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Voorwoord
In het voorjaar van 2021 vroegen diverse klanten aan Kalavasta om in kaart te brengen
wat de potentiële problemen zijn met de electriciteitsmarkt in Nederland tussen 2021 en
2030. En wat eventuele oplossingen zijn voor die problemen.
Ter afronding van deze studies kreeg Kalavasta het verzoek om een korte publieke
eindrapportage in Paul Biegel-stijl te schrijven over de oplossingen en waarom ze nodig
zijn.
Paul Biegel is een gevierd schrijver van kinderboeken die ook graag door volwassenen
worden gelezen. Een van de bekendste, van de meer dan vijftig kinderboeken die hij
heeft geschreven, is 'De Kleine Kapitein'. Deze rapportage is geschreven met dit boek in
het achterhoofd. Tevens kregen we de vraag om beweringen steeds te onderbouwen.
Dus het verhaal bevat tevens een aantal voetnoten om de uitspraken van de personen
in het verhaal te onderbouwen.
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De namen in het boek zijn fictie en niet representatief voor echte personen. Desondanks
zijn ze niet geheel willekeurig gekozen. In het laatste deel van het verhaal staat een
duidelijke beleidsaanbeveling die serieus is bedoeld. In de Nederlandse plannen voor de
elektriciteitsmarkt voor 2030 ontbreekt een stuk. Indien dat stuk niet ingevuld gaat
worden zal de elektriciteitsmarkt in toenemende mate problemen kennen richting 2030.
Voor diegenen die liever geen verhaal lezen staat hieronder kort de moraal van het
verhaal.
Moraal van het verhaal
• Zorg er bij het (her)ontwerpen van de elektriciteitsmarkt voor de periode 2021-2030
voor dat het ontwerp compleet of integraal is
• Momenteel zijn er wel doelen voor zon- en windcapaciteit maar zijn er geen doelen
voor flexibiliteitsmiddelen.
• Zet doelen voor flexibiliteitsmiddelen naast doelen voor zon- en windcapaciteit
• Neem daarbij tenminste drie typen flexibiliteitsmiddelen mee in het ontwerp;
elektriciteit naar warmte (zoals e-boilers), elektriciteit naar waterstof (elektrolysers)
en elektriciteitsopslag (zoals thuisbatterijen, bi-directionele elektrische voertuigen,
wijk batterijen, industriele schaal batterijen)
• Deze flexibiliteitsmiddelen dienen zich in een toekomstige markt in een bepaalde
logische ratio tot elkaar te verhouden en tot de hoeveelheid zon- en windcapaciteit.
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De gehakte stroomontwerper
Dylan, de gehakte stroomontwerper, was al heel lang bezig
met het verzamelen van de puzzelstukjes voor de grote
groene puzzel. Een puzzel die, indien compleet, zou laten
zien hoe Nederland tussen 2021 en 2030 zonder
problemen1 zou kunnen omgaan met veel2 stroom uit zon
en wind. Zij had de afgelopen jaren al heel veel stukjes
verzameld, maar ergens in het midden van de puzzel zat
nog een gat van vijf stukjes. Het was een donker gat en de
tijd begon te dringen3, want het was 2021 en over 9 jaar
was het al 2030.
1. Zonder problemen betekent hier: betrouwbaar,
betaalbaar en met veel minder broeikasgassen.
2. Veel betekent hier: voor 70% komt de elektriciteit in 2030
uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind (zie
https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit).
3. Tijd begint te dringen betekent hier: tussen 2021 en 2030
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Als het ontwerp niet compleet was konden er ongelukken4 gebeuren en Dylan wilde die ongelukken
voorkomen. En dus stapte ze op een dag in haar elektrische karretje op zoek naar de ontbrekende stukjes.
Eerst ging ze naar het noorden, naar stroomingenieur Martini Toren, die zich de tijd in de vorige eeuw nog
kon herinneren dat alle puzzelstukjes gemaakt werden door één bedrijf5. Het was lang geleden en in die
tijd niet nodig dat puzzelstukjes groen waren, grijs was ook prima.

