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Samenvatting

Voor de energietransitie en het bereiken van klimaatdoelstellingen zullen de komende jaren veel 
beslissingen moeten worden genomen. Op regionaal gebied betreffen ze investeringen en de 
afstemming met de netbeheerders. Onder de harde voorwaarde van leveringszekerheid moet een reeks 
van ingewikkelde afwegingen worden gemaakt. Met een veelzijdigheid aan strategische energietransitie 
opties liggen de juiste keuzes voor een regio niet voor de hand.

Deze studie illustreert aan de hand van de denkbeeldige regio “De Markerwaard” hoe SecuoS een regio 
kan helpen om optimale keuzes te maken vanuit drie oogpunten:

1. reductie van de CO2-uitstoot

2. behoud van leveringszekerheid binnen de gestelde grenzen

3. beperking van de transitiekosten

Met deze studie wordt benadrukt dat het begrip leveringszekerheid gaat over de variaties van de vraag 
en de beschikbare productiecapaciteit, niet om de totaal geïnstalleerde capaciteit.

De bevolking van De Markerwaard is 400 000, verdeeld over vier steden. Het energienetwerk van De 
Markerwaard tussen de sectoren van elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit 
is representatief voor de andere regio’s van Nederland. De Markerwaard heeft voor de komende 10 jaar 
concrete plannen voor zonne- en windenergie, het 50 kV distributienet, geothermie, warmtepompen en 
een waterstof netwerk.

De regio wil, vanuit vanuit de oogpunten CO2-uitstoot, leveringszekerheid en kosten en met 
inachtneming van de veranderlijke weersinvloeden, gerust zijn dat hun ambitieuze plannen toereikend 
zijn. Voor de studie is KNMI data voor Schiphol van de afgelopen 20 jaar gebruikt. De vraag en aanbod 
van energie voor alle sectoren en dragers is door SecuoS bestudeerd met een ARTIS-model. De studie 
bestrijkt de periode van 2020 tot 2030.

De studie maakt duidelijke zichtbaar waar de knelpunten van de originele plannen van De Markerwaard 
liggen. De studie stelt specifieke maatregelen voor om de knelpunten in de De Markerwaard te 
verhelpen. De volgende vragen zijn met deze studie beantwoord:

Zijn de plannen van 
de regio toereikend?

Nee. Er komen tekorten aan elektriciteit en aan warmte.

Wat zijn de 
knelpunten?

Vanaf 2021 zijn er oplopende tekorten omdat de gascentrale de piekvraag 
niet meer geheel aan kan, aanvankelijk alleen in de winter maar vanaf 2023 
ook in de zomer. Van 2023 tot 2025 is het 50 kV distributienet te klein. Vanaf
2025 komt er een tekort aan warmte van 13 MW door onvoorziene uitval 
van het geothermie project.

Wat zijn mogelijke 
oplossingen?

Er blijven contracten nodig voor de toenemende behoefte aan invoer van 
elektriciteit, in omvang oplopend tot 150 MW in 2030. De verdubbeling van 
de capaciteit van het 50 kV distributienet moet twee jaar eerder dan in het 
aanvankelijke plan. En in de landbouw moet de aardwarmte voor 7 dagen 
kunnen worden opgeslagen.
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De belangrijkste drie inzichten van deze studie zijn:

1. Leveringszekerheid is een harde randvoorwaarde bij de evaluatie van CO2-uitstoot en de energie 
transitiekosten. Alvorens opties te evalueren om de CO2-uitstoot te reduceren en de transitiekosten 
te beperken, moet van alle opties allereerst de leveringszekerheid van energie vastgesteld zijn. Niet 
andersom.

1. De transitieplannen van De Markerwaard zijn niet goedkoop. De optelling laat zien dat de verwachte 
energiekosten, exclusief subsidies, belastingen, accijns, kosten van CO2-certificaten, handelsmarges
en kosten en verliezen aan de vraagzijde, toenemen van 6.6 €cent/kWh in 2020 tot 9.3 €cent/kWh in
2029. Deze stijgende kosten zijn gebaseerd op aannames van huidige prijzen die kunnen worden 
aangepast wanneer meer gegevens op tafel komen.

1. Een ARTIS-model voor een groter gebied, of op landelijk niveau, kan een transparant platform zijn 
voor de langetermijnplanning van de systeemintegratie en het balanceren van de overschotten en de
tekorten tussen de regio's onderling.

Dit rapport heeft vier hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 geeft een introductie op de achtergrond, reikwijdte en doelstellingen van de studie, 
systeemintegratie en leveringszekerheid, het gevolgde proces en het gebruikte rekenmodel.

Hoofdstuk 2 geeft de systeembeschrijving van het rekenmodel van De Markerwaard, inclusief de 
beschrijving van de vijf sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit.

Hoofdstuk 3 geeft een beknopt overzicht van de veronderstellingen die in de berekeningen gebruikt 
worden. Dit betreft invloed van het weer, welke verliezen zijn meegenomen, de grootte van de 
warmteopslag, en de CO2-emissie factoren.

Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de studie: leveringszekerheid, verwachte vermindering van 
CO2- uitstoot en de kosten van de energie transitie voor De Markerwaard.
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 1 Inleiding

 1.1 Achtergrond

 1.1.1 Landelijke opgave

Eén van de doelen van het Klimaatakkoord [1, 2] is dat de landelijke broeikasgasuitstoot vanaf 2030 is 
teruggedrongen met 49% ten opzichte van 1990. Dit doel was ook al gesteld in het Regeerakkoord [3]. 
Omgerekend naar een equivalente uitstoot van CO2 komt dit overeen met een reductie van 48.7 megaton
per jaar in 2030.

In 2018 is reeds een reductie met 15% bereikt [4], voornamelijk door de vermindering van de emissie van
CH4, N2O en de F-gassen met 52%. De CO2-uitstoot, daarentegen, was in 2018 met slechts 1% 
verminderd. Vandaar dat de focus tot 2030 zal liggen op het energiesysteem, hetgeen de grootste bron is
van de CO2-uitstoot.

 1.1.2 Regionale uitvoering

Voor de sectoren gebouwde omgeving en mobiliteit wordt de landelijk opgave uitgevoerd door 30 regio’s,
zoals aangewezen in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP-RES), zie [5, 6]. Het 
ambitieuze programma omvat een grootschalige energietransitie met de verduurzaming van elektriciteit, 
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en transmissie-
infrastructuur.

Iedere regio worden geacht een plan te maken voor investeringen
en deze af te stemmen met de diverse netbeheerders, zie [7].
Voor de vergelijkbaarheid en optelbaarheid moeten alle plannen
voldoen aan de landelijke analyse-, monitoring- en
rekensystematiek van het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL). Het Nationale Programma brengt alle regionale plannen in
juni 2020 samen in één Concept RES, en later in maart 2021 in
een definitieve RES 1.0.

