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Te weinig netcapaciteit in Groningen en
Drenthe voor alle geplande zonneparken
Arbeidsmarkt dreigt probleem te
worden bij energietransitie
Dalende CO2-uitstoot in rijke landen is
slechts papieren werkelijkheid
Klokken lopen achter door internationale ruzie
Laadpaal slurpt stroom uit Volkswagen-accu
ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST
DRAAIT ROLLEN OM
Flexibiliteit sluitstuk voor energietransitie

Centrale vraag

Hoe ontwerpen en managen we het
veranderende energiesysteem
Kennisroadmap voor waarin kennis, tools, concepten, afwegingskaders ….
ontwikkeld worden om deze vraag in te vullen

Energiesysteem

Hoe ontwerpen en
managen?

Scope van deze roadmap!

Tijdens transitie

Wat is hier voor nodig?

Betrouwbaar,
veilig, betaalbaar

Acceptatie

Welke Kennis
Tools
Concepten
Afwegingskaders
…

Onderdeel van de KIA Systeemintegratie, ten behoeve van (de uitkomsten van) de klimaattafels

De kennisroadmap is gebaseerd op discussie met
sectorpartijen
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Deze legt daarmee een goede en gedragen basis voor de KIA Systeemintegratie. Deze roadmap is niet bedoeld als “in
beton gegoten”. Bij de invulling van de KIA is ruimte voor relevante toevoegingen vanuit deelnemende partijen.

Management energiesysteem =
Management van systeemgrenzen
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Het Energiesysteem is een “system of systems”
Verkoop energie

Balancering

Intermittance

Balans vs.
capaciteit

Geen congestie

Comfort vs.
piekbelasting

Comfort

Management van het energiesysteem is het management
van de samenwerking tussen deelsystemen op de
grensvlakken.
Tussen deelsystemen bestaan afhankelijkheden.
De energietransitie brengt veranderingen in deelsystemen
die deze afhankelijkheden onder spanning zullen zetten.
Dit vergt interactie, afstemming, besluiten en maatregelen
aan weerzijden van deze grensvlakken.

Het Huidige energiesysteem zal tegen grenzen
aanlopen
Huidige energiesysteem

Traditionele maatstaven
Huidige energiesysteem is stabiel, betaalbaar,
veilig en geaccepteerd
Huidige rolverdeling, mechanismes, sturing
werken goed

Toekomstige energiesysteem

Traditionele maatstaven + CO2-neutraal +
duurzaam
Huidige systeem is niet meer
vanzelfsprekend stabiel, betaalbaar, veilig en
acceptabel
In eerste instantie zullen huidige spelers
tegen grenzen aanlopen.

Issues!

Combinaties van deze issues leiden tot
systeemknelpunten
Knelpunt
Verandering in
het
energiesysteem

Issue voor
individuele partij

Oplossing zonder
nieuwe issues

Oplossing die
leidt tot nieuwe
issues

Nieuwe issue
voorNieuwe
andereissues
partij
Nieuwe issues

Trends leiden tot issues
Toename
warmtenetten

Andere
brandstof voor
mobiliteit

Elektrisch
vervoer
Decentrale
opwekking

Flexibiliteit
tegen congestie

Intelligente
laadinfrastruct
uur

Meer duurzame
energie
opwekking

Flexibiliteit
krijgt waarde

Waterstof als
energiedrager

Onduidelijkheid
E-vervoer

Onduidelijkheid
E-vervoer
Elektrisch
vervoer

Andere gassen
in het
energiesysteem

Lokale regie
voor keuze
opwekkers

Minder aardgas

Meer (rest-)
warmtebronnen

Betaalbaarheid gasvoorziening

Klantinteractie niet
ingericht

Minder
omzet
leverancier

Sturing op CO2reductie
Elektrificatie

Hoge
infrakosten

Onzekerheid

Ruimtelijke
inpassing

Mondige en
wijze burger

Fossiel
verdwijnt
Digitalisering

Meer
congestie

Leveringszekerheid

Nietpassende
regels

Nietpassende
regels
Rollen/
verantwoor
delijkheid

Onzeker
aanbod

Acceptatie

Privacy

Geloof >
feiten

Lagere CO2
Hogere
kosten

Verkeerde
incentives

Beheer
fossiel

Aansturing
flex, hoe?

Onbekende
afhankelijkheden

Onbekende
afhankelijkheden

Missende
business
case

Systeemknelpunten
Een aantal van de issues uit de vorige slides zijn niet oplosbaar zonder impact op andere partijen.
Dit zijn systeemknelpunten. Daarnaast zijn er een aantal overkoepelende knelpunten geïdentificeerd.
Knelpunten die
voortkomen uit issues
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Thema’s en kennisvragen
De vragen die beantwoord moeten worden om de knelpunten aan te pakken zijn geclusterd in 8 thema’s
Keuze energiedrager

Welke energiedrager zetten we waarvoor in?
Hoe komen we tot overall de beste keuzes? (Exergie)

Waar komt de energie van de gekozen energiedragers
vandaan?