4. Ongelukken betekent hier: In de periode 2021-2030 kan het al ergens fout gaan in de elektriciteitsmarkt zoals hernieuwbare
business cases die onderuitgaan, of elektriciteit die niet vervoerd kan worden door congestie, om maar een paar van de
mogelijke `ongelukken’ te noemen.
5. Energie (gas en elektriciteit) werd in de 20ste eeuw geleverd door nutsbedrijven. Vanaf 1998 is een aanvang gemaakt met de
privatisering en liberalisering van de energiemarkt. De energiemarkt is geliberaliseerd in opdracht van de Europese Unie. De
Unie wil 'een vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen binnen de EU'. Als uiterste datum waarop de
liberalisering van de energiemarkt gestalte moest krijgen, gaf de Europese Unie 1 juli 2007. In Nederland is volledige
liberalisering op 1 juli 2004 gerealiseerd. Vanaf 1 juli 2001 konden consumenten al kiezen voor een leverancier van groene
stroom, na 1 juli 2004 was iedereen vrij om een leverancier te kiezen voor alle elektriciteit en gas. Voor de
marktliberalisering van de elektriciteitsmarkt waren productie, transport en levering van elektriciteit in handen van één
bedrijf. Bovendien werkten deze bedrijven samen in de SEP (Samenwerkende Energie Producenten). Daar werd bepaald
hoeveel elektriciteit productiecapaciteit en transportcapaciteit er nodig was voor Nederland.

5

Martini begon met vertellen.
`Kijk Dylan, bijna alle elektriciteit werd toen in Nederland gemaakt met aardgas en steenkool. De grijze
stroomhoeveelheid kon je eenvoudig zelf regelen door meer aardgas of steenkool in het vuur te gooien.
Maar nu het ontwerp groener en groener moet worden6 en we de stroom met zon en wind gaan maken
kun je de stroomproductie niet meer zelf regelen, dat doet voortaan het weer. In de vorige eeuw waren er
bijeenkomsten van oude stroomingenieurs, die bepaalden waar de stroom werd gemaakt. Maar
tegenwoordig bepalen de mensen en bedrijven zelf waar er groene stroom wordt gemaakt.
En dus ontstaan er momenten dat er (veel) te veel stroom is en momenten waarop er (veel) te weinig
stroom is7 en steeds vaker is die stroom er ook op een onhandige plaats waardoor er steeds meer
stroomkabels moeten worden neergelegd.’

6. Vanwege klimaatverandering en zoals vastgelegd in de Nederlandse Klimaatwet
7. Intermitterend karakter van elektriciteitsproductie met zon en wind
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`Daarom moet je een oplossing bedenken als je problemen wilt voorkomen.’
`Aha’ zei Dylan, `ik moet dus een puzzelstukje hebben waarin ik kan zorgen dat ik te veel stroom omzet in
iets anders nuttig en bij te weinig stroom dit proces kan omdraaien en ook dat de stroom op de goede
plaats wordt gemaakt.’
`Ja’, zei de ingenieur, `dat is een heel slimme manier.’
`Maar hoe heten die puzzelstukjes dan’, vroeg ze.
De oude man zuchtte en zei, `ik heb de stukjes nog nooit gezien; ik zou ze omzetters noemen.’ `Oké’, zei
Dylan, `ik ga op zoek naar groene soepele omzetters.’
Dylan bedankte Martini en reed in haar karretje naar Ron, een witte wijze beschouwer van groene stroom.
Dylan vroeg aan Ron of hij wel eens een puzzelstukje had gezien dat én groen was én soepel én een
omzetter. Ron zei dat hij er wel eens van gehoord had maar het ook nog nooit op ware grootte had gezien.
Hij vermoedde dat er eigenlijk meerdere van die omzetters waren en dat Dylan met deze stukjes haar
puzzel kan afmaken. Hij noemde de in zijn ogen drie belangrijkste op:

7

• Omzetters van stroom naar warmte8
• Omzetters van stroom naar waterstof9
• Omzetters van stroom naar batterijen10
‘Maar waar moet ik beginnen met zoeken’, vroeg de stroomontwerper?
Witte wijze Ron zei, dat ze kon rijden naar een plek die “Moet-Rennen”11 heet en dat ze daar misschien
het eerste ontbrekende puzzelstukje zou vinden.

