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1. Introductie
Dit rapport beschrijft hoe Kalavasta op basis van vast en voorgenomen beleid
zoals verwerkt in de Nationale Energie Verkenning (NEV) van 2017 alsook het
ontwerp Klimaat- en Energieakkoord (KEA) een scenario met het Energie Transitie
Model (ETM) gemaakt heeft dat het aldus te realiseren energiesysteem van 2030
weergeeft. Dit scenario kan via de volgende link bezocht worden:
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/405526
Er is daarnaast ook een Excel file beschikbaar die de instellingen van dit scenario
en de bronnen erachter volgens dezelfde structuur als het ETM rapporteert1. Dit
rapport vertelt in een meer verhalende vorm hoe dit scenario gemaakt is. Als
paginanummers genoemd worden, wordt verwezen naar de betreffende pagina’s
in het ontwerp KEA.

2. Demografische en economische indicatoren
Demografische indicatoren
Volgens de NEV 2017 heeft Nederland in 2020 17.8 miljoen inwoners en 8.4 miljoen
huishoudens. Er is daarnaast aangenomen dat ten opzichte van 2015 200k
woningen gesloopt zijn. Dit komt neer in het ETM op een nieuwbouw van 1 miljoen
(M) woningen.

Economische indicatoren (voor energievraag)
Energetische groei

De NEV 2017 projecteert een economische groei van het BBP van 127.5 ten
overstaan van een index 100 van 2016. Dit staat gelijk aan een economische groei
van 1.75% per jaar. Dit is echter niet te voorspellen De energetische/volume groei
staat historisch ongeveer gelijk aan de helft van de economische groei, dus zou
hier 0.9%/jaar kunnen bedragen.
We zijn echter per sector anders met het concept van ‘groei’ omgegaan. Voor
huishoudens en utiliteit zit de groei met name in het aantal gebouwen, niet het
energiegebruik per gebouw (dat neemt gemiddeld genomen af omdat nieuwe
huizen energiezuiniger zijn dan bestaande). Hiervoor zijn voor huishoudens de
projectie van de NEV 2017 en voor utiliteit de historische groei van de afgelopen
zes jaar (1.4%/j) gebruikt. Voor mobiliteit maken we onderscheid tussen
personenmobiliteit en vrachtvervoer. De personenmobiliteit verandert wel, maar
wordt tegelijkertijd beperkt door maatregelen uit het ontwerpakkoord. De
1

Zie https://kalavasta.com/assets/reports/Kalavasta2030KEAenergiesysteemNL.xlsx
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nettoverschuiving in vervoerskilometers is daarmee waarschijnlijk ongeveer 0.
Voor industrie gaan we uit van een volumegroei van 0.7%/jaar conform de NEV.
Voor landbouw is er ook een netto groei (zie energiebesparing), van 0.8%/jaar.

Energiebesparing

Verder daalt de energievraag ook door efficiëntie verbetering. De NEV rapporteert
de volgende waardes voor de jaarlijkse efficiëntieverbetering (in %/j)
Sector
Huishoudens
Utiliteit
Mobiliteit
Industrie
Landbouw

Efficiency 2013-‘20
2.0
1.7
1.7
0.9
-1.5

Efficiency 2020-‘30
1.0
1.1
1.1
0.7
0.5

Efficiency 2015-‘302
1.7
1.5
1.5
0.8
-0.8

Deze waardes zijn waar mogelijk overgenomen. Per sector wordt beschreven hoe
en in welke mate dit gedaan is.

3. Vraag
Huishoudens (tafel gebouwde omgeving)
Voor huishoudens worden eerder genoemde inwoneraantallen (17.8M) en
woningaantallen (8.4M) gebruikt. De aanname hierbij is dat deze toename aan
woningen gelijkmatig verdeeld is over de woningtypes. Deze 8.4M vertelt ons
hoeveel woningen er netto bijgekomen zijn. Maar om het isolatieniveau en de
technologiemix van woningen in 2030 juist te bepalen, is het belangrijk om te
weten hoeveel bestaande woningen er gesloopt zijn en hoeveel nieuwe
woningen erbij gebouwd zijn.
Als het gemiddeld slooptempo van woningen doorzet (~13k/j, CBS), staan er in
2030 200k minder bestaande woningen. Aangezien er 7.6M woningen in 2015
waren, betekent tevens dat er 8.4M – (7.6M – 0.2M) = 1.0M nieuwe woningen
gerealiseerd worden tussen 2015 en 2030 (dit staat gelijk aan een jaarlijkse bouw
van 67k woningen die ook ongeveer in overeenstemming is met de realiteit van
de laatste jaren, volgens CBS).

