-installatie, zowel
t.b.v, alléén elektr, als tob.v, elektr. + warmte.

V43:

Verbruik ZD als grondstof in de B.I.
Verbruik zware stookolie en petr. cokes t.b.v, niet-energetische
doeleinden.

V44:

Verbruik ketelkolen t.b.v, zelfopwekkíng in de B.I.
(Groot) deel van het kolenverbruik in de B.I. gaat naar zelfopwekinstallaties tob,v, elektriciteit (+ warmte).

V45:

Verbruik ZD t.b.v, zelfopwekking in de O.I.
Deel van het ZD-verbruik in de O.I. gaat naar eigen elektriciteit
(+ wamte) produktie.

V46:

Finaal~erbruikZD in de O.I.
Zowel stookolie t.b.v, energ, toep (excl. zelfopwekking) en
~petroleumcokes t.b.v, niet-energ, toep.
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V47:

Verbruik ketelkolen t.b.v, zelfopwekking in de 0.Io
Groot deel van kolenverbr, in 0.I.t.h.v. produktie elektriciteit
(+ warmte).

V48:

Finaal verbruik ketelkolen in de 0.I.
Verbruik exclusief deel t.b.v, zelfopgewekte elektriciteit
(+ warmte).

V49:

Finaal verbruik gas t.b.v, energ, coep. zn de B.I.
Verbruik in ketels (excl. zelfopwekking) en directe verbranding0
incl. kolengas uit aanvoer of eigen vergasser en deel van chrg.

V50: Finaal verbruik ketelkolen t.b.~, energ,~oep, in de B.I.
Yerbrnik in ketels en direcne verbranding (excl. zelfopwekking).

VSI:

Finaal gasverbruik t.b.v, niet-energ.toep, in de B.I.
Verbruik van gas als grondstof, vnl. chem. industrie, incl. kolengas.
l~clusief verbruik t.b.v, omz. bij "ov. prod." (ag en gg).

V52:

Finaal verbruik kolen t.b.v, niet-energ.toep, in de B.I.
Kolen als grondstof, yoorzover nie~ ~ia een apart te onderscheiden
vergassingsinstallatieo

V53:

Cokesverbruik t.b.v, cokesgas (B.I.)
Toegerekend deel van het cokesverbruik van de HO aan de produktie
van cokesgas.

V54:

Geproduceerd hoogovengas (B,I.)
Netto produktie van HO-gas bij produktie van ijzer m.b,v, cokes.

V55:

~~D t.b.vo bestaande zelfopwekinstall.
Ynl. halffabr, t.b.v, zelfopwekking in chemie.

V56: ~D t.b.v, nieuwe industriële zelfopwekinstallatie (GT + AGK)
Zowel t.b.v, elektriciteit als t.b.v, warmte~ gasturbine + afgassenketel.

V57:

Gas t.b.v, bestaande zelfopwekkingsinstallaties
Chem. rg, cokesgas, HO-gas en aardgas~ vnl. t.b.v, zelfopwekking
in de B.I.
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V58:

Gas t.b.v, nieuwe industriële zelfopwekkingsinstallaties (GT + AGK)
Aardgas (GK en HC?) en gemaakt gas eventueel kolengas).

V59:

ZD t.b.v, bestaande zelfopwekkingsinstallatie
Geen petroleumcokes, alleen zware stookolie. Vnl. t.bov, zelfopwekking in de B.I.

V60:

ZD t.b.v, nieuwe industriële zelfopwekkingsinstallatie (TD)
Alleen zware stookolie, géén petroleumcokes.
Zowel t.b.v, elektriciteit als t.b.v, warmte, tegendruksysteem.

V61:

Kolenverbruik bestaande zelfopwekkingsinstallaties
Alleen in industriële W/K-installaties, vnl. in de O.I.

V62:

Input van bestaande industriële zelfopwekkingsinstall.
Deel van verbruik bedrijven, t.b.v, elektriciteits- (+ warmte)
produktie.

V63:

~~rmteproduktie bestaande zelfopwekinstallaties

V64: Elektriciteitsproduktie bestaande zelfopwekinstall.
Netto elektriciteitsproduktie, vaak in combinatie met warmteprod.

V65:

Brandstoffen t.b.v, nieuwe ind. zelfopw, inst. (GT + AGK)
Gas of lichte stookolie t.b.v, prod. elektr. + warmte m.b.v.
gasturbine + afgassenketel.

V66:

Warmteproduktie nieuwe ind. zelfopwekinstallatie (GT + AGK)
Gestookt met gas of licht olie, gasturbine + afgassenketel.

V67:

Elektriciteitsproduktie nieuwe ind. zelfopwekinstallatie (GT + AGK)
Netto produktie, in combinatie met warmteproduktie.

V68: Gas/stookolie t.b.v, nieuwe ind. zelfopwekinstall. (TD)
Moderne eenheden, bestaande technieken, tegendrukstoomturbine.
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V69:

Warmteproduktie nieuwe ind. zelfopwekinstall. (TD, olie/gas)
Bestaande technieken, gas/olie gestookte tegendrukstoomturbine.

V70:

Elektr. prod. nieuwe ind. zelfopwekinstall. (TD, olie/gas)
Netto produktie, gecomb, met warmteproduktie met tegendrukstoomturbine.

V71:

Kolenverbruik nieuwe ind. zelfopwekinstall. (zeavaneeerd,
Geavanceerde technieken.

V72:

Warmteproduktie nieuwe geavanceerde zelfopwekinstall. (kolen)

V73:

Elektriciteitsproduktie nieuwe geavanceerde zelfopwekinstall. (kolen)
Netto produktie, samen met warm water of stoom.

