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De energietransitie:
vertragen om te versnellen
De ingrediënten voor een masterplan energietransitie 2021-2050

Samenvatting
Niemand weet hoe onze energievoorziening er in 2050 uit zal zien. Wat we wél weten is dat deze totaal
anders zal zijn. Wereldwijde afspraken zijn gemaakt om tegen die tijd nagenoeg geen fossiele brandstoffen
meer te gebruiken. De klimaatverandering laat ons geen andere keuze. Sweco doet zes aanbevelingen.
Zes aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen om de voorliggende energietransitie, systeemverandering en klimaatdoelen te kantelen op
basis van ons onderzoek zijn:
1.	Stop met energieverspilling via de woningvoorraad door het isoleren van woningen nog aantrekkelijker te maken
voor huiseigenaren. En voorkom verspilling in de industriële sector door dit actief onderdeel te maken van politieke
programma’s en vertaling naar concrete ambities.
2.	Zet in op waterstof door de juiste subsidies te ontwikkelen om de markt op gang te helpen, waterstofproductie te
combineren met warmtenetten en te starten met onderzoeken naar en voorbereiden van import van groene waterstof.
Dit kan bovendien een vliegwiel zijn voor transitie in de industrie.
3.	aak het aandeel kernenergie in de energiemix groter om voor een stabiele basis in de elektriciteitsproductie te zorgen
met een minimaal ruimtebeslag.
4.	Zet flink in op lokale warmtenetten op basis van diverse typen aardwarmte zodat tegen relatief lage kosten duurzame
warmte opgewekt kan worden.
5.	Versnel het verzwaren van elektriciteitsnetten door het hele land en de ontwikkeling van infrastructuur voor CO2 en
waterstof in de industriële clusters. Dit zijn belangrijke bottlenecks voor andere investeringen.
6.	En tot slot, niet onbelangrijk: kies niet voor één van deze opties, zoek naar de ideale mix en doe dat in samenhang met
elkaar. Dit betekent dat echt iedereen, overheid op alle niveaus, bedrijfsleven en consumenten, aan de slag moeten
voor een fossielvrij energiesysteem.
Waarom eerst vertragen om vervolgens te kunnen versnellen?
Bijna 90% van ons energieverbruik nu nog uit fossiele brandstoffen. Een flinke ingreep is nodig. Kleine stapjes zullen
voor deze transitie bij lange na niet genoeg zijn. Het is tijd voor een ferme stap voorwaarts in duurzame energie, dat vergt
echter ook bezinning en een goed plan. Een masterplan. Niet alles kan, daarvoor is er te veel dynamiek en complexiteit.
Kortom: het is tijd voor een revolutie waarin je eerst vertraagt om vervolgens te kunnen versnellen.
Het verduurzamen van de huidige elektriciteitsproductie lost slechts 15% van het probleem op. De uitdaging ligt veel meer
in de toename van de toekomstige vraag naar energie én in het zorgen voor duurzame warmte. In de komende 30 jaar
neemt de energievraag voor industriële processen naar verwachting met 50% toe. Daarnaast zorgt alleen al de elektrificatie van mobiliteit voor een verdubbeling van de huidige elektriciteitsvraag in de komende 30 jaar. Dit maakt bij elkaar
opgeteld de energietransitie een complex vraagstuk waarin vraag, transitie en gedrag bij elkaar komen.

Echt iedereen, overheid op alle niveaus, bedrijfsleven en consumenten,
moeten aan de slag voor een fossielvrij energiesysteem.
Om deze complexiteit te tackelen zijn er veel scenario’s bedacht om tot een duurzaam en effectief energiesysteem in 2050
te komen. Het ontbrak tot nu toe echter aan een eenvoudig model waarin de effecten van keuzes op hoofdlijnen zichtbaar
zijn. Ja, de uitdaging is complex, maar door deze terug te brengen naar de kern en zelfs te versimpelen, kunnen heldere
inzichten ontstaan en goed doordachte keuzes gemaakt worden. Liever doordacht en degelijk, dan snel en actiematig.
Immers, de keuzes van vandaag hebben consequenties voor de lange termijn.
Het spel en de winst
Sweco doet dit via een zelf ontwikkelde ‘game’. Een serieus spel welteverstaan. Met dit spel geven wij zicht op de belangrijkste systeemkeuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. Het is gebaseerd op werkelijke berekende investeringsbedragen, energiebesparingseffecten en neveneffecten van het doen van een investering in het totale systeem. Met
dit spel wordt inzichtelijk hoe het totale systeem werkt, waardoor keuzes gesimuleerd worden en beter doordacht gemaakt
worden. Hierbij blijkt dat er grote verschillen zijn in de kosten per maatregel. Financieel zullen de kosten waarschijnlijk
richting de € 800 miljard gaan voor de transitie van het volledige systeem. De benodigde ruimte is erg afhankelijk van de
keuzes voor het opwekken van elektriciteit, waarbij zon en wind op land veel ruimte innemen. Daarnaast is de investering in infrastructuur aanzienlijk: deze bedraagt ook al zo’n € 100 miljard en kent bovendien ook een fors ruimtebeslag.
Het gaat dus niet alleen om de kosten, maar ook om de fysieke ruimte die nodig is inclusief de gevolgen hiervan voor de
kosten, ruimtelijke ordening en het klimaat.
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Voorwoord
Niemand weet hoe onze energievoorziening er in 2050 uit zal zien. Wat we wél weten is dat deze totaal
anders zal zijn. Wereldwijde afspraken zijn gemaakt om tegen die tijd nagenoeg geen fossiele brandstoffen
meer te gebruiken. De klimaatverandering laat ons geen andere keuze.
Toch komt bijna 90% van ons energieverbruik nu nog uit fossiele brandstoffen. Een flinke ingreep is nodig. Kleine stapjes
zullen voor deze transitie bij lange na niet genoeg zijn. Het is tijd voor een flinke ferme voorwaartse stap in duurzame
energie. Een revolutie, we moeten versnellen en veranderen. Kortom: het is tijd voor een revolutie waarin vertragen én
veranderen naast elkaar van belang zijn.
De ferme stap
Waarom is die ferme stap nu nodig? Natuurlijk vanuit het perspectief van het klimaat. Illustratief is ook dat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) oproept te stoppen met het zoeken naar nieuwe fossiele energievoorraden. Niet alleen
vanuit het oogpunt van klimaatverandering maar ook omdat het risico op ‘stranded assets’ groot is. Nu nog investeren in
nieuwe olievelden kan al snel onrendabel zijn bij de stijgende CO2 prijzen. Dit betekent dat we voor 90% van ons huidige
energieverbruik op zoek moeten naar nieuwe bronnen. Dat vergt ingrijpende keuzes.