Verwarming
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Gegeven de non-lineaire functies wordt de effectieve besparing teruggerekend, en is
de gemiddelde efficiency niet gelijk aan het aritmetisch gemiddelde
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We kijken eerst naar de verwarming van onze huizen in 2030 en beginnen met
de nieuwbouw. We onderscheiden hierbinnen 3 periodes tussen 2018 en 2030:
2015-2018: 10% non-cv ketel
2019-2021: 75% non-cv ketel
2022-2030: 100% non-cv ketel
In periode 1, van 2015 tot en met 2018, gaan we ervan uit dat 90% van de
woningen nog opgeleverd wordt met een CV ketel. Vanaf 1 juli 2018 is de gaswet
gewijzigd en krijgen nieuwe huizen waarvan de bouwvergunning na deze datum
is aangevraagd geen gasaansluiting meer. Echter is al goedkeuring gegeven
voor de bouw van diverse complexen die nog wel met dergelijke aansluitingen
opgeleverd worden. De intentie is daarom dat in de periode 2019 maximaal 25%
van de woningen nog met CV-ketels opgeleverd gaat worden (p29). Voor 2022
tot en met 2030 worden dan 0% van de woningen nog met CV-ketels (of
gasaansluitingen) gebouwd.
Dit geeft een totaal van:
(3 jaar *0.1+3 jaar *0.75+9 jaar*1)*67k nieuwbouw/j = 774k nieuwbouw zonder CV
ketel
Dit betekent overigens ook dan er 0.22 M woningen met CV erbij komen,
ongeveer evenveel als er gesloopt zijn (maar nu beter geïsoleerd).
Verder stelt het ontwerp KEA dat 1.5M woningen verduurzaamd worden (‘van het
gas af gaan’), en waarschijnlijk overstappen op 50% warmtenetten, 25% hybride
warmtepomp (HWP), 25% all-electric warmtepomp (WP) (p29).
Dit zou betekenen dat er 0.8M nieuwe woningen en 1.5M bestaande woningen
verwarmd worden met warmtenetten of warmtepompen (bovenop bestaande
aantallen), dus in totaal 2.3M woningen of 27% van het totaal aantal woningen.
Voor de bestaande bouw weten we welke nieuwe technologieën er in de plaats
komen, maar er staat niets over met welke verwarmingstechnologie nieuwbouw
uitgerust wordt (enkel dat het aardgasvrij wordt). Onze aanname is dat 35% van
de nieuwbouw met warmtenetten en 65% van de nieuwbouw met all-electric WP
(waarvan 70% grond/water en 30% lucht/water) wordt aangelegd. Dit vanwege de
hogere efficiëntie van laatstgenoemde en het feit dat warmtenet vaak op grote
schaal en in dichtbevolkte gebieden aangelegd worden. Verder nemen we aan
dat in de bestaande bouw alle all-electric warmtepompen lucht/water
warmtepompen zijn.
Dit resulteert in
1.03M oftewel 12.4% (van het totaal) warmtenetten erbij3
3

50%*1.5+35%*0.8 = 1.03M warmtenetten erbij, dus 1.03/8.4=12.4% erbij
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0.38M oftewel 4.5% (van het totaal) hybride warmtepompen erbij4
0.53M oftewel 6.3% (van het totaal) lucht/water warmtepompen erbij5
0.36M oftewel 4.3% (van het totaal) grond/water warmtepompen erbij6
Het warmtenet wordt gevoed door een mix aan bronnen, maar zodanig dat de
CO2-reductie t.o.v. de CV ketel op aardgas ongeveer 70% is (p42). Dit gebeurt als
ongeveer 65% van de warmte lokaal op een duurzame manier opgewekt wordt,
en de rest van een grotendeels fossiel gestookt warmtenet wordt. De invulling
hiervan wordt niet gespecificeerd maar is hier aangenomen als 25% collectieve
warmtepomp, 20% geothermie, 20% biomassa WKK en 35% centraal warmtenet.
Ook wordt aangenomen dat het ‘centrale warmtenet’ gevoed wordt met 180 MW
(2.25 PJ warmte) geothermie.
Isolatie en zonnepanelen