8. Bijvoorbeeld met elektrische boilers, ook wel e-boilers genoemd.
9. Met elektrolysers
10. Batterijen voor tijdelijke opslag van stroom zijn er in verschillende types. Thuisbatterijen, wijkbatterijen, grote batterijen op
industrieterreinen, (bi-directionele) batterij pakketten in elektrische auto’s etc.
11. Must-run centrales zijn over het algemeen elektriciteitsproductie centrales, die altijd aan moeten staan, omdat deze naast de
productie van elektriciteit ook nog andere diensten leveren (productie van warmte/stoom – dit zijn centrales met warmtekrachtkoppeling of WKK, of verbranden van afval) of omdat het om technische redenen lastig is om de centrale tijdelijk uit te
zetten.
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Moet-Rennen
Na een kort ritje kwam Dylan aan in Moet-Rennen, op zoek naar het
eerste groene puzzelstukje. De stroombaas Warm Old van MoetRennen legde uit dat in Nederland er veel stroomcentrales12 zijn die
stroom blijven leveren, ook al is er genoeg stroom, omdat die
centrales ook warmte moeten leveren. Ze moeten dus altijd blijven
rennen en mogen nooit uitrusten.
`Aha’, zei de gehakte stroomontwerper, `maar als ik nu een
omzetter van stroom naar warmte bedenk, kan het dan wel?’
12. In 2020 was in Nederland op enig
momentongeveer 1000 MW Must-Run
WKK actief op de elektriciteitsmarkt
wanneer de elektriciteitsprijzen negatief
waren.
13. Er zijn vele soorten broeikasgassen. De
bekendste die we proberen te
verminderen zijn koolstofdioxide (CO2),
Methaan (CH4) en Lachgas (N2O). Zie
voor meer uitleg bijvoorbeeld
https://klimaat.be/klimaatverandering/o
orzaken/broeikasgassen

`Jazeker’, zei de stroombaas, `dat zou geweldig zijn! We zouden
eindelijk kunnen uitrusten. De stroomprijzen zouden ook niet meer
zo snel negatief worden, waardoor we moeten betalen voor de
stroom die we maken in plaats van dat we er geld voor krijgen en
het kan over de bestaande stroomdraden. En heel belangrijk, we
maken tegelijk een stuk minder aarde-opwarmingsgassen13 in
Moet-Rennen.’
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Warm Old zei, `als dank voor je oplossing krijg je van mij een groen puzzelstukje’.
Daar was Dylan heel blij mee. Maar ze was nog niet klaar want wijze Ron had gezegd dat er nog meer
stukjes zouden moeten zijn.
Dylan vroeg de stroombaas, `kun je die omzetters naar warmte ook elders gebruiken?’
`Jazeker’, zei de stroombaas, `maar daarvoor moet je naar de hete fabriek.’
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De hete fabriek
Toen Dylan ’s avonds laat aankwam in de hete fabriek,
stond alles nog te pruttelen en te borrelen. De fabriek
stond namelijk altijd aan en maakte zijn brouwsels en
mengsels met grote hitte en het gebruik van gas uit de
aarde. De fabrieksopzichter Wilcolen vroeg wat Dylan
kwam doen en toen ze hem het idee uitlegde voor de
omzetter van elektriciteit naar warmte, vond hij dat
een goed idee. Maar terwijl hij het zei keek hij ook heel
bedenkelijk. Toen ze de grote frons van de opzichter
zag, vroeg ze, `het is toch wel een goede oplossing?’ De
opzichter antwoordde, `wel voor de aardeopwarmingsgassen want die worden minder, maar het
kan wel zijn dat we ook extra stroomdraden nodig
hebben en het kost extra geld.’
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`Oké’, zei Dylan, `dus als ik een ontwerp maak met extra stroomdraden en regel dat jij extra geld14 krijgt
dan ga je het doen.’
`Jazeker’, zei de fabrieksopzichter. `Ik vind het zo’n goed idee dat ik voor jou een groen puzzelstukje zal
maken.’
‘Dank je’, zei Dylan, `maar weet jij ook misschien waar ik naar toe moet om te praten over omzetters van
elektriciteit naar waterstof.’
`Jazeker’, zei Wilcolen, `dan moet je naar Hydro-Hubsakee.’
De gehakte stroomontwerper stapte weer in haar elektrische karretje en vertrok en reed bijna de hele
nacht door. Ze stopte alleen een keer om even een dutje te doen.