 1.1.3 De Markerwaard

Rekenmodellen zijn constant in ontwikkeling en het is belangrijk dat ze steeds getest worden op 
realistische situaties en scenario's. De regio's zullen de komende jaren echter nog in volle gang zijn met 
het vergaren van informatie. Om de gevoeligheid van het gebruik van premature gegevens te omzeilen 
heeft SecuoS een denkbeeldige regio verondersteld.

Deze regio is "De Markerwaard" genoemd en zodanig ingericht
dat het qua grootte en complexiteit vergelijkbaar is met de echte
regio's. Het dient als een sandbox voor het evalueren van een
Concept RES en voor het ontwikkelen en testen van onze
modellen.

Wanneer een regio in de toekomst de beschikking krijgt over
gevalideerde gegevens, dan kan het rekenmodel eenvoudig
worden geactualiseerd.
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 1.1.4 Afwegingen

Plannen voor de energietransitie worden meestal geëvalueerd met het oog op de effectiviteit van de 
reductie van de CO2-uitstoot en op de beperking van de kosten. Wat vaak onderbelicht blijft is het effect 
op de randvoorwaarde van leveringszekerheid. 

SecuoS heeft het ARTIS-platform ontwikkeld dat een regio in staat
stelt om de complexe afweging te maken tussen uitstoot,
leveringszekerheid en kosten. Het platform bestudeert de vraag en
aanbod van energie voor alle sectoren en dragers met
inachtneming van de veranderlijke weersinvloeden.

Dit platform is voor De Markerwaard studie gebruikt om te laten
zien hoe het platform benut kan worden door andere regio’s. Het transparante platform maakt studies 
vergelijkbaar en optelbaar. Het is uitermate geschikt voor een geïntegreerde studie van een cluster van 
regio’s.

 1.1.5 Monitoring en trends

De Klimaat- en Energieverkenning zal jaarlijks rapporteren over de verwachte CO2-emissies in 2030. Als 
gevolg van technische en politieke ontwikkelingen zal jaarlijks het referentiescenario worden 
geactualiseerd en indien nodig zal de landelijke opgave worden bijgesteld.

Ons rekenmodel voor De Markerwaard kan in de toekomst gebruikt worden om in te spelen op bepaalde 
trends die zijn te verwachten in de periode 2020-2030. De meest saillante zijn de verdere verlaging van 
de levelised cost of energy (LCoE) van met name zonne-energie en de verdere verbetering van de 
bedrijfszekerheid van nieuw opgeschaalde technologieën zoals elektrolyse en geothermie.

 1.1.6 SecuoS

SecuoS werkt onafhankelijk en is een wereldleider op het gebied van leveringszekerheid. Wij hebben 
een rijke ervaring in grootschalige en complexe energieprojecten. Ons team werkt mondiaal, is onderdeel
van een wijd netwerk en kent de klappen van de zweep.

 1.2 Reikwijdte

 1.2.1 RES

Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, 
warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. In een RES-regio werken overheden met 
maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal 
gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur (focus op de sectoren 
gebouwde omgeving en Elektriciteit). Opgaven van de andere sectoren kunnen, waar wenselijk, worden 
meegenomen in de RES. Het is de verantwoordelijkheid van de regionale RES-stuurgroep om de 
specifieke sectordoelstellingen in te brengen in het RES-traject, zie Figuur 1.1.

Het onderwerp van de systeemintegratie zit hier niet bij. Van alle regio's wordt verwacht dat ze, als 
onderdeel van de RES-plannen, schattingen maken van de toekomstige behoefte aan elektriciteit, gas, 
en warmte en deze schattingen afstemmen met de netbeheerders. De netbeheerders hebben als taak 
om aan te geven welke voorgestelde netaansluitingen gerealiseerd kunnen worden en letten op de 
toekomstige leveringszekerheid. Om dit mogelijk te maken is de regio's gevraagd om een uitgebreide 
dataset aan te leveren en als onderdeel daarvan aan te geven wat hun toekomstige piekvraag zal zijn.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl

6

Het begrip leveringszekerheid 
gaat over de variaties van de 
vraag en de beschikbare 
productiecapaciteit, niet om de 
totaal geïnstalleerde capaciteit.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
http://www.secuos.com/


Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl

7

Figuur 1.1: Het traject van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
http://www.secuos.com/


 1.2.2 Deze studie

De RES bestrijkt de sectoren gebouwde omgeving en mobiliteit. Naast deze sectoren bestrijkt onze 
studie ook de sectoren elektriciteit, industrie en landbouw. De reikwijdte van onze studie is:

• De Markerwaard

• alle sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw, en mobiliteit

• alle energiedragers: elektriciteit, aardgas en biogas, vloeibare brandstoffen, warmte en waterstof

• alle onderdelen van de keten: productie, conversie, opslag, transport en gebruik

• de conversie- en transportverliezen

• de (seizoens-) opslagen

• gepland onderhoud en inspectie

• alle bestaande energie- en infrastructuurprojecten met een capaciteit van ten minste 1 MW

• alle geplande energie- en infrastructuurprojecten met een capaciteit van ten minste 1 MW

Deze studie is een voorbeeld van hoe De Markerwaard in het landelijke hoogspanningsnetwerk ingepast 
zou kunnen worden als onderdeel van de landelijke optelling en de landelijke systeemintegratie.

Deze studie gebruikt stochastische modellen van een aantal toevalsprocessen die van positieve of 
negatieve invloed kunnen zijn op de leveringszekerheid: 

• Operaties: capaciteitsprofielen en fluctuaties, betrouwbaarheid, onverwachte uitval

• Natuur: de invloed van het weer, seizoenseffecten

• Technische integriteit en onderhoud: inspectie, preventieve maatregelen, reparatie, veiligheid

Deze studie houdt geen rekening met:

• faciliteiten die niet kritisch zijn voor de leveringszekerheid

• faciliteiten voor opwek, opslag, transport en gebruik met een capaciteit van minder dan 1 MW

• de correlatie in ruimte en tijd van windsnelheid, temperatuur en vraag

• afvang en opslag van CO2

• het mogelijk na 2030 weer uitfaseren van biomassa

• energie- markten en prijzen

• vraagsturing

 1.3 Doelstellingen

Doel van deze studie is om inzicht te verkrijgen in alle aspecten van systeemintegratie en 
leveringszekerheid voor de RES-investeringen in De Markerwaard. Dit draagt bij aan de objectieve 
afweging van alle risico's, de gezamenlijke besluitvorming en daarmee de bespoediging van de 
energietransitie.

We berekenen hoeveel elektriciteit van buitenaf nog nodig is, als functie van de ontwikkeling van de 
vraag, van uur tot uur, en de voortgang van lokale opwekking. Daarbij houden we rekening met de 

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl

8

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
http://www.secuos.com/


ontwikkelingsplannen, onderhouds- en inspectieplannen, voorzienbare en toevallige weersinvloeden en 
onvoorzien falen. Alle kritische toevalsfactoren komen daarbij op tafel om een totaalbeeld op te bouwen 
van de tekorten aan lokaal opgewekt vermogen dat door flexibiliteit van buitenaf gedekt zal dienen te 
worden. 

