Validatie businesscase O-PAC
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* Nog zonder additionele analyses die nu nog in bewerking zijn
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Inleiding en vraagstelling
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De TKI Systeemintegratie heeft Berenschot gevraagd een validatie uit te
voeren van de businesscase van O-PAC

Situatie

Trigger

Vraag

• Om de klimaatdoelen te halen zal er de komende jaren steeds meer elektriciteitsproductie uit intermitterende
bronnen komen, waardoor de volatiliteit in elektriciteitsprijzen en de vraag naar flexibiliteit zullen toenemen.
• De TKI Systeemintegratie onderzoekt in hoeverre grootschalige opslag kan bijdragen aan flexibiliteitsaanbod.
• Ondergrondse pompaccumulatie (O-PAC) is een dergelijk grootschalig opslagsysteem.

• SOGECOM, de initiatiefnemers van O-PAC in Limburg, voorspelt een positieve businesscase* voor O-PAC in
2030 door handel op de energiebeurs (o.b.v. volatiliteit in elektriciteitsprijzen).
• De TKI Systeemintegratie wil de OPAC businesscase graag door een onafhankelijke partij laten onderzoeken.

• Berenschot heeft een evaluatie uitgevoerd, waarbij de volgende vragen centraal stonden:
- Is de businesscase voor O-PAC kostendekkend in 2030, uitgaande van de prijsvolatiliteit op de energiebeurs?
- Hoe presteert O-PAC als korte-termijn elektriciteitsopslag in vergelijking met groene waterstof?

*o.a.

proefschrift Jan Huynen, Blue battery for green energy
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Flexibiliteit is noodzakelijk in het elektriciteitssysteem van 2030;
grootschalige opslag kan bijdragen aan het flexibiliteitsaanbod

Een mogelijkheid om in deze flexibiliteitsvraag te voorzien, is
de opslag van elektriciteit. De TKI Systeemintegratie bestudeert
onder meer innovaties op het gebied van opslag van
elektriciteit en de impact hiervan op het toekomstig
energiesysteem.
O-PAC biedt een grootschalige vorm van opslag, gebaseerd
op het creëren van een ondergronds valmeer. Op momenten
van schaarste aan elektriciteit wordt dit meer gevuld door
water via een turbine in de ondergrond te laten, waarbij
elektriciteit opgewekt wordt. Op momenten van overschotten
aan elektriciteit wordt elektriciteit gebruikt om het water weer
op te pompen.

Voorbeeld: aan het begin van de week is er weinig duurzame
productie en aan het einde van de week juist veel. Dit resulteert in
een behoefte aan flexibiliteit.*

Vermogen (GW)

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie.
Om deze te kunnen halen, wordt onder meer fors ingezet op
de productie van elektriciteit met intermitterende bronnen als
zon en wind. Doordat deze bronnen intermitterend en niet
stuurbaar produceren, ontstaat er een vraag naar flexibiliteit in
het energiesysteem.
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Berenschot, Richting 2050: systeemkeuzes en afhankelijkheden in de energietransitie, 28 mei 2018, i.o.v. EZK
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EV-storage
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SOGECOM BV beoogt de realisatie van O-PAC voor grootschalige en
kortcyclische opslag van elektriciteit
SOGECOM BV beoogt de realisatie van een O-PAC in een steenlaag die onder ZuidLimburg ligt. Dr. Huynen heeft recentelijk een proefschrift* geschreven over dit
initiatief. Het gaat hierbij om een initiatief op grote schaal:
• Het vermogen van de beoogde installatie is 1,4 GW. Doordat dit vermogen
afwisselend wordt afgenomen en terug geleverd, levert dit een ‘swing’ van 2,8 GW
op de elektriciteitsmarkt. Dit komt daarmee neer op ongeveer 10% van het totale
huidige opgestelde vermogen in Nederland.
• De opslagcapaciteit wordt bepaald door de grootte van het ondergrondse
valmeer en is in dit geval 8,4 GWh. Bij vol vermogen levert dit dus een opslag van
maximaal zes uur op. Met het oog hierop is O-PAC vooral geschikt voor
kortcyclische opslag, ofwel voor het compenseren van patronen binnen een dag,
tot enkele dagen.
Voor een relatief langdurige windloze en bewolkte winterweek (‘dunkelflaute’) is zes
uur opslag in de regel niet lang genoeg om het tekort aan elektriciteitsproductie op
te vangen; een koude periode kan immers makkelijk langer duren. Echter, door OPAC niet op vol vermogen of in combinatie met andere flexibiliteitsopties in te
zetten, kan het ook een bijdrage leveren aan de leveringszekerheid bij een
dunkelflaute.
De round-trip efficiëntie van O-PAC ligt tussen de 70% en 85%. In de modellering is
hiervoor, conform de waardering in het proefschrift, 80% aangenomen.
* Bron:

Dr. Huynen, september 2018, Blue storage for green energy

Artist impressie van O-PAC in Limburg*
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De businesscase voor O-PAC in Limburg wordt grotendeels bepaald door de
investeringslasten en opbrengsten op basis van arbitrage op de energiebeurs
• De investeringskosten voor een dergelijk project worden geraamd door
SOGECOM op 1,8 miljard euro. De waarde kan gecreëerd worden door O-PAC
vooral in te zetten op de elektriciteitsbeurs als grootste structurele groeiende
component, en daarnaast op kleinere markten zoals de onbalansmarkt. In onze
visie zijn inkomsten op de beide markten deels combineerbaar.
• In het proefschrift wordt de businesscase voor 2030 alleen op basis van de
elektriciteitsbeurs (spotmarkt) berekend. De inkomsten komen dan uit arbitrage door gebruik te maken van het prijsverschil tussen momenten van overschot (lage
of negatieve prijzen) en tekort (hoge prijzen). De kosten zijn kapitaalslasten
(CAPEX) van de investering (in het kader van deze beperkte studie niet
geëvalueerd) plus operationele kosten (OPEX), zoals onderhoud. In het proefschrift
is uitgegaan van de volgende kosten en opbrengsten:
Opbrengsten 2030