Voor 90% van ons huidige energieverbruik moeten
we op zoek naar nieuwe bronnen.
Het belang van het totale plaatje
Om te begrijpen wat het effect van die keuzes is, is het cruciaal om naar het totale energiesysteem te kijken. Zoals dat
elektrische auto’s niet tot minder uitstoot leiden als er geen windmolens of zonnepanelen bijkomen. Dit leidt slechts tot
een verschuiving van het probleem: door geen benzine of diesel meer te verbranden in de voertuigen zelf maar door aardgas en kolen te verbranden in elektriciteitscentrales, blijft de uitstoot hetzelfde. Elke elektrische auto zou dus vergezeld
moeten gaan van duurzame opwekking. Bijkomend effect van al die elektrische mobiliteit: het vergt forse infrastructurele
investeringen om die elektriciteit van de centrale in de auto te krijgen. Niet dat dat daarmee een slecht idee is, maar dit
voorbeeld laat zien dat de implicaties van keuzes erg belangrijk zijn. Het één kun je niet los zien van het ander. En zo is
die totaliteit en samenhang cruciaal voor hoe doelmatig wij de komende decennia honderden miljarden investeren in ons
energiesysteem.
Het ruimtelijk effect van energietransitie
Naast dat het belangrijk is om doelmatig te investeren is er sprake van nog een niet te onderschatten effect. De keuzes
die we nu maken leggen namelijk voor een belangrijk deel vast hoe Nederland er uit ziet ná 2050. Ze bepalen bijvoorbeeld hoeveel ruimte en flexibiliteit we overhouden om nog maatregelen te kunnen nemen om ons te beschermen tegen
zeespiegelstijging. Ook zijn veel nieuwe woningen nodig. Zonder een centrale visie en samenhangende aanpak van deze
opgave, en zonder nauwe samenwerking tussen Rijk en regio wat betreft ruimtelijke ordening, ontstaat er een groot risico.
De beperkte resterende flexibiliteit en ruimte die nodig is om zeespiegelstijging op te vangen én passende woningen te
realiseren is ook de ruimte die we nodig hebben voor de energietransitie. Agendavorming is belangrijk.

Ervaar de consequenties van keuzes en
de impact ervan op kosten en ruimte.
Er zijn veel scenario’s gemaakt voor het energiesysteem in 2050 maar het ontbrak tot nu toe aan een eenvoudig model
waarin de effecten van keuzes op hoofdlijnen zichtbaar worden. Ja, de uitdaging is complex, maar door deze terug te brengen naar de kern en zelfs te versimpelen, kunnen heldere inzichten ontstaan en goed doordachte keuzes gemaakt worden.
Daarvoor heeft Sweco een game ontwikkeld, een serieus spel welteverstaan.
Hierin staan alle ingrediënten voor de energietransitie centraal, maar ook hoe zij op elkaar reageren. Wat is er mogelijk,
onmogelijk? Hoe krijg je ambities gerealiseerd en wat betekent dat? Het spel is daarmee een verkenning, geeft inzicht in
het samenspel tussen veranderen en vertragen. Juist datgene wat er nodig is.
Met dit spel ontstaat inzicht in de belangrijkste systeemkeuzes die we de komende jaren moeten maken. Veel details zijn
achterwege gelaten om de grote lijnen op een heldere manier zichtbaar te maken. Ons doel is om je, door het spelen van
het spel, zelf te laten ervaren hoe de verschillende elementen van het energiesysteem met elkaar samenhangen, wat de
consequenties zijn van keuzes en wat de impact ervan op kosten en ruimte is.
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1. Vertragen om te versnellen
Aanleiding
Als bewoners van de planeet aarde hebben wij een beperkte hoeveelheid middelen tot onze beschikking. Daarom is het
verstandig er zuinig mee om te gaan, want wat we opmaken komt niet zomaar terug. Veel van wat we aan grondstoffen
onttrekken, wordt gebruikt om energie uit te halen of mee te produceren. Energie voor verwarming, koeling, industriële
processen, mobiliteit enzovoorts. De verbranding van deze fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat de hoeveelheid
broeikasgassen (meestal uitgedrukt in CO2-equivalenten) in de atmosfeer toeneemt en de aarde haar warmte moeilijk
kwijt kan. Hierdoor warmte de aarde op, dit leidt tot veel uitdagingen waaronder een toename van de temperatuur en een
grilliger klimaat. Een sterke reductie van de uitstoot van CO2 en beperking van verdere onttrekking van grondstoffen is
daarom vereist.
In Europees verband heeft Nederland de ambitie om tot aan 2050 de uitstoot van CO2 te reduceren tot nul met als beoogd
resultaat het kantelen en stoppen van de opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Polderen is in tijden van transitie niet de meeste geschikte participatievorm
- Jan Rotmans
Het verminderen van de uitstoot van CO2 kan op verschillende manieren, maar in alle gevallen is het terugbrengen van
verbranding van fossiele brandstoffen tot een minimum noodzakelijk. Dat is makkelijk gezegd, maar vereist een
ongekende inspanning.
De uitdaging in een spel
Die ongekende inspanning wordt uiteindelijk van iedereen gevraagd en valt of staat met de te maken keuzes. In Sweco’s
game bepaal je zelf waarin te investeren en welke route te nemen om in 2050 fossielvrij te zijn.
Doel van het spel is strategieën bedenken die leiden tot het volledig stoppen van het fossiele energiegebruik van Nederland. Hiervoor kun je diverse kaarten inzetten waarmee je per ronde 100 PJ (*) aan fossiele brandstoffen moet reduceren.
Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen om te investeren in energiebesparing in diverse sectoren of voor het opwekken van
hernieuwbare energie. Maar let op, de keuzes die je maakt, hebben consequenties! Alleen windmolens plaatsen is niet
voldoende, want dan zijn bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur nodig om de opgewekte energie op de juiste tijd
en plaats te kunnen gebruiken. En woningen van het aardgas afhalen levert niets op als de nieuwe energiebron niet
hernieuwbaar is. Daarnaast dien je rekening te houden met autonome ontwikkelingen zoals de elektrificatie van vervoer
die je soms zullen dwingen tot het maken van keuzes. Kortom: een lastig spel.
Uiteindelijk is er is geen ‘juiste’ route om in 2050 het einddoel te bereiken. Er zijn meerdere mogelijkheden. Toch blijkt uit
het spel dat de keuzes nu, zeer bepalend zijn straks. Bepalend voor hoe de openbare ruimte er in Nederland uit zal gaan
zien, wat dat kost en wat het oplevert.

(*) Een petajoule is een internationale energie-eenheid die overeenkomt met 1 biljard joules. Eén joule definieert de energie die nodig is
om een object over een afstand van één meter te verplaatsen met een kracht van één newton. Klaar om het veld te verkennen?
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2. De spelonderdelen
Kaarten
Het spel ‘De energietransitie: vertragen én veranderen’ bestaat uit kaarten, een scorekaart en een bord. Het doel is om
voor 2050 het volledige fossiele energieverbruik van Nederland weg te spelen. Dit doe je door maatregelkaarten in te
zetten waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gereduceerd. Om het eenvoudig te houden zijn alle getallen
afgerond op 50 Peta Joule (PJ), ook al is de werkelijkheid natuurlijk meer gedetailleerd. De kaarten zijn verdeeld in zes
categorieën: (toegelicht in kaders 2.1 – 2.6), dat zijn gelijk de belangrijkste energieverbruikers op landelijke schaal:
Elektriciteit

Industrie

Gebouwen

Mobiliteit

Elektriciteit

Landbouw

Infrastructuur

De eerste vijf categorieën beslaan de verdeling van de ca. 2.750 PJ aan fossiele brandstoffen die jaarlijks verbruikt wordt.
De laatste categorie betreft de capaciteit om elektriciteit te transporteren, dit is van cruciaal belang om de gestelde doelen te behalen. Immers: als de energie niet op de juiste plek en het juiste moment kan worden geleverd, is de energie zelf
niets waard. Aangezien het huidige systeem op dat vlak al maximaal benut wordt, zal er ook extra infrastructuur nodig zijn
wanneer de elektriciteitsproductie uitgebreid wordt. Een en ander hangt dus nauw samen.