Richting 2030 verbetert de gemiddelde isolatiegraad van woningen. Er zijn hier
ook twee ontwikkelingen: toevoeging van nieuwe woningen met hoge
isolatiegraad en verbetering van isolatie van bestaande woningen. Eerst kijken
we naar nieuwe woningen.

We nemen aan dat nieuwe huizen worden opgeleverd met gemiddeld
energielabel A++. Dat zijn er dus 1 M huizen met energielabel A++ en
warmtevraagreductie van ongeveer 50%.
Verder nemen we aan dat de 1.5M bestaande huizen die verduurzaamd worden
hierbij ook beter geïsoleerd (maar gemiddeld niet tot het niveau van nieuwbouw)
worden. We nemen aan dat deze 1.5M huizen gemiddeld uitkomen op label A en
warmtevraagreductie van ongeveer 35%.
We nemen aan dat de nieuwbouw en verduurzaming naar rata verdeeld zijn over
de woningtypes. Dan kunnen we met deze gegevens uitrekenen van de
warmtevraagreductie van alle woningtypes richting 2030 is. Dit wordt gedaan in
het bijgevoegde Excel bestand.
Ook worden sommige huizen voorzien van zonnepanelen. Er wordt in 2030 in
Nederland 7 TWh oftewel 25.2 PJ zonnestroom opgewekt via kleinschalige
productie (p150). Dit is deels opwek van zonnepanelen op daken van
huishoudens en deels opwek van zonnepanelen op daken van utiliteitsbouw. De
aanname is dat beide ongeveer een even hoog percentage van hun potentieel
benutten. Dit betekent dat voor huishoudens 20.5% van het dakpotentieel benut
wordt, hetgeen gelijkstaat aan een productie van 17.5 PJ zonnestroom.
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25%*1.5 = 0.38M hybride WP erbij, dus 0.38/8.4=4.5% hybride WP erbij
25%*1.5*100%+65%*0.8*30% = 0.53M lucht/water warmtepompen erbij, dus 0.53/8.4=6.3%
erbij
6
65%*0.8*70% = 0.36M grond/water warmtepompen erbij, dus 0.36/8.4 4.3% erbij
5
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Overige veranderingen woningen

Tot slot resulteren bovenstaande twee hoofdontwikkelingen (verduurzaming 1.5M
woningen en bouw 1.0M woningen) ook in diverse andere verandering. 1.5M
huizen gaan van gas af (maar behouden voorlopig hun gasaansluiting) en 0.8M
huizen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Dat betekent dat het
percentage huizen dat elektrisch kookt met een extra 10% (0.8M woningen
zonder gasaansluiting) tot 30% (alle verbouwde en nieuwe woningen samen) van
de kookbehoefte groter wordt ten koste van gas. Wij gaan uit van 15% extra.,
waarvan 10% inductie en 5% halogeen (ten koste van koken op gas).
Verder gaan we ervan uit dat het aantal LED lampen in 10% extra van de totale
lichtbehoefte voorziet, ten koste van gloeilampen. Ook nemen we aan dat
apparaten met een energielabel 20% efficiënter worden (1.2%/jaar), en apparaten
zonder label de helft.