V74:

Warmteproduktie industriële zelfopwekkers (exclusief VV)
Stoom/warm water uit W/K-installatie, bij deel van alle zelfopw.
ter beschikking komend.

V75:

Warmteverbruik uit zelfopwekking in O.I.
Stoom/warm water uit W/K-installatie (eigen of van anderen).

V76:

Warmteverbruík u.it zelfopwekkin~.in de B.I.
Stoom of warm water uit W/K-installatie (eigen of van anderen).

V77: Warmteverbruik uit zelfopwekking in OV
Stoom of warm water uit W!K-installatie (eigen of van anderen).

V78:

Afgifte elektriciteit aan openbaar net door industriële zelfopwekkers (exclusief \~f]
IncL door zelfopwekkers zelf uitgevoerde elektriciteit.

V79:

Elek, uit zelfop~., nie___~t t.b.v, openb, net of uitvoer
Bestaande uit:
- produktie t.b.v, direct verbruik binnen bedrijf (netto)
- produktie t.b.v, andere bedrijven, afgeleverd aan industriëlenet.
E]ektr. uit openbare vuilverbr, valt hier buiten.

- 201 -

V80:

Elektriciteitsverbruik uit índustr. Zelfopwekking
Verbruik uit eigen (netto) produktie of aangevoerd via ind. net.

V8~:

Elektriciteitsverbruik 0.I. uit industr, zelfopwekking
Verbruik uit eigen bedrijfsinstallaties en van andere zelfop~.
betrokken elektriciteit (O.I., B.I.) via industn net.

V82:

Elektriciteitsverbruik B.I. uit industr, zelfopwekking
Verbruik van elektriciteit, opgewekt in eigen bedrijf, in andere
bedrijven van de B.I. el in andere bedrijven in de O.I.

V83:

Elektriciteitsverbruik O.V. uit industr, zelfopwekkin~
Elektr. verbr, in sector OV uit aanvoer via industr, net van elektr.
van andere zelfopwekkers in de Industrie.

V84: Ingestr~alde zonne-energie bij zonnecollectoren (OV)
Zonnecollectoren op eigen (kantooOgebouw, niet t.b.v, verkoop
van warmte aan derden.

V85: Warmte uit eigen zonnecollectoren
Stoom of warm water, verkregen m.b.v, zonnecollectoren, in beheer
van verbruiker, alleen (kantoör-)gebouwen. in OV.

V86:. Ingestraalde zonne-energie bij zonnecollectoren (GH)
Zonnecollectoren op eigen dak van huis van de verbruiker.

V87: Warmte uit eigen zonneeollectoren (OV)
Warm water uit collecteren op eigen huis van verbruiker.
V88: MD t.b.v, omzetting in o.a. chemisch restgas (B.I.)
Verbruik t.b.v, omzetting minus produktie bij "overige producenten".

V89: LD (Nafta) t.b.v, omzetting in o.a. chemisch restgas (B.I.)
Verbruik t.b.v, omzetting minus productie bij "overige producenten".
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vg0: (Terug) gewonnen warmte in de industrie
Warmte uit verbranden van produktie-afval, terugwinnen van
energie (niet toe te rekenen aan ingezette energiedrager), enz.,
in de industrie.

V9;: Warmte uit (terug) winning in de industrie t.b.v, openbare warmtevoorziening
In de vraagsector (terug) ~ewonnen energie, niet t.b.v, eigen of
andermans bedrij fsverbruik maar afgeleverd aan openbare warmtevoorziening.

V92: Warmte uit (terug) winning in de industrie t.b.v, de B.I.
Hoofdzakelijk verbruik van warmte uit eigen (terug) winning door
bedrijven in de B.I. (niet lopend via warmtedistributiebedrijf),
ook gebruikt t.b.v, zelfopwekking (V31).

V93: Warmte uit (terug) winnin~ in de industrie t.b.v, de O.I.
Verbrui~ uit (terug) winning in het eigen bedrijf of aanvoer van
andere bedrijven in de industrie, niet via warmtedistributienette~
van de openbare warmtevoorziening.

V94: Finaal verbruik van warmte in de B.I. uit (terug) winning in de
industr.
Verbruik van warmte, vnl. uit (terug-)winning binnen het eigen
bedrijf, niet t.b.v, omzetting bij zelfopw.

V95: Kolengas (LC) t.b.v, de B.I. uit eigen vergassing
Te gebruiken voor zowel ondervuring als grondstof (synthesegas).

V96: Biomassa t.b.v, gasproduktie middels vergisting (O.V.)

V97: Gas uit vergistinB van biomassa
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APPENDIX 3: Allocaties, definitie en omschrijving

Per (sub)sector worden verbanden tussen (groepen) variabelen beschreven
middels allocatievergelijkingen en allocatiefactoren.

Subsector Gas:

GM 3: Fractie bijproduktgassen t.b.v, elektriciteitseentrales
Deel van cokes/hoogovengas-produktie, dat gaat naar de PEN-centrale
te Velsen.
Vgl.: G|5 = GM3 ~ (K|3 + V54)

Subsector Olie:

OM |: Elektriciteitsverbruik raffinaderijen t.o.v, input
Deel van elektriciteitsverbruik van de energiebedrijven excl. centrales (stroom C31) gekoppeld aan omvang raffinageproees.
Vgl.: C3| = .... + O~| ~ O5J + .....

