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Totaaloverzicht van KPI’s per innovatiethema
Thema

KPI’s

1. Zonnestroomcellen en
modules

Kosten (kostprijs componenten)
(€/Wp)

Omzettingsrendement
(%)

Schaalbaarheid en
duurzaamheid

2. Zonnestroomsystemen

LCoE in Nederland (€/kWh)

Toepasbaarheid

Integrale duurzaamheid

3. Warmtepompen

Rendement (SPF)

Investeringskosten (€/kW)

Inpasbaarheid

4. Multifunctionele bouwdelen

Verbetering energieprestatie
(kwalitatief)

Inpasbaarheid
(kwalitatief)

Kostenbesparing (%)

5. Ventilatiesystemen

Specifiek vermogen PSFP
(W/m3/h)

Rendement WTW ηHR (%)

Slim, simpel & gezond

6. Warmteopslag

Ruimtebeslag
(m3/GJ opgeslagen na 4 weken)

Investeringskosten
(€/GJ opgeslagen na 4
weken)

Levensduur
(# cycli vóór 20%
capaciteitsverlies)

7. Geothermie (opwekking
van warmte onder de grond)
en WKO

Kosten (€/GJ)

Impact op de omgeving

Verbeterd
reservoirmanagement

8. Collectieve
warmtesystemen

Systeemkosten (€/GJ)

Duurzaamheid bronnen
(CO2 emissies/GJ)

Maatschappelijk
enthousiasme
(kwalitatief)

9. Integrale energierenovatieconcepten

Eindresultaat: Aantrekkelijkheid
& kwaliteit

Optimale uitvoering

Investeringskosten
(€investering/GJ
besparing per jaar)

10. Herontwerp van de
energie-infrastructuur

Kostenbesparing netverzwaring
(€/MWh en/of €/GJ)

Betrouwbaarheid netten
(downtime/woning/jaar)

Planningtools voor
(her)ontwerp
infrastructuur

11. Monitoring en control van
de energie-infrastructuur

Capacity factor
(gemiddeld vermogen/maximale
vermogen)

Standaardisering
protocollen
(# verschillende
protocollen)

Veiligheid tools

12. Zelflerende intelligente
energieregelsystemen en –
diensten

Energieoptimalisatie

Waardecreatie

Installatie- en
onderhoudstijd

13. Energiediensten voor
elektrisch vervoer

Interoperabiliteit

Flexibiliteit

Benutting van bestaande
laadpalen verbeteren

14. Verhogen van de
flexibiliteit van het
energiesysteem

Interoperabiliteit

Opschalingspotentie van
flexibiliteitsopties

Optimalisatie van
flexibiliteitsopties

Liquiditeit

Markt toegankelijkheid

Eenduidige omschrijving
van de markt

15. Nieuwe (decentrale)
energiemarkten en
prijsmechanismen
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Samenvatting
Achtergrond
Het Nederlandse Klimaatakkoord vraagt om een grote versnelling in het CO2-neutraal maken van de gebouwde
omgeving. Om dit mogelijk te maken is innovatie essentieel, hetgeen TKI Urban Energy (TKI UE) met haar missie
en programma in een spilpositie brengt. Tegelijkertijd betekent dit dat TKI UE al haar activiteiten in een korte tijd
moet herijken op de gevraagde versnelling.
De in het Klimaatakkoord gestelde doelen bieden een duidelijk kader voor de toetsing van het huidige TKI UE
projectenportfolio en voor het vaststellen van de gewenste en mogelijke toekomstige ontwikkeling op haar
innovatiethema’s. “Een CO2-neutrale gebouwde omgeving per 2050” en het snel bereiken van een tempo van
200.000 energierenovaties (naar “aardgasvrij”) per jaar staan daarin centraal.
Doel en scope
Het doel van deze opdracht is het bieden van een evaluatiekader voor het herijken van het innovatieprogramma van
TKI UE. De uitkomsten van het onderzoek zullen door TKI UE worden benut voor het (door)ontwikkelen van een
strategische visie op de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving en de gewenste organisatie
van het innovatiesysteem in Nederland.
Concreet is in dit project een prestatie-evaluatieraamwerk ontwikkeld, bestaande uit prestatie-indicatoren (KPI’s) per
innovatiethema. De prestatie-indicatoren zijn in deze studie gebruikt voor evaluatie van het huidige portfolio, maar
belangrijker wellicht nog is dat deze ook gebruikt kunnen worden voor de visie op nieuwe projecten binnen het
portfolio (beoordelingskader).
Overigens moet benadrukt worden dat deze studie het projectportfolio uitsluitend evalueert vanuit de invalshoek van
de versnelling van de energietransitie die dient plaats te vinden. Er wordt geen oordeel gegeven over de kwaliteit of
geschiktheid van projecten in bredere zin; er kunnen nog steeds zeer goede redenen zijn om projecten op te nemen
in het portfolio, die wellicht vanuit het oogpunt van onze studie niet als relevant worden gezien. Verder moet
benadrukt worden dat de huidige studie niet over individuele projecten gaat, maar over het portfolio per thema in zijn
geheel, op basis van een selectie van projecten uit het portfolio.
Aanpak
Dit project is in een relatief korte tijd (2 maanden) uitgevoerd in de periode oktober – december 2018 (met laatste
wijzigingen aan het rapport in de eerste 2 weken van januari), waarbij de stappen zijn doorlopen zoals ook
schematisch weergegeven in Figuur 1:
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Figuur 1: Processchema projectaanpak