Arbitrage

Kosten

186,1 M€

CAPEX

78,4 M€

OPEX
Totaal

19,8 M€
98,2 M€
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Berenschot heeft de mogelijk inkomsten voor O-PAC gesimuleerd en groene
waterstof als bron van kortcyclische flexibiliteit daarmee vergeleken
Scope van de validatie

De TKI Systeemintegratie,
onderdeel van de
Topsector Energie, heeft
Berenschot gevraagd een
validatie uit te voeren van
de businesscase van OPAC. Hierbij is alleen
gefocust op de
economische aspecten als
ontwikkelingen van de
elektriciteitsmarkt en
rendementscriteria.
Technische elementen zijn
als gegeven beschouwd,
zoals onder meer de
hoogte van de
investeringen en het
onderhoud.

Hoofdvraag 1: is de businesscase voor O-PAC kostendekkend in 2030, uitgaande
van de volatiliteit op de elektriciteitsbeurs?
A - Inkomsten uit arbitrage
Doel: bepalen van de te verwachten inkomsten van O-PAC uit arbitrage op de
spotmarkt*.

B - Kosten van O-PAC
Doel: Bepalen van de invloed van investeringsvoorwaarden op de business case.
De hoogte van de OPEX en CAPEX zijn als een gegeven genomen en konden

door de beperkte opzet van deze studie niet worden beoordeeld.

Hoofdvraag 2: hoe presteert O-PAC in vergelijking met groene waterstof?
Doel: vergelijken hoe O-PAC en waterstof globaal scoren als kortcyclisch
opslagmedium in termen van energetische en economische aspecten.
* Zowel in dit rapport als het proefschrift wordt in 2030 alleen voor deze spotmarkt de case berekend omdat dit de grootste inkomsten zijn
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en ook als enige praktisch simuleerbaar, maar er zijn dus ook andere (kleinere) markten die inkomsten kunnen genereren
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Inkomsten uit arbitrage
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Voor het bepalen van de inkomsten van O-PAC worden drie modellen gebruikt:
het energietransitiemodel, KyPF en een waarderingsmodel van KYOS
Dynamisch prijsmodel 2030

Aannames
PBL “Pakket 3”
Energiescenario
voor 49%
reductie in 2030

Aannames
betreffende de
elektriciteitsvraag

Aannames
betreffende de
elektriciteitsproductie

Energietransitiemodel (ETM)
Modellering ontwikkeling vraag naar
elektriciteit in 2030
Uurlijks vraagprofiel
naar elektriciteit

KyPF
Prijsbepaling van elektriciteit middels
matching van vraag en aanbod
Uurlijks prijsprofiel
voor elektriciteit

Waarderingsmodel O-PAC

KYOS waarderingsmodel
Selecteren van uren en volumes van
laden/ontladen

Output
Inkomsten voor O-PAC

Validatie 1 op prijsprofiel
Modellering van uurlijkse
prijzen in 2017, en
vergelijking met werkelijke
APX prijzen.
Zie bijlage 1
Validatie 2 op prijsprofiel
Vergelijking van
gemodelleerde prijzen in
2030 met de 2030-scenario’s
die in 2015 door Frontier
Economics zijn opgesteld
voor het ministerie van
Economische Zaken.
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Het PBL “Pakket 3”, leidend tot 49% CO2-reductie in 2030, is geselecteerd als
energiescenario voor input over vraag en aanbod van elektriciteit
Opgesteld vermogen in 2030 volgens PBL “Pakket 3” (in GW)
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Het PBL-scenario* om 49% CO2 te reduceren dient als basis
voor deze studie, omdat in juni 2018 een realistisch beeld gaf
over waar we op energiegebied willen staan in 2030 a.g.v. het
(toen nog aanzet tot) klimaatakkoord . Enkele uitganspunten:
• Elektriciteitsvraag: het 2030 maatregelenpakket van PBL gaat
uit van gematigde elektrificatie, met name in industrie en
gebouwde omgeving. Daarnaast rijden 2,3 miljoen auto’s
elektrisch.
• Elektriciteitsopwekking; de grootste CO2-besparing vindt
plaats door verduurzaming van het elektriciteitspark met zonPV en windenergie. Er is vanuit gegaan dat er naast O-PAC
geen andere additionele flexibiliteitsbronnen aanwezig zijn.
Categorie / sector

Kolencentrales

PBL veronderstelt een grote toename aan met name zon-PV
(zowel grootschalig als kleinschalig). Voor wind op zee wordt
een toename van 8,8 extra GW verwacht ten opzichte van de
NEV 2017.
* Bron:

Elektriciteitsproductie
Industrie
Gebouwde omgeving
Verkeer en vervoer
Landbouw
Totaal