Lukt het jou om in 2050 volledig fossielvrij energieverbruik te realiseren?
Scorekaart
Bij de start van het spel ziet dit er altijd als onderstaand uit, precies zoals de huidige situatie in Nederland is:
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Bord
Het spelbord is de ruimtelijke vertaling van al de maatregelen en stappen. Voor een deel van de maatregelen is er sprake
van een flink ruimtebeslag. Denk aan zonnepanelen of windmolens. Projectie van deze op de kaart van Nederland laat zien
hoeveel ruimte dit kost én is duidelijk waar te kiezen voor welke maatregelen. De 4 miljoen hectare die Nederland groot is,
is verdeeld in ongeveer 400 vakjes van 10.000 hectare. Op de speelkaarten staat hoeveel vakjes gebruikt moeten worden
voor de betreffende investering. In de te maken ruimtelijke keuzes moet ruimte overblijven voor de andere opgaves:
klimaat en woningbouw. Lukt het alle opgaven te combineren en in 30 jaar naar nul uitstoot te komen?
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Industrie
Het energieverbruik van de sector industrie vormt het grootste deel van het totale fossiele energieverbruik van Nederland,
ongeveer 45%. Het totale energieverbruik voor de industrie bedraagt ca. 1.200 PJ. Hiervan wordt de helft gebruikt als
grondstof en de andere helft om (hoogwaardige) warmte te produceren. Een klein aantal bedrijven in de chemische industrie (350 PJ) en de productie van staal (300 PJ) en kunstmest (100 PJ) zorgen voor het grootste deel van het industriële
energieverbruik. In potentie valt hier veel energiewinst te halen: de groep is klein, de impact groot.
De industrie maakt veel gebruik van aardgas, om warmte te produceren en als grondstof. Zo wordt er op dit moment ca.
200 PJ grijze waterstof geproduceerd als grondstof voor de chemische industrie met behulp van aardgas. Aardolie is met
600 PJ de belangrijkste grondstof, daarna wordt er voor ca. 100 PJ aan (steen)kool gebruikt.
De verwachting is dat de energievraag in de industrie de komende decennia zal toenemen in hetzelfde tempo als de
economie en dus het BNP. Terugkijkend op de afgelopen 20 jaar kan dat een gemiddelde groei van 1,0 tot 1,5 procent per
jaar zijn, dit betekent een toegenomen energievraag van ca. 50% in 2050. Omdat de stijging van het aantal datacenters
hier waarschijnlijk een fors deel van uitmaakt én de nieuwe industrie waarschijnlijk in hoge mate geëlektrificeerd zal zijn,
gaan we uit van die stijging in de elektriciteitsvraag en dus 600 PJ in 2050.
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Kansen industrie
Besparen
De industriële sector kan energie besparen door processen efficiënter te maken, nieuwe productiemethoden te
implementeren of door het afstoten van productie. Denk aan investeringen die de verspilling in processen verminderen
met behoud van de productie. Die bestaan naast fysieke aanpassingen aan installaties ook uit het slim inzetten van
sensoren, data en kunstmatige intelligentie om energieverspilling te voorkomen.
Investering
Omdat het om een zeer divers type processen gaat, is ook het type maatregelen zeer divers. Hier zijn alle maatregelen
meegenomen die zich binnen vier jaar terugverdienen. Dit betreft ongeveer 5% van het totale energieverbruik in de
industrie. Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 2 miljard.

Elektrificatie

Tot op heden wordt in de industrie nog weinig gebruik gemaakt van elektriciteit als energiedrager. In beperkte mate
gebeurt dit voor de productie van stoom met e-boilers, diverse toepassingen voor elektromotoren, elektrische ovens,
elektrisch ontwateren met persen, hete lucht of vriesdrogen en warmtepompen. De laatste zijn vaak complex in te passen
op bestaande sites.
Veel technieken voor elektrificatie moeten nog verder ontwikkeld worden zoals voor het realiseren van hoge temperaturen
of het kraken van aardolie. De huidige inschatting van de potentie en de benodigde investering is onvolledig omdat veel
nog niet bekend is. Op dit moment kan ‘slechts’ zo’n 100 PJ reductie door elektrificatie realistisch worden doorgerekend.
Na verloop van tijd zal dit meer zijn, maar hiervoor dient nog veel onderzoek en ontwikkeling plaats te vinden.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 20 miljard. Dit bestaat uit een investering van € 7 miljard in de elektrische boilers
en/of warmtepompen en een minimale bijkomende investering van € 4 miljard voor het opwekken van duurzame elektriciteit en nog eens € 9 miljard in de uitbreiding van infrastructuur.

Waterstof

Waterstof speelt al lange tijd een belangrijke rol als grondstof in de chemische industrie. Deze industrie gebruikt zo’n 200
PJ waterstof, geproduceerd met aardgas. Om waterstof te produceren zonder fossiele brandstoffen kunnen elektrolysers
worden ingezet. Hierin wordt met behulp van (groene) elektriciteit water omgezet in waterstof en zuurstof. Tijdens dat proces gaat ongeveer een derde van de energie als warmte verloren. Het is verstandig om deze warmte in te zetten als nuttige
warmtebron voor bijvoorbeeld productieprocessen óf in te voeden in een warmtenet. Om het huidige waterstofverbruik
te verduurzamen is naast een investering in de elektrolysers ook een investering nodig in het opwekken van 300 PJ
duurzame energie. Een belangrijk voordeel van waterstof is dat de industrie de bestaande infrastructuur voor aardgas
kan gebruiken voor het transport. Het aanleggen van extra elektrische infrastructuur is niet nodig.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 32 miljard. Een investering van € 20 miljard in de productie van groene waterstof
en een minimale bijkomende investering van € 12 miljard in het opwekken van duurzame elektriciteit.
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Gebouwde omgeving
Na de industrie is de gebouwde omgeving de grootste gebruiker van aardgas. Er wordt 400 PJ aardgas verbruikt voor het
verwarmen van ruimtes/gebouwen. Woningen gebruiken een kleine 300 PJ, de rest wordt gebruikt in kantoren, scholen,
ziekenhuizen, winkels enzovoorts.
Besparen
Het huidige overheidsbeleid is gericht op een aardgasloze gebouwde omgeving in 2050. Het gaat hierbij om een
totaal aantal van 8 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen. Dat betreft nieuwbouw en bestaande bouw.
Voor nieuwbouw is deze opgave beduidend makkelijker dan voor bestaande bouw, toch is dat aandeel belangrijk voor
het succes van de transitie. Gemeenten hebben daarvoor in 2021 een transitievisie warmte opgesteld met daarin de
alternatieve warmteoplossingen. Het gasverbruik kan vervangen worden per gebouw of door de inzet van collectieve
warmtenetten die veelal gebruik maken van aardwarmte of restwarmte. Naast andere warmteopwekking kan fors worden
bespaard op de warmtevraag door in isolatie te investeren. Tot slot kan gedragsverandering het verbruik ook temperen.
De energievraag in de gebouwde omgeving zal naar verwachting gelijk blijven de komende decennia. Nieuw te bouwen
woningen dienen al bijna energieneutraal opgeleverd te worden, of worden zelfs energiefabriekjes doordat zij energie
leveren. Dit zijn woningen met een zeer goede isolatie, energiezuinige installaties en zonnepanelen om energie op te
wekken. Aandachtspunt blijft bestaande bouw, als ook gedrag van consumenten.
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Kansen gebouwde omgeving
Isolatie