•

De eerste cruciale stap was het opstellen van een beoordelingskader bestaande uit kritische
prestatieindicatoren (KPI’s), waaraan veel tijd is besteed en waarin veel zorgvuldigheid is betracht, in nauw
overleg met de Begeleidingscommissie van TKI UE. Om KPI’s te kunnen selecteren, zijn in samenspraak
met de TKI UE Begeleidingscommissie eerst de belangrijkste uitgangspunten opgesteld:

•

o

1) focus op de belangrijkste bottlenecks voor een versnelling van de transitie,

o

2) focus op de relatieve bijdrage aan de energietransitie,

o

3) focus op tempo in de (door)ontwikkeling en

o

4) aandacht voor versterking van de internationale concurrentiekracht.

Vervolgens is door Ecofys per innovatiethema een longlist opgesteld op basis van literatuur, gesprekken
met eigen en externe experts en overleg met de TKI UE-programmadirecteuren. Daarna zijn per
innovatiethema maximaal 3 KPI’s geselecteerd en gedefinieerd.

•

Voor alle KPI’s van alle innovatiethema’s zijn op basis van kennis van experts en literatuuronderzoek de
belangrijkste internationale trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Waar mogelijk binnen de scope
van het huidige onderzoek werden concept streefwaarden bepaald per KPI of anders aanbevelingen
gedaan voor nader onderzoek.

•

Na het opstellen en definiëren van de lijst van KPI’s, is uit de lijst van in totaal 327 projecten in het portfolio
van TKI UE een selectie gemaakt van projecten per innovatiethema met een zo hoog mogelijke
relevantie voor de geselecteerde KPI’s op basis van een eerste screening.

•

Op basis van de beschikbare informatie per geselecteerd project is daarna een concept evaluatie van het
huidige projectportfolio per innovatiethema opgesteld op basis van een verdiepingsslag ten aanzien van de
geselecteerde projecten en de vergelijking (waar mogelijk) met de streefwaarden en korte- en
langetermijntrends per KPI.

•

Tenslotte is ook gekeken naar de verdeling van zogeheten ‘technology readiness levels’ (TRL-niveaus)
over de projecten per innovatiethema in het portfolio en is de vraag bediscussieerd of TKI UE in de
toekomst haar focus zou moeten verleggen naar projecten met een hoger TRL-niveau. Een TRL-niveau
wordt toegekend aan een project op het moment aanvraag (dus voor aanvang).

•

Voor programmalijn 0 (Kortetermijninnovatie voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen) was
ten tijde van het onderzoek nog geen projectenportfolio bekend; wel is het rapport met betrekking tot de
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andere programmalijnen doorgenomen met de expertcommissie voor programmalijn 0. Aan de hand
daarvan hebben TKI UE en de expertcommissie de toekomstige rol van deze programmalijnen bij het
realiseren van meer vraagsturing voor het gehele portfolio bediscussieerd. Elke programmalijn heeft een
aparte expertcommissie, samengesteld uit onafhankelijke professionals, die een aantal keer per jaar
projectvoorstellen voor subsidieaanvraag beoordelen.
•

Aan het eind van het onderzoek zijn de resultaten geëvalueerd met de TKI UE-begeleidingscommissie
en expertcommissies per programmalijn en is ook de visie op de toekomstige rol van TKI UE in relatie
tot de uitkomsten van de evaluatie besproken.