PBL, maart 2018, Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018

CO2-besparing t.o.v. 2015 [Mton]
40,4
25,9
9,3
9
6,4
90,9
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Om de inkomsten van O-PAC te simuleren, wordt gebruik gemaakt van het
energietransitiemodel en KyPF
Ten behoeve van dit project is onderstaande methodiek ontwikkeld om realistische elektriciteitsprijzen in 2030 van
energiescenario’s uit het energietransitiemodel (ETM) te modelleren.
Dynamisch prijsmodel 2030
Invoeren energiescenario
in ETM van Quintel

Opstellen prijsscenario
KyPF van KYOS

Waarderingsmodel O-PAC
Waarderen O-PAC met
toekomstige prijzen

• Binnen deze studie wordt voor 2030 • Vanuit het energiescenario en het
• Vanuit het prijsscenario worden de
een reeds opgesteld energiescenario
gemodelleerde vraagprofiel, worden
inkomsten voor het O-PAC systeem
van het PBL gebruikt.* Het
met KyPF van KYOS een uurlijks
berekend.
energiescenario geeft aan hoe vraag
prijsprofiel voor elektriciteit
• Hiervoor is een waarderingsmodel
en aanbod van elektriciteit zich
gemodelleerd.
gebruikt van KYOS, dat definieert op
ontwikkelen.
• KyPF is een fundamenteel prijsmodel,
welke uren O-PAC elektriciteit
• De vraag is gemodelleerd binnen het
waarbinnen de vraag input is en alle
opwekt en verbruikt.
Energietransitiemodel van Quintel.
centrales in de Noordwest Europese
Concrete output van het ETM is het
markt worden gesimuleerd. Voor de
uurlijkse vraagpatroon naar
modellering van duurzame productie
elektriciteit.
in 2030 is uitgegaan van de
productiepatronen zoals
gemodelleerd in KYOS. O-PAC is
hierbinnen als centrale toegevoegd.
* Bron:

PBL, maart 2018, Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018
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Bij het bepalen van de inkomsten is het dynamisch modelleren van prijzen en
het slim selecteren van laad/ontlaaduren essentieel
Dynamische modellering
De prijs op de elektriciteitsbeurs komt tot stand door balans in
vraag en aanbod. O-PAC zorgt voor extra vraag bij
overschotten van elektriciteit en extra aanbod bij tekorten. De
omvang van O-PAC is dermate groot, dat het een dempend
effect heeft op de extremen van de elektriciteitsprijzen. Dit is
meegenomen in het bepalen van de inkomsten van O-PAC.
Effect O-PAC op de marktprijzen van elektriciteit

Prijs [€/MWh]

O-PAC maakt gebruik van prijsverschillen tussen momenten
van overschot en krapte op de energiemarkt. De hoogte
hiervan hangt, naast het vermogen, samen met het prijsverschil
tussen opwekken en verbruiken en het aantal laadcycli in een
jaar. Om de waarde van O-PAC in 2030 te bepalen, zijn
zodoende twee modellen nodig:
1. Dynamisch prijsmodel 2030 - Een scenariomodel dat de
uurlijkse elektriciteitsprijzen in 2030 uitrekent. Gezien de
onderlinge afhankelijkheid van de elektriciteitsprijs en de
beschikbaarheid van O-PAC is het van belang dat het
model dynamisch werkt.
2. Waarderingsmodel O-PAC - Een model dat, op basis van
de uurlijkse prijzen, selecteert op welke momenten O-PAC
opwekt en verbruikt. Dit is een optimalisatie tussen langer
wachten (minder cycli met grotere prijsverschillen) en vaker
laden (meer cycli met kleinere prijsverschillen).
Deze methodiek is gevalideerd met actuele elektriciteitsprijzen
op de APX in 2017 (zie bijlage 1). Met deze methodiek is de
waarde van O-PAC in 2030 bepaald.

Tijd
Marktprijs zonder O-PAC
Prijs dempend effect O-PAC
Marktprijs met O-PAC
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Maximumprijzen uit het dynamisch prijsmodel zijn lager dan de
maximumprijzen uit het proefschrift
Prijsduurcurve
Grafiektitel2030
Prijsduurcurve. De prijsduurcurve is een representatie van de
elektriciteitsprijzen in een jaar, waarbij de elektriciteitsprijzen aflopend in
hoogte gesorteerd staan. Zo staat het duurste uur uiterst links en het
goedkoopste uur uiterst rechts.

€ 400
€ 300

De gemodelleerde minimumen maximumprijzen van het
49% scenario zijn extremer dan
in het eerdere Frontier
Economics scenario