Het isoleren van gebouwen zorgt ervoor dat de warmtevraag van de gebouwde omgeving wordt beperkt. Dit gebeurt door
het toepassen van isolatie in daken, muren en vloeren en het plaatsen van dubbelglas. De maximaal haalbare besparing
wordt ingeschat op ongeveer 65%, 250 PJ aan warmte. De grootste opgave betreft gebouwen van voor 1975 die vaak niet
of nauwelijks geïsoleerd zijn. Monumenten verdienen daarbinnen bijzondere aandacht: regelgeving maakt isolatie ronduit
lastig. Gebouwen na het jaar 2000 zijn vaak juist goed geïsoleerd. Isolatie heeft als groot voordeel dat het vrijwel altijd
toepasbaar is en er geen enkel neveneffect is. Het kost geen extra ruimte, zorgt niet voor toenemende elektriciteitsvraag
én legt geen beslag op de elektrische infrastructuur. Bovendien grijpt het direct in, in de energierekening van
particulieren. Daarmee is er directe invloed op de publieke opinie en het draagvlak voor energietransitie.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 48 miljard.

Warmtepompen

Warmtepompen zijn een vervanger van de huidige CV ketel. In plaats van aardgas wordt elektriciteit én buitenlucht
gebruikt om energie uit te halen. Het rendement is ca. 400% doordat warmtepompen de meeste energie aan de
buitenlucht onttrekken. Dit zorgt ervoor dat de extra investering in duurzame elektriciteit en uitbreiding van infrastructuur
relatief beperkt kan zijn. Naast een investering in de warmtepomp zelf dient meestal ook het afgiftesysteem van radiatoren
vervangen te worden omdat warmte op een lagere temperatuur wordt afgegeven. Een bijkomend effect is dat warmtepompen ook kunnen koelen.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 39 miljard. Een investering van € 32 miljard in de warmtepompen en een
minimale bijkomende investering van € 2 miljard in opwekken van duurzame elektriciteit en nog eens € 5 miljard in de
uitbreiding van infrastructuur.

Groen gas

Met behulp van vergisting kunnen GFT afval, restproducten uit verteringsprocessen, rioolslib en mest omgezet worden
in groen gas. Het al bestaand aardgasnetwerk kan dit gas vervolgens naar de verschillende gebouwen in een wijk
transporteren om deze op een duurzame wijze van energie te voorzien. Het voordeel ten opzichte van waterstof is dat
het aardgasnet hier niet voor aangepast hoeft te worden. De verwachting voor de gebouwde omgeving is dat alleen de
moeilijk te verduurzamen objecten, zoals binnenstedelijke monumenten, op termijn een gasaansluiting houden voor de
aanvoer van groen gas óf waterstof. De potentie van groengas is beperkt tot afgerond 50 PJ.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 4 miljard.

Aardwarmte

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. Er kan onderscheid gemaakt
worden in WKO-systemen die warmte (en koude!) opslaan in de bovenste grondlagen. Daarnaast kan warmte opgepompt
worden met ondiepe, diepe en ultradiepe geothermie. Over het algemeen geldt dat hoe dieper geboord wordt, hoe warmer
het water dat opgepompt wordt. De ondiepe aardbodem bevat een enorme hoeveelheid duurzame energie waarmee
de gebouwde omgeving van warmte kan worden voorzien. Ondiepe geothermie onderscheidt zich van conventionele
geothermie door minder diep te boren. Dit maakt het minder risicovol én minder duur. Aardwarmte kan lokaal ingezet
worden als bron voor warmtenetten en wordt al veel ingezet in de glastuinbouw. Een groot voordeel van deze maatregel is
dat het nauwelijks extra ruimte kost, nauwelijks voor toenemende elektriciteitsvraag zorgt en daarmee geen investering
vraagt in de elektrische infrastructuur.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 14 miljard.
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Mobiliteit
Het energieverbruik voor mobiliteit is de laatste 20 jaar gemiddeld zo’n 500 PJ per jaar geweest. Dit betreft aardolieproducten voor het wegverkeer (97%) en de binnenlandse scheepvaart. Slechts zo’n 2% van het energieverbruik is
elektrisch, met name voor treinen.
Vanuit bunkers voor internationale lucht- en scheepvaart wordt in Nederland daarnaast zo’n 600 PJ aan fossiele
brandstoffen gebruikt. Deze tellen niet mee in onze nationale cijfers en zijn om die reden ook uit de totale cijfers gelaten.
Maar feitelijk doen definities er echter niet toe en zal ook aan reductie van deze uitstoot gewerkt moeten worden.
In 2020 is mede door de pandemie het verbruik voor mobiliteit met 15% gedaald. Deze dip wordt voor het spel
gecorrigeerd als een éénmalige gebeurtenis. Met hybride werken ontstaat wel de kans anders met mobiliteit om te gaan.
Een belangrijke trend richting de toekomst is de elektrificatie van vervoer. In het personenvervoer en klein transport zijn
nu al grote ontwikkelingen op het gebied van elektrificatie. In 2025 zal het aantal elektrisch gereden kilometers naar
verwachting dan ook het aantal fossiel gereden kilometers overstijgen. Vanaf 2030 zal ook daadwerkelijk het merendeel
van de nieuwe auto’s elektrisch zijn. Dit is inmiddels een autonome ontwikkeling die ertoe leidt dat in 2050 80% van het
aardolieverbruik vervangen is door elektriciteit. De belangrijkste uitdagingen die hier ontstaan zijn de schaarste van
benodigde materialen in accu’s en het recyclen hiervan.
Elektrificatie voor zwaar transport is geen gedegen optie. Dit komt door de beperkte actieradius die elektrisch aangedreven vrachtwagens kunnen halen. Waterstof zal naar verwachting fossiele brandstoffen vervangen in het zwaar transport.
De eerste economisch rendabele vrachtwagens aangedreven door waterstof worden verwacht vanaf 2028.
De verwachting naar de toekomst is ook dat er minder kilometers gereden zullen worden. Daarnaast wordt een nieuwe
manier van reizen verwacht waarbij er niet meer van deur tot deur wordt gereisd. Ontmoetingen worden meer hybride.
Een mobiliteitsmix waarin elektrische auto’s centraal parkeren waarna er met behulp van een fiets of scooter naar de
eindbestemming kan worden gereisd. Deze centrale parkeerplaats is dan tevens een energiehub.
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Kansen mobiliteit
De verwachting is dat in de toekomst het aantal kilometers dat gereisd wordt tot wel 20% af zou kunnen nemen.
Verschillende effecten zoals het toegenomen thuiswerken dragen hieraan bij. Daarnaast kan concreet beleid en wetgeving
verder stimuleren dat mensen minder reizen. Zo blijkt dat bij het gebruik maken van deelmobiliteit, er veel bewuster wordt
gekeken naar de noodzaak van het reizen met de auto. Het resultaat hiervan is dat er daadwerkelijk minder gereisd wordt.
Deze maatregel kent een grote onzekerheidsmarge, zowel qua mogelijkheden en de investering daarin als in het effect.
Deze getallen zijn dan ook ruwe schattingen.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering afgerond ca. € 0 miljard. De moeite zit meer in het juiste beleid dan in de te nemen
maatregelen.