Utiliteit (tafel gebouwde omgeving)
Historisch gezien is tussen 2012 en 2017 het aantal gebouwen (niet-woningen)
met 1.4%/jaar gegroeid (CBS: voorraad woningen en niet-woningen). Deze groei is
door de jaren heen ongeveer constant. We doen de aanname dat deze groei
doorzet tot 2030.
De uitstoot van de utiliteitsbouw moet volgens het ontwerp KEA met 1 Mton
afnemen bovenop bestaande plannen. Dit gebeurt via ‘streefdoelen’ per
gebouwtypen m.b.t. energieconsumptie per m2 per jaar, isolatiewaardes, etcetera
(p38). De focus ligt op aardgasbesparende opties. Er worden geen details
gegeven.
Verwarming

Er wordt weinig gezegd over hoe de utiliteitsbouw verwarmd wordt in 2030 in het
ontwerp KEA. We doen de aanname dat warmtepompen voor 6% extra in de
warmtevraag voorzien en dat biomassa ketels (per NEV) voor 3% in de
warmtevraag voorzien. Ook wordt het warmtenet met duurzamere warmte
gevoed (reeds zo’n 30%, maar nu additionele 10% geothermie en 20%
warmtepompen).
Isolatie en zonnepanelen

Het grootste deel van de besparing wordt ingevuld met isolatie (dat is een
aanname). Door de gemiddelde warmtevraagreductie te verbeteren van 28%
naar 44% wordt een netto (met inachtname van de groei) reductie van iets
minder dan 1 Mton bereikt. Dit gebeurt deels door betere isolatie van bestaande
bouw (via de nader te definiëren streefdoelen) en deels door de komst van
nieuwe, beter geïsoleerde gebouwen.
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Ook neemt het aantal zonnepanelen toe. Er wordt in 2030 in Nederland 7 TWh
oftewel 25.2 PJ zonnestroom opgewekt via kleinschalige productie (p150). Dit is
deels opwek van zonnepanelen op daken van huishoudens en deels opwek van
zonnepanelen op daken van utiliteitsbouw. De aanname is dat beide ongeveer
een even hoog percentage van hun potentieel benutten. Dit betekent dat voor
utiliteitsbouw 20.5% van het dakpotentieel benut wordt, hetgeen gelijkstaat aan
een productie van 7.7 PJ zonnestroom.
Overige verandering utiliteit

Tot slot nemen wij aan dat apparaten 1.5%/j efficiënter worden en dat een extra 7%
van de totale verlichting door LED lampen gegeneerd wordt.