De studie biedt een opsplitsing van de tekorten voor zowel het aanvankelijke plan als de 
verbeteringsstappen (2020 - 2030). Mogelijke verbeteringen van de langetermijnplannen worden 
geïdentificeerd en aanbevelingen worden gedaan om het evenwicht te vinden tussen geïnstalleerde 
capaciteit, langetermijncontracten en leveringszekerheid.

De studie modelleert de elektriciteitsvraag en de productiecapaciteit binnen de grenzen van De 
Markerwaard en evalueert de productiebeschikbaarheid van het elektrische distributie netwerk. Alle 
resultaten worden gerapporteerd als verwachte tekorten ten opzichte van de vraag. De tekorten worden 
gemeten in hoeveelheid en in tijdsduur, als functies van de tijd en als gemiddelden over de 
onderzoeksperiode. 

Voor elk scenario worden alle kritische omstandigheden gerangschikt op hun bijdragen aan de tekorten. 
De studie identificeert mogelijke verbeteringen aan de RES-plannen en doet aanbevelingen ter reductie 
van de afhankelijkheid van conventioneel gegenereerd vermogen, met behoud van leveringszekerheid.

 1.4 Verwachte variaties en maatregelen

De Markerwaard wil de productiebeschikbaarheid van de decentrale elektriciteitsopwekking en de 
duurzame warmteopwekking berekenen om daarmee hun RES-plan beter te kunnen sturen.

Het doel van 49% is een verwachte waarde, de toekomstige realisaties zullen afhangen van 
toevalsfactoren (weer, vraag, projectvertragingen, ... ). De Markerwaard wil weten welke variaties ze 
kunnen verwachten en welke maatregelen in hun RES-plan opgenomen kunnen worden om deze 
variaties op te kunnen vangen.

 1.5 Proces

 1.5.1 Aanpak

De studieaanpak is als volgt:

• uitleg van het startpunt, 2020

• stapsgewijze opbouw van het concept RES, over de periode 2020 - 2030

• voor het concept RES worden berekend:

◦ de leveringszekerheid bij veronderstelde

inpassing in het landelijk
hoogspanningsnetwerk

◦ de voortschrijding van de verwachte

reductie van CO2-emissies, over de periode
2020 - 2030

◦ een schatting van de kosten van realisatie van het concept RES
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 1.5.2 Invoergegevens

Om de voorbeeldfunctie zo goed mogelijk te kunnen vervullen is ervoor gekozen om deze studie 
eenvoudig te houden maar wel de grootste onzekerheden erin op te nemen.

Er is niet samengewerkt met een van de 30 echte regio's.

Bij de capaciteitsgegevens gaat het om de netto capaciteiten, dat is na opslag- en transportverliezen. Bij 
de vraagprofielen gaat het ook om netto capaciteiten, dat is na mogelijke vraagsturing. De 
kansverdelingen van de weersinvloeden komen van het KNMI. 

Hoewel voor deze studie niet het geval, gaat een leveringszekerheidsstudie normaal gesproken uit van 
de ontwikkelingsplannen, processchema's, capaciteitsgegevens en de verwachte ontwikkeling van de 
vraag die door de klant worden aangeleverd. De gegevens over onderhouds- en inspectieplannen en 
faalkansen komen bij voorkeur uit de plannen en historische gegevens van de klant, aangevuld met data 
uit technische databases, zoals die van OREDA, zie [14] en IEEE. In samenspraak met het studieteam 
worden al deze veronderstellingen, met mogelijk een verscheidenheid aan scenario's, vastgelegd. 

 1.6 ARTIS

ARTIS is ontwikkeld om bestuurders en projectontwikkelaars inzicht te geven in de ontwikkeling van 
mogelijke groene energieprojecten waarbij de aspecten van systeemintegratie en leveringszekerheid 
voorop staan. Het model omvat alle mogelijke invloeden op vraag, lokale opwekking en distributie, 
inclusief de weersinvloeden en andere toevalsfactoren en berekent de verwachte resterende behoefte 
aan centraal opgewekt vermogen. Dit draagt bij aan de objectieve afweging van alle risico's, de 
gezamenlijke besluitvorming en daarmee de bespoediging van de energietransitie.

ARTIS staat voor Availability and Reliability Tracking Information System. Het is een cloud applicatie voor
het berekenen van de beschikbare capaciteit van continue productiesystemen. Het is ontwikkeld voor het
doorrekenen van grote en complexe systemen die bestaan uit grote aantallen componenten die allemaal 
onderworpen kunnen zijn aan fluctuaties van de capaciteit, inspecties, testen, onderhoud, falen en 
reparatie. 
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De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een website met grafieken en tabellen die een 
hiërarchisch overzicht geven van de tekorten aan geleverd vermogen op systeemniveau en op alle 
niveaus daaronder, met een opsplitsing en rangschikking van de oorzaken van deze tekorten.

Het wordt gebruikt voor het afstemmen van de projectplannen aan de vraag naar producten, bijvoorbeeld
in de olie- en gasindustrie, LNG-export projecten, de petrochemische industrie, elektriciteitsopwekking en
ruimtevaart.

Het gebruikersinterface is toegankelijk op www.ARTIS.la/V24/models/ARTIS.html en werkt in de meeste 
grote webbrowsers, installatie is niet nodig, zie ook [15].

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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 2 Systeembeschrijving

Hoofdstuk 2 geeft de systeembeschrijving van het rekenmodel van De
Markerwaard, inclusief de beschrijving van de vijf sectoren: elektriciteit,
gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit.

 2.1 Inleiding

Een productiebeschikbaarheids- of leveringszekerheids-model beschrijft of het systeem werkt, op 
verminderde capaciteit draait of helemaal niet werkt, afhankelijk van de status van de afzonderlijke 
componenten. In een eenvoudig geval wordt het model gemaakt door de relevante voorzieningen in serie
of parallel te rangschikken, afhankelijk van hun effect op de capaciteit van het gehele systeem, na het 
optreden van een storing of een "gebeurtenis", zie [12] en [13].

Twee items worden in serie gerangschikt als de werking van het ene item cruciaal is voor de prestaties 
van het andere item. Twee items worden parallel gerangschikt als, bij uitval van het ene item, het andere 
parallelle item de productie kan voortzetten en het systeem dus toch kan blijven werken, mogelijk op een 
lager capaciteitsniveau.

Het diagram dat uit deze analyse resulteert wordt aangeduid als Reliability Block diagram en ziet er vaak 
uit als een netwerk van ketens, elk met afzonderlijke kralen. Elke kraal vertegenwoordigt iets dat cruciaal 
is voor de productie van die bepaalde keten. Het diagram volgt dus tot op zekere hoogte het 
processtroomschema, terwijl de "stroom" geen fysiek product representeert, maar het vermogen om te 
produceren. Daarom maken nutsbedrijven zoals bijvoorbeeld stroomopwekking of een biologische 
behandelingsvijver net zo goed deel uit van het diagram als de procesfaciliteiten, want hun functioneren 
is net zozeer essentieel om de productie gaande te houden.