OM 2: LPG-fractie in de totale produktie van raffinaderijen
Netto produktie propaan/butaan.
VZI.: 010 = OM2 ~ 06

OM 3: LD excl. benzines -fractie in de totale produktie van raffinaderijen
Netto produktie nafta, petroleum, etc..
Vgl.: O11 = OM3 ~ 06

OM 4: Benzines-fractie in de totale produktie van raffinaderijen
Netto produktie auto- en vliegtuigbenzine en jet-fuels.
Vgl.: 0|2 = OM4~ ~ 06

OM 5: MD-fractie in de totale produktie van raffinaderijen
Netto produktie gas-, diesel- en lichte stookolie.
Vgl.: 0|3 = O~5 ~ 06

OM 6: ZD-fractie in de totale produktie van raffinaderijen
Netto produktie van zware stookolie en ~etroleumcokes.
Vgl.: 014 = OM6 ~ 06
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OM 7: Warmte-fractie in de totale produktie van raffinaderijen
Netto produktie van warmte (warm water, stoom).
Vgl.: 054 = OM7 ~ 06

OM 8: N.e.d.-fractie in de totale produktie van raffinaderijen
Netto produktie van smeerolie/vetten, bitumen, terpetijn, etc..
Vgl.: O51 = OM8 ~ 06

OM 9: Gasverbruik bij aardoliewinning t.o.v, ruwe olie produktie
Deel van het gasverbruik door energie~edrijven excl. centrales
en gasbedrijven, dat gekoppeld is aan aardoliewinning in Nederland (tertiaire winning d.m.v, stoominjectie te Schoonebeek).
Vgl.: G19 = . .... + OM9’ ~ 04~ + .....

Subsector Kolen:

KM I: Fractie cokesgas in output cokesfabrieken
Netto produktie cokesgas t.o.v, cokesproduktie.
Vgl.: KI3 = ~KM! ~ K12

Elektriciteitsverbruik kolenmi~nen t.o.v, kolen~inning
Deel van elektriciteitsverbruik van de energiebedrijven (excl.
eentrales) (stroom C31) gekoppeld aan conventionele kolenwinning.
Vgl.: C31 = . .... + Kim2 ~ K7 + .....

KM 3: Fractie petroleumcokes in input cokesfabrieken
Petroleumcokes uit raffinaderijen (residu) omgezet in cokes.
Vgl.: 045 = KM3

Fractie direct uit eigen produktie in totaal eokesverbruik B.I.
B.I.-cokes vnl. naar de Hoogovens, deel daarvan direct uit eigen
cokesfabriek.
Vgl.: K14 = KM4 ~ K34
Cokesuitvoer t~oov~ niet dïrect voor Hoogovens bestemde cokesprodu~tìe
Deel cokesproduktie steeds uitgevoerd (ACZ, Zeeland)~
Vgl.: K]7 ~ KM5 ~ K36
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Subsector Elektriciteit:

CN I: Fractie pieklast-elektriciteit t.o.v, totale elektrieiteitsproduktie
Produktie, behorend bij grote belastingen, gedurende < 1000 uur
per jaar aanwezig, gekoppeld aan totale elektric~teitsproduktie.
Vgl.: C|8 = CM] ¯ (C~0 + DI3 + V79)

CM 2: Fractie stookolie in de input van moderne kolencentrales
Kolen als hoofdbrandstof, stookolie als hulpbrandstof.
Vgl.: C41 > CM2 ~ C7

CM 3: Aftapwarmte t.o.v, elektriciteitsproduktie bij olie/gas-centrales
Levering van aftapwarmte (C16) is alleen mogelijk bij een bepaalde
elektriciteitsproduktie (C6) bij proces CPI.
Vgl.: C16 ~ CM3 ± C6

CM 4: Aandeel produktie pieklasteenheden in totale pieklast-elektriciteit
Preduktie van Gasturbines, e.d..
Vgl.: C2 > CM4 ¯ C]8
CM 5: Fractie stookolie in de input van geavanceerde kolencentrales
Kolen als hoofdbrandstof, stookolie als hulpbrandstof.
VgI.: C42 ~ CM5 ~ C9

DM 1: Kraeht-warmteverhouding bij SV-eentrales (olie/gas)
Netto produktie elektriciteit (D6) t.o.v, totale output (D6 + D7).
Ygl.: D6 = DM] ¯ (D6 + DT)
(met DM|A~= DM~ en DM]B = |-]DMI ~÷ DM]A ~ D7 + DM]B~~ ~6 = 0).

DM 2: Kracht-warmteverhouding bij geavanceerde SV-centrales (gas)
Netto produktie elektriciteit (D9) t.o.v, totale output (D9 + D|0).
Vgl.: D9 = DM2 ~ (D9 +DIO)
(met DM2A = DM2 en DM2B = I - DM2 ÷ DM2A ~ D]0 - DM2B ~ D9 = 0).
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DM 3: Kracht-warmte verhouding bij kolengestookte SV-centrales
Netto produktie elektriciteit (D||) t.o.v, totale output (D!| + DI2).
Vgl.: D|| = DM3 ~ (D|| + D|2)
(met DM3A = DM3 en DM3B = | - DM3 ÷ D~~3A ~ D|2- DM3B ¯ D|| = 0).