Bestendig investeren

Hoe houden we investering en risico in evenwicht?
Hoe kan de risicovolle periode overbrugd worden?
Hoe zorgen we ervoor dat beslissingen bestendig zijn (los van politiek)?
Hoe komen we tot een haalbare business case voor alle relevante partijen?
Hoe regelen we de financiering rond bestendig investeren?

Hoe zorgen we voor duurzame keuzes of tijdelijke no-regret keuzes?
Hoe zorgen we voor gelijk oplopen vraag en aanbodontwikkelingen?
Hoe regelen we de governance?
Welke mandaten zijn nodig voor welke partijen?
Welke regelgeving is nodig ten aanzien van beleid en (lokale) keuzes?

Samen beslissen

Hoe stemmen we op verschillende schaalniveaus beleid en lokale keuzes
met elkaar af?
Hoe brengen we onderling afhankelijke lokale en individuele afwegingen bij
elkaar?
Hoe zorgen we voor herhaalbare en opschaalbare lokale oplossingen?

Hoe komen we tot een haalbare business case voor alle relevante partijen?
Welke governance is nodig rondom gezamenlijk besluiten?
Welke informatie is nodig voor het globale besluitvormingsproces?
Hoe zorgen we voor NL/EU regelgeving en harmonisatie?
Hoe regelen we de verdeling van kosten en baten?

Hoe ontwerpen we onze infrastructuur optimaal, stabiel, betaalbaar, tijdig?
Welke regelgeving en governance is nodig t.a.v. infrastructuur?

Hoe regelen we 50Hz frequentie?
Hoe wordt de financiering ingericht voor elektrische infrastructuur?

Hoe zorgen we ervoor dat volatiliteit in aanbod
en beschikbare flexibiliteit in balans zijn?
Hoe bepalen we flexibiliteit beschikbaar/nodig.
Welke keuzes moeten we hier nog maken?

Hoe kan dit geoperationaliseerd worden?
Welke governance is nodig rond flexibiliteit?
Welke regelgeving is nodig t.a.v. flexibiliteit?

Hoe zetten we de gasinfra in en wat is hier voor nodig?
Welke nieuwe infrastructuur is nodig (H2/HVO/warmte/…)
Hoe wordt de financiering ingericht voor gas- en andere infrastructuur?

Welke governance is nodig voor gas- en andere infrastructuur?
Welke regelgeving is nodig voor de toekomstige inzet van
gasinfrastructuur?

Welke zaken kunnen/moeten via marktmechanismen
geregeld worden op welke tijdschaal?
Welke marktmechanismes zijn nodig?

Welke governance is nodig rond markten?
Welke regelgeving is nodig t.a.v. marktmechanismes?

Welke informatievoorziening is voor welk doel nodig?
Hoe richten we dit in?
Hoe garanderen we de cyberveiligheid van het energiesysteem?

Welke governance is nodig rondom digitalisering?
Welke regelgeving is nodig t.a.v. informatievoorziening?

Infrastructuur:elektrisch

Flexibiliteit

Infrastructuur: algemeen

Markt-mechanismen

Digitalisering

Thema’s en te ontwikkelen
resultaten

Drie soorten activiteiten voor drie soorten
vraagstukken
Activiteiten rond transitieprincipes (geel): Dit zijn activiteiten die vanuit een holistische en/of “green field” gedachte basisprincipes ten
aanzien van het energiesysteem en de energietransitie uitwerken. De uitkomsten van deze activiteiten zijn typisch van invloed op veel andere
vraagstukken en keuzes in het energiesysteem en/of leveren verhelderende nieuwe inzichten op.

Acute vraag (rood): Dit zijn activiteiten die specifieke vragen die op dit moment leven onder stakeholders rond een bepaald onderwerp
adresseren en waarbij door de stakeholders gezamenlijk naar een antwoord wordt gezocht. De uitkomsten van deze activiteiten zijn typisch
direct toepasbaar en toetsbaar in pilots/experimenten.

Experiment (grijs): In experimentele activiteiten wordt proefondervindelijk gezocht naar antwoorden op (acute) vragen die niet eenvoudig
zijn te adresseren door bijvoorbeeld theoretisch onderzoek of simulatie - zoeken naar oplossingen door het gewoon te doen. Daarnaast
kunnen in experimentele activiteiten (deel)oplossingen die in eerdere activiteiten zijn ontwikkeld geïntegreerd en in de praktijk getoetst
worden (praktijkproef). Ten slotte kan een experimenteel initiatief gebruikt worden om oplossingen uit te proberen die in het huidige
energiesysteem niet uitgeprobeerd kunnen worden (vanwege bijvoorbeeld regelgeving of technische obstakels).