€ 200

Prijs €/MWh

Doel: uurlijkse prijzen voor 2030 modelleren.
• Zie rechts in de grafiek de resulterende prijsduurcurve
Bevindingen:
• Het dynamisch prijsmodel is gevalideerd door ook het jaar
2017 te modelleren, en dit te vergelijken met de werkelijke
APX-prijzen uit dat jaar. Zie validatie 1 in bijlage.
• In het model hanteren we maximumprijzen uit het dynamisch
prijsmodel (~400 €/MWh), deze zijn hoger dan deze uit het
proefschrift (200 €/MWh), zie ook discussie op slide 15.
• De resulterende gemodelleerde uurlijkse elektriciteitsprijzen
voor 2030 uit het dynamisch prijsmodel zijn zeer vergelijkbaar
met eerdere modelresultaten van Frontier Economics, zie de
prijsduurcurve. Er zijn wel wat meer extremen. Dit is mede te
verklaren door een grotere penetratie van intermitterende
duurzame bronnen a.g.v. het (ontwerp-) Klimaatakkoord in het
prijsmodel (input uit PBL “pakket 3”). Zie validatie 2 in bijlage.
• De volatiliteit in het middendeel is laag, mede door dempende
werking van meegenomen uitwisselingen met het buitenland.
Bij een puur binnenlands model is de prijsvariatie daar groter.
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Op basis van prognoses van spotmarktprijzen in 2030 zijn de inkomsten van
O-PAC circa 90 miljoen euro/jaar (exclusief andere - kleinere –markten)
Doel: beschouwen van de berekende inkomsten van O-PAC in
2030 mede in vergelijking met het proefschrift.
Bevindingen en discussie:
De inkomsten van O-PAC uit het waarderingsmodel zijn ca. 90
miljoen € (M€ ) per jaar. Het proefschrift rapporteert een
significant hogere waarde, namelijk 186 M€ per jaar. Dit verschil
is mogelijk te verklaren door de methoden waarmee het
proefschrift en het prijsmodel de extreme prijzen modelleren.
• Bij een afhankelijkheid van import (residual load* groter dan
het eigen productiepark) wordt in het proefschrift altijd een
prijs van 200 €/MWh aangenomen. Bij een afhankelijkheid
van export (residual load* kleiner dan 0) wordt altijd een prijs
van -25 €/MWh aangenomen in het proefschrift.
• In het dynamische prijsmodel wordt deze correctie alleen
toegepast als er technisch geen mogelijkheden voor balans
is, im- en export ook in beschouwing genomen. Voor deze
momenten is een correctie tot 100 €/MWh voor momenten
van overschotten en 200 €/MWh voor momenten van tekort
aangenomen. Dan komen extreme prijzen minder voor.
* De

Conclusie:
Op basis van prognoses van spotmarktmarktprijzen in 2030
zijn de inkomsten van O-PAC circa 90 miljoen euro/jaar
(exclusief inkomsten uit andere - kleinere – markten)

residual load is de vraag naar elektriciteit, verminderd met de niet-stuurbare duurzame productie uit zon
en wind. De residual load geeft daarmee weer hoeveel elektriciteit met centrales moet worden gemaakt.
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Investeringsvoorwaarden en CAPEX
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Berenschot valideert de invloed van de financieringsvoorwaarden op de
CAPEX-lasten van O-PAC
Om een uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van
de business case van O-PAC, moeten de inkomsten (vorige
hoofdstuk) worden geplaatst in het licht van de kosten. Deze
staan eveneens in het proefschrift beschreven:
- CAPEX; De bouw van O-PAC vraagt om grote investeringen,
onder meer in ondergrondse constructies. In het proefschrift
zijn deze geraamd op 1,8 miljard euro (zie detaillering in
bijlage 2). In het proefschrift worden deze vertaald in
jaarlijkse CAPEX-lasten van 78,4 m€ per jaar.
- OPEX; Het proefschrift houdt rekening met een jaarlijkse
kostenpost van 19,8 m€ voor onderhoud en beheer (O&M) 1,1% van de investeringen. In het proefschrift wordt dit
afgezet tegen de OPEX van “pumped hydro systems” – deze
ligt tussen de 1% en 3% van de investeringen. Opgemerkt
wordt dat de economy of scale voor relatief lage
onderhoudskosten zorgt.

*zie bijlage 2 Investeringskosten

Scope van deze validatie
De reikwijdte van deze studie was gericht op de inkomsten van
O-PAC. Vanwege het beperkte budget is geen separate
validatie van de kostenkant gedaan.
Voor de businesscase zijn de voorhanden gegevens uit het
proefschrift overgenomen, “as is”. De uitspraken over de
businesscase in dit rapport zijn derhalve afhankelijk van de
juistheid van het proefschrift op dit vlak.
Berenschot heeft wel een validatie gedaan op de invloed van
de investeringsvoorwaarden op de berekende CAPEX-lasten.
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De CAPEX-lasten zijn sterk afhankelijk van de aangenomen financieringsvoorwaarden
CAPEX-lasten: een analogie met een hypotheek
De samenhang tussen CAPEX-lasten en financieringsvoorwaarden laten zich goed uitleggen in een analogie met de
maandelijkse lasten voor een hypotheek. De maandelijkse
lasten van een hypotheek hangen namelijk af van twee
aspecten:
- Hoogte van de investering; Voor een duurder huis moet
immers meer geld geleend worden, en zodoende worden
de maandelijkse lasten hoger. In de analogie met O-PAC
gaat dit over de investeringskosten van 1,8 miljard euro, als
eerder genoemd.
- Financieringsvoorwaarden; De hoogte van de maandelijkse
lasten hangen daarnaast ook af van de rente en looptijd van
de hypotheek. In de analogie gaat het hierbij om
respectievelijk de weighted average cost of capital (WACC)
en de looptijd.

Waarom is de WACC belangrijk voor de business case?
De WACC is de rente die over deze investering moet
worden betaald, en bepaalt hiermee de jaarlijkse CAPEXlasten. De hoogte van de WACC hangt in de regel af van
hoe risicodragend de business case van een project is. Een
hogere WACC leidt tot hogere jaarlijkse kosten, zonder dat
extra investeringen worden gedaan, en vice versa.