Mobiliteit (tafel mobiliteit)
De mobiliteit splitsen wij voor groei op in personentransport en vrachttransport.
Internationaal transport wordt niet meegenomen. We beginnen met de eerste.
Netto blijft het volume van personentransport volgens de plannen ongeveer gelijk
aan het huidige. In 2017 legden personenauto’s ruim 108 miljard km af (CBS). Met
een jaarlijkse groei van 0.5-1.2% per jaar (historisch) zou dit toenemen tot zo’n 122
miljard km in 2030. Ruim de helft is werkgerelateerd en doel is dat aantal met 8
miljard km te laten afnemen (p52). Het totaal aantal reiskms in Nederland ligt op
194 miljard km en lijkt relatief constant (behalve een toename van treinreizen en
afname autoreizen) (bron: CBS). Dit is paradoxaal, want het aantal kms dat auto’s
afleggen neemt toe maar het aantal reizigerskms per auto neemt af. Dit wordt
echter verklaard door een gemiddeld lager aantal personen per auto. Personen
reizen dus ongeveer evenveel, maar ‘individueler’ dan voorheen. We gaan er
daarom vanuit dat het aantal reizigerskms ongeveer gelijk blijft richting 2030, maar
er een kleine verschuiving van auto naar ov (hoofdzakelijk trein) plaatsvindt. Deze
verschuiving is ongeveer 3% oftewel 6 miljard km (hetgeen gelijk staat aan een
toename van treinreizigerkms met ruim 30%). De overige 2 miljard km reductie in
zakelijk vervoer valt weg tegen minimale groei van niet-zakelijk personenvervoer
(1%).
Vrachttransport (in ladingtonkms) bestaat voor ongeveer 80% uit wegvervoer en
een klein deel uit binnenvaart en spoorvervoer. We kijken hierbij enkel naar
binnenlands vervoer. Binnenlandswegvervoer is de afgelopen jaren met ongeveer
1.3%/jaar toegenomen. Binnenvaart en spoorvervoer zijn minder gegroeid;
laatstgenoemde afgenomen. We gaan daarom uit van een groei van
vrachttransport van 1.1%/jaar.
Tot slot gaan wij voor alle vervoersmiddelen uit van efficiëntie verbetering van
1.5%/j (zie NEV tabel).
Technologie en brandstoffen
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Hieronder spreken we de diverse vervoersmiddelentechnologieën en vervolgens
de brandstofbijmenging.
Nu zijn er 8.4M auto’s. Als autodelen de groei van het aantal opheft, blijft dit aantal
richting 2030 ongeveer constant. Het aandeel waterstofvoertuigen (fuel cell
electric vehicles, FCEVs) voor personenvervoer neemt toe tot 300k in 2030 (p55).
Dus 0.3/8.4 = 3.6% van personenauto’s op H2.
Het ontwerp KEA gaat uit van 2M elektrische personenauto’s in 2030 (p57). Dan is
23.8% van de personenauto’s elektrisch.
Wat betreft overig personenvervoer: alle bussen hebben nul emissies in 2030
(p56). We gaan uit van: 90% elektrisch, 10% waterstof. Verder nemen we aan dat
alle ongeëlektrificeerde sporen ongeëlektrificeerd blijven. Het aantal e-bikes
neemt toe tot 10% en het aantal elektrische scooters tot 23.8% (hetzelfde als
elektrische auto’s, aanname).
Dan met betrekking tot zwaar vervoer. In 2018 waren er ongeveer 890k
bestelauto’s; in 2030 zijn er 115k zero emission (ZE). Als het aantal bestelauto’s blijft
doorgroeien dus ongeveer 10%. Ook zijn er 10k ZE vrachtauto’s in 2030, vergeleken
met 63k nu (en 77k trekkers voor opleggers). Grofweg is voor goederentransport
het aandeel ZE voertuigen (i.e. de energievraag) 9%. We gaan uit dat de helft van