Elektrificeren

Dit is een bijzondere maatregel, aangezien je er niet voor kunt kiezen om deze kaart in het spel te spelen. Het is een
automatisch gevolg van je keuzes. De elektrificatie van met name personenvervoer gaat in een fors tempo en zal ook niet
stoppen. De verwachting is dat binnen 10 jaar al meer dan de helft van de afgelegde kilometers elektrisch zal zijn. Voor
2050 zal naar verwachting 80% van de huidige mobiliteit elektrisch plaatsvinden, met uitzondering van zwaar transport.
Dit betekent dat iedere zeven jaar deze kaart gespeeld dient te worden waarmee 100 PJ aan benzine en diesel verdwijnt.
Daar voor in de plaats is 50 PJ elektriciteit nodig. Het verschil komt door de efficiëntie van elektromotoren die ruim twee
keer zo hoog is als die van brandstofmotoren.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 18 miljard. Zo’n € 5 miljard in de aanleg van laadpalen, € 4 miljard in opwekken
van duurzame elektriciteit en nog eens € 9 miljard in de uitbreiding van infrastructuur.

Waterstof

Zo’n 20% van de binnenlandse mobiliteit vindt plaats met zwaar transport, in veel gevallen over een grote afstand. De
beperkte afstand die kan worden voorzien met behulp van een elektrische aandrijving is in veel gevallen dan ook niet
toereikend. Om deze reden wordt er verwacht dat zwaar transport zal worden aangedreven met behulp van waterstof.
Dit betreft vrachtwagens, binnenvaartschepen en een deel van het railvervoer. Ondanks de hogere efficiency van de
elektrische aandrijving van een waterstofvoertuig zorgt het omzettingsverlies van de energie van elektriciteit naar
waterstof en terug ervoor dat er per 100 PJ diesel ca. 150 PJ elektriciteit nodig is ter vervanging.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 36 miljard. Een investering van € 24 miljard in de productie van groene waterstof
inclusief infrastructuur om te tanken en een minimale bijkomende investering van € 12 miljard in opwekken van duurzame
elektriciteit.

12

De energietransitie: vertragen om te versnellen - De ingrediënten voor een masterplan energietransitie 2021-2050

Elektriciteit
In Nederland verbruiken we 400 PJ aan elektriciteit. Hiervan is bijna 150 PJ geproduceerd zonder fossiele brandstoffen te
verbranden, de zogenaamde groene stroom. Dit betreft wind (44%), zon (23%), biomassa (22%) en kernenergie (14%).
De overige 250 PJ wordt in centrales opgewekt met behulp van aardgas (85%), kolen (11%) en overige brandstoffen
(4%).
Om de spelregels en uitdagingen van de transitie goed te begrijpen is dit van wezenlijk belang. De 250 PJ aan jaarlijks
elektriciteitsverbruik wordt geproduceerd met bijna 500 PJ aan fossiele brandstoffen. Dit komt doordat moderne
gascentrales een rendement van 50-60% hebben, waarbij de overige energie verloren gaat in de vorm van warmte.
Hiervan wordt ongeveer 50 PJ (20%) hergebruikt in de chemische industrie en de gebouwde omgeving.
Het aandeel van de kolencentrales is de laatste jaren al fors gedaald en zal in de komende jaren sterk dalen als gevolg
van overheidsbeleid om de CO2-emissies te beperken. Het aandeel zon en wind in de elektriciteitsmix stijgt snel, de
verwachting is dat dit zo blijft. Het aandeel biomassa zal zich waarschijnlijk op het hoogste niveau bevinden en in de
toekomst weer afnemen. Kernenergie is de meest onzekere bron voor de toekomst: dit blijft politiek gevoelig. Opslag
van nucleair afval blijft een groot dilemma dat niet vrij van risico’s is. Tegelijkertijd is kernenergie een stabiele bron van
duurzame elektriciteit.
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Kansen elektriciteit
Zon

Zonne energie wordt de afgelopen jaren steeds zichtbaarder in Nederland. Veel daken beschikken inmiddels over
zonnepanelen en ook zijn er steeds grotere zonneweides opgeleverd tot ruim 100 hectare en vermogens van meer dan
100 MW. Een investering in zonnepanelen is ook relatief laag, per hoeveelheid opgesteld vermogen. Echter, omdat de zon
in Nederland maar beperkt schijnt, is het aantal uren dat er op vol vermogen wordt geproduceerd (vollasturen) ongeveer
850. Dat betekent dat in de praktijk iets minder dan 10% van het geïnstalleerde vermogen daadwerkelijk wordt gebruikt.
Op dit moment wordt er zo’n 29 PJ aan elektriciteit opgewekt met zonnepanelen, dat is 7% van de totale productie.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 34 miljard. Hiervan is € 16 miljard de investering in de panelen en € 18 miljard in
de infrastructuur.

Wind op land

Windturbines kunnen zowel op land als op zee worden geplaatst. Op land zijn windmolens kleiner en is de productie
lager. Omdat het op land minder waait is het aantal vollasturen (ca. 2.600 uur) zo’n 35% lager dan van windmolens op
zee (ca. 4.000). Windturbines hebben van alle mogelijke maatregelen het grootste ruimtebeslag, dit komt doordat de
windturbines de luchtstroom verstoren waardoor deze niet direct achter elkaar kunnen worden geplaatst. Het land rondom
windturbines kan wel voor andere doeleinden gebruikt worden. De realisatieduur van een windmolenpark bedraagt
doorgaans ruim 5 jaar, dit komt met name doordat de vergunningverlening en de aansluiting op het elektriciteitsnet
tijdrovend zijn.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 28 miljard. Hiervan is € 10 miljard de investering in de turbines en € 18 miljard in
de infrastructuur.

Wind op zee

Windturbines kunnen zowel op land als op zee worden geplaatst. Windmolens op zee hebben een tot wel twee keer groter
vermogen dan die op land én vangen meer wind. Het aantal vollasturen van windmolens op zee (ca. 4.000) ligt ruim 50%
hoger dan dat van windmolens op land (ca. 2.600). Windmolens op zee worden in grote kavels aanbesteed, waarbij het
stopcontact op zee voor de aansluiting door Tennet wordt gerealiseerd. Deze aansluitkosten bedragen ca. 20% van de
totale kosten voor wind op zee. De kabels komen op een paar plekken aan land, veelal bij industriële clusters die veel
energie gebruiken en waar in de toekomst ook veel waterstofproductie verwacht wordt.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 26 miljard. Hiervan is € 8 miljard de investering in de turbines en € 18 miljard in
de infrastructuur.

Kernenergie

Bij kernenergie wordt er elektriciteit opgewekt met behulp van de warmte die vrijkomt bij het splijten van uranium.
Kernenergie levert een groot vermogen op een klein oppervlak en is erg geschikt om een continue productie te leveren
met gemiddeld 7.800 vollasturen. Het ontwerp-, vergunnings- en bouwproces van een kerncentrale kan 12 tot 20 jaar
duren. Kernenergie is niet helemaal duurzaam omdat bij het delven van uranium wel degelijk CO2-uitstoot plaatsvindt.
Kernenergie is één van de alternatieven voor fossiele brandstoffen omdat de kerncentrale zelf geen CO2 uitstoot.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 58 miljard. Hiervan is € 40 miljard de investering in de centrales en € 18 miljard in
de infrastructuur.