Voor alle energiedragers worden capaciteiten uitgedrukt in eenheden van vermogen, megawatt (MW) en 
gigawatt (GW). Hoeveelheden energie worden gegeven in kilowattuur (kWh) en gigawattuur (GWh) en 
hoeveelheden CO2-uitstoot worden gegeven in eenheden van massa, kiloton (kton) en megaton (Mton).

 2.2 Het rekenmodel van De Markerwaard

De opzet van het model van De Markerwaard gaat uit van de 5 sectoren. Deze abstracte, voor iedereen 
herkenbare, keuze is gemaakt bij gebrek aan een feitelijke infrastructuur in een polder die immers niet 
bestaat.

In Figuur 2.1 worden de sectoren opgespannen door knopen van vraag en aanbod, waarover hieronder 
meer. De sectoren zijn herkenbaar aan hun namen en zijn weergegeven als ovalen met de knopen op de
omtrek.

De kleuren van de knopen en takken geven de energiedragers aan:

• grijs: aardgas,

• paars: elektriciteit,

• azuur: vloeibare brandstoffen,

• rood: heet water,

• blauw: waterstof, 

Waar conversie van de ene naar de andere drager plaatsvindt zit de knoop van de oorspronkelijke drager
buiten en die van de resulterende drager binnen.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Van bovenaf, met de wijzers van de klok mee, zien we de sectoren: mobiliteit, landbouw, gebouwde 
omgeving, elektriciteit en industrie. Het netwerk heeft ook de transport- en transmissie-takken in elk van 
de sectoren afzonderlijk en tussen de sectoren onderling. Voor deze structuur is gekozen vanwege de 
eenvoud en omdat de kracht van de studie-aanpak goed duidelijk gemaakt kan worden.

Het netwerk, zie Figuur 2.1, omvat alle transport- en transmissie-takken in elk van de sectoren 
afzonderlijk en ook tussen de knopen van verschillende sectoren. En er is ook opslag.

De hoofdkenmerken van het model zijn:

• alle 5 energiedragers worden toegepast (zonder dubbele punt)

• alle 5 sectoren zijn actief

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 2.1: Het netwerkmodel van de 5 sectoren van De Markerwaard
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• de gebouwde omgeving is verdeeld over 4 steden

• er is volledige energiebalans tussen vraag en aanbod, met inbegrip van de te verwachte verliezen

• opwekking door wind varieert met de tijd

◦ jaarlijkse toename van de capaciteiten

◦ stationaire kansverdeling van windsnelheid

◦ windpark capaciteit als functie van de windsnelheid

• opwekking door zon varieert met de tijd

◦ jaarlijkse toename van de capaciteiten

◦ seizoens- en dag-fluctuaties

◦ stationaire kansverdeling van bewolking

 2.3 Vraag en aanbod

In het netwerk wordt onderscheid gemaakt tussen vraag en aanbod. Bij de vraag-knopen gaat het alleen 
om de eindvraag. Alle andere knopen zijn aanbod-knopen. Bijvoorbeeld, een gasgestookte centrale heeft
wel vraag naar gas maar het is toch een aanbod-knoop omdat de geproduceerde elektriciteit het netwerk
in gaat. 

Tabel 2.1 geeft van iedere sector welke energiedragers deze gebruikt dan wel levert, of allebei. 

 

Met de energiedrager 'warmte' wordt lage-temperatuur warmte bedoeld, zeg tot 100 graden Celsius. Het 
biogas dat door de landbouw zelf door vergisting wordt geproduceerd is wel geschikt voor verwarming 
maar niet zonder meer als brandstof voor elektriciteitsopwekking. Dit biogas zit daarom bij de 
energiedrager warmte. 

Het gas dat uit een biomassa installatie komt wordt bewerkt zodat het van vergelijkbare compositie is als 
aardgas en wordt bij het aardgas geteld. Dit kan alleen in de industrie op grote schaal economisch zijn.

 2.4 De sectoren

Het rekenmodel van De Markerwaard wordt
uitgelegd aan de hand van de 5 sectoren. 

De vraag naar en de capaciteit van het aanbod van
energie veranderen stapsgewijs. Deze

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Tabel 2.1: sectoren, energiedragers, vraag en aanbod

Het energienetwerk van De 
Markerwaard tussen de sectoren 
van elektriciteit, gebouwde 
omgeving, industrie, landbouw 
en mobiliteit is representatief 
voor de andere regio’s van 
Nederland.

De Markerwaard heeft voor de komende 10 jaar 
concrete plannen voor zonne- en windenergie, 
het 50 kV distributienet, geothermie, 
warmtepompen en een waterstof netwerk.
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tijdsafhankelijke gegevens zijn input voor het model. Vraag en aanbod zijn exclusief de transport- en 
conversieverliezen en houden geen rekening met opslag; deze worden op basis van de input door het 
model berekend.

De aannames voor vraag en aanbod gaan uit van een bevolkingsgrootte van 400 000.

Tabel 2.2 laat de vraag en de maximum capaciteit van het aanbod van energie, in MW, in 2020 en 2030 
zien.

Vraag 2020 Vraag 2030

Aanbod 2020
Aanbod

2030

Elektriciteit Waterstof Aardgas Vloeibaar Warmte Totaal

Elektriciteit

200 300 200 300

Gebouwde
omgeving

150 220

160 240

20

20

220 60 40 110

100

410 410

160 360

Industrie
40 50

40 80

20 40

20 60

60 30

50 50

120 120

110 190

Landbouw
20 50

40 80

140 10 120

150

160 180

40 230

Mobiliteit
60 10 470 360 470 430

Invoer 130 190 440 170 470 360 1040 720

Totaal
210 380

570 890

20 70

20 80

420 100

440 170

470 360

470 360

40 230

50 300

1160 1140

1550 1800

Tabel 2.2: Vraag en maximum capaciteit van het aanbod, in MW, exclusief verliezen en opslag

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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 2.4.1 Elektriciteit

De sector elektriciteit bestaat uit twee delen. Het bedrijventerrein Schardijk heeft een toekomstig 
windpark, een bestaande gascentrale en een 150 KV transformatorstation voor de koppeling met het 
landelijk hoogspanningsnetwerk. Het regionale 50 KV distributienetwerk van De Markerwaard heeft 
zeven onderverdeelstations, een voor elk van de vier steden, een voor het industriegebied Enkerdijk, een
voor het agrarisch gebied en een voor de sector mobiliteit. In Figuur 2.1 staat deze sector links beneden.

 2.4.1.1 Vraag

De vraag naar energie van de sector elektriciteit is verwaarloosbaar klein.

 2.4.1.2 Aanbod

Schardijk heeft op 1 Jan 2020 al een gasgestookte centrale met een maximum capaciteit van 200 MW. 
Dit betreft dus eigen, conventionele opwekking, die wordt gebruikt om fluctuaties van vraag en aanbod in 
de regio zoveel mogelijk op te vangen. Deze centrale blijft zeker tot na 2030 in bedrijf. In Figuur 2.1 is dit 
de grijs/paarse knoop.