14. De business case voor e-boilers bij must-run WKK is met weinig of zelfs zonder subsidie aantrekkelijk, maar de e-boiler ter
tijdelijke vervanging van gasgestookte boilers vraagt om SDE++ subsidie.
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Hydro-Hubsakee
Hydro-Hubsakee was een vrolijke nieuwe plek, die de komende jaren sterk zou gaan groeien. Het was nu
nog een soort mini-pretpark voor groene waterstof. De waterbaas van het park was Dionietjes. Dionietjes
begroette Dylan vrolijk en legde uit dat de komende jaren het pretpark nog veel groter zou worden, maar
hoeveel wist hij niet precies want dat hing er ook van af of de hete fabriek zijn waterstof zou gaan
gebruiken. Dylan wilde graag weten wat de omzetter van stroom naar waterstof15 precies deed.
`Nou’, zei de waterbaas en hij pakte er een van zijn vele rekenmodelletjes bij, `kijk weerstroom is er niet
altijd, maar met mijn omzetter kun je ervoor zorgen dat er waterstof komt en die waterstof kan er weer
voor zorgen dat er altijd groene energie is’.
`Kan ik daar dan ook weer stroom van maken als het niet waait en de zon niet schijnt’, vroeg Dylan.
`Ja natuurlijk’, zei Dionietjes. `Maar mooier nog, je kunt het ook als grondstof gebruiken voor de hete
fabriek of je kunt het gebruiken om steenkool en aardgas te vervangen. En als je mijn waterstof verbrandt
dan komen er geen aarde-opwarmingsgassen vrij, maar alleen maar water.’

15. Elektrolyser
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Dylan raakte steeds enthousiaster van het verhaal. `Maar kunnen we dat dan betalen?’
Dionietjes werd heel even somber. `Ja het is wel duurder, maar hoe groter mijn pretpark wordt hoe lager
de kosten. Voorlopig heb ik extra geld nodig, ik heb zekerheid nodig wat de hete fabriek gaat doen en ik
heb extra stroomdraden nodig.’
`Oké’, zei Dylan, `als jij voor mij een ontbrekend puzzelstukje maakt dan zal ik als gehakte
stroomontwerper het ontwerp zo maken dat jij dat allemaal krijgt.’
‘Maar nu ga ik naar Batavia op zoek naar het volgende ontbrekende puzzelstukje: een omzetter van
stroom naar batterijen.’
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Batmobielen en Thuisbats
Batavia was een dorp met heel veel zonnepanelen op bijna alle daken en
de inwoners hadden grote plannen voor de komende jaren. Batavia werd
bestuurd door Kloeke Katink en Guitige Geert. Ze wilden het mogelijk
maken dat alle inwoners van Batavia zouden gaan rijden in batmobielen16
en dat er ook overal thuisbats17 zouden komen. Met name de thuisbats
hadden de interesse van Dylan, want daarmee kon je stroom omzetten
naar energie in batterijen als er (te) veel stroom was en andersom kon je
er weer stroom uithalen als er te weinig stroom was.
Ze vroeg aan Katink en Geert, `hoe zit het met jullie plannen voor
thuisbats’
`Nou’, zeiden beiden, `het zijn voorlopig nog plannen. Want we weten
niet wanneer thuisbats er komen. Zolang de mensen van Batavia de
stroom van hun zonnepanelen nog mogen verkopen voor hele hoge
prijzen is het niet aantrekkelijk om thuisbats te kopen.’