Soorten activiteiten
veranderen
in de loop van de tijd

Acute Vragen:
Geven op korte termijn
inzicht in specifieke
vraagstukken

Leidende
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integralere
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grotere omvang

Geintegreerde
proeven
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Uitproberen in
Experimenten

Korte termijn

Experimenten

Middellange termijn

Lange termijn

Acute Vragen

Acute vragen leiden tot
experimenten
en experimenten leidt tot
nieuwe acute vraag

Verdeling van vraagstukken

Impact

Transitieprincipes:
De basis voor keuzes
energiesysteem

Transitieprincipes

Nieuwe
energiesysteem in
de praktijk

Korte termijn

Middellange termijn

Lange termijn

Thema Keuze Energiedrager
Voor een CO2-neutraal energiesysteem is een transitie naar nieuwe energiedragers van essentieel belang. De mogelijkheden voor CO2-neutrale energiedragers zijn
elektriciteit, moleculen en warmte. Voor een CO2-neutrale energiedrager is het nodig dat er voldoende CO2-neutrale energieproductie is.

Te adresseren

Te ontwikkelen

Een CO2-neutraal energiesysteem gaat uit van andere energiedragers dan in het
huidige systeem. Er is onduidelijkheid over beleid en welke duurzame
energiedragers het best gekozen kunnen worden voor welke toepassingen.
De keuze van energiedrager heeft impact op (het realiseren van) infrastructuur,
energieproductie en eindgebruik. Daarnaast zijn er gevolgen voor de verschillende
deelsystemen binnen het energiesysteem. De keuze van energiedragers vereist
een integrale afweging.
Keuzes voor energiedragers op lokaal niveau kunnen leiden tot sub-optimalisatie
en bottlenecks terwijl het maken van globale keuzes die het hele systeem
optimaliseren de transitie vertragen.
Om genoeg CO2-neutrale energie te realiseren moet de duurzame
energieproductie worden versneld. Met de huidige versnippering, lokale initiatieven,
inspraakprocedures verloopt dit niet snel genoeg.
Om het systeem betrouwbaar te houden bij een groter aandeel duurzame
energieproductie is lange termijn opslag nodig.
Het integreren van nieuwe energiedragers in het energiesysteem vereist conversie
technologie en aanpassing van regelgeving.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar

Integrale analyse/toekomstbeeld/roadmap als input voor beleid t.a.v. de inzet van welke
energiedrager voor welke toepassing om het CO2-neutrale energiesysteem te realiseren.
Rekening houdend met de impact van keuzes op verschillende deelsystemen, op (het
realiseren van) infrastructuur, energieproductie en eindgebruik, met inachtneming van
ontwikkelingen in Europa/omliggende landen.
Hybridiseringsstrategie voor het bepalen van de optimale wijze om het fossiele
energiesysteem via gemengd fossiel/duurzaam stapsgewijs te veranderen naar duurzaam.
Energiedrager-kiezer die op verschillende schaalniveaus afwegingskaders biedt voor het
maken keuzes t.a.v. energiedragers. De energiedrager-kiezer optimaliseert op basis de
combinatie van de lokale situatie én het integrale toekomstbeeld en verandert conform
roadmap.
Nationale programma’s grootschalige duurzame opwek op basis van integrale en
nationale afweging voor grootschalige opwek, bijbehorende marktmechanismen en wet- en
regelgeving. Deze programma’s versnellen de duurzame energieproductie.
Nationale programma’s grootschalige opslag en conversie op basis van integrale en
nationale afweging voor grootschalige opslag en conversie. Deze programma’s geven
invulling aan het toekomstbeeld voor energiedragers door in te spelen op behoefte aan
lange termijn opslag en conversie tussen energiedragers.

4-8 jaar

Keuze energiedragers
Hybridiseringsstrategie
Energiedrager-kiezer
Grootschalige opwek
Grootschalige opslag
Grootschalige conversie

>8 jaar

TSO’s
DSO’s
Energieleveranciers
Producenten
Installateurs
Technologie leveranciers
Consumenten
Industrie

Overheid (lokaal, regionaal en landelijk)
Programma Verantwoordelijken

Thema Samen Beslissen
Keuzes in het energiesysteem zijn lastig omdat het een complex systeem betreft (system of systems) waarbij keuzes die goed lijken op de ene plek of voor
de ene partij aanzienlijke negatieve gevolgen kunnen hebben op de andere plek of voor de andere partij. Dit thema maakt samen beslissen mogelijk.