Cruciaal in onze aanpak was de veelvuldige afstemming met de TKI UE-begeleidingscommissie die vooraan in dit
rapport vermeld staan, bestaande uit het programmabureau, programmadirecteuren, bestuursleden en
afgevaardigden van RVO. Daarnaast zijn voor alle zes programmalijnen expertcommissiesessies georganiseerd om
de resultaten van dit onderzoek te toetsen en te verrijken op basis van de inzichten van de experts met diepe kennis
van het huidige projectportfolio. Deze bijeenkomsten zijn door allen als zeer nuttig ervaren en hebben geleid tot
aanscherping van conclusies en aanbevelingen.
Beoordelingskader
Een belangrijk resultaat van dit project is het ontwikkelde beoordelingskader, bestaande uit 3 KPI’s voor elk van de
in totaal 15 innovatiethema’s van het TKI UE projectportfolio. Het overzicht van alle KPI’s, inclusief de definities
daarvan, is opgenomen in bijlage 5.1. Voor alle KPI’s van alle innovatiethema’s zijn op basis van kennis van experts
en literatuuronderzoek de belangrijkste internationale trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. De KPI’s kunnen
gebruikt worden voor het opstellen van nieuwe projectvoorstellen zodat ze beter aansluiten op het
innovatieprogramma. Daarnaast zouden ze een belangrijke rol kunnen bieden in het beoordelingsproces en voor het
monitoren van het portfolio ten opzichte van de strategische doelen van TKI UE.
Waar mogelijk binnen de scope van hetonderzoek werden concept streefwaarden bepaald per KPI of anders
aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. De rol van de expertcommissie in de beoordeling van de
projectaanvragen zal van cruciaal belang blijven bij de interpretatie, de ontwikkeling in de tijd, en de toepassing op
de individuele aanvragen.
Voor innovatiethema 16, Socio-economische vernieuwingen, werden geen KPI’s vastgesteld. Dit innovatiethema
staat niet op zichzelf, maar is gelinkt aan de andere innovatiethema’s; terwijl andere innovatiethema’s meer gericht
zijn op technische onderwerpen, is innovatiethema 16 gericht op de maatschappelijke dimensie van innovatie. De
leerervaringen in projecten binnen innovatiethema 16 moeten zo goed mogelijk geïntegreerd worden in de andere
innovatiethema’s, bijvoorbeeld in de vorm van randvoorwaarden.
Uitkomsten van de evaluatie van het projectportfolio
Uit de evaluatie van het projectportfolio aan de hand van het beoordelingskader komen op de hoofdlijnen de
volgende bevindingen naar voren:
•

Er zijn binnen het huidige projectenportfolio al veel aanknopingspunten met de KPI’s die zijn opgesteld
vanuit de huidige opgave om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen, maar er is
logischerwijs nog een flinke slag nodig om het toekomstig portfolio daar geheel op te richten.
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•

Het internationale perspectief laat voor veel KPI’s zien dat verbetering mogelijk moet zijn, maar bij enkele
KPI’s is er heel weinig informatie over soortgelijke ontwikkelingen in het buitenland; er zijn dan ook niet veel
landen met een vergelijkbaar ambitieniveau ten aanzien van de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Omdat de verwachting is dat het Klimaatakkoord van Parijs de komende jaren in bijna alle landen tot een
sterke verhoging van het ambitieniveau gaat leiden, biedt dit tegelijkertijd wel een grote kans voor
Nederlandse bedrijven om hierin een exportpositie op te bouwen.

•

Voor sommige KPI’s is in het huidige projectenportfolio nog geen aandacht. Dat is deels een logisch gevolg
van de huidige projectaanvraagcriteria, waar projectaanvragen op afgestemd zijn.

•

De beoogde verbeteringen binnen een innovatieproject worden vaak nog onvoldoende concreet
geformuleerd in projectaanvragen; ook dit zal nu met het oog op de toekomst aangescherpt moeten
worden. De in dit project ontwikkelde KPI’s kunnen daarbij een handvat bieden.

•

Het aandeel van ontwikkelingen dat (bij aanvang van het project) in de hogere TRL-niveaus 7-9 zit, lijkt in
de afgelopen jaren te zijn toegenomen, wat inspeelt op de vraag naar marktrijpe producten en diensten die
de versnelling van de energietransitie teweeg kan brengen. Een verdere versnellling vraagt om nog meer
nadruk op projecten met hoge TRL-niveaus, met daarnaast nieuwe oplossingen vanuit lagere TRL-niveaus.