DM 4: Fractie warmte uit SV-centrales t.b.v. Overige Verbruikers
Aandeel van O.V. in totaal netto afgeleverd (D|6).
Vgl.: D20 ~ DM4 ~ D16

Snbsector Warmte:

MD t.o.v, totale input centrale warmteproduktie (o/g-ketel)
Deel van MD (038), nlo alle lichte stookolie, alleen naar ketels,
niet naar WP,
Vgl.: WI ~ ~~M| ¯ 038

Fractie warmteproduktie Bij vuilverhranding t.b.v, elektr.prod.
Warmteproduktie niet alleen t.b.v, warmtedistributie i.v.m, seizoensgebonden vraag, bepaald deel daarom t.b.v, elektriciteitsproduktie (W~8).
Vgl.: W|8 > WM2 ~

Fractie cokesverbruik B.I.t.b.v. hoogovengasproduktie
Aan hog-produktie toegerekend deel van totaal cokesverbrnik
rest finaal.
Vgl.: V53 = VMi ¯ K34

Produktie t.o.v, vermogen, beschikbaar bij zelfopw, voor openb.net
Produktie elektr, t.b.v, de openbare voorziening (V78) staat in
een bepaalde verhouding tot beschikbaar gesteld vermogen door deze
zelf-o~w, aan de openbare voorziening.
Vgl.: V78 e VM2 ~ (RVP| ~ V64 + RVP2 ~ V67 + RVP3 ¯ V70 + RVP4 ~ V73).
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VM 3: Kracht-warmte verhouding bij bestaande ind. zelfopwekinstall.
Netto produktie elektriciteit (V64) t.o.v, totale netto output.
Vgl.: V64 = VM3 ~ (V63 + V64)
(met ~M3A = VM3 en VM3B = I - VM3 ÷ ~7~~3A ¯ ¥63 - ~~3B ¯ ¥64 = 0).
VM 4: Kracht-warmte verhouding bij nieuwe ind. ~elfopwekking (GT + AGK)
Netto elektriciteitsproduktie (V67) t.o.v, totale netto output
(V66 + V67) bij gasturbine + afgassenketel installaties.
Vgl.: V67 = VM4 ~ (V66 + V67)
(met VM4A = STM4 en VM4B = I - VM4 ÷ VM4A ~ ¥66 - ~~4B ¯ V67 = 0).

VM 5: Kracht-warmte verhouding bij nieuwe ind. zelfopwekking (TD, o/~)
Netto elektrieiteitsproduktie (V70) t.o.v, totale netto output.
Vgl.: V70 = VM5 ¯ (V69 + V70)
(met V~I5~ = ~~5 en ~~5~ = ~ - VM5 ÷ VM5A ¯ V69 - VM5B ¯ V70 = 0).

VM 6: Kracht-warmte verhouding bij nieuwe ind. ~elfopwekking (ko!en)
Netto elektriciteitsproduktie (V73) t.o.v, totale netto output.
Vgl.: V73 = VM6 ~ (V72 + V73)
(met VMöA = V~i6 en VMöB = ~ - V~~6 ÷ YMöA ~ V72 - ~~6B ~ V73 = 0).
VM 7: Aandeel B.I. in de output van industriële zelfopwekkers
Elektriciteit (¥82) en warmte (V76) naar de B.I. gekoppeld
aan totale elektriciteits- resp. warmtelevering in verhouding tot
het aandeel v,d. B.I. in het opgesteld vermogeno
Vgl.: V76 > VM7 ~ V74 (warmte)
V82 m ~~7’ ¯ V80 (elektriciteit)

VM 8: MD t.b,v, grondstof t.o.v. MD toe te rekenen ~an de prod. van ehrg.
Bij verbruik van MD als grondstof geproduceerd chemisch restgas
deels (V88) verondersteld gekoppeld te zijn aan finaal verbruik van
MD als grondstof (V39).
Vgl.: V88 ~ ’~8~ ¯ V39
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LD t.b.v, grondstof t.o.v. LD toe te rekenen aan chrg-produktie
Bij verbruik van LD (nafta) als grondstof ontstaat ehemische restgas;
deels (V89) verondersteld gekoppeld te zijn aan finaal LD-verbruik
(V35).

Vgl.: V89 ~ VM9 ~ V35
VTIIO: Aandeel B.I. in het verbruik van (terug)gewonnen ind. warmte
In industrie (terug)gewonnen warmte (bijv. uit afvalverbranding, V90)
verbruikt in de sector van winnning, vnl. de B.I..
Vgl.: V92 ~ VMI0 ~ V90

VMll: N.e.d.-fractie in totaal verbruik van de subsector Transport
Verbruik van n.e.d. (smeerolie/vetten) (063) gekoppeld gedacht aan
het totaal energiever~ruik (V5).
Vgl.: 063 = VMII ~ V5

VM12: Aandeel ondervuring in totaal verbruik chemisch restgas
Chemisch restgas (V38) grotendeels verbruikt t.b.v, ondervuring
voor proceswarmte (V49) of zelfopwekkers (V34).
Vgl.: V49 + V34 ~ VM12 ~ V38
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~~~ DEFINITIE ENERGIEVERBRUIKERS-CATEGORI~N

In het SELPE-model worden momenteel de volgende groepen energieverbruikers
onderscheiden:
- B.I. (basis-industrie): chemie, basismetaal en bouwmaterialen;
- O.I. (overige industrie): papier, textiel, voeding & genotmiddelen,
overige metaal en overige verwerkende industrie;
- TR

(transport): personen- en goederenvervoer over weg en water en
door de lucht, voorzover op Nederlands grondgebied;

- G.H. (gezinshuishoudingen): woningen, geen particulier vervoer;
- O.V. (overige verbuikers): land- en tuinbouw, dienstverlening, delf~
stoffen exclusief energie, overheidsinstellingen, enz., excl. vervoer;
- E.I. (energie-industrie): energiebedrijven zoals raffinaderijen, centrales, stadeverwarming, eokesfabrieken, gastransport en -distributie, kolenterminals, enz.;
- UI

(uitvoer van energiedragers)

- BU

(bunkering van energiedragers)