Te adresseren

Te ontwikkelen

Er is geen heldere governance/mandaatstructuur waardoor niemand kan
besluiten voor een bepaalde richting of keuze.
Lokale en individuele afwegingen van actoren zijn onderling afhankelijk, een
besluit dat voor de ene actor positief is kan voor de andere negatief uitvallen.
Besluiten worden vaak genomen vanuit een enkel perspectief (economisch,
technisch, sociaal) terwijl meerdere perspectieven relevant zijn.
Beleid wordt top-down opgesteld, terwijl veel besluiten bottom-up genomen
worden. Beleid en praktijk zijn daarmee niet automatisch met elkaar in lijn.
Onzekerheid over en onbekendheid met het uiteindelijke energiesysteem
belemmert het nemen van weloverwogen doelgerichte beslissingen om stappen te
maken in de transitie c.q. om beslissingen te nemen die leiden tot een stabiel
systeem.
Het is voor partijen, burgers moeilijk om de (complexe, samenhangende)
consequenties van een besluit te overzien.
Beslissingen op landsniveau moeten in lijn zijn met beleid van andere landen en de
EU.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar
Energy Decision Room

Energy Decision Room voor inbrengen en ontwikkelen van interdisciplinaire kennis en best
practices om de lokale en regionale energietransitie te steunen.
Jip & Janneke vertaler met voorbeeldenboek en visualisaties om de complexiteit van
het energiesysteem en de consequenties van keuzes in heldere en begrijpelijke taal uit te
leggen zodat diverse investeerders keuzes durven maken.
Decision Support System dat inzicht geeft in wederzijdse afhankelijkheden en effecten
van maatregelen analyseert inclusief gevolgen voor andere partijen
Overkoepelend beleidskader waarin motivaties en belangen (bijv. kosten vs. Stabiliteit
vs. Duurzaamheid vs. Comfort vs. autonomie) tegen elkaar afgewogen worden en dat als
leidraad kan dienen voor beleidskeuzes
Integraal afwegingskader om keuzes op het ene schaalniveau af te wegen tegen en/of in
lijn te brengen met keuzes op andere schaalniveaus (internationaal/landelijk/regionaal/
lokaal/ individueel) vanuit verschillende perspectieven (economisch/sociaal/technisch).
Methodiek om samen tot afgewogen besluiten te komen die, ondanks de verschillende
belangen voor alle stakeholders acceptabel zijn en die vanuit de verschillende
schaalniveaus en perspectieven tot het gewenste effect leiden.

4-8 jaar
Energy Decision Room

J&J Vertaler
Methodiek samen beslissen
Decision Support System
Overkoepelend beleidskader
Integraal afwegingskader

>8 jaar

Lokale ecosystemen
Bewoners
Gemeentes
Provincies
Rijksoverheid
DSO's
TSO's
Financiers

Industrie/grootgebruikers
Producenten
Leveranciers
Investeerders
Woningcorporaties
..

Thema Bestendig Investeren
Om tot een duurzaam hybride energiesysteem te komen zijn aanzienlijke investeringen nodig die vanwege onduidelijkheid en verschillende belangen niet
vanzelf op gang komen. Dit thema ontwikkelt instrumenten om investeringen te stimuleren, bestendig te maken en om belemmeringen op te lossen.

Te ontwikkelen

Te adresseren
De transitie van het energiesysteem vraagt om investeringen in tijdelijke
oplossingen en no-regret-oplossingen. Deze oplossingen moeten bijdragen aan
de transitie, maar tegelijk ondanks hun tijdelijke aard leiden tot een zo efficiënt
mogelijk resultaat uit de benodigde investering.
Gewenste baten van benodigde investeringen komen niet altijd voldoende ten
goede aan de partij die hiervoor moet investeren, waardoor deze investering niet
vanzelfsprekend (of vanzelfsprekend niet) gedaan wordt. Dit vormt een
belemmering voor de transitie.
Onzekerheid over en onbekendheid met het uiteindelijke energiesysteem zorgen
voor risico’s die het doen van investeringen belemmert.
De keuzes in het energiesysteem ontstijgen het tijdsbestek van de politiek of zelfs
van generaties (vergelijk de deltawerken), terwijl de mandaatstructuur voor die
langere termijn op dit moment ontbreekt.
Businesscases voor optimale energie-oplossingen zijn nu financieel nog niet
haalbaar vanwege ontbreken van schaal, tempo en vanwege complexiteit.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar
Fingov energiesysteem

4-8 jaar
Integrale proef fin gov E.S.