Wat staat er in het proefschrift?
In het proefschrift is de WACC gebaseerd op een
financiering voor 2/3e via derde partijen en voor 1/3e via een
publiek-privaat samenwerkingsverband. Op basis hiervan
wordt uitgegaan van een WACC van 3,67%. Hiernaast wordt
uitgegaan van een levensduur van de installatie van 50 jaar.
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Een 2% hogere WACC leidt tot 35 m€ hogere jaarlijkse kosten

• Verkenningen op basis van bedrijfsmatig rendement: In het
energietransitiemodel van Quintel wordt, op basis van
verscheidene bronnen, gerekend met een marktconforme
WACC van 8-10%**. Daarnaast wordt 6% aangenomen voor
casussen van thermische energie uit oppervlaktewater***.
• Verkenningen op basis van maatschappelijk rendement: In
een antwoord op van kamervragen over PBL
doorrekeningen, wordt het volgende gesteld over de
uitgangspunten****: “Sinds 2009 geldt voor het berekenen van
de netto contante waarde van publieke investeringsprojecten
een reële risicogewogen discontovoet van 5½%. Als er sprake
is van onomkeerbare effecten, geldt een verlaagde reële
risicogewogen discontovoet van 4%.”

* Ministerie

M€250

CAPEX-lasten

Energieprojecten in de markt hebben op dit moment een
significant hogere WACC. Zo wordt bij de getijdencentrale
Brouwersdam gerekend met een WACC van 8,4%*. In
toekomstverkenningen variëren aannames over de WACC:

CAPEX bij verschillende WACC

M€200
M€150
€ 114 meur

M€100
M€50

€ 79,5 meur

€0%
Terugverdientijd 50 jaar

4%

8%

12%
WACC

Terugverdientijd 30 jaar

De aangenomen WACC is lager dan nu in de markt
waargenomen, wat leidt tot substantieel lagere kosten. De
aangenomen WACC is realistisch voor een maatschappelijke
investering.
De werkelijke WACC hangt af van hoe risicodragend de
business case van O-PAC is. Deze zal daarom sterk
samenhangen met hoeveel zekerheden de overheid biedt aan
opslagprojecten. Zo zorgt een ‘contract for differences’, zoals
de SDE+ is, voor zekerheid, waardoor tegen gunstiger
voorwaarden kan worden gefinancierd.

van Economische Zaken, november 2014, Presentatie
Getijdencentrale Brouwersdam
** Quintel, 2018, kostenexport uit het energietransitiemodel
*** Rom3D, Inenergie, 2018, Energie uit oppervlaktewater, Fase 1 GIS Analyse
**** Tweede Kamer van der Staten-Generaal, 2015, brief van de Minister
van Financiën; Waardering van risico’s bij publieke investeringsprojecten
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Vergelijking met groene waterstof
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O-PAC is vergeleken met groene waterstof om de rol van O-PAC beter in kaart
te brengen
Waarom een vergelijking tussen groene waterstof en O-PAC?

Wat kunnen we (niet) leren uit deze exercitie?

Behalve een bedrijfsmatige business case kan O-PAC bijdragen
aan de stabiliteit van het energiesysteem. Door het balanceren
van vraag en aanbod, kan het een ‘enabler’ van groene
productie van elektriciteit zijn en de waarde van duurzame
productie vergroten.

Deze vergelijking kan aantonen of O-PAC groene waterstof
zou kunnen verdringen als optie. Echter, om aan te tonen of
O-PAC in de markt waarschijnlijk is, moet een vergelijking met
álle bronnen van flexibiliteit worden gedaan. Dit reikt te ver
voor deze validatie.
Met het oog op bovenstaande, kan het volgende
waardeoordeel worden gehangen aan de uitkomsten van de
vergelijking:
• Als O-PAC is voordeliger dan groene waterstof, is het een
optie voor de voorziening van kortcyclische flexibiliteit. Het
zal daarbij wel moeten concurreren met andere bronnen van
flexibiliteit, wat ook geldt voor alle andere bronnen. Groene
waterstof is nog steeds belangrijk voor langcyclische
flexibiliteit – iets waar O-PAC zich mogelijk ook in kan
mengen, afhankelijk van het positieve verschil in rentabiliteit.
• Als O-PAC minder voordelig is dan groene waterstof, is een
rol voor O-PAC is minder waarschijnlijk dan waterstof voor
de voorziening van kortcyclische flexibiliteit.

Ondanks het ontbreken van een positieve business case op dit
moment, is groene waterstof daarom wijd geaccepteerd als
flexibiliteitsoplossing. Zo wordt in het kader van het
klimaatakkoord 3 á 4 GW elektrolyse in 2030 geambieerd, en
neemt groene waterstof een rol in bij vooraanstaande
scenarioanalyses van Gasunie, KIVI, NvdT en Urgenda.
O-PAC zou hier een alternatief voor kunnen zijn, mits het beter
scoort op het gebied van kosten en/of efficiëntie.
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Waterstof en O-PAC worden vergeleken in termen van LCOS en de
energetische efficiëntie
Om O-PAC en groene waterstof te kunnen vergelijken is
gekeken naar de economie, uitgedrukt in de levelized costs of
storage (LCOS*), en efficiëntie, uitgedrukt als round-trip
efficiëntie**. Voor groene waterstof is rekening gehouden met
een beperkte kostenreductie tot 2030.

O-PAC

Om vergelijkbaarheid te waarborgen is gekeken naar een
soortgelijke marktsituatie als de O-PAC berekeningen in H3,
namelijk het benutten van lage prijzen door momentane
overschotten. Een marktsituatie voor waterstof met meer
draaiuren, bijvoorbeeld door toegewijde windmolens aan te
sluiten, kan zorgen voor meer draaiuren en hierdoor lagere
kosten.