In het voorliggende rapport worden verder gedetailleerde bevindingen gepresenteerd en aanbevelingen gedaan op
het niveau van individuele innovatiethema’s.
Bevindingen ten aanzien van programmalijn 0
Tijdens de uitvoering van ons project waren de projecten in programmalijn 0 nog niet bekend; daarom is er geen
evaluatie uitgevoerd. Bij de bespreking van ons concepteindrapport met de nieuwe expertcommissie voor
programmalijn 0 zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen:
•

Er is meer aandacht gewenst voor de consument (bewust wordt hier niet gesproken over “de
eindgebruiker”, omdat de traditionele rollen van energieproducent, leverancier en eindgebruiker als gevolg
van de energietransitie volop in verandering is): wat is de impact voor huishoudens in de lagere
inkomensklassen; hoe ziet de business case voor bewoners van gebouwen die gerenoveerd moeten
worden eruit; zijn er oplossingen mogelijk in de vorm van integrale aanbiedingen voor verbetering van de
energieprestatie met prestatiegarantie, bijvoorbeeld in Energy Service Company (ESCo) constructies?

•

Er is meer aandacht nodig voor ‘multiple benefits’; niet alleen energie, maar ook aanvullende voordelen
zoals bijvoorbeeld een beter leefklimaat in woningen;

•

Op bovenstaande gebieden is veel mogelijk en nodig, maar er moet nog worden ingezoomd op wat dit
betekent voor onderzoek en ontwikkeling;

•

De Expertcommissie stelt prijs op een intensiever contact met de TKI Begeleidingscommissie en met de
uitvoerders van projecten.

Onze indruk is dat Programmalijn 0 nu nog als doel heeft om innovaties van de aanbiederszijde naar de markt te
begeleiden. Wij raden aan om Programmalijn 0 te benutten om juist meer focus te leggen op vraagsturing van het
TKI UE-programma.

Ecofys - A Navigant Company
Ecofys Netherlands B.V. | Stadsplateau 15 | 3521 AZ Utrecht | T +31 (0)30 662-3300 | F +31 (0)30 662-3301 | E info@ecofys.com | I ecofys.com
Chamber of Commerce 30161191

VI

Overige bevindingen en aanbevelingen
Op basis van ons onderzoek, komen wij tot onderstaande aanbevelingen.
Projectindeling binnen het TKI UE portfolio eenduidig maken en administreren
Tijdens ons project vielen ons de volgende punten op:
•

Er is onduidelijkheid over de precieze indeling van projecten in programmalijnen, sub-programmalijnen,
innovatiethema’s, etc. Dit is waarschijnlijk het gevolg van verschuivingen in definities in de loop van de
jaren. Soms kunnen projecten ook op meerdere manieren ingedeeld worden;

•

Voor sommige onderwerpen (zoals PVT) was ten tijde van deze studie nog niet duidelijk aan welk
innovatiethema deze het beste kon worden toebedeeld. Mede door tijdgebrek zijn deze daardoor niet
behandeld. Dit betekent daarmee niet dat de betreffende onderwerpen niet belangrijk zijn. Tevens maken
betreffende onderwerpen nog steeds nadrukkelijk onderdeel uit van het TKI UE projectportfolio;

•

Niet voor alle projecten zijn TRL-niveaus beschikbaar.

Wij bevelen op basis van bovenstaande bevindingen aan om alle onderwerpen eenduidig toe te wijzen aan
innovatiethema’s, heldere keuzes te maken over de scope van het projectportfolio en de projecten eenduidig te
administreren en van TRL-niveaus te voorzien.
Indeling innovatiethema’s heroverwegen
Dit lijkt ook een geschikt moment om nog eens goed naar de indeling van de innovatiethema’s te kijken. Hierbij
denken we met name aan de volgende punten:
•

De thema’s 10 tot en met 15 zijn onderling nauw verbonden, en ze vertonen ook enige overlap. Zo speelt
flexibiliteit in de projecten van thema 10: (Her)ontwerp van de energie-infrastructuur een grote rol, terwijl
het ook een afzonderlijk thema is, namelijk in thema 14. Ook in thema 13: Energiediensten voor elektrisch
vervoer, is flexibiliteit een belangrijk aspect. We bevelen aan om uit deze groep thema’s één, of hooguit
twee, nieuw thema’s te vormen.