Sluiting energiecentrales

Om alle fossiele brandstoffen uit te bannen is het van belang dat de fossiele energiecentrales worden gesloten. De fossiele
energieproductie vindt nu plaats in een aantal grote centrales zoals de kolencentrales (4GW) in de Eemshaven en op
de Tweede Maasvlakte. De meeste centrales zijn gascentrales (16GW), waarvan de grootste in Maasbracht, Rotterdam,
Eemshaven en Lelystad staan. De verwachting is dat alle centrales in de komende 30 jaar gesloten kunnen worden, of
omgebouwd voor duurzamere toepassingen. Door deze centrales met een gemiddeld rendement van 50% te sluiten, hoeft
voor 100 PJ fossiele centrales maar 50 PJ duurzame elektriciteit geproduceerd te worden. Omdat de productie gelijk blijft,
hoeft er geen extra investering in de elektrische infrastructuur gedaan te worden.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 4 miljard. Voor het sluiten zelf is geen investering opgenomen, voor het opwekken
van duurzame elektriciteit minimaal € 4 miljard.
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Landbouw
De kleinste categorie in ons energieverbruik is de landbouwsector. Met 150 PJ wordt hier ongeveer 6% van alle fossiele
energie verbruikt. Dit betreft voor ruim 80% aardgas voor het verwarmen van kassen en gebouwen. Met name de
glastuinbouwsector is de grootverbruiker binnen deze categorie. De overige 20% van het energieverbruik betreft brandstof
voor trekkers en andere landbouwvoertuigen.
Om een gewas te kunnen laten groeien is er zowel warmte als CO2 nodig. Beide komen vrij door het verstoken van aardgas.
Vandaar dat de glastuinbouwsector dan ook een grote afnemer is van aardgas. Met name in de wintermaanden is de vraag
naar verwarming hoog. In veel gevallen wordt deze warmte opgewekt met behulp van een WKK waarbij ook elektriciteit
wordt opgewekt voor de verlichting in de kassen. Door te stoppen met het gebruik van aardgas zal de benodigde CO2
ergens anders vandaan moeten komen. De warmte zelf kan goed uit de aarde worden gehaald. De glastuinbouwsector is
voorloper waar het de toepassing van geothermie betreft. Tot slot is de landbouwsector als sector de enige afnemer van
kunstmest, wat juist weer veel energie kost om te maken.

Kansen landbouw
Besparen
Het grootste energieverbruik van de landbouwsector vindt plaats in de glastuinbouw, hier zijn dan ook de grootste
besparingen te behalen. De verwachte besparingen in de sector betreft een krimp van het areaal, een efficiëntere
bedrijfsvoering en besparingen door concepten als ‘Het Nieuwe Telen’ waarmee optimaal gestuurd wordt op temperatuur,
vocht, CO2-dosering en licht. In totaal wordt verwacht dat dit resulteert in een maximale besparing van 30% van de
warmtevraag, ongeveer 50 PJ.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering afgerond ca. € 0 miljard.

Aardwarmte

De glastuinbouwsector is pionier op het gebied van diepe geothermie. Hierbij wordt warm water uit de aardbodem, tussen
de 1.500 en 3.000 meter, gebruikt voor de verwarming van de kassen. Met name in het Westland wordt er veel gebruik
gemaakt van geothermie. Momenteel zijn er in Nederland meer dan 20 geothermiebronnen in productie, een aantal dat
naar verwachting flink zal toenemen de komende decennia. Een groot voordeel van deze maatregel is dat het nauwelijks
extra ruimte kost, nauwelijks voor toenemende elektriciteitsvraag zorgt en daarmee geen investering vraagt in de
elektrische infrastructuur.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 14 miljard.
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Infrastructuur
Nederland beschikt over een uitgebreide en kwalitatief uitstekende infrastructuur om in onze energievraag te voldoen.
Hiervoor beschikken we over een gasnetwerk en een elektriciteitsnetwerk. Het gasnetwerk zal in de toekomst steeds
minder gebruikt gaan worden, delen ervan zullen de komende jaren geschikt gemaakt worden voor het transport van
waterstof tussen grote industriële clusters. De uitdaging hierbij is om de energie op de juiste tijd en plaats bij de gebruiker
te krijgen.
Het elektriciteitsnetwerk is echter al jaren een bottleneck voor het versnellen van de energietransitie. Piekbelasting stelt
het systeem voor grote uitdagingen. Nu dat er meer elektriciteit gebruikt wordt uit decentrale duurzame bronnen, neemt
de benodigde investeringssnelheid van netbeheerders ook toe. Echter, dat leidt tot veel uitdagingen. Er is opschaling van
de investeringen én de capaciteit nodig. Dat dient te gebeuren in de vier verschillende netten die we hebben, het koppelnet (220-380kV), het regionale net (110-150kV), de middenspanningsnetten (10-25kV) en het laagspanningsnet (230V).
Op dit moment wordt het net volledig gebruikt om 400 PJ geproduceerde elektriciteit van producenten naar gebruikers
te transporteren. Afhankelijk van de scenario’s is in de toekomst waarschijnlijk 2 tot 4 keer meer capaciteit nodig dan nu
beschikbaar is. Naast het fysiek uitbreiden van het netwerk, zijn ook optimalisaties zoals cable pooling (zon en wind op
een kabel aansluiten) en efficiënter gebruik door softwarematige sturing, mogelijkheden om de capaciteit te vergroten én
piekbelasting te voorkomen.
In 2050 wordt verwacht dat er 200 PJ aan elektriciteit verbruikt wordt in elektrische voertuigen. Dat is 50% meer dan onze
volledige huidige infrastructuur aan kan. Daarvoor moeten nog veel laadpalen aangelegd worden. De huidige verwachting
is dat er zo’n 3,5 miljoen thuis-/publieke laadpalen benodigd zijn en 4.000 snellaadstations ter vervanging van de huidige
tankstations. Dit zet bovenstaand capaciteitsvraagstuk nog eens extra onder druk.