De laatste drie categoriën verschillen van de eerste vijf; bij de E.I.
gaat het om mutatieverbruik (energie-input minus energie-output), bij
UI en BU vindt het energieverbruik buiten Nederland plaats.
In tabel 1 wordt de SELPE-indeling vergeleken met de indeling, zoals deze
gehanteerd wordt in de energíebalans van de CBS-statistiek "De Nederlandse
Energiehuishouding" (NEH).
Duidelijk blijkt hieruit de sterke oriëntatie van SELPE op deze energiestatistieken, mede i.v.m, de noodzaak om over historische energieverbruiksgegevens te beschikken.
Een bel~ngrijk verschil vorme~ de "zelfopwekkers" en "overige producenten",
welke respectievelijk ~ 10% van de Nederlandse elektriciteitsproduktie
en enkele % van de Nederlandse gas- en olieproduktenbehoefte verzorgen.
Bij de NEH zijn deze energiemuterende onderdelen van bedrijven(grotendeels
nietienergiebedrijven) bij de energiebedrijven geplaatst. In het SELPEmodel worden deze energie~uterende onderdelen opgenomen in de (sub)sector,
waar het bedrijf thuishoort, dat deze energiemuterende activiteiten pleegt
(in de meeste gevallen de subsectoren B.I. en O.I.).
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Tabel I: Verbruikersgroepen SELPE t.o.v. !CBS

SELPE

CBS (Ned. Energ.ie Huishouding)

//

as-/oliewinningsbedrij yen
okes fabrieken

!///raffinaderijen
//’~~thermis che centrales
E.I. ~----’--~nucleaíre centrales

energiebedrijven

~~elektr. distr, bedrijven
\~gasdistr. bedrijven

B.l.~

[chemie
"ge chemie ~
ialen
sismetaal ] metaal
overig metaal

industrie finaal

voed. & genotm.
O.I.~

papier

overige industrie
O.V.
TR. ¯

overige finale verbruikers
"transport

G.H.~gezinshuishoudingen

Ul.---------~~uitvoer (alle landen tezamen)
BU.~bunkering (schepen, vliegtuigen)

finale
verbruikers
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In tabel 2 wordt een vergelijking gemaakt tussen SELPE-verbruikersgroepen
en de CPB bedrijfstakkenindeling.
De gezinshuishoudingen en niet-produeerende overheidsinstellingen (zoals
defensie, onderwijs, ~penbaar bestuur), welke in SELPE resp. onder G.H.
en O.V. vallen, ontbreken in de CPB-indeling.
De groepen B.l. en O.I. samen komen ongeveer overeen met de industriële
bedrijfstakken 2 t/m 13 volgens CPB (uitgezonderd bedrijfstak 13, de aardolie-industrie).
Bij TR en BU moeten de CPB-bedrijfstakken gesplitst worden in de transporterende bedrijven zelf en de aanverwante bedrijven, welke laatste in
SELPE onder O.V. vallen.
Bij debedrijfstakkendelfstoffen (14) en openbare nutsbedrijven (15) moet
bij vertaling naar SELPE onderscheid gemaakt worden in energie- (E.I.)
en niet-energie-activiteiten (O.V.).
In tabel 3 wordt een vergelijking gemaakt met de indeling, zoals deze door
het Ministerie van Economische Zaken in de Energienota wordt gehanteerd.
Het belangrijkste probleem bij een vertaling naar SELPE vormt de samenneming van overheid en gezinnen, bij SELPE respectievelijk vallend onder
O.V. en G.H..
Tenslotte wordt in tabel 4 aangegeven welke bedrijven of instellingen,
met een bepaalde SBl-eode vallen onder de diverse verbruikersgroepen
van SELPE.
Tevens is hierbij aangegeven uit welke SBl-code groepen de NEH- en CPBverbruikersgroepen bestaan.
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Tabel 2: Verbruikersgroepen SELPE t.o.v. CPB

CPB bedrijfstakken (CEP 1980)

SELPE

9,8 excl. rubber, 6 excl. hout;
2, 3, 4, 5, deel 6 (hout), 7, deel 8 (rubber), 10, 11,
|2, deel 13 (aardolie-ind. excl. raffinaderijen ë~ cokesfabrieken);
|, deel 14 (delfstof excl. energie), deel 15 (excl.

OoV,

energiebedr.), 16, 18, deel 19 (alleen verwante bedr.),
deel 20 (verwante bedr.), 21, 22, 23, 24 en de Overheid
(niet in CPB-indeling);

TR

deel 20 (gèèn verwante bedrijven);

BU

deel 19 (idem);

G.H.

energieverbruik gezinshuishoudingen excl. vervoer;

E.I.
(energieindustrie)

deel 13 (raff./cokesfabr~), ~ëel15 (elektra/gas)
en deel 14,(gas/olie/kolenwinning)

(zie voor uitwerking volgende blz.)

Tabel 3: Verbruiksgroepen SELPE t.o.v. Min. van EZ

SELPE

Min. van Econ. Zaken (Energienota)

B. I. ~- Industrie excl. energiesector
O.I.

JDiensten

JjLandbouw/visserij
0. V. ~-----~Bouwni j Verheid

Bedrijven
excl. energiesector

TR ~~~---------~~Vervo er
Gezinnen + ~verheíd

}
.Energiesector.

Finale
v~rsruikers
Ibinnenland)’

Energiesector
Uitvoer

Tabel 4: Verbruiksgroepen SELPE (NEH, CPB) naar SBl-indeling

SELPE

NEH

SBI-1974

B.I.

(6) Basis Metaal

Basis Metaal
Kunstmest

(4) Chemie<Kunstmest
Overig
(5) Bouwmaterialen

(!) Voeding & Genotmiddelen
(2) Textiel
(3) Papier (waren)

(7) Ovo Metaal

(8) Ov. Industrie

Energiesector

Raffinaderijen
~Cokesfabrieken
Therm. centrale~
Nucl.centrales
Elektr. distributie
Gasdistributie
Kolenwinning
Olie/gas-winning

CPB bedrijfstak-indeling
33
29.!