•

BIPV-projecten vallen momenteel onder programmalijn 3. We geven in overweging om alle zon-PVprojecten te groeperen in de thema’s 1 en 2 onder programmalijn 1.

•

Innovatiethema’s 4: Multifunctionele Gebouwdelen en 9: Integrale Energierenovatieconcepten (evt.
uitgesplitst naar gebouwtype) vertonen de nodige overlap. Het verdient de aanbeveling nog een keer goed
naar de definities van beide innovatiethema’s te kijken.

Expertcommissies actiever betrekken
Tijdens dit project vielen ons de volgende punten op:
•

De bijeenkomsten tussen TKI UE en de expertcommissies in het kader van het huidige project zijn als erg
nuttig ervaren. Zodoende konden experts hun visie geven op de belangrijkste trends en de te volgen
strategie van TKI UE. Experts hebben tot nu toe alleen een rol bij de selectie voor aanvang van projecten
en gaven aan dat er nu voor hen onduidelijk is wat er daarna gebeurt met de projecten tijdens het project
en dat zij weinig zicht hebben op de resultaten.

•

Punten die tijdens de expertcommissiemeetings naar voren kwamen, zijn onder andere:
o

Constatering dat er beperkte kennis bij gemeenten is met de wijkaanpak;

o

Behoefte aan een visie van TKI UE op hout-/pelletkachels (als mogelijk gevolg van “aardgasvrij”
beleid);

o

Constatering dat er te weinig aandacht is voor integrale innovatieaanpak door installatietechnische
partijen en bouwkundige partijen gezamenlijk. Specifiek voor thema 4 (multifunctionele
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bouwdelen) zouden wellicht alleen maar projecten geaccepteerd moeten worden waarin
bouwkundige en installatietechnische partijen nauw samenwerken, om te zorgen dat meer
kennisdeling plaatsvindt en wederzijds begrip verbetert.
o

Constatering dat woningventilatie (innovatiethema 5) heel belangrijk is, ook voor de gezondheid,
maar dat er nu nog geen marktvraag bestaat.

o

Constatering specifiek ten behoeve van integrale energierenovaties (innovatiethema 9) dat het
belangrijk is om goed te specificeren waar energierenovaties aan moeten voldoen. Vanuit de
overheid ligt de nadruk van het beleid vooral op aardgasvrij, maar renovaties zijn meer dan dat.

Het verdient de aanbeveling om de expertcommissies nauwer bij het strategische beleid van TKI UE te betrekken en
vaker gezamenlijke sessies te plannen, gezien de duidelijke toegevoegde waarde daarvan.
Projectaanvragers uitdagen aan de hand van KPI’s
In dit project zijn voor een deel van de KPI’s streefwaarden bepaald. Deels is daarvoor nog nader onderzoek nodig.
Het is nog de vraag op welke wijze streefwaarden het beste zouden kunnen worden gebruikt in de praktijk. Vaak
moeten projecten in een specifieke context worden beoordeeld; generieke streefwaarden zijn dan niet altijd
bruikbaar. In die gevallen zou de aanvrager van een project ook zelf om bewijsvoering kunnen worden gevraagd
met betrekking tot het ambitieniveau van zijn project ten opzichte van relevante nationale en internationale
ontwikkelingen; de expertcommissies zijn goed in staat om dit te toetsen aan een meer kwalitatieve omschrijving
van de betreffende KPI.
Het verdient daarnaast de aanbeveling om aanvragers van projecten, meer dan nu het geval is, duidelijk te maken
dat ambities die worden uitgesproken op individuele KPI’s, samen moeten hangen met andere KPI’s voor hetzelfde
innovatiethema. Het zegt bijvoorbeeld niets dat een nieuw zon-PV celconcept of materiaal leidt tot een hogere
efficiëntie, als dit niet in samenhang met het kostenaspect wordt gezien en beoordeeld.
Ook raden we aan om in de projectaanvraagcriteria meer aandacht te besteden aan de wijze waarop de monitoring
van de projectuitvoering wordt ingericht, zodat beter geëvalueerd kan worden in hoeverre de geplande aandacht
voor bepaalde KPI’s in de projectuitvoering ook daadwerkelijk aan de orde komt.
Een proactievere rol spelen als TKI UE
TKI UE zou actief een rol kunnen spelen door verbeteringen op onderstaande punten te bewerkstelligen:
•

De projecten in het TKI UE projectportfolio zijn niet evenredig verdeeld over de innovatiethema’s: voor
sommige innovatiethema’s bevat het portfolio veel meer projecten dan voor andere. Dit komt waarschijnlijk
doordat, om focus te houden, in eerdere jaren niet alle thema's open stonden voor het indienen van
projecten. Op basis van het belang voor de Nederlandse economie en de gewenste versnelling van de
energietransitie in de gebouwde omgeving zou de verdeling van de projecten nog eens tegen het licht
gehouden kunnen worden en zou op basis daarvan het beleid herijkt kunnen worden.