16. Elektrische auto’s of `battery electric
vehicles’ afgekort BEV. In de
toekomst zullen BEV’s niet alleen
elektriciteit krijgen uit het
elektriciteitsnet maar ook aan het
elektriciteitsnet kunnen terugleveren.
Dit wordt bi-directional smart
charging genoemd.
17. Thuisbatterijen voor opslag van
elektriciteit uit eigen zonnepanelen.
18. Terugleververgoeding geeft een
vergoeding voor teruggeleverde
elektriciteit waarin niet alleen de
elektriciteits(handels)prijs wordt
vergoed maar ook de belastingen en
netkosten. Daarmee wordt er een
aantal malen meer betaald voor
teruggeleverde elektriciteit dan de
markt zonder terugleververgoeding
zou betalen. Het beleidsvoornemen is
om deze terugleververgoeding
geleidelijk af te schaffen richting
2031. Maar de vraag is of de afbouw
niet sneller kan en gecombineerd kan
worden met de stimulering van wijkof thuisbatterijen.
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`Aha’, zei Dylan, `dus als ik een ontwerp maak waarin de hele hoge prijzen voor teruggeleverde stroom van
zonnepanelen vervangen worden door goedkopere prijzen van thuisbats dan is dat een goed idee.’
`Jazeker’, zeiden Katink en Geert. `Het is zelfs zo’n goed idee dat we een puzzelstukje voor je zullen laten
maken, zodat je puzzel bijna compleet is.’
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Het laatste puzzelstukje
Nu bijna alle puzzelstukjes er waren begon Dylan
ineens het hele beeld te zien. Eerst was er geen
markt geweest, dat had de stroomingenieur
verteld. En toen er wel een markt was ging het over
op- en afregelen met aardgas en kolen. Maar de
uitkomst van de markt beviel de mensen niet
vanwege de aarde-opwarmingsgassen. En dus
werden kolen verbannen en moest er stroom van
zon en wind komen. Daarmee werden de
opwarmingsgassen minder, maar werd het op- en
afregelen een probleem, want dat werd bepaald
door het weer en het weer was grillig. Maar met de
oplossing van de omzetters, meegekregen van wijze
Ron, was het duidelijk dat die konden helpen bij het
voorkomen van te veel en te weinig stroom.
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Ze wist ook wat ze moest doen om de omzetters te krijgen, alleen begon ze nu ook te zien dat de
omzetters elkaar in de weg konden gaan zitten. Want als je te veel stroom had, in welke omzetter zou je de
stroom dan moeten stoppen en hoe wist je dat er genoeg omzetters waren. Marktus de grote baas van
Nederland had altijd gezegd dat de markt dat maar moest regelen. Maar het verbieden van kolen en de
afspraken over hoeveel zonnepanelen en windmolens we zouden krijgen werden toch ook niet aan de
markt over gelaten?
Het was Dylan ineens geheel duidelijk. Ze moest met de baas van Nederland gaan praten. Marktus moest
inzien dat er ook kon worden afgesproken hoeveel omzetters er van iedere soort tussen 2021 en 2030
zouden gaan komen en waar ze zouden gaan komen. Zoveel omzetters naar warmte, zoveel omzetters
naar waterstof en zoveel omzetters naar batterijen. Sommigen op de Noordzee, anderen bij de kust en de
rest verspreid over Nederland, want dat zou kunnen helpen om te voorkomen dat we nog meer nieuwe
stroomdraden nodig hebben.
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Opgetogen dat ze nu duidelijk zag hoe de hele
puzzel er uit zou gaan zien sprong ze in haar
karretje en reed naar het Torentje waar Marktus
woonde. Daar aangekomen vertelde ze hem het
idee en nu zag Marktus het ook. Zonnepanelen,
windmolens, omzetters naar warmte, naar
waterstof en naar batterijen horen allemaal in het
ontwerp. Alleen als ze er allemaal zijn en op de
goede plek krijg je geen problemen.
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Hij was haar zo dankbaar dat hij de ambtenaar van opwarmingszaken opdracht gaf om voor Dylan het
laatste puzzelstukje te laten maken. Ook kondigde hij aan, zoals alleen de baas van Nederland dat kan, dat
er een OES19 of Omzetter Energie Strategie voor heel Nederland zou komen, waarin zou staan hoeveel
omzetters er zouden komen in de periode 2021 – 2030 en waar die het beste geplaatst kunnen worden
om te voorkomen dat we nog meer stroomdraden nodig hebben.
Tevreden trippelde Dylan, ondanks haar pijnlijke voeten door de lange reis, op haar hoge hakken de
trappen van het Torentje af. Eindelijk had ze haar grote groene puzzel af en iedereen vond hem mooi.

19. In analogie met de RESsen en CESsen. De OES moet concrete doelen bevatten voor voldoende e-boilers om alle huidige Must
Run WKK om te kunnen zetten naar `gewone’ regelbare WKK. Voldoende e-boilers in de industrie om de momenten voldoende
elektriciteit uit zon en wind te kunnen benutten en voldoende elektrolyser capaciteit om de industrie en andere sectoren te
voorzien van groene energie en groene grondstoffen. Tenslotte hoort er ook een doelstelling bij voor thuisbatterijen en grotere
batterijparken en een verplichting op termijn om alleen nog bi-directioneel ladende elektrische auto’s toe te staan in
Nederland. En de doelstellingen voor capaciteit van e-boilers, elektrolysers en batterijen moet in een zekere verhouding tot
elkaar staan. Op dezelfde wijze dat een systeem met alleen zon of alleen wind minder gunstig is dan een systeem met een mix
van zon en wind. Ook de locatie van de e-boilers, elektrolysers en batterijen is belangrijk. Indien op een plek gezet met veel
aanbod en/of vraag voorkomen ze extra netverzwaring elders en daarmee kunnen ze leiden tot een besparing op
infrastructuurkosten.
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