Groene waterstof
Verlies: 34%

Vermogen: 1400 MW
Capaciteit: 8400 MWh
Draaiuren pompen: 1902
Draaiuren turbine: 1450
Round-trip efficiëntie: 80%

Elektrolyse
Elektriciteit
19.000 MWh

Size: 10 MW
Efficiëntie: 66%
Draaiuren: 1902

Verlies: 40%

Verlies: 9%

Opslag in
zoutcaverne
Size: 11,5 GWh
Waterstof
12.500 MWh Efficiëntie: 91%

Waterstofcentrale
Waterstof
11.500 MWh

Size: 4,7 MW
Efficiëntie: 60%
Draaiuren: 1450

* De levelised costs of storage is het totaal van kosten voor de opslag gedeeld door de geleverde elektriciteit.
** De round-trip efficiëntie is het product van efficiency bij laden, ontladen en overige verliezen

Elektriciteit
6.850 MWh
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In vergelijking met waterstof is O-PAC een fors meer rendabele en efficiëntere
oplossing voor het benutten aan kortcyclische momentane overschotten
Kosten waterstof
als flexibiliteitsoptie
€140

132

LCOS [€/MWh/jaar]

€120
€100
€80
€60
€40
€20
€Kosten waterstofturbine
Kosten opslag in ondergronds
zoutcavernes
Kosten productie

O-PAC is energetisch efficiënter dan groene waterstofproductie
• De round-trip efficiëntie voor waterstof is ca. 36%. Dit is significant lager dan bij O-PAC (70 - 85%).
• Doordat er minder energie verloren gaat, is er minder duurzame elektriciteitsproductie nodig. Dit
vertaalt zich in minder beslag op de benodigde fysieke ruimte, zoals door zonne- en windparken.
O-PAC is voordeliger dan groene waterstof in kortcyclische opslag
• Bij een productie van 3 TWh, conform de waardering in de eerste sectie, is de LCOS van O-PAC 41
€/MWh. In een vergelijkbare situatie zijn de LCOS voor groene waterstof bijna 3x zo hoog (132
€/MWh).
• De extra verliezen aan elektriciteit zijn nog niet gekwantificeerd. Dit maakt de casus voor O-PAC
relatief nog sterker.
• De LCOS is gevoelig voor de draaiuren; bij een productie van 1 TWh in plaats van 3 TWh verhogen
de LCOS van O-PAC naar bijna 100 €/MWh. Een proportionele verhoging is te verwachten bij
groene waterstof.
Al met al is O-PAC voordeliger dan groene waterstof in deze kortcyclische marktsituatie, en gaat
hierbij ook veel minder (duurzame) energie verloren.
Als eerder genoemd sluiten ze elkaar hiermee niet uit: voor kortcyclische opslag is O-PAC goedkoper
en efficiënter, maar groene waterstof lijkt beter gesitueerd als midden of langcyclisch opslagmedium,
als men de roundtrip verliezen accepteert.
Een ander verschil is, dat realisatie van O-PAC al voor 2030 mogelijk is met substantieel potentieel.
Van groene waterstof wordt substantiele ingroei pas na 2030 verwacht; en dan wel in grote omvang.
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5

Conclusie

Openbaar 24

Uitgaande van een maatschappelijke rendementseis (WACC van 4%) kan de
businesscase van O-PAC in 2030 (nagenoeg) kostendekkend zijn
Wat zijn de verwachte inkomsten voor O-PAC in 2030?
Op basis van de gemodelleerde elektriciteitsmarktprijzen in
2030, zijn de inkomsten van O-PAC uit de spotmarkt jaarlijks
circa 90 M€ per jaar, in 2030, met de volgende opmerkingen:
• De groei na 2030 van intermitterende vraag en aanbod
(elektrificatie en duurzame bronnen)(*) geeft opwaarts
perspectief (nog niet berekend in de beperkte studie-scope).
• De inkomsten zijn nog afhankelijk (op- of neerwaarts) van
het karakter van extreme prijzen door overschotten
duurzame elektriciteit, en vraagoverschotten bij wegvallen
daarvan. De hoogte van de prijzen in zulke uren heeft snel
een groot effect op de waarde van O-PAC, ook bij een
beperkt aantal uren. Deze extremen zijn moeilijk te
voorspellen omdat ze, naast technische aspecten, ook
afhankelijk zijn van politieke en juridische aspecten. Zie bijv.
de ontwikkelingen rondom compensatie voor negatieve
elektriciteitsprijzen in Duitsland.
• O-PAC kan additionele inkomsten krijgen door ook te
acteren op de balanceringsmarkt. De ervaring met andere
flexibele assets leert dat dit kleinere maar wel substantiele
additionale inkomsten kunnen zijn. Dezelfde O-PAC
installatie kan op beide markten acteren.
* Bron:

Is de businesscase voor O-PAC kostendekkend in 2030?
Bij de geraamde inkomsten op de spotmarkt (90 miljoen) plus
het extra (kleinere) potentieel op de balanceringsmarkt lijkt de
businesscase tegen de maatschappelijke rendementscriteria
(WACC 4%, kosten 100 miljoen/jaar) nagenoeg kostendekkend.
Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
• WACC van 4%: dit is een maatschappelijk rendement en
lager dan thans in de markt gebruikelijk is. De werkelijke
WACC zal onder meer afhangen van de hoeveelheid
zekerheid die de overheid biedt aan opslagprojecten.
• Evenals O-PAC zelf, kunnen andere flexibiliteitsbronnen
ook een dempend effect hebben op de volatiliteit van
elektriciteitsprijzen. De huidige calculaties houden al
impliciet rekening met beperkte flexibiliteit die leidt tot
demping van extreme prijzen. In werkelijkheid kan er
mogelijk nog meer flexibiliteit in de markt komen, maar
mogelijk ook nog extra behoefte daaraan.