Schardijk neemt op 1 Jan 2024 een 100 MW windpark in bedrijf.

Het distributienetwerk en de onderverdeelstations worden op 1 Jan 2025 uitgebreid, zie Tabel 2.3: 

capaciteit 2020 - 2024 2025 - 2030

onderverdeelstations (MW) (MW)

naar Enkerdijk 300 600

naar Markerdam 200 400

naar Groenburg 200 400

naar Middelstad 100 200

naar IJsselhaven 100 200

naar mobiliteit 50 100

naar landbouw 50 100

Tabel 2.3: capaciteiten van het 50 KV distributienetwerk

Een eerste aanname is dat er geen invoer van buiten De Markerwaard nodig is om aan alle vraag te 
voldoen. Dit is het eerste voorstel dat in de resultaten besproken wordt.

Vervolgens zijn er, in het tweede voorstel, contracten voor de levering van elektriciteit aan De 
Markerwaard via het landelijk netwerk, die dienen om de resterende fluctuaties van vraag en aanbod op 
te kunnen vangen. De leveringscontracten betreffen piek capaciteiten die het hele jaar door beschikbaar 
dienen te zijn. Vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit neemt de gecontracteerde capaciteit 
stapsgewijs toe, van 41 MW in 2020 tot 50 MW in 2030. 

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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 2.4.2 Gebouwde omgeving

 2.4.2.1 Vraag

De Markerwaard heeft vier steden die elk hun eigen situatie en ontwikkeling kennen, dit zijn Markerdam 
met 160 000 inwoners, Groenburg met 120 000 inwoners, Middelstad met 80 000 inwoners en 
IJsselhaven met 40 000 inwoners.

Markerdam gaat over van aardgas op restwarmte uit het Enkerdijk industriegebied en aardwarmte. 
Groenburg en Middelstad gaan van aardgas over op warmtepompen. IJsselhaven wil aardgas vervangen
door waterstof.

 2.4.2.2 Aanbod

Markendam heeft op 1 Jan 2020 opwekking met zonne-energie van 64 MW. Dit wordt uitgebreid in 4 
stappen van 8 MW tot 96 MW op 1 Jan 2024.

Markerdam neemt op 1 Jan 2024 een gemeentelijk aardwarmte project van 30 MW in bedrijf. Dit sluit aan
op het bestaande net voor de industriële restwarmte.

Groenburg heeft op 1 Jan 2020 opwekking met zonne-energie van 48 MW. Dit wordt uitgebreid in 4 
stappen van 6 MW tot 72 MW op 1 Jan 2024.

Groenburg begint op 1 Jan 2020 met het gebruik van warmtepompen
in de huishoudens, kantoren en overheidsgebouwen en neemt elk
jaar 7.3 MW aan nieuw geleverd vermogen in bedrijf.

Middelstad heeft op 1 Jan 2020 opwekking met zonne-energie van 32
MW. Dit wordt uitgebreid in 4 stappen van 4 MW tot 48 MW op 1 Jan
2024.

Middelstad begint op 1 Jan 2020 met het gebruik van warmtepompen
in de huishoudens, kantoren en overheidsgebouwen en neemt elk jaar 4.9 MW aan nieuw geleverd 
vermogen in bedrijf.

IJsselhaven heeft op 1 Jan 2020 opwekking met zonne-energie van 16 MW. Dit wordt uitgebreid in 4 
stappen van 2 MW tot 24 MW op 1 Jan 2024.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 2.2: De ontwikkeling van de vraag in de gebouwde
omgeving, per energiedrager

De regio wil, vanuit vanuit de 
oogpunten CO2-uitstoot, 
leveringszekerheid en kosten 
en met inachtneming van de 
veranderlijke weersinvloeden, 
gerust zijn dat hun ambitieuze 
plannen toereikend zijn.
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IJsselhaven neemt op 1 Jan 2024 een water elektrolyse fabriek van 20 MW in bedrijf en vervangt in korte
periode al het aardgas door waterstof. Het waterstof netwerk is aangesloten op de waterstof productie in 
Enkerdijk.

 2.4.3 Industrie

De sector industrie bestaat uit vijf delen. De bedrijven zijn gevestigd op het terrein Enkerdijk. De 
industriesector heeft ook de invoer en distributie van vloeibare brandstoffen, productie en distributie van 
restwarmte en de distributie van aardgas en waterstof via twee gescheiden netwerken.

 2.4.3.1 Vraag

De industrie sector heeft als gevolg van plannen voor proces investeringen een toekomstig afnemende 
vraag naar aardgas, min of meer constante vraag naar elektriciteit, en toenemende vraag naar waterstof.

 2.4.3.2 Aanbod

Gedurende de hele periode van 1 Jan 2020 tot 1 Jan 2030 produceren de Enkerdijk bedrijven restwarmte
met een maximum capaciteit van 50 MW.

Op 1 Jan 2020 heeft Enkerdijk al een windpark van 40 MW. Het plan voorziet dat dit windpark wordt 
uitgebreid naar 80 MW op 1 Jan 2028.

Op 1 Jan 2020 heeft Enkerdijk al een stoom methaan reformer voor de productie van waterstof uit 
aardgas met een maximum capaciteit van 20 MW. 

Vanaf 1 Jan 2023 heeft sector industrie een biomassa installatie van 20 MW. Het biogas wordt behandeld
zodat de samenstelling vergelijkbaar wordt met die van aardgas. Het behandelde biogas wordt via het 
gasnetwerk getransporteerd, vermengd met het aardgas.

Vanaf 1 Jan 2024 heeft Enkerdijk een water elektrolyse installatie van 40 MW. Vanaf die datum wordt de 
stoom methaan reformer als back-up gebruikt.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 2.3: De ontwikkeling van de vraag in de industrie, per
energiedrager
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De sector industrie heeft contracten voor de levering van aardgas en vloeibare brandstoffen van buiten 
de Markerwaard. Deze leveringscontracten betreffen piek capaciteiten die ten allen tijde beschikbaar 
dienen te zijn.

 2.4.4 Landbouw

 2.4.4.1 Vraag

De ontwikkeling van de vraag in de landbouw wordt voor een groot deel bepaald door de plannen om 
voor de verwarming over te stappen van aardgas naar aardwarmte.

 2.4.4.2 Aanbod

De sector landbouw heeft op 1 Jan 2020 al een windpark van 40 MW. De uitbreiding tot 80 MW wordt op 
1 Jan 2025 in bedrijf genomen, wanneer de uitbreiding van het distributienet ook klaar is.

Op 1 Jan 2022 wordt een 40 MW biomassa vergister in bedrijf genomen. Het biogas wordt alleen 
gebruikt voor verwarming om de vraag naar aardgas in de landbouw te verminderen.