•

TKI UE zou meer actief en gericht uitvraag voor projecten kunnen doen, waarbij een verbeterde
zichtbaarheid (denk bijvoorbeeld aan een marketingcampagne) bewerkstelligd kan worden. TKI UE heeft
bijvoorbeeld in het verleden proactief marktpartijen en kennisinstellingen bijeengebracht rond compacte
warmteopslag om dat deel van het innovatiesysteem te versterken, met als resultaat inderdaad nieuwe
innovatieprojecten en ook een programma-project. In dit geval is dat gedaan door relevante partijen direct
te benaderen (geen algemene marketingcampagne), met elkaar in contact te brengen en te modereren.
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•

Er zijn onderwerpen in het TKI UE-projectportfolio die mogelijk een verdiepingsslag behoeven. Naar
aanleiding van deze evaluatie is een lijst van mogelijke onderwerpen voor vervolgonderzoek opgesteld die
in een separaat document zijn weergegeven.

•

Het in persoon presenteren van projectvoorstellen aan de expertcommissie ten behoeve van de
beoordeling van subsidie-aanvragen zou kunnen leiden tot meer gewenste interactie en een betere
inschatting van de levensvatbaarheid van het projectvoorstel.
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1 Inleiding
1.1

Versnelling nodig in de energietransitie

Het Nederlandse Klimaatakkoord vraagt om een grote versnelling in het CO 2-neutraal maken van de gebouwde
omgeving. Om dit mogelijk te maken is innovatie essentieel, hetgeen TKI Urban Energy (TKI UE) met haar missie
en programma in een spilpositie brengt. Tegelijkertijd betekent dit dat TKI UE al haar activiteiten in een korte tijd
moet herijken op de gevraagde versnelling.
De in het Klimaatakkoord gestelde doelen bieden een duidelijk kader voor de toetsing van het huidige TKI UE
projectenportfolio en voor het vaststellen van de gewenste en mogelijke toekomstige ontwikkeling op haar
innovatiethema’s. “Een CO2-neutrale gebouwde omgeving per 2050” en het snel bereiken van een tempo van
200.000 energierenovaties (naar “aardgasvrij”) per jaar staan daarin centraal.
Tegelijkertijd zijn TKI UE’s innovatiethema’s ook internationaal aan de orde. Voor het bepalen van een
evaluatiekader met kritische prestatie-indicatoren (KPI’s), het beoordelen van de state of the art en het inschatten
van de toekomstige ontwikkeling, moeten internationale trends en ontwikkelingen ook in beschouwing worden
genomen.