We zijn hierbij uitgegaan van Nederland in 2030. Het is
denkbaar dat O-PAC net over de grens meerwaarde heeft, door
andere marktomstandigheden daar, of door ook te acteren op
bijv. de markt voor redispatch in Duitsland.

Berenschot, Richting 2050: systeemkeuzes en afhankelijkheden in de energietransitie, 28 mei 2018, i.o.v. EZK
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Uitgaande van een maatschappelijke rendementseis (WACC van 4%) kan de
businesscase van O-PAC in 2030 (nagenoeg) kostendekkend zijn
Hoe is O-PAC te vergelijken met groene waterstof, een veel
voorgestelde andere vorm van flexibiliteit?
In vergelijking met groene waterstof komt O-PAC positief naar
voren; de levelised costs of storage zijn lager en er zijn
significant minder energieverliezen. Dit betekent dat er met
een opslag in de vorm van O-PAC relatief minder windparken
nodig zijn dan met vergelijkbare opslag in waterstof.
Conclusie
Uitgaande van een maatschappelijke rendementseis (WACC
van 4%) kan de businesscase van O-PAC in 2030 (nagenoeg)
kostendekkend zijn. Op basis daarvan kan O-PAC dus een
mogelijke rol vervullen in het Nederlandse energiesysteem. OPAC zal daarbij wel moeten concurreren met andere bronnen
van flexibiliteit, maar dat geldt ook voor alle andere opties.
Als er een programma komt om demonstraties van opslag te
ondersteunen, zou O-PAC hierin zeker serieuze overweging
verdienen. Immers voldoet deze technologie aan het criterium
van kostendekkend zijn in 2030 tegen nutscriteria – iets waar
lang niet alle opslag technologieën aan voldoen.
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Bijlage 1
Validatie methodiek met APX 2017 en prijsduurcurve Frontier
Economics
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De methodiek voor het valideren van de waarde van O-PAC bestaat uit 4 fases
Stappen

Methode

1

Ontwikkelen dynamisch prijsmodel

- Invoeren energiescenario (elektriciteitsvraag) in het
energietransitiemodel (ETM) van Quintel
- Opstellen prijsscenario’s in KyPF model van KYOS
- Valideren van deze methodiek door het jaar 2017 te
modelleren en te vergelijken met werkelijke APX-prijzen

2

Selectie van waarderingsmodel O-PAC

- Vergelijken van waarderingsmodel met drempelwaarde
met zoekalgoritme van KYOS en selectie van 1 model
- Vergelijken van uitkomsten waarderingsmodel van
modelresultaten uit stap 1 en APX 2017 data
- Selectie van basisuitgangspunten voor prijsscenario

3 Modelleren uurlijkse elektriciteitsprijzen in 2030
Beschreven in hoofdrapportage

- Voorspellen elektriciteitsprijzen 2030 met methodiek uit
stap 1
- Vergelijking prijsreeksen scenario 2030 met Frontier
Economics prijzen

4 Opbrengsten berekenen van O-PAC op basis van 2030
elektriciteitsprijzen en vergelijken met proefschrift
Beschreven in hoofdrapportage

- Waarderen van O-PAC met waarderingsmodel uit stap 2
- Vergelijking van resultaten uit de waardering met
resultaten uit proefschrift Jan Huynen
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1

2 modellen worden gebruikt om prijscurves voor 2030 te modelleren: het ETM
en KYOS model
Opstellen energiescenario in ETM

Opstellen prijsscenario KYOS model

• Het energiescenario geeft aan hoe de vraag en aanbod van
energie zich ontwikkelen. Concrete output is het uurlijkse
vraagpatroon naar elektriciteit en de opgestelde
vermogens aan elektriciteitsproductie (zowel
elektriciteitscentrales als duurzaam).
• Dit scenario is gemodelleerd binnen het
Energietransitiemodel (ETM) van Quintel. Onder andere
door de manier waarop interconnectie is gemodelleerd, zijn
de elektriciteitsprijzen uit het ETM ongeschikt voor deze
studie.
• Binnen deze studie wordt gebruik gemaakt van reeds
ontwikkelde scenario’s. Voor 2030 wordt een reeds door
Berenschot opgesteld energiescenario gebruikt: het 49%scenario van PBL*.

• Vanuit dit energiescenario worden middels KyPF van KYOS
uurlijkse prijzen voor elektriciteit ontwikkeld, behorend bij
het energiescenario uit het ETM.
• Hiertoe wordt de vraag en alle centrales in de Nederlandse
markt gesimuleerd, conform de output van het
energiescenario. O-PAC wordt hierbinnen als centrale
toegevoegd. Hiernaast worden de markten en
interconnectie met Duitsland, België en Frankrijk
gemodelleerd.
• Productiepatronen voor duurzame energie worden van
KyPF overgenomen en geschaald met het vermogen uit het
energiescenario. Deze wordt niet uit het ETM overgenomen
om gelijktijdige duurzame productie in Nederland en
buitenland te simuleren.