Kansen infrastructuur
Uitbreiden

Voor bijna de helft van de maatregelenkaarten in het spel geldt dat de elektrische infrastructuur uitgebreid dient te
worden. Het gevolg van de energietransitie is zonder twijfel dat elektriciteit een belangrijker energiedrager gaat worden.
Om deze energie van opwekker naar verbruiker te transporteren zal de capaciteit daarom fors uitgebreid moeten
worden. Dit geldt met name voor het laag- en middenspanningsnet. Het hoogspanningsnet dat regio’s met elkaar verbindt,
hoeft relatief gezien minder uitgebreid te worden. Interessant is met name om op lokaal niveau naar intelligentere netten
te gaan die ervoor zorgen dat lokaal vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Bijvoorbeeld met de accu’s van
elektrische auto’s kunnen pieken in het verbruik afgevlakt worden. Dit kan een groot deel van de uitbreidingen van de
infrastructuur vermijden maar wordt tot nu toe beperkt toegepast.
Investering
Per 100 PJ bedraagt de investering ca. € 18 miljard.
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3. De spelregels
Keuzes bepalen hoe de energietransitie vorm krijgt. Uiteindelijk hebben deze keuzes een effect op elkaar. Er zijn grofweg
3 keuzes die telkens een rol spelen in de energietransitie en de strategie om de doelen van 2050 te realiseren.
Keuze 1: Omslag van fossiel naar duurzaam
Zo zijn er voor de vijf verbruikers van fossiele brandstoffen (industrie, gebouwen, mobiliteit, elektriciteit en landbouw)
diverse mogelijkheden om te stoppen met fossiele brandstoffen. De transitiekansen laten dat ook zien. Aan al die
maatregelen hangt uiteraard een prijskaartje, wat een belangrijke factor is bij het maken van keuzes. Ook is het aantal
kaarten gelimiteerd; het is bijvoorbeeld onmogelijk om eindeloos windturbines op land of zee te plaatsen, of volledige
inzet op waterstof rendabel te laten zijn.
Keuze 2: Ruimtebeslag en timing
Daarnaast is voor een succesvolle energietransitie van belang dat het ruimtebeslag van maatregelen wordt
meegewogen. Er is in ons land beperkte ruimte, bovendien vraagt de transitie om veel verschillende combinaties en
wellicht zelfs meervoudig ruimtegebruik. Klimaatverandering en bodemdaling zet dat nog eens op scherp. Ook is het
belangrijk om er rekening mee te houden dat bepaalde ontwikkelingen veel tijd vragen en dus op tijd ingezet moeten
worden. Ontwikkeling van kernenergie bijvoorbeeld kent een behoorlijke doorlooptijd. Om dit nog voor 2050 resultaat
te laten hebben, heeft een start hiermee na 2030 geen effect meer op die doelstellingen in 2050.
Keuze 3: Effect op de energievraag
De laatste, en wellicht ook belangrijkste variabele, is het effect op de energievraag dat ontstaat door de keuze voor een
maatregel. Zo zorgt elektrificatie van mobiliteit er bijvoorbeeld voor dat er extra fossiele brandstoffen worden verbrand
in elektriciteitscentrales, tenzij er extra duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Daarbij komt dan wel dat die duurzame
elektriciteit vaak op de verkeerde tijd en plaats opgewekt wordt. Om dat bij elkaar te brengen is minimaal een uitbreiding
van het transport- en distributienetwerk nodig zodat de duurzame elektriciteit ook daadwerkelijk in de batterij van je
elektrische auto terecht komt. Kortom: transitie kost geld.
Welke strategie, welke keuze?
In de praktijk stijgt iedere 5 jaar de elektriciteitsvraag met 100 PJ. Daarnaast verwachten we iedere zeven jaar nog eens
een 50 PJ stijging in de elektriciteitsvraag door de elektrificatie van mobiliteit. Dit is een verschuiving in het type energie
en geen extra energievraag in het systeem. Belangrijk blijft, dat de kosten en vraag, zoals het er nu uit ziet, toenemen
naarmate de tijd vordert. Zowel door de keuzes die je maakt in de transitiestrategie als wel door deze autonome
ontwikkelingen. De timing van keuzes, die effect op de komende 30 jaar hebben, is dus belangrijk.
De kosten van maatregelen
In onderstaande figuur zijn de kosten vergeleken van het reduceren van 100 PJ fossiele brandstoffen, per maatregel. Deze
figuur kan je helpen bij het bepalen van je strategie, maar let op: maatregelen met lage kosten kunnen wel eens een flink
beslag leggen op onze ruimte, of zijn nog maar zeer beperkt toepasbaar. Voor een goede strategie, een masterplan, is
daarmee een uitgekiend plaatje nodig. Een degelijke, goed doordacht pakket aan keuzes. Dat vertraagt wellicht wat aan
de voorzijde van het proces, maar betaalt zich uiteindelijk uit in de impact van de verandering.
Kosten in miljarden euro's per 100 PJ
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Investering Infrastructuur
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4. Mogelijke strategieën
Er zijn natuurlijk veel opties om de energietransitie vorm te geven. Globaal zijn er een vier verschillende
strategieën mogelijk. Samenvattend leiden deze qua kosten tot het volgende:

Strategie 1: Start met besparen

Kosten in miljarden euro's per 100 PJ
€35.00

De eerste spelstrategie bestaat er uit dat er zoveel mogelijk bespaard
wordt. Alle verspilling van energie wordt zoveel mogelijk geëlimineerd.
Het motto hier is dat de meest duurzame energie de energie is die je
niet hoeft te gebruiken. Dit betekent inzetten op isoleren van gebouwen,
minder gebruik maken van de auto én aan de slag met proces efficiëntie in de industrie. Hiermee wordt 450 PJ bespaard, dit is 15% van het
totaal.
De kosten voor alle mogelijke besparingen komen uit op € 120 miljard,
ongeveer € 27 miljard per 100 PJ. De grootste uitdaging is het isoleren
van alle gebouwen, wat ongeveer al deze kosten voor haar rekening
neemt. De besparingen in industrie, mobiliteit en landbouw vragen op
het totaal nauwelijks noemenswaardige investeringen.

€30.00
€25.00
€20.00
€15.00
€10.00
€5.00
€-

Besparen
Assets

Strategie 2: Alle kaarten op waterstof
Een andere optie is dat de potentie van waterstof zoveel mogelijk benut
wordt. Dit kan door al het energieverbruik in de industrie en het zwaar
transport met waterstof in te vullen. Wel dient hiervoor 2.000 PJ duurzame elektriciteit opgewekt te worden, in dit scenario gebeurt.dat met
wind op zee. Dit is de meest kosteneffectieve maatregel is. Ten opzichte
van de huidige plannen voor wind op zee die tot 150 PJ voorzien is dit
fors meer. Hiermee wordt 1.300 PJ bespaard, bijna 50% van het totaal.
Wel dient hiermee een oppervlakte van half Nederland gebruikt te
worden als windmolenpark.

Opwekking

Infrastructuur

Kosten in miljarden euro's per 100 PJ
€35.00
€30.00
€25.00
€20.00
€15.00
€10.00

De kosten voor deze strategie bedragen € 420 miljard, ongeveer € 32
miljard per 100 PJ. Zo’n € 260 miljard dient geïnvesteerd te worden in
waterstofproductie, € 160 miljard in windparken op zee.

€5.00
€-

Assets
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Waterstof
Opwekking
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Infrastructuur

Strategie 3: Elektrificatie

Kosten in miljarden euro's per 100 PJ
€35.00

Met elektrificatie wordt ingezet om zoveel mogelijk elektriciteit als energiedrager in te zetten. Dit betekent dat een beetje van het industriële verbruik
geëlektrificeerd wordt, simpelweg omdat de mogelijkheden daar beperkt
zijn. In de gebouwde omgeving wordt volop ingezet op warmtepompen
en ook maximale elektrificatie van mobiliteit. Hiermee wordt 1.000 PJ
bespaard, zo’n 35% van het totaal. Interessant gegeven is dat hier ‘slechts’
400 PJ hernieuwbaar voor opgewekt hoeft te worden, aangezien
warmtepompen en elektrische auto’s een aanzienlijke verbetering van
de energie-efficiëntie met zich meebrengen.
De kosten voor deze strategie bedragen € 280 miljard, ongeveer € 28
miljard per 100 PJ. Dit bedrag wordt verdeeld naar de apparatuur,
warmtepompen en laadpalen (€ 160 miljard), de windmolens en
zonnepanelen (€ 50 miljard) en de infrastructuur (€ 70 miljard).