Op 1 januari 2025 wordt een 150 MV aardwarmte project in bedrijf genomen om de vraag naar aardgas 
verder stapsgewijs terug te kunnen brengen.

 2.4.5 Mobiliteit

 2.4.5.1 Vraag

In de sector mobiliteit maakt een geleidelijke overstap van brandstof op elektrisch rijden. Een deel van 
het openbaar vervoer gaat over op waterstof.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 2.4: De vraagontwikkeling in de landbouw, per energiedrager
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 2.4.5.2 Aanbod

De sector mobiliteit kent geen aanbod.

 3 Veronderstellingen

Hoofdstuk 3 geeft een beknopt overzicht van de veronderstellingen die in de berekeningen gebruikt 
worden. Dit betreft invloed van het weer, welke verliezen zijn meegenomen, de grootte van de 
warmteopslag, en de CO2-emissie factoren.

 3.1 Stochastische modellen van het weer

 3.1.1 Wind

KNMI-data voor Schiphol passen uitstekend bij een Rayleigh
distributie, zie Figuur 3.1, voor wind snelheden boven 1.5 m/s, dit is
het relevante windsnelheidsbereik. In deze studie wordt ervan
uitgegaan dat de windsnelheid ook een Rayleigh-verdeling heeft,
maar met een andere parameter.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 2.5: De vraagontwikkeling in de mobiliteit, per energiedrager

Voor de studie is KNMI data 
voor Schiphol van de 
afgelopen 20 jaar gebruikt.
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Figuur 3.1: Schiphol windsnelheid, KNMI data, stationaire verdeling, 1999 - 2017

De capaciteit van de windturbines is gemodelleerd op basis van deze stationaire verdeling, rekening 
houden met cut-in, cut-out en 25% efficiëntie.

 3.1.2 Zon

De capaciteit van de zonnepanelen is gemodelleerd als cyclisch maandprofiel, rekening houdend met 
dag en nacht verschillen. De bewolking is gemodelleerd als een alternerend paar van exponentiële 
processen, op basis van eigen observatie.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 3.2: voorbeeld van de verdeling van de beschikbare capaciteit van de
zonnepanelen, met seizoen- en dagfluctuaties en bewolking
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 3.1 Conversie-, transport-, en opslagverliezen

Bij de conversie, het transport de opslag van energie kan een deel ervan verloren gaan. Zulke verliezen 
worden uitgedrukt als efficiëntiefactor, dat is een fractie van het ingevoerde vermogen. 

Beperkte verliezen, zoals verliezen bij elektriciteits-transmissie door het 50 KV netwerk en mogelijke 
lekkage worden buiten beschouwing gelaten. De verliezen bij warmte, opslag en transport worden ook 
buiten beschouwing gelaten omdat deze van geval tot geval erg kunnen verschillen.

We laten buiten beschouwing dat de efficiëntie in de praktijk sterk af kan hangen van de doorzet.

Warmtepompen hebben een efficiëntie van meer dan 1.0 omdat de ingevoerde hoeveelheid elektrische 
energie als basis geldt en de geleverde hoeveelheid warmte veel groter is.

Deze studie neemt de volgende efficiëntiefactoren aan:

• warmtepomp: 4.0 (bron: warmtepompplein.nl)

• gascentrale: 0.6 (bron: RWE, NUON)

• elektrolyse: 0.7 (bron: Wikipedia)

• stoom methaan reformer: 0.7 (bron: Wikipedia)

 3.2 Opslag

Deze studie heeft geen waterstofopslag omdat de stoom methaan reformer als back-up voor de 
elektrolysers wordt gebruikt.

Het aardwarmteproject van de sector landbouw heeft een opslag van 120 MW * 60 h * 3 = 21.6 GWh, dat
is de hoeveelheid die overeenstemt met 7 dagen bij maximale productie. 

In het model heeft deze opslag initieel 120 MW * 24 h * 7 = 20 GWh aan energie.

 3.3 CO2-emissie factoren

De berekening van de CO2-uitstoot uit het verwachte energieverbruik volgt de GHG richtlijnen [8]. 

Voor de invoer van aardgas, elektriciteit en vloeibare brandstoffen wordt alle uitstoot, van bron tot vlam, 
meegeteld. Deze factoren zijn, in eenheden van g/kWh:

• aardgas (laag calorisch): 250 (bron: Wikipedia)

• elektriciteit: 183 (bron: Planbureau Leefomgeving aanname voor 2030)

• vloeibare brandstoffen: 350 (bron: Wikipedia)

Omdat uit de resultaten zal blijken dat de invoer van elektriciteit pas na 2025 goed begint, wordt niet de 
gepubliceerde emissiefactor voor 2020 gebruikt maar de hierboven gegeven lagere waarde.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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 4 Resultaten

Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de studie:
leveringszekerheid, verwachte vermindering van CO2- uitstoot en
de kosten van de energietransitie voor De Markerwaard.

Uitgaande van het eerste voorstel, wordt het plan voor de
energietransitie van De Markerwaard in 3 stappen verbeterd, om
de toekomstige leveringszekerheid controleerbaar te houden en
voldoende reductie van de CO2-uitstoot te kunnen bereiken. Het vierde en laatste voorstel is de Concept 
RES.

 4.1 Eerste voorstel

Het eerste voorstel neemt aan dat alle elektriciteit in De Markerwaard zelf wordt opgewekt, door de zon- 
en windprojecten en de gascentrale. Dit voorstel heeft geen in- of uitvoer van elektriciteit.

 4.1.1 Leveringszekerheid

Figuur 4.1 toont de belastingduurkromme van de vraag en de
capaciteit met de cumulatieve tekorten, voor de hele periode
2020 - 2030.

De piekvraag is 1210 MW en de verwachte vraag is 1175 MW. De verwachte capaciteit is 1078 MW en 
het verwachte tekort, dat is het niet geleverd vermogen, is 97 MW.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.1: Eerste voorstel - belastingduur en tekorten

De vraag en aanbod van energie 
voor alle sectoren en dragers is 
door SecuoS bestudeerd met 
een ARTIS-model. De studie 
bestrijkt de periode van 2020 tot 
2030.

De studie maakt duidelijke 
zichtbaar waar de knelpunten van 
de originele plannen van De 
Markerwaard liggen.
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Figuur 4.2 toont de verwachte vraag en de verwachte tekorten per maand. 

De toename van de onvoorziene tekorten is grotendeels het gevolg van de toenemende vraag naar 
elektriciteit bij een beperkte opwekkingscapaciteit.

 4.1.2 Aanpak van het risico op tekorten

Wat doen we met de tekorten van het eerste voorstel? 

De onvoorziene tekorten van Figuur 4.2 hebben aandacht
nodig. De eerste vraag is welke wegen van Tabel 4.1 we
willen kiezen om deze risico's onder controle te brengen.

Om het even 
eenvoudig te 
houden, dragen we
een deel van het 
risico behandelen 
er zelf ook een 
paar. 