Basis Metaal ÷ 9
Chemie, Rubber ÷ 8 (deel)

(andere chemie) ........... 29.2-30.0
Bouwmaterialen enz.
32
S]acht, zuivel
20.1-20.2
(andere voed.)
20.3-21.3
(genotmidd.)
2!.4-21.7
Textiel
22
Papier (waren)
26
Metaal produkten
34
Machines
35
Elektrotechn.
36
Transportmidd.
37
Kleding
23
Leder(waren),schoen
24
Hout, meubel
25
Grafische, uitgerverij
27
RuOber, kunstst.verw.
3!
Instr., optisehe
38
Overige
~39 excl. 39.5
39.5
Olie/kolen-prod.
28.22-28.29
Aardolieraff.
Cokesfabr./teerdist.

28.1
28.2!

Elektr. bedrijven

40. !

Gasbedrijven
Kolenwinning

40,2
1.10
1.2

Hout/bouwmat. ÷ 6 (deel)
Voeding veeprodukten ÷ 2
Voeding overig ÷ 3
Drank/tabak ÷ 4
Textiel, kleding enz. ÷ 5 (deel)
Papier/grafische ÷ 7 (deel)
’Metaalprod./opt.indo ÷ 10 (dee!)
~lektrotechn. ÷ 11
Transportmidd. ÷ 12
.Textiel, kleding, enz. ÷ 5 (deel)
Hout, bouwmat. ÷ 6 (deel)
Papier/grafisch ÷ 7 (deel)
Chemie & rubber ÷ 8 (deel)
Metaalprod./optische ind.
÷ |0 (deel)
Overheid?
Aardolie ind. ÷ 13 (deel)
[IAardolie ind. ~ 13 (deel)

~Openb. nuts-bedr. + 15 (deel)
Olie-gas winn./explor.

Delfst0fwinn. ÷ 14 (deel)

Tabel 4: (vervolg)

SELPE

NEH

SBI-! 974

CPB bedrijfstak indeling

0¥

Overige verbruikers

Land/tuinbouw
Bosbouw
0.2
Visserij
0.3
Delfst.excl. energie
1.9],I.92,~.99
Waterleidingbedr.
40.3
Bouwnijverheid
51
Bouwinstall.
52
Exploi. onr.goed
83.1
Groothandel
6]-64
Detailhandel
65-66
Makelaars
83.2
Horeca
67
Reparatiebedr.
68
Zake!ijke dienstverl.
84
Verhuur mach./goed.
85
Overige comm.dienst.
98
Huishoudpersoneel
99
Zeevaartverwante
73.3
Luchtvaartverw.
75.2
Wegvervoerverw.
72.4
Binnenvaartverw.
74.2
Reisbureau’s
76.1
Ov.hulpbedr.vervoer
76.2-76.3
Communicatiebedr.
77
8!
Bankwezen
Verzekeringswezen
82
Gezondheid/veterinair
93
Religieuze org.
91
Part. onderwijs
’ 92.9
Mij dienstverl.
94
Sociaal-cultureel
95
Sport, recreatie
96
Overlegorg./research inst.
97.2-9

Land-, bosbouw en visserij

Delfst.winn. ÷ ]4 (deel)
Openb.nutsb. ÷ 15 (deel)
~ouwnijv. + ]6

Handel ÷ ]8

Andere tertiaire
diensten ÷ 22

/luchtvaart ÷ ~9 (deel)

Ov. transp./comm.bedr. ÷ 20 (deel)

Bank & verzekering + 21
Med./vet. + 23

Kwartaire diensten ÷ 24

Tabel 4: (vervolg)

SELPE

NEH

SBI-|974

OV

Overige verbruikers

Openb.bestuur, defensie,
sociale verzekering
Onderwijs (excl.pari.)
Overige soc. organisaties

Transport

BU

Bunkers

CPB bedrijfstak indeling

90
92. ;-92.8
97.]

X (Overheid)

Spoor
Tram/autobus
Taxi/toerwagen
Goed.wegvervoer
Binnenvaart

7] .0
72.~
72.2
72.3
74, I

’Ov. transp./con~n.bedr. ÷ 20 (deel)

Grote vaart
Kleine vaart
Luchtvaart
Binnenvaart

73.]
73,2
75.|
74.]

Zee/luchtvaart ÷ 19 (deel)

GH

Gezinshuishoudingen
(excl. vervoer)

X

X

X

Exploitatie onr. goederen

X

83(deel)

Woningbezit ÷ ]7
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B. DEFINITIE ENERGIEVERBRUIK’TERMEN

In het hiernavolgende is geprobeerd een aantal belangrijke energieverbruiksgrootheden, welke in het SELPE-modal en elders gebruikt worden,
een plaats te geven t.o.v, elkaar en t.o.v, de verbruikersgroepen.
Hiertoe is in een SELPE-bloks~hema van de Nederlandse energievoorziening
(zie figuur I) een plaats gegeven aan een aantal soorten energiestromen.
Elke energiestroom kan alle gangbare energiedragers/vormen omvatten,
zoals gas, olie (produkten), kolen, elektriciteit, stoom, warm water,
uranium, enz..
Achtereenvolgend wordt een definitie gegeven van een aantal energieverbruik-grootheden uit dit schema, waarbij geldt:
es = energiesector, vs = vraagsector, bv~ = binnenlandse vraagsector
- invoer: in het Nederlands economisch verkeer beschikbaar komende energiedragers vanuit het buitenland, hiertoe behoort dus wèl de wederuitvoer doch niet de doorvoer van energiedragers;
- winning es: winnin~ van fossiele energiedragers, uranium en energie uit
stromingsbronnen (zon, wind, geothermie) binnen de grenzen van Nederland
inclusief continentaal plat. Alleen die winning uit stromingsbronnen
valt hieronder, waarbij dit hoofddoel is van een bedrijf en financiële
transacties pla~tsvinden (bijv. grootschalige windturbines t.b.v.
openbare elektriciteitsvoorziening);
- winning vs: winning van energie uit stromingsbronnen, voorzover (vnl.)
t.b.v, de eigen behoefte en gèèn hoofddoel van de verbruiker (bijv.
zonnecollectoren op woningen, particuliere windmolens, warmtepomp
voor kantoorgebouw, etc.);
- winning (totaal): winning energiesector + winning vraagsector;
- primair beschikbaar: winning (totaal) + invoer;
- primair beschikbaar es: winning es + invoer;
- teruglevering vs ÷ es: vanuit vs-bedrijven geleverde energiedragers
aan de (openbare) energiebedrijven (bijv. zelf opgewekte elektriciteit
t.b.v, het openbare net);
- totaal beschikbaar es: primair beschikbaar es + teruglevering vs ÷ es.