€30.00
€25.00
€20.00
€15.00
€10.00
€5.00
€-

Elektrificatie
Assets

Strategie 4: Lokale warmtenetten
Zo’n 40% van de energievraag is bedoeld voor warmte. Met name in de
gebouwde omgeving en in de glastuinbouw is het mogelijk om met warmtenetten op basis van aardwarmte, WKO’s en/of geothermie in deze vraag te
voorzien. Hiermee wordt zo’n 550 PJ bespaard. Interessant is dat hiervoor
nauwelijks duurzame elektriciteit extra geproduceerd hoeft te worden en
dat er daarom geen extra druk op de elektrische infrastructuur ontstaat.
De kosten voor deze strategie bedragen € 80 miljard, ongeveer € 15 miljard
per 100 PJ. Dit is voor zowel de opwek van duurzame warmte als het lokale
transport en de afgifte ervan.

Opwekking

Infrastructuur

Kosten in miljarden euro's per 100 PJ
€35.00
€30.00
€25.00
€20.00
€15.00
€10.00
€5.00
€-

Assets
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Lokale warmte
Opwekking
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5. Een nieuw begin?
Energietransitie eindigt niet, want met het doel om in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken zijn alle
inzichten nodig. De uitdaging is om dit met zo min mogelijk kosten te realiseren, met beperkte ruimte en volop aandacht
voor klimaatverandering en gedrag. Uiteraard is dit een vereenvoudiging van de complexiteit in de praktijk. Wat wel duidelijk wordt is dat de keuzes die we nu maken een belangrijk gevolg hebben voor de investering in de energietransitie de
komende decennia én voor hoe we onze ruimte inrichten. Balans tussen beide en een integraal beeld is van groot belang.
Op basis van de verschillende spel strategieën die we in het vorige hoofdstuk hebben toegelicht hebben, heeft Sweco zes
aanbevelingen voor het verduurzamen van het energiesysteem:

1. Stop met energie verspillen
De belangrijkste reden om te stoppen met energie verspillen is dat energie die je niet gebruikt, ook niet opgewekt en
getransporteerd hoeft te worden. Tegelijk is te zien dat de investeringen in met name het isoleren van de gebouwde
omgeving wel een forse kostenpost is. Energiebesparing levert op dit moment slechts 15% besparing op. Met name in de
industrie is beperkt zicht op energiebesparende maatregelen. Energiebesparing in de industrie zou één van de belangrijkste thema’s moeten zijn qua impact op het hele systeem.
-

Vergroot het overheidsprogramma voor het isoleren van woningen
Maak het voorkomen van verspilling onderdeel van groene industriepolitiek

2. Zet waterstof slim in
Waterstof heeft als grootste voordelen dat het een beperkte druk op infrastructuur én energie opslag legt. Het grote nadeel
is dat het een enorme druk legt op duurzame elektriciteitsproductie. Van de mogelijke strategieën levert waterstof de
grootste potentie. Om de hele industrie te verduurzamen daarvoor dient echter wel een oppervlak van half Nederland als
windmolenpark in gebruik genomen te worden. Toekomstige import van waterstof is niet in dit model meegenomen maar
het verdient aanbeveling om hier nader onderzoek naar te doen. Daarnaast verwachten we dat grootschalige waterstofproductie in combinatie met warmtenetten het efficiencyverlies van de elektrolysers kunnen beperken. Er komt ruim 600
PJ aan restwarmte vrij, genoeg om de totale gebouwde omgeving én de glastuinbouw van restwarmte te kunnen voorzien.
Op dit moment komt de markt voor waterstof nog niet vanzelf op gang, om aan de Nederlandse en Europese ambities te
kunnen voldoen is een stimuleringsregeling nodig.
-

Ontwikkel de juiste subsidies om de waterstofmarkt op gang te helpen
Combineer waterstofproductie met warmtenetten
Start met onderzoeken naar en voorbereiden van import van groene waterstof

3. Maak kernenergie snel groter onderdeel van de energiemix
Kernenergie is niet onomstreden en een relatief dure manier om energie op te wekken. Een belangrijk voordeel is dat het
beperkte ruimte in beslag neemt, in tegenstelling tot zon en wind. Daarbij komt nog dat kerncentrales een stabiele basislast in de elektriciteitsproductie kunnen verzorgen. Gezien de lange aanlooptijd voordat een kerncentrale operationeel is
moet er wel in dit decennium mee begonnen worden.
-

Neem kernenergie op in de energiemix

4. Lokale warmtenetten op basis van aardwarmte
Met name in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw levert lokale warmteproductie met warmtenetten op basis van
aardwarmte, WKO’s en/of geothermie veel voordelen. In de spel strategieën zagen we al dat deze optie ongeveer de helft
kost ten opzichte van andere opties. Daarnaast neemt het weinig ruimte in beslag.
-
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Zet fors in op lokale warmtenetten
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5. Zorg voor de juiste infrastructuur
Een randvoorwaarde voor veel van de investeringen die in de energietransitie gedaan zullen worden is de juiste
infrastructuur. Zonder verzwaarde elektriciteitsnetten is het niet mogelijk om ons wagenpark volledig te elektrificeren.
En zonder de juiste infrastructuur voor waterstof én CO2 in en tussen de industriële clusters is het voor veel bedrijven niet
mogelijk om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.
-

Versnel de investeringen in infrastructuur

6. Zet in op alles tegelijk om het einddoel te halen
De verschillende scenario’s die we gespeeld hebben kunnen slechts een beperkte bijdrage leveren aan het totale systeem.
Het is niet mogelijk om op één paard te wedden, we hebben alle elementen in meer of mindere mate nodig. Daarom is het
belangrijk dat er niet op voorhand opties worden uitgesloten maar dat we alle fossielvrije opties openhouden. Daarnaast is
het spel ook geschikt om in te zoomen op een gemeente en de specifieke lokale uitdagingen te onderzoeken.
-

Sluit niets bij voorbaat uit voor een fossielvrij energiesysteem
Speel dit spel per gemeente om de specifieke strategie te bepalen

Energietransitie is geen rekensom, spelletje of technisch inzicht alleen. De complexiteit van het probleem hangt in
sterke mate samen met belangen, rollen en verantwoordelijkheden. Het inzicht dat wij hier hebben willen geven kan
een aanjager zijn voor besluitvorming, discussie of nader onderzoek. Feit is wel dat als beste strategie ‘zet in op alles’
mag worden geconcludeerd.
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Contact
Auteur
Bert van Renselaar
Business Director Energietransitie bij Sweco
Opgegroeid op een boerderij in Flevoland, voelde Bert zich altijd verbonden met de natuur.
Zijn ambitie is om Nederlandse bedrijven te helpen hun voetafdruk op de aarde te verkleinen. Hij geniet ervan om deze grote woorden om te zetten in simpele acties. En gelooft dat
we vooruitgang kunnen bereiken door te investeren in een duurzame toekomst. Wachten
tot morgen hoeft niet.
T
E
L
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+31 6 53344470
Bert.vanrenselaar@sweco.nl
www.linkedin.com/in/bertvanrenselaar
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Over Sweco
Verandering van de wereld om ons heen was nog nooit zo actueel, relevant, inspirerend en uitdagend.
Voor welke uitdaging dan ook: de samenleving kan rekenen op een oplossing van Sweco. Nu, morgen en
in de toekomst.
Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten, ingenieurs en adviseurs, creëren we slimme
oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het
perspectief van een groene en duurzamere samenleving.
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Kijk voor een overzicht van onze vestigingen
op www.sweco.nl/contact