Deltacomissaris energie
Samenwerkingsvormen
Collectieve buca principes
Kosten-baten-verdeler
Doelmatige subsidies

Scenario-gebaseerde ontwikkeling, schets en roadmap organisatie, financiering en
wetgeving rond het toekomstige energiesysteem. Beredeneerd vanuit het huidige systeem
én vanuit een denkbeeldige green field situatie.
Uitwerking van rol, taken en verantwoordelijkheden en instrumentarium van een
‘deltacommissaris energie’ met mandaat die integrale afweging maakt o.b.v. langere
termijn behoefte, los van de (tijdelijke) belangen van stakeholders en politiek.
Ontwikkelen en in de praktijk valideren van innovatieve samenwerkingsvormen die tot
andere marktwerking, participatie en schaalniveau van oplossing leiden. Met opties
voor waardering van flexibiliteit.
Ontwikkelen van principes en mechanismen voor collectieve businesscases om vanuit de
collectieve maatschappelijke afweging te investeren in plaats van op individuele basis om
investeringsprojecten met split incentives mogelijk te maken.
Rekeninstrument en methodiek waarmee lasten en baten evenredig verdeeld kunnen
worden over partijen en waarmee tot gezamenlijke afspraken gekomen kan worden.
Onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor subsidies die
verduurzaming stimuleren vanuit een integraal maatschappelijk belang zonder perverse
prikkels.

>8 jaar

DSO’s
TSO’s
Min Fin
Min EZ
Industrie
Provincie/gemeente
Energieproducenten
Energieleveranciers

Bewoners
Financiers
Investeerders

Thema Infrastructuur: Algemeen
Gebruik van aardgas zal drastisch verminderen. De warmtevraag dient anders ingevuld te worden. Daarvoor zal mogelijk nieuwe infrastructuur aangelegd
moeten worden. De bestaande gasinfrastructuur biedt kansen voor andere doeleinden dan transport van aardgas.

Te adresseren

Te ontwikkelen

Een aardgasloze samenleving betekent dat de huidige rol van aardgas voor
verwarming en als grondstof anders ingevuld moet worden (thema keuze
energiedrager). Het anders invullen van de warmtevraag vereist een aanpassing
van de infrastructuur en apparaten bij eindgebruikers. Dit leidt mogelijk ook tot
andere rollen voor de huidige infrastructuurbeheerders en/of ruimte voor
nieuwe partijen.
De kosten van de gasinfrastructuur worden thans gesocialiseerd over de
aangesloten klanten. Als de infrastructuur minder gebruikt wordt zullen deze kosten
gaan oplopen.
De bestaande gas infrastructuur biedt kansen voor transport van andere gassen
(bijvoorbeeld biogas/H2) en de lokale/nationale inzet opslag en conversie,
bijvoorbeeld voor het bieden van flexibiliteit. Deze toepassingen hebben impact op
de rest van het energiesysteem, de lokale inpassing en vergen technische
aanpassingen aan het netwerk en aanpassingen aan de regelgeving.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar

4-8 jaar

Governance netbeheer
Kostenverdeling infra

Pilot verdeling rol en kost

Alternatief gas in infra
Strategie Conversie&Opslag

Governance-model voor de rolverdeling, verantwoordelijkheden en rechten en plichten
voor netbeheer en systeembeheer waarmee netbeheer van bestaande en nieuwe
infrastructuur optimaal kan worden ingevuld in het nieuwe energiesysteem, en waarbij
nieuwe energiedragers, opslag en conversie en flexibiliteit optimaal benut kunnen worden.
Kostenverdeling voor de aanleg en onderhoud van de infrastructuur in het gehele
energiesysteem (elektra, gas en anders) op basis van bijvoorbeeld “ketenbeprijzing”,
waarbij het daadwerkelijke beslag op het energiesysteem in acht wordt genomen zodanig
dat het toekomstige energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar blijft voor
iedereen.
Studie en scenario’s voor het inpassen van alternatief gas in de bestaande
infrastructuur en de technische, economische en regulatorische haalbaarheid daarvan.
Hierbij wordt gekeken naar het potentieel en de waarde van alternatieve gassen in het
bestaande aardgasnet en wat de impact is voor netbeheerders, gebruikers en producenten.
Een strategie voor het inpassen van conversie en opslag in de gasinfrastructuur.
Hiermee wordt gekeken naar de meest kansrijke technologieën en de locatie waar deze het
beste toe te passen zijn. Er wordt een integrale afweging voor de impact op de rest van het
energiesysteem gemaakt.