de ZE voertuigen op waterstof rijdt en de andere helft op elektriciteit (met name
bestelauto’s). Dan komen we dus uit op ongeveer 4.5% waterstof en 4.7%
elektrisch.
Brandstoffen

De benzine en diesel auto’s die nog rondrijden in 2030 zijn administratief minder
vervuilend door de inzet van biobrandstoffen. Volgens de NEV wordt in 2030 33.3
PJ aan biobrandstoffen gebruikt. Het ontwerp KEA stelt dat er maximaal 27 PJ
biobrandstoffen voor wegverkeer hier bovenop komen (p54). Dit geeft een
maximaal totaal van 60.3 PJ biobrandstoffen in 2030. Verder mag niet meer
biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen komen dan het 2020 niveau (41.3
PJ). De NEV 2030 beschouwen we als een ondergrens voor de bijmenging. We
kiezen voor een even hoog bijmengpercentage voor biodiesel en bio-ethanol
(voor wegverkeer). Bij de brandstofvraag in 2030 is dan het minimum
bijmengpercentage 12.0%, en het maximale bijmengpercentage 21.8%. Wij gaan uit
van het minimum bijmengpercentage van 12.0%.
De elektriciteitsvraag voor personenauto’s zou 7.1 TWh (p57) oftewel 25.6 PJ zijn.
Het ETM komt uit op een totale elektriciteitsvraag van 26.9 PJ. Dit is dus iets hoger,
maar hier zit ook elektriciteit voor overige vervoersmiddelen bij in. De jaarlijkse
waterstofvraag van transport is volgens het ontwerp KEA 141 miljoen kg, oftewel 141
Mkg * 120 MJ/kg = 16.9 PJ. Het ETM komt echter uit op 8.8 PJ. Dit is fors lager. Het
KEA lijkt dus uit te gaan van waterstofauto’s die veel minder efficiënt zijn dan die
in het ETM.
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Industrie (tafel industrie)
De industrie gaat via de NEV uit van een productiegroei van 0.7%/jaar (p103). De
NEV noemt tevens een efficiëntie verbetering van 0.8%/jaar. Dit is voor elke sector
verwerkt.
De sector noemt diverse maatregelen: procesefficiency, elektrificatie, CO2
recycling, afvang broeikgsgassen en CCS. Deze behandelen we
achtereenvolgens.
In het kader van procesefficiency zou 6 Mton CO2 bespaard moeten worden. Met
0.8%/j wordt er ruim 5.4 Mton bespaard.
Elektrificatie en groene waterstof leiden tot een reductie van 4 Mton in 2030. Het
technisch potentieel van eerstgenoemde wordt op 5.3 Mton geschat, middels
stoomrecompressie, warmtepompen en boilers. 1.3 Mton reductie wordt
gerealiseerd door 5% van de warmtebehoefte voor de chemische industrie door
stoomrecompressie en 5% door warmtepompen te laten komen. 0.4 Mton reductie
volgt door 22% van de warmte voor de voedselindustrie met elektrische boilers te
genereren. 0.1 Mton reductie in de papierindustrie wordt mogelijk gemaakt door
ook met elektrische boilers 23% van de warmte te leveren. Met de
waterstofproductie plannen (zie aanbod elektriciteit) wordt daarnaast nog enkele
Mton bespaard).
CCU, middels synthetische kerosine, bespaart ook CO2. We recyclen 1 Mton, dus
ongeveer 50% daarvan wordt bespaard (en daarvan 50% voor Tata Steel en 50%
voor luchtvaart die hier niet onderdeel van scope is).
Ook is er 7 Mton reductie door CCS. Dit gebeurt als 19.8% van de directe emissies
afgevangen en opgeslagen worden.
Tot slot is het doel ook om 2 Mton CO2-eq te besparen door afvang van lachgas
en F-gassen (p93). Andere broeikasgassen dan CO2 worden niet gemodelleerd in
het ETM, vandaar dat wij deze maatregel in de optelsom in het laatste hoofdstuk
van dit rapport meenemen.