teruglevering vs ÷ es
\netto ¯

~
n uitvoer ~
~uitvoer

to!~äá~"’/m" Vmutat ieï" m"í~~es÷ ~ruto) "
besch, es
verbr, es
es + vs
besch~ vs
prim.
besch,

besch.
bvs

totaal
verbr, es

es

bunkers

prod. es
niet-fin.
~ mut.verbr,

invoer

(bruto)
ENERGIESECTOR

es

~
finaal
mut. verbr.

verbruik|
bvs
~I-~--~ prod.uJ

fin. verbr~
uit eigen
prod.

verbruik .... Verbr.

(totaal)

direct fin.verbr, bvs
VRAAGSECTOR
vs

NEDERLANDSE ENERGIEVOORZIENING

Figuur ~~~: Energieverbruikstermen in SELPE

I
finaal
verbr.
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- totaal verbruik es: totaal beschikbaar es, gecorrigeerd voor voorraadmutaties en meetverschillen; dit verbruik is gelijk aan de ~~~~~ van
alle energiebedrijven, voorzover deze niet afkomstig is uit de output
van het eigen bedrijf of een ander energiebedrijf;
- totale produktio es: netto produktie van alle bedrijven in de energiesector, voorzover deze niet naar andere energiebedrijven gaat (produktie
t.b.v, de vraagsector, inclusief produktie via teruglevering vanuit
de vs) ;
- mutatieverbruik es: totaal verbruik es minus totale produktie es;
- (~ru~o) levering es ÷ vs: totale produktie es, gecorrigeerd voor voorraadmutaties en meetverschillen ; deze hoeveelheid wordt geleverd
aan de verbruikers in de vraagsector volgens de verkoopnota’s;
- netto levering es ÷vs: (bruto) levering es ÷ vs - teruglevering vs ÷ es;
- (bruto) beschikbaar vs: (bruto) levering es ÷ vs + winning
- netto beschikbaar vs: netto levering es ÷ vs + winning vs;
- uitvoer: uit Nederlands economisch verkeer naar buitenland uitgevoerde
energiedragers uitgezonderd bunkers;
- bunkers: ten behoeve van grensoverschrijdend lucht-, water- of wegvervoor in Nederland ingenomen brandstoffen;
- (bruto) beschikbaar bvs: (bruto) beschikbaar vs - uitvoer - bunkers;
- (bruto) verbruik bvs: (bruto) beschikbaar bvs, gecorrigeerd voor voorraadmutaties en eventuele meetverschillen; deze hoeveelheid is de
totale i__n~~~ (~!~~ afkomstig uit de output van het eigen bedrijf of
andere bedrijven in de vraagsector) van de bedrijven in de vraagsector;
- direct (bruto) finaal verbruik bvs: (bruto) verbruik hvs, niet t.b.v.
bepaalde omzetprocessen, zoals zelfopwekking van elektriciteit of
produktie van chemisch restgas;
- niet-finaal verbruik bvs: (bruto) verbruik bvs minus direct (bruto)
finaal verbruik bvs; !~~H~ t.bov. ~~~aalde omzetprocessen in de vraagsector;
- produktie uit niet-finaal verbruik bvs: netto produktie van energiedragers bij bepaalde omzetprocessen in de vraagseetor, zoals zelfopwekkers van elektriciteit (en warmte), t.b.v, finaal verbruik van de
vraagsector of t.b.v, teruglevering aan de energiesector;
- niet-finaal mutatieverbruik bvs: mutatiëverbruik bij ~~~~~!~~ omzetprocessen, zoals zelfopwekken van elektriciteit; gelijk aan nietfinaal verbruik bvs minus produktie uit~uiet~finaal v~rb~uik bvs;
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- (netto) finaal verbruik bvs: totaleïnput van alle energieverbruiksprocessen in de vraagsector, uitgezonderd de eerder genoemde processen,
zoals zelfopwekking~van elektriciteit (en warmte) of ehemische processen waaruit chemisch restgas, LPG, e.d. ontstaat. Deze input is gedeeltelijk direct van de energiesector en gedeeltelijk uit eigen produktie
afkomstig;
- nuttig verbruik bvs: uiteindelijk nuttig ter beschikking komende energie in de vorm van bijv. processtoom, mechanische energie, warme lucht
of warm water, enz.~
- finaal mutatieverbruik bvs: mutatieverbruik van alle omzetproeessen
in de vraagsector, uitgezonderd de eerder genoemde processen, zoals
zelfopwekking, sommige chemische processen, etc.. Dit mutatieverbruik
is gelijk aan finaal verbruik - nuttig verbruik.