Pilots alternatief gas + o&c

>8 jaar

TSO’s
DSO’s
Andere infrastructuurproviders (o.a. warmte)
Energieleveranciers
Producenten
Consumenten
Industrie
Overheid (lokaal, regionaal en landelijk)

Programma Verantwoordelijken
Aggregators
Opslag- en conversie-partijen
Bewoners

Thema Infrastructuur: Elektrisch
Elektrificatie van de energievraag en verduurzaming van het energieaanbod heeft grote impact op de elektrische infrastructuur. Technische innovaties,
slimmer gebruik van infrastructuur en maatschappelijke keuzes zijn nodig voor een infrastructuur die stabiel is, maar ook betaalbaar blijft.

Te adresseren

Te ontwikkelen

De elektrische infrastructuur wordt steeds meer het samenspel van lokale,
regionale en (inter)nationale deelsystemen. De transities op deze schaalniveaus
beïnvloeden elkaar. Voor keuzes ten aanzien van het ontwerp en de inrichting van
de elektrische infrastructuur zijn integrale afwegingen nodig die rekening houden
met onderlinge afhankelijkheden en gekozen transitiepaden.
Toenemende elektrificatie zorgt voor een wijzigend vraagpatroon en een variabel
aanbodpatroon. Dit zorgt voor een uitdaging om vraag en aanbod op alle
tijdschalen te matchen. Dit geldt zowel voor het balanceren van volumes als
voor het zorgen voor voldoende transport- en distributiecapaciteit. Deze
uitdagingen spelen op zowel het niveau van de regionale als de nationale
netbeheerder. Deze problematiek dient daarom gezamenlijk aangepakt te worden.
Elektrificatie vergt capaciteitsuitbreidingen in de infrastructuur die aanzienlijke
extra kosten moet zich mee brengen en aanzienlijke tijdsdruk vanwege
personeelstekort.
Het afnemende aandeel van traditionele centrales in de productie van elektriciteit
levert op termijn uitdagingen op voor de frequentiestabiliteit van het systeem door
het verdwijnen van roterende massa (generatoren) als mechanisme.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar

Integrale ontwerpmethode voor lokale elektriciteitsinfrastructuur. Deze methoden
nemen onderlinge afhankelijkheden van het systeem in acht en bepalen de optimale
inrichting van lokale systemen. Mogelijk vergt optimalisatie verruiming van regelgeving.
Toekomstige aanbod en vraagprofielen voor elektriciteit die inzicht geven in welke vraag
en welk aanbod op welk moment op welke tijdschaal gematcht moeten worden. Dit bepaalt
keuzes ten aanzien van balancering en transportcapaciteit.
Afwegingskader voor keuzes in de elektriciteitsinfrastructuur. Holistische toetsing van
keuzes o.b.v. impact op klimaat, behoefte, maatschappelijke passing, interregionale
optimalisatie en randvoorwaarden zoals de beschikbaarheid van human capital.
Studie voor nationale positionering en strategische keuzes ten aanzien van de het
nationale systeem en de (mate van) afhankelijkheid en integratie van het internationale
systeem (interconnecties).
Een toekomstgericht governance model voor samenwerking tussen regionale en
nationale netbeheerder om de stabiliteitshandhaving te faciliteren en te bevorderen.
Technische oplossingen voor het handhaven van de frequentiestabiliteit (los van
balancering) als het aandeel traditionele centrales afneemt, waarbij ook “out-of-the-box”
naar een andere invulling zou kunnen worden gekeken (bijv. DC).

4-8 jaar

>8 jaar

Ontwerpmethode E-infra
Frequentiestabiliteit

Aanbod/vraag-profielen
Afwegingskader E-infra
inzet interconnecties
Governancemodel T/DSO

DSO-E’s
TSO-E (NL/Internationaal)
Leveranciers
Producenten
Programmaverantwoordelijken
Corporaties
Industrie
Consumenten

Overheid

Thema Flexibiliteit
Flexibiliteit is nodig voor het praktisch en betaalbaar matchen van vraag en aanbod voor elektriciteit en is daarmee randvoorwaardelijk voor een werkend
elektriciteitssysteem. Daarnaast biedt flexibiliteit mogelijkheden om pieken in de belasting van de infrastructuur te verlagen waardoor minder capaciteit in
de infrastructuur nodig is. Om deze flexibiliteit aan te wenden zijn nog belangrijke keuzes te maken en is meer inzicht en slimheid van het netwerk vereist.