Landbouw (tafel landbouw)
De landbouw is voornemens de additionele 3.5 Mton te reduceren via 1 Mton in
de glastuinbouw, 1 Mton (via methaan) in de landbouw en via 1.5 Mton door
landgebruik (p114). De laatste twee kunnen niet in het ETM gemodelleerd worden,
dus zullen deze 2.5 Mton als correctie doorgevoerd worden.
1 Mton in glastuinbouw wordt met name gereduceerd door geothermie projecten
en deels door warmtepompen (p140). Deze leveren naar onze aanname enkele
procenten extra van de warmte in 2030. Ook neemt het aantal gas WKKs af
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(p140). Hoeveel is onduidelijk, hier wordt een afname van zo’n 30% verondersteld.
Verder worden enkele andere CO2 -besparende maatregelen genoemd die niet
met het ETM doorgerekend kunnen worden.

4. Aanbod
Elektriciteit (tafel elektriciteit)
Voor elektriciteit zijn er drie type ontwikkelingen: sluiting van conventionele
centrales, bouw van nieuwe, hernieuwbare installaties en de productie van
waterstof. We zullen de ontwikkelingen in deze volgorde bespreken.
Allereerst worden alle kolencentrales voor 2030 gesloten. Tussen 2015 en 2020
zijn/ enkele units van gas centrales gesloten. 3 eenheden van de Eemscentrale
(350 MW elk) en 1 eenheid van de Maxima centrale (440 MW) zijn gesloten (p120,
NEV 2017).
De elektriciteitstafel gaat uit van 49 TWh wind op zee productie in 2030 (p150).
Bij de NEV vollasturen (4300 u/j) staat dit gelijk aan 11.4 GW. Het ontwerp KEA
spreekt van ‘grootschalig hernieuwbaar op land’, waarmee zonneweides op land
(ZOL) en windmolens op land (WOL) bedoeld worden. Er wordt geen verdeling
gemaakt, maar we kunnen gelukkig wel een benadering maken De NEV gaat uit
van 63.4 PJ WOL productie en 49.9 ZOL productie: samen 31.5 TWh. KEA gaat uit
van 35 TWh, dus hierbij hebben we de ‘minima’ voor beide. Wij gaan uit van 6 GW
WOL (NEV 2017 oorspronkelijk doel voor 2020), hetgeen 70 PJ
elektriciteitsproductie geeft. Dan rest 56.1 PJ voor ZOL productie, oftewel 15.6
TWh. Dit gebeurt in het ETM (hoger aantal FLH, dus lagere capaciteit) bij 18 GW
ZOL.
De industriële waterstofvraag wordt geschat tussen 150 en 258 PJ in 2030. Hiertoe
wil de groene waterstofcoalitie 3-4 GW electrolysers neerzetten. Wij gaan uit van
3.5 GW. Dit bestaat uit 1 GW voor synthetische kerosine productie, 1.3 GW om
overschotten stroom te gebruiken voor waterstofproductie en 1.2 GW als
dedicated waterstofproductie, direct gekoppeld aan een windmolen. Deze worden
1:1 gematcht, dus gaan we hier uit van een additionele 1.2 GW wind op zee
vermogen (bovenop de 11.4 GW).
Tot slot zijn er met deze instellingen vrij veel loss of load expectation (LOLE) hours
Het regelbaar vermogen (exclusief import) is ongeveer 15 GW. Op p161 staat dat
het benodigde regelbaar vermogen voor een normaal (lees: niet extreem koud)
jaar ongeveer 15 tot 17 GW is. Daarom plaatsen we additionele gasmotoren om de
LOLE hours te beperken en meer regelbaar vermogen te bieden. We plaatsen 2.7
GW gasturbines om LOLE te beperken tot 3h/jaar (onder het maximum van 4u/j).
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Brandstoffen (tafel mobiliteit)
Qua brandstoffen is er een toename van biobrandstoffen zoals besproken onder
mobiliteit. Verder wordt uitgegaan van een lichte toename van groengas in het
gasnet door opwaardering van biogas. Het gaat hier om in totaal 8.1% groengas in
het gasnet.

5. Balans (tafel elektriciteit en industrie)
Over de elektriciteitsbalans en hoe overschotten elektriciteit te gebruiken wordt
relatief weinig gezegd in het KEA ontwerp. Vandaar dat wij hieronder aannames
doen hieronder om de niet geringe overschotten elektriciteit (wanneer er meer
productie dan vraag is) nuttig in te zetten.
Conversie

Zoals eerder reeds gezegd staat er 1.3 GW aan electrolysers die
stroomoverschotten gebruiken om waterstof te produceren. Ook staat er in 1 GW
aan elektrolysers om synthetische kerosine te produceren, zoals besproken onder
de industrie.
Overschotten elektriciteit kunnen ook omgezet worden in warmte. We gaan ervan
uit dat ongeveer 25% van de nieuwbouw opgeleverd wordt met een power-to-heat
(P2H) boiler, en dat daarmee 2.5% van de huishoudens een dergelijke boiler heeft.
Ook nemen we aan dat er in totaal ongeveer 1.5 GW aan elektrische boilers in de
industrie komen.
Opslag

We gaan ervan uit dat ongeveer 25% van de nieuwbouw opgeleverd wordt met
een batterij, en dat daarmee 2.5% van de huishoudens een dergelijke batterij heeft.
Ook nemen we aan dat 20% van de batterij van elektrische auto’s gebruikt kan
worden voor tijdelijke elektriciteitsopslag.
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6. Kosten energiedragers en rechten
De NEV 2017 hanteert de volgende prijzen voor diverse energiedragers in 2030
(tabel 3):
Olie:
Gas:
Kolen:
Biomassa:
CO2:

100 $/barrel
0.31 €/m3
74 $/t (67 €/t omgerekend met wisselkoers 1.11 $/€)
170 €/t
16 €/t