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.2: Eerste voorstel - verwachte tekorten

Tabel 4.1: Vier manieren om risico's te benaderen

Accepteer: doe niets, laat het maar aan de markt over
Behandel: voer projecten eerder uit, verhoog de efficiëntie, bouw 

opslag, regel backup, verhoog de beschikbaarheid, 
regel flexibiliteit aan de vraagzijde, ...

Draag over: sluit contracten voor levering van buiten De Markerwaard
Verwijder: stap over op plan B, kernenergie en waterstof

De studie stelt specifieke 
maatregelen voor om de knelpunten 
in de De Markerwaard te verhelpen.
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 4.2 Tweede voorstel

Het tweede voorstel neemt aan dat er ten alle tijde voldoende contracten zijn voor de invoer van 
elektriciteit. Verder is alles hetzelfde als in het eerste voorstel.

 4.2.1 Leveringszekerheid

Figuur 4.3 toont de belastingduurkromme van de vraag en de capaciteit met de cumulatieve tekorten, 
voor de hele periode 2020 - 2030.

De piekvraag is 1210 MW en de verwachte vraag is 1175 MW. De verwachte capaciteit is 1153 MW en 
het verwachte tekort, dat is het niet geleverd vermogen, is 22 MW.

Figuur 4.4 toont de verwachte vraag en de verwachte tekorten per maand. 

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl

25

Figuur 4.3: Tweede voorstel - belastingduur en tekorten
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De geplande en onvoorziene tekorten van 2023 tot 2025 zijn grotendeels het gevolg van het te laat 
voltooien van de geplande uitbreiding van het 50 KV netwerk.

 4.3 Derde voorstel

In het derde voorstel wordt de uitbreiding van het 150 (KV) transformatorstation en het 50 (KV) 
distributienet met 2 jaar vervroegd, zie Tabel 4.2. Verder is alles hetzelfde als in het tweede voorstel.

capaciteit 2020 - 2022 2023 - 2030

onderverdeelstations (MW) (MW)

naar Enkerdijk 300 600

naar Markerdam 200 400

naar Groenburg 200 400

naar Middelstad 100 200

naar IJsselhaven 100 200

naar mobiliteit 50 100

naar landbouw 50 100

Tabel 4.2: capaciteiten van het 50 KV distributienetwerk

 4.3.1 Leveringszekerheid

Figuur 4.5 toont de belastingduurkromme van de vraag en de capaciteit met de cumulatieve tekorten, 
voor de hele periode 2020 - 2030.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.4: Tweede voorstel - verwachte tekorten
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De piekvraag is 1210 MW en de verwachte vraag is 1175 MW. De verwachte capaciteit is 1159 MW en 
het verwachte tekort, dat is het niet geleverd vermogen, is 15 MW.

Figuur 4.6 toont de verwachte vraag en de verwachte tekorten per maand. 

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.5: Derde voorstel - belastingduur en tekorten

Figuur 4.6: Derde voorstel - verwachte tekorten
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De onvoorziene tekorten vanaf 2025 zijn grotendeels het gevolg van onbeschikbaarheid van de 
aardwarmte winning in de landbouw. Een oplossing zou kunnen zijn om warmteopslag in het plan op te 
nemen.

 4.4 Concept RES

Het concept RES heeft 21.6 GWh warmteopslag in de landbouw. Verder is alles hetzelfde als in het 
derde voorstel.

 4.4.1 Leveringszekerheid

Figuur 4.7 toont de belastingduurkromme van de vraag en de capaciteit met de cumulatieve tekorten, 
voor de hele periode 2020 - 2030.

De piekvraag is 1210 MW en de verwachte vraag is 1175 MW. De verwachte capaciteit is bijna 1173 MW
en het verwachte tekort, dat is het niet geleverd vermogen, is nog maar 2 MW.

Figuur 4.8 toont de verwachte vraag en de verwachte tekorten per maand. 

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.7: Concept RES - belastingduur en tekorten
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Met dit verbeterde plan kan, gemiddeld over de periode 2020 - 2030, aan 99.8% van de vraag worden 
voldaan. De veelal kleine tekorten zijn verspreid over ongeveer 23% van de tijd. Voorstel is om voor het 
resterende verwachte tekort van 2 MW flexibiliteit aan de vraagzijde te gaan regelen. 

 4.4.2 Verwachte toekomstige CO2-uitstoot

Voor het berekenen van de toekomstige CO2-uitstoot is, waar mogelijk, de IPIECA standaard [8] gevolgd.

De Markerwaard produceert zelf alleen primaire energie uit groene bronnen en secundaire elektriciteit, 
met de eigen gascentrale, uit ingevoerd aardgas. De vermindering van de verwachte toekomstige CO2-
uitstoot volgt dus uit de verwachte invoer van vloeibare brandstoffen, aardgas en elektriciteit. Op deze 
verwachte invoer worden de emissiefactoren van sectie 3.3 toegepast. Het gebruik van de gascentrale 
gaat vóór de invoer van elektriciteit, zie sectie 4.4.3. 

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.8: Concept RES - verwachte tekorten
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In Figuur 4.9 komt de 230 kiloton per maand in 2020 overeen met een jaarlijkse uitstoot van 2.8 megaton
CO2. De verwachte CO2-uitstoot in 2030 is nog 2.1 megaton CO2.

Voor geheel Nederland komt het grootste deel van de reductie in de periode van 1990 tot 2020 van de 
andere broeikasgassen. Deze periode zit niet in de studie en om toch een vergelijking van 1990 met 
2030 te kunnen maken nemen we aan dat De Markerwaard in de periode van 1990 tot 2020 hetzelfde 
reductiepercentage behaalt als geheel Nederland [4], zie Tabel 4.3, 

NL DM

uitstoot reductie uitstoot reductie

(MT) tov 1990 (MT) tov 1990

1990 228 3.7

2018 189 15% 3.1 15%

2020 166 25% 2.8 25%

2030 116 49% 2.1 44%

2050 11 95%

Table 4.3: Reductie van de uitstoot, in CO2-equivalenten

Met dit uitgangspunt laat de analyse zien dat de doelstelling van 49% nog niet gehaald wordt, dit behoeft 
dus een nadere evaluatie welke maatregelen het beste kunnen worden genomen. Grootste uitstoot komt 
van de sector mobiliteit.