Vergelijking met de gehanteerde termen in de CBS statistiek "De Nederlandse
Energiehuishouding" (NEH) leert, dat van de hiervoor genoemde grootheden
de volgende equivalenten voorkomen:

SELPE

GB$-NEH (Balans~tabellen)

- Invoer
- Winning (totaal)

Zinning

- Teruglevering vs ÷ es

Afgifte via openbare net, etc.

- Totaal verbruik es

Eigen verbruik + verbruik t.b.v, omz.
(niet uit eigen produktie van de energiebedrijven)

- Totale produktie es

Produktie - eigen verbruik van ei~en prod.

- (Bruto) verbruik bvs

Finaal verbruik + (verbr. t.bov, omz. prod. uit omz.) van zelfopwekkers en overige
producenten

- Niet-finaal verbruik bvs

Verbruik t.b.v, omz. bij zelfopwekkers en
overige producenten

- Finaal verbruik bvs

Finaal verbruik (zowel t.b.v, energetische
als niet-energetisehe doeleinden)

- Uitvoer

Uitvoer

- Bunkers

Bunkering

Tabel 5: Energieverbruikstermen SELPE t.oov. NE~

In de volgende tabel worden enkele termen, die voorkomen in de energiebalansen van Economische Zaken (Energienota’s) vertaald naar SELPEenergieverbruikstermen. Een belangrijk verschil tussen EZ en anderen
zit in de definitie van Finaal Verbruik, bij EZ inclusief alle mutatieverbruik in de vraagsector, bij CBS-NEH exclusief een deel van het mutatieverbruik in de vraagsector,

Tabel 6: Energieverbruikstermen SELPE t.o.v. EZ

Energienota

SELPE

Totaal invoer
Produktie van primaire energie

Winning (totaal)

Totaal uitvoer

Uitvoer + bunkers

Totaal Verbruik Ener~iesector

Mutatieverbruik es

Finaal Verbruik Binnenland

Beschikbaar bvs - teruglevering vs ÷ es

Totaal Yerbruik Binnenland
(TVB)

Invoer + winning (totaal) - uitvoer bunkers (of: beschikbaar bvs - teruglevering vs ÷ es + mntatieverbruik es)

Tenslotte wordt in tabel 7 een overzicht gegeven van de energiestroomvariabelen in SELPE, die behoren bij een bepaalde term. Omdat in het
(Lange termijn) model geen rekening wordt gehouden met voorraadmutaties
en meetverschillen geldt, dat "beschikbaar" gelijk is aan "verbruik" en
ook, dat "(netto) produktie" gelijk is aan "levering".
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SELPE-variabelen

Energieverbruikstem (SELPE)

G3, G4
O1, 02, 03, 07, 08, 09, 048

GI, 04, K7, K37, Elf, W5, WI2, W13, (W4 - W3)

Winning (totaal)~energiesector
es

V90 (Indo), V84, V96 (OV), V86 (GH)
GI. G3, G4, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 048, K1

Primair beschikbaar/verbruik<
vs

Teruglevering vraagsector ~ energiesector

V90, V84, V86, V96
V54 (B.I. ÷ GAS)
V78 (Ind. ÷ ELEK)

Totaal beschikbaar/verbruik energiesector

GI, G3, G4, V54
01, 02, 03, 04, 07, 08, O9. 048

Totale produktie es/levering es ÷ vs

G20, G24 B/m G27
O16 t/m 036, 040, O41, 042, 043, 046, 049, 050, 052, 063
K16, K23, K25, K28, K29, ~31, K33 t/m K36, K44
C25 t/m C29, C32, C33, D17 t/m D20
WI9 t/m W22

(Bruto) beschikbaar vraagsector

idem + V84, V86~ V90 en V96

Netto beschikbaar vraagsector

Idem - (V54, V78, V91)

Ui~voer

G20, 017, 025, 026, 031, 042, 050
K29, K36, C33

Bunkers

029, O36/ 046, K44

Beschlkbaar/verbruik binnenlandse vs

G24 B/m G27
016, 018 t/m 024, 027, 028, 030, 032 t/m 035
040, 041, 043, 049, 052, 063
K]6, K23, K25, K28, K31, K33, K34, K35
C25 t/m C29, C32, D~7 t/m D20
WI9 t/m W22
V90, V84, V86,-V54,-V78,-V91, V96

Direct finaal verbruik binnenlandse vs

G24, G25 + V96, G26-V33, G27-V34
016, O18 t/m 023, O24-V89, 027, 028, 030,
O32rV36--V88, 033 t/m 035, O40-V45,
O41-V42, 043, 049, 052, 063
~3, K25, K28, K31-V47, K33-V44,
K34-V53, K35
C25 t/m C29, C32, D]7 t/m D20
WI9 t/m W22
V85, V90-V31, V87
V31, V33, V34, V36, V37 (= V88+V89), V42, V44,
V45, V47, V53, KI6

Niet-finaal verhr~ik vraagsector
Produktie uit niet-finaal verbruik 5vs

V38, V54, V74, V78, V79, V95

Finaal verbruik binnenlandse vs (netto)

Vl (= Vl0 t/m VI2+O19+O23+O33+K35)
V2 (= V14 t/m V16+021+028)
V3 (= V19 t/m V21+020+034+052)
V5 (= V24+C32+063)
V6 (= V25+V26+V28 t/m V30+~49)

T~B-I = Totaal Verbruik Binnenland (versie I)

Invoer + winning - uitvoer - bunkers

T~~B-2 = Totaal Verbruik Binnenland (versie 2)

idem TVB-;, bijdrage stromingsbronnen = netto output

TVB-3 = Totaal Verbruik Binnenland (versie 3)

idem TVB-2, exclusief industriële warmte(terug)winning VgO