Deze prijzen zijn allemaal overgenomen in het scenario. Zij zijn met namelijk van
belang voor de elektriciteitssector in een markt die op marginale kosten werkt. De
onzekerheid in deze kosten is groot (de gasprijs is in één jaar bijna verdubbeld
naar 0.25 €/m3).
De NEV 2017 is niet expliciet over de prijs van geïmporteerde elektriciteit. PBL’s
modellering van het internationale elektriciteitsnetwerk in 2030 komt uit op een
import prijs van 59.8 €/MWh. Deze prijs hebben wij overgenomen. De gemiddelde
gebruikte import capaciteit komt uit op 5369 uur (deel 10.8 GW, deel 5.4 GW, deel
0 GW). Het ETM werkt echter met een maximale import capaciteit en een
beschikbaarheid. Wij werken daarom met een interconnector capaciteit van 10.8
GW (de werkelijke maximaal beschikbare capaciteit) en een beschikbaarheid van
80%.
Tot slot beoogt men met het KEA ook de investeringskosten van bepaalde
technologieën flink te verlagen. Voor zonnepanelen is het doel een levelised costs
of electricity (LCOE) van 58€/MWh in 2025 (p158), en als we aannemen dat deze
kostenreductie trend zich doorzet tot 2030, van 33 €/MWh in 2030. Voor onshore
wind is het doel een LCOE van 47€/MWh in 2025 (p158), en als we aannemen dat
deze kostenreductie trend zich doorzet tot 2030, van 35 €/MWh in 2030. Voor
offshore wind is de LCOE doelstelling 3-4 €ct/kWh (p153). De investeringskosten
van de verschillende technologieën zijn zo aangepast dat deze elektriciteitskosten
gehaald worden.
Voor electrolysers is de doelstelling een 65% investeringskostenreductie van 1
k€/kW naar 0.35 k€/kW (p165). In de industrie wil men een kostenreductie van 20%
bereiken, o.a. voor elektrische boilers (p95). Tot slot wil men in de gebouwde
omgeving systeemkosten van de pakketten met 20 tot 40% terugbrengen. We
nemen daarom aan dat de investeringskosten van warmtenetten en
warmtepompen met 20% afnemen.
In vergelijking met het basispad 2030 scenario7 zijn de jaarlijkse kosten van het
KEA scenario nog steeds 3 à 4 Miljard euro hoger.
7

Gemaakt in juli 2018 op basis van vast en voorgenomen beleid, te vinden op
https://beta-pro.energytransitionmodel.com/scenarios/895520 en kan lichte
inconsistenties vertonen (die handmatig gecorrigeerd zijn voor de vergelijking)
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7. Uitstoot
De doelstelling van een reductie in broeikasgasuitstoot met 49% t.o.v. 1990 staat
gelijk aan een maximale broeikasgasuitstoot van 112.9 Mton in 2030. Het ETM werkt
enkel met energetische CO2-emissies. Dit betekent dat niet-energetische CO2emissies alsook energetische en niet-energetische emissies van andere
broeikasgassen niet meegenomen worden. Deze zullen dus nog opgeteld moeten
worden bij het resultaat van de CO2 uitstoot in 2030 die het ETM geeft.
De ontbrekende emissies zijn de volgende. De NEV 2017 komt voor 2030 met een
niet-energetische CO2-uitstoot van 10 Mton (zie tabellenbijlage NEV 2017). Er liggen
vrijwel geen plannen om voor 2020 de uitstoot van overige broeikasgassen te
reduceren. Deze uitstoot bedroeg in 2017 29 Mton CO2-eq (CBS).
Hiervan gaat nog 2 Mton af door afvang lachgas en F-gassen in de industrie, en
2.5 Mton van af door verandering landgebruik en methaanreductie landbouw in
de landbouw.
Daarmee bedraagt de totale uitstoot van broeikasgassen in 2020 =
[energetische CO2 uitstoot] + [niet-energetische CO2 uitstoot] + [uitstoot overige
broeikasgassen] =
[ETM waarde] + 10 Mton + 29 – 2 – 2.5 Mton
De ETM waarde in dit scenario bedraagt 84.5 Mton. Deze waarde berust op een
versie van het model die op het moment van schrijven aangepast wordt en volgens
de mensen van Quintel na de desbetreffende update 4.7 Mton lager uitvalt. Als wij
deze correctie toepassen, bedraagt de CO2-uitstoot in 2030 ongeveer 84.5 – 4.7 +
10 -2 -2.5 + 29 = 114.3 Mton CO2-eq. Dit komt overeen met een reductie van de
broeikasuitstoot ten opzichte van 1990 (221.4 Mton) van 48.4%.
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