*Afkomstig uit de studie “Richting 2050: systeemkeuzes en afhankelijkheden in de energietransitie”
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De methodiek voor elektriciteitsprijzen maken wordt gevalideerd door
werkelijke APX 2017 waardes te vergelijken met gemodelleerde waardes
Doel: Bepalen of de hiervoor beschreven methodiek
realistische waarden geeft
Methode: De elektriciteitsprijzen voor 2017 zijn gemodelleerd
met het ETM en KYOS, en deze zijn vergeleken met de
werkelijke APX prijzen in 2017.
Bevindingen:
• Over het algemeen lijken de prijzen op de werkelijke APXprijzen.
• De lage prijzen worden onderschat in dit prijsscenario. Het is
een bekend fenomeen dat deze lage prijzen moeilijk te
modelleren zijn in een fundamenteel prijsmodel, omdat
deze mede voortkomen uit blokbiedingen op de
energiebeurs en economisch irrationele biedingen.
• Om hiervoor te corrigeren is geprobeerd de WKK’s minder
flexibel te maken (must-run). Hiervoor zijn twee methoden
geprobeerd. Het verplicht laten draaien op momenten van
warmtevraag leidde niet tot extra lage prijzen, en is
zodoende niet verder beschouwd. Het base-load verplicht
laten draaien leidde wél tot meer lage prijzen, maar ook tot
een grotere overschatting van de hoeveelheid hoge prijzen.

Prijsduurcurves 2017 - APX vs. gemodelleerd
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2

Om de inkomsten van O-PAC te modelleren zijn er 2 strategieën getest: (1)
waarderen op basis van drempelwaardes of (2) een KYOS algoritme
• Doel: De slimste waarderingsmethode moet gekozen worden om optimale en valide inkomsten voor O-PAC te modelleren voor
2030
• Methode: Vanuit het prijsscenario worden de inkomsten voor het O-PAC systeem gemodelleerd, door selectie van de uren waarop
O-PAC elektriciteit opwekt en verbruikt. Hierbij zijn twee waarderingsmethoden geprobeerd: een waarderingsmodel op basis van
een drempelwaarde, en een algoritme van KYOS.

1. Drempelwaarde
In deze strategie wordt geladen op de laagste prijzen onder
een bepaalde drempelprijs en ontladen op de hoogste
prijzen boven de drempelprijs. Dit is een relatief simpele,
goed uitlegbare strategie.

2. KYOS waarderingsmodel
KYOS heeft een ander algoritme dat de selectieve
opwek/verbruik uren optimaliseert.

Beide strategieën houden rekening met de maximale capaciteit van de opslag. Daarnaast gaan ze ervan uit dat het prijsprofiel
voor het jaar bekend is, dus dat de markt perfect te voorspellen is. Dit lijkt redelijk, gezien de goede voorspelbaarheid van de
markt.
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Het zoekalgoritme van KYOS zonder additionele must-run WKK geeft de beste
simulatie voor de waarde van O-PAC, en wordt gebruikt voor 2030
Doel: Selecteren van waarderingsmethodiek
Methode: Waarderen van de prijsprofielen voor 2017 in stap 1,
gemodelleerd met het ETM en KYOS, en deze zijn vergeleken
met de werkelijke APX prijzen in 2017.
Bevindingen: Voor de waardering is de waarderingsmethode
van KYOS gebruikt, omdat deze slimmer uren selecteert en
daarmee meer waarde genereert. Uit de waardering volgt dat
het toevoegen van must-run een overschatting van de
waarde van O-PAC geeft tegenover de werkelijke APX prijzen,
terwijl zonder extra must-run dit een realistische waarde geeft.
Conclusies:
• Voor de modellering in 2030 wordt uitgegaan van de
beschreven prijsreeksmethodiek zonder dat hier
warmtekrachtkoppelingen additionele must-run moeten
draaien.
• Voor de waarderingsmethode wordt uitgegaan van het
KYOS waarderingsalgoritme.

Vergelijking waarderingsmodel KYOS en
drempelwaarde
Jaarlijkse opbrengsten
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De uurlijkse elektriciteitsprijzen die volgen uit het PBL-scenario zijn lager en
volatieler dan die van Frontier Economics

Prijsduurcurve. De prijsduurcurve is een representatie van de
elektriciteitsprijzen in een jaar, waarbij de elektriciteitsprijzen
aflopend in hoogte gesorteerd staan. Zo staat het duurste uur
uiterst links en het goedkoopste uur uiterst rechts.
* Bron:

Prijsduurcurve
Grafiektitel2030
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• Doel: Valideren uurlijkse prijzen voor 2030 uit het dynamisch
prijsmodel met uitkomsten van Frontier Economics*
• Bevindingen:
De prijzen van Frontier Economics zijn, op de grootste
extremen na, zeer vergelijkbaar. Dit wijst erop dat het
prijsmodel van het 49% scenario leidt tot een hogere
opbrengst voor opslag. Vooral de goedkoopste uren bevatten
over het algemeen significant lagere prijzen. Dit is mogelijk te
verklaren door de hogere veronderstelde productie uit
intermitterende bronnen in het 49% scenario:
- Het 49% scenario gaat uit van 35 GW zon, 12,4 GW wind op
zee en 6,4 GW wind op land;
- Frontier Economics gaat uit van 8 GW zon, 8 GW wind op
zee en 6 GW wind op land.
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Bijlage 2
Investeringskosten
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Bijlage 2

Investeringskosten uit proefschrift
O-PAC Construction Costs

Miljoen euro

Shafts

247

Shaft installations

101

Subterranean spaces (e.g. cooling and
ventilation)

82

Civil engineering works

709

Machinery

324

Electrical installations

52

Above-ground construction

37

Unforeseen construction costs (15%)

233

Total

1,785
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