Te adresseren

Te ontwikkelen

Inzicht in enerzijds de behoefte aan flexibiliteit (tijdschaal, locatie, patroon) en
anderzijds de mogelijkheden (technologieën, omvang/potentieel, locatie, parttijen
die kunnen/willen leveren), is nodig om onderbouwde keuzes te maken die
optimaal bijdragen aan het systeem en bij het ontwerp van het systeemmechanisme
voor flexibiliteit. Dit inzicht ontbreekt nog.
Flexibiliteit kan worden geleverd door elke aangesloten partij, maar voor elke partij
zijn de belangen anders, evenals het bijbehorende business case. Het business
model en de bijbehorende governance met nieuwe of bestaande actoren is nog
niet helder.
Flexibiliteit kan worden ingezet door te handelen op de handelsmarkt voor
energie, maar kan ook ingezet worden in de vorm van systeemdiensten met
eveneens een groot maatschappelijk belang. De wisselwerking/spanning tussen
deze belangen moet worden geadresseerd bij de vaststelling van het
systeemmechanisme voor flexibiliteit.
Om op het juiste moment benodigde en beschikbare flexibiliteit aan te kunnen
sturen zijn en hierop te kunnen vertrouwen zijn vooruitzicht, inzicht, control en
monitoring nodig voor vraag, aanbod, netwerkbelasting en flexibiliteit.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar

Een systeemmechanisme voor flexibiliteit waarbij, vanuit een macroscopische analyse van
behoefte en potentiële beschikbaarheid aan flexibiliteit en inzicht in wanneer flexibiliteit op
welke tijdschaal nodig is, wordt bepaald welke flexibiliteitsbronnen/technologieën (industrie,
huishoudens, …) in welke mate worden aangesproken en welke afspraken nodig zijn.
Flexprofilering en -forecasting tools dat op nationaal en lokaal niveau inzicht geeft in
flexpotentie (waar is mogelijk flexibiliteit te creëren), te verwachten vraag en aanbod (bijv.
o.b.v. weer, tijd van de dag, tijd van het jaar, …) en te verwachten beschikbaarheid van
flex (idem) als input voor strategische, tactische en operationele beslissingen in het
elektriciteitssysteem.
Business modellen, business cases en incentives voor flexibiliteit in verschillende
sectoren die nodig zijn om het genoemde systeemmechanisme voor stakeholders haalbaar
te maken. Aandachtspunt hierbij is de verhouding tussen flexibiliteit inzetten op de
handelsmarkt en ten behoeve van systeemdiensten. Hierbij wordt ook gekeken naar
transformaties van het ecosysteem en het ontstaan van nieuwe rollen en governance
structuren.
Operationele inrichting van het systeemmechanisme waarmee de ontsluiting en de
aansturing van flexibiliteit het juiste inzicht (ICT) en vooruitzicht (forecasting) mogelijk wordt.

4-8 jaar

Systeemmechanisme flex
Business model flex
Profiling/forecasting tool
operationalisatie flex

>8 jaar

Eindgebruikers vanuit alle sectoren
DSO
TSO
Overheid
Aggregators
Installateurs
Producenten
Leveranciers

Programmaverantwoordelijken
Overheden

Thema Marktmechanismen
Marktmechanismen zijn een middel voor het management van het energiesysteem. Binnen dit thema worden marktmechanismen ontwikkeld die sturen op
een duurzaam en CO2-vrij energiesysteem en die de transitie stimuleren met behoud van betaalbaarheid, acceptatie en stabiliteit.

Te adresseren

Te ontwikkelen

Een deel van de huidige marktmechanismen sturen niet naar de optimale situatie
in termen stabiliteit, betaalbaarheid, acceptatie en sturing op CO2-neutraal en
duurzaam.
Een deel van de marktmechanismen vormen een drempel voor de
energietransitie en dragen niet bij aan een optimale energieketen. Er mist een
duurzaam keten-marktmechanisme.
Fiscaliteit leidt op dit moment niet of nauwelijks tot juiste prikkels bij gebruikers.
Op dit moment is er geen marktmechanisme dat rekening houden met lokaliteit
van vraag een aanbod waardoor deze niet bij (kunnen) dragen aan congestie
management, aangezien congestie een lokale aangelegenheid is.
Er mist een marktmechanisme waarmee vraag en aanbod van flexibiliteit
geregeld kunnen worden met de juist afweging tussen toepassing voor balancering
en congestiemanagement en zonder dat daarbij ongewenste (of perverse) prikkels
worden veroorzaakt
Er zijn en komen allerlei initiatieven rond marktmechanismen die geïntegreerd en
opgeschaald moeten worden.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar

Toekomstbeeld van integraal marktmechanisme op basis van integrale “kostenindex”
waarin de verschillende KPI’s (stabiliteit/kosten/acceptatie/duurzaamheid) in de juiste
verhouding zijn meegenomen
Uitgewerkte en via simulaties getoetste ketenmarktmechanisme dat geanalyseerde
drempels voor de transitie wegneemt en dat beter stuurt op CO2-uitstoot en
kostenveroorzaking en dat internationaal afgestemd is.
Uitgewerkte fiscale wetgeving die de prikkels bij gebruikers oplevert richting minder
verbruik, meer gebruik van duurzame energie en flexibel vraag en aanbod, inclusief beeld
van (zo minimaal mogelijk) effect op de schatkist.
Productspecificaties voor flexibiliteit ten behoeve van balancering en
congestiemanagement en bijbehorende flex-marktmechanisme waarin lokaliteit van
energievraag en -aanbod en flexibiltieit worden meegenomen én dat de gewenste
prijsprikkels oplevert, getoetst op impact in de markt (simulatie).
Operationele pilot voor opschaling, integratie van marktmechanismen waarin haalbaarheid
en effecten worden getoetst.