Bij een verdere reductie zal het belang van een onderzoek naar leveringszekerheid nog meer toenemen. 
Het is daarom belangrijk om bijtijds onderzoek te doen naar de periode van 2030 tot 2050.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.9: Verwachte CO2-uitstoot, zonder bijdragen van andere broeikasgassen
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 4.4.3  Transitiekosten

De kosten van de transitie zijn berekend op basis van de levelised cost of energy (LCoE), zie [11]. Deze 
standaard rekenwijze wordt voor alle energiedragers gevolgd. Tabel 4.4 geeft het overzicht.

case 3 type merit efficiency LCoE LCoE bron referentie

systeem component
component (€/kWh) (€/kWh)

alle vraag vraag 0 1.0 0.00 0.00

waterstofnet infrastructuur 0 1.0 0.01 0.01 gasnet

gasnet infrastructuur 0 1.0 0.01 0.01 Engie faktuur Aug 2019

brandstof net infrastructuur 0 1.0 0.01 0.01 gasnet

warmtenet infrastructuur 0 1.0 0.01 0.01 gasnet

elektriciteitsnet infrastructuur 0 1.0 0.07 0.07 Engie faktuur Aug 2019

biomassa 
conversie

opwekking 1 1.0 0.04 0.03

zonneweiden opwekking 2 1.0 0.13 0.06 Fraunhofer 2018

windparken op 
land

opwekking 3 1.0 0.13 0.06 Fraunhofer 2018

geothermie opwekking 4 1.0 0.08 0.07 IRENA Fig 6.3: Global 2018

aardgas invoer 5 1.0 0.03 0.02 ENDEX futures 2020 - 2024

gascentrale 
(STEG)

conversie 6 0.6 0.16 0.04 Fraunhofer 2018

elektriciteit invoer 7 1.0 0.12 0.05 ENDEX futures 2020 - 2023

warmtepompen conversie 8 4.0 0.06 0.03 warmtepompplein.nl

elektrolyse conversie 9 0.7 0.21 0.01 Shell H2 study 2017, sectie 2.6

reformer conversie 10 0.7 0.06 0.01 Shell H2 study 2017, sectie 2.6

brandstof invoer 11 1.0 0.07 0.05 https://www.unitedconsumers.com/tanken

Tabel 4.4: Levelised cost of energy (LCoE) van de netwerkcomponenten

Bij Tabel 4.4 horen wat opmerkingen.

• De LCoE data zijn voorlopige aannames, deze kunnen worden herzien wanneer nieuwe gegevens 

op tafel komen.

• Kosten en verliezen aan de vraagzijde, zoals verbouwingskosten en de aanschaf van een 

elektrische auto, blijven buiten beschouwing.

• Alle LCoE data zijn exclusief alle vormen van subsidies en belastingen.

• De veronderstelde discount rate is 7.5%.

• De kosten van primaire energie en het gebruik van de netten worden in de kolom 'LCoE systeem' in 

rekening gebracht. In de kolom 'LCoE component' zitten alleen de kosten van de componenten zelf.

• De merit volgorde geeft aan welke componenten voorrang hebben om aan de vraag te voldoen. De 

gegeven volgorde is een aanname en heeft wel invloed op de schatting van de transitiekosten.

• Om de CO2-uitstoot te verminderen gaat de groene opwekking vóór de elektriciteitsinvoer.

• Omdat De Markerwaard wil proberen haar afhankelijkheid te verminderen gaat het gebruik van de 

gascentrale vóór de elektriciteitsinvoer.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.10 laat zien dat de maandelijkse energiekosten gaan stijgen van 56 M€ in 2020 tot ongeveer 77 
M€ vanaf 2027. 

Merk hierbij op:

• Voor elke netwerkcomponent zijn de kosten van het gebruik van de infrastructuur inbegrepen.

• De kosten van de elektrolyse en de warmtepompen bevatten ook de kosten van de gebruikte 

elektriciteit. 

• Omdat je niet kan zien waar die stroom vandaan komt gebruikt Figuur 4.10 het gemiddelde van de 

kosten van het aanbod van de windparken, de zonneweiden en de invoer. 

• De kosten van de gascentrale en de stoom methaan reformer bevatten ook de kosten van het 

verstookte aardgas.

• De kosten van de biomassa installatie bevatten ook de kosten van de biomassa.

• Alle kosten zijn exclusief subsidies, belastingen, accijns, kosten van CO2-certificaten, 

handelsmarges en kosten en verliezen aan de vraagzijde.

Omdat het jaarlijks energieverbruik niet veel zal veranderen neemt
de LCoE, als gewogen gemiddelde over heel De Markerwaard, toe 
van 6.6 €cent/kWh in 2020 tot 9.3 €cent/kWh in 2029, zie Figuur
4.11. Deze stijgende kosten zijn gebaseerd op aannames van
huidige prijzen die kunnen worden aangepast wanneer nieuwe
gegevens op tafel komen.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.10: maandelijkse energiekosten van De Markerwaard, per netwerkcomponent

De transitieplannen van De 
Markerwaard zijn niet 
goedkoop. Onvermijdelijk gaan 
de energiekosten toenemen.
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 4.5 Mogelijke vervolgstappen

In een volgend stadium, wanneer de plannen worden bijgewerkt, kan het rekenmodel van het Concept 
RES weer worden gebruikt, op dezelfde manier als in deze studie is gedaan:

• Voeg de aanvullende projecten toe aan het netwerkmodel, of laat niet langer gewenste projecten 

weg, of pas de capaciteit en timing van reeds geplande projecten aan.

• Pas het model aan, indien nodig, om binnen de gestelde grenzen van leveringszekerheid te blijven, 

of laat projecten weg die weinig meer blijken bij te dragen.

• Gebruik de model-resultaten om

◦ de beladingsgraad van de projecten en de kosten van de individuele projecten te berekenen,

◦ de kosten op het niveau van De Markerwaard te berekenen,

◦ te bevestigen dat de verwachte reductie van de CO2-uitstoot aan de doelstelling voldoet.

Een ARTIS-model voor een groter gebied, of op landelijk niveau, kan een transparant platform zijn voor 
de langetermijnplanning van de systeemintegratie en het balanceren van de overschotten en de tekorten 
tussen de regio's onderling.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Figuur 4.11: Ontwikkeling van de energiekosten in De Markerwaard
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 4.6 Samenvatting

De volgende vragen zijn met deze studie beantwoord:

Zijn de plannen van 
de regio toereikend?

Nee. Er komen tekorten aan elektriciteit en aan warmte.

Wat zijn de 
knelpunten?

Vanaf 2021 zijn er oplopende tekorten omdat de gascentrale de piekvraag 
niet meer geheel aan kan, aanvankelijk alleen in de winter maar vanaf 2023 
ook in de zomer. Van 2023 tot 2025 is het 50 kV distributienet te klein. Vanaf
2025 komt er een tekort aan warmte van 13 MW door onvoorziene uitval 
van het geothermie project.

Wat zijn mogelijke 
oplossingen?

Er blijven contracten nodig voor de toenemende behoefte aan invoer van 
elektriciteit, in omvang oplopend tot 150 MW in 2030. De verdubbeling van 
de capaciteit van het 50 kV distributienet moet twee jaar eerder dan in het 
aanvankelijke plan. En in de landbouw moet de aardwarmte voor 7 dagen 
kunnen worden opgeslagen.

Deze tekst is beschikbaar onder de licentie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Appendix: Eenheden

GJ gigajoule

GWh gigawattuur

g/kWh gram per kilowattuur

h uur

kT kiloton

kV kilovolt

kWh kilowattuur

LCoE levelised cost of energy

MJ megajoule

MT megaton
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Voor meer informatie

www.secuos.com
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