4-8 jaar

>8 jaar

Integraal marktmechanisme
Fiscaliteit en prikkels gebruik

Opnemen in wetgeving

Ketenmarktmechanisme

Pilot ketenmarktmech.

Flex product en markt

Pilot flexmarkt
Integrale marktpilots

Leveranciers
BRP
TSO
DSO
Aggregators
Overheid
Bewoners
Industrie/grootgebruikers

Thema Digitalisering
Het energiesysteem is een groot en complex netwerk dat steeds meer digitaal en slimmer wordt. De digitale infrastructuur wordt daarmee een vitale
infrastructuur die ook zelf gemanaged moet worden. Binnen dit thema wordt een robuuste en veerkrachtige digitale infrastructuur ontwikkeld.

Te adresseren

Te ontwikkelen

Data en digitalisering is nodig voor het regelen van het energiesysteem bestaande
uit steeds meer spelers en elementen die gemanaged moeten worden.
Digitalisering is een voorwaarde voor het opschalen van het nieuwe duurzame
hybride energiesysteem. Deze vitale digitale infrastructuur wordt op dit moment
niet op systeemniveau ontworpen en gemanaged. Er missen systeem-brede dataen IT-architecturen en standaarden.
Voor het afgestemd managen van het energiesysteem is het essentieel dat data en
informatie tussen (een steeds groter aantal) partijen in de keten worden gedeeld.
Het is niet duidelijk om welke data dit precies gaat, van welke partijen de data is en
wat de rechten en plichten zijn rond het delen van data.
Digitale infrastructuur wordt vitale infrastructuur, maar wordt momenteel niet als
zodanig beschermd.
Internet-of-Things ontwikkelingen rond (o.a.) in-huis apparatuur geeft de
gelegenheid tot autonome ontwikkeling die positieve of negatieve impact kan
hebben op het energiesysteem.
De praktische invulling van digitalisering is op dit moment niet helder en wordt
momenteel ad hoc aangepakt.

Raamwerk voor digitale infrastructuur die het regelen (monitoren/aansturen/afrekenen)
en het opschalen van het nieuwe energiesysteem op uniforme wijze mogelijk maakt
bestaande uit a) IT-architecturen, b) benodigde standaarden/interoperabiliteit voor
informatie-uitwisseling tussen energiebedrijven en voor informatie over of data voor de
aansturing van infrastructuur en in-huis apparatuur en c) centrale/decentrale
datasystemen. Daarbij worden kansen/bedreigingen door autonome ontwikkelingen als
IoT geadresseerd. Te toetsen in praktische casussen..
Regelgeving, beleid, rollenmodel, standaarden en technische invulling voor het
doelgericht (welke data moet/mag/mag niet gedeeld worden en wie mag erbij?), eenvoudig,
veilig, controleerbaar en acceptabel (hoe?) data delen tussen partijen in het
energiesysteem. Te toetsen aan de hand van praktijkcasus met verschillende stakeholders.
Praktijktoets integrale digitale infrastructuur waarbij in de praktijk wordt getoetst of de
ontwikkelde systemen/architecturen/standaarden/mechanismen/rollenmodellen bruikbaar en
doelmatig zijn. In deze praktijktoets worden iteratief verbeterslagen aangebracht in de
ontwikkelde instrumenten.

Stakeholders

Tijdlijn
0-4 jaar

4-8 jaar

Raamwerk digitale infra

Praktijkproef digitale infra

Instrumenten data delen

Praktijkproef data delen

>8 jaar

Integrale praktijktoets digi

•
•
•
•
•
•

Netbeheerders (E/G/W)
Laadinfraproviders
Leveranciers
Producenten
Aggregators
Grootverbruikers

•
•
•
•
•

Datadienst leverancier
Telecom provider
Nieuwe spelers/ dienstontwikkelaars
OEM’s (mobiliteit, in-huis
apparatuur/infrastructuur elementen.
Overheid

Meer informatie?
Neem gerust contact op!
Michel Emde
michel.emde@tno.nl