1.2

Het doel en scope van de opdracht

Het doel van deze opdracht is het bieden van een evaluatiekader voor het herijken van het innovatieprogramma van
TKI UE. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden benut voor het (door)ontwikkelen van een strategische
visie op de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving en de gewenste organisatie van het
innovatie-systeem in Nederland.
Concreet wordt in dit project een prestatie-evaluatieraamwerk ontwikkeld, bestaande uit prestatie-indicatoren (KPI’s)
voor 16 innovatiethema’s zoals gedefinieerd door TKI UE. De prestatie-indicatoren worden in deze studie gebruikt
voor evaluatie van het huidige portfolio, maar belangrijker wellicht nog is dat deze ook gebruikt kunnen worden voor
de visie op nieuwe projecten binnen het portfolio.
Overigens moet benadrukt worden dat de huidige studie het projectportfolio achteraf evalueert, en alleen vanuit de
huidige invalshoek van de versnelling van de energietransitie die dient plaats te vinden. Tevens is van belang op te
merken dat er geen oordeel wordt gegeven over de kwaliteit of geschiktheid van projecten in brede zin; er kunnen
nog steeds zeer goede redenen zijn om projecten op te nemen in het portfolio die vanuit het oogpunt van onze
studie niet als relevant worden gezien. Verder moet benadrukt worden dat de huidige studie niet over individuele
projecten gaat, maar over het portfolio per thema in zijn geheel, op basis van een selectie van projecten uit het
portfolio.
Tenslotte is nog van belang om op te merken dat voor sommige onderwerpen (zoals PVT) ten tijde van deze studie
nog niet duidelijk was aan welk innovatiethema deze het beste kon worden toegedeeld. Mede door tijdgebrek zijn
deze daardoor niet behandeld. Dit betekent daarmee niet dat de betreffende onderwerpen niet belangrijk zijn.
Tevens maken betreffende onderwerpen nog steeds nadrukkelijk onderdeel uit van het TKI UE projectportfolio.
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Sommige onderwerpen vallen buiten de scope van dit onderzoek zoals bijvoorbeeld korte-termijnopslag van warmte,
isolatie en puur bouwkundige ingrepen. Deze onderwerpen zijn wel belangrijk voor versnelling van de implementatie
van energietransitie, maar niet noodzakelijk allemaal voor innovatie in Nederland (vraagstelling: toepassen van
buitenlandse technieken of zelf innoveren).

1.3

Over TKI Urban Energy

Stichting TKI Urban Energy (UE) is een onafhankelijk Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector
Energie. TKI UE stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling
en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar
energiesysteem in de gebouwde omgeving. TKI UE versterkt daarmee de internationale concurrentiekracht van
deze bedrijven en de kennispositie van onderzoeksorganisaties en vergroot zo de opbrengsten voor de
Nederlandse economie.
TKI UE zet zich in voor een gebouwde omgeving die in 2050 een volledig duurzame energievoorziening kent.
Daarbij gaat het om duurzame opwekking van energie, efficiënt energiegebruik en energiebesparing, slim transport
van elektriciteit, gas, warmte en koude, mede met inzet van data, inclusief integratie van deze elementen op
systeemniveau. Technologische en socio-economische vernieuwingen worden gecombineerd voor een goed
functionerend én maatschappelijk aantrekkelijk energiesysteem.
De vier hoofdactiviteiten van TKI UE zijn:
•

Visievorming en programmaontwikkeling: TKI UE formuleert een ambitieuze en coherente kennis- en
innovatieagenda op voor Nederland relevante innovatiethema’s;

•

Netwerkontwikkeling en consortiumvorming: TKI UE stimuleert en ondersteunt Nederlandse bedrijven,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om samen te werken bij het ontwikkelen
van relevante energie-innovaties;

•

Status updates en kennisdisseminatie: TKI UE publiceert regelmatig status updates van relevante
ontwikkelingen en zorgt ervoor dat publiek beschikbare resultaten van innovatieprojecten breed worden
gedeeld met belanghebbende partijen.

•

Innovatieverspreiding en opschaling: TKI UE verbindt kansrijke energie-innovaties in de gebouwde
omgeving aan vragende partijen en versterkt het lerend vermogen in het netwerk (innovation intelligence)
om de opschaling van innovaties te versnellen.

Opgemerkt moet worden dat TKI UE niet de partij is die subsidiegelden ter beschikking stelt. Dit wordt grotendeels
door RVO verzorgd, waarmee nauw wordt samengewerkt
Onderstaand overzicht geeft weer welk innovatiethema bij welke programmalijn hoort.
1.

Programmalijn 1: Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
a.

Thema 1: Zonnestroomcellen en panelen (opgesplitst in technologiefamilies)

b.

Thema 2: Zonnestroomsystemen uitgesplitst in drijvende PV-parken (op zee en op binnenwater),
PV-parken op land (op velden en in de verkeersinfrastructuur), PV-daken en -gevels, overige
speciale PV-toepassingen

2.

Programmalijn 2: Warmte- en koude-installaties
a.
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Thema 3: Warmtepompen
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3.

b.

Thema 5: Ventilatiesystemen

c.

Thema 6: Warmteopslag in gebouwen

Programmalijn 3: Fysieke integratie

4.

a.

Thema 9: Integrale energierenovatieconcepten (evt. uitgesplitst naar gebouwtype)

b.

Thema 4: Multifunctionele bouwdelen

Programmalijn 4: flexibele energieinfrastructuur

5.

a.

Thema 7: Geothermie

b.

Thema 8: Collectieve warmtesystemen (w.o. warmtenetten)

c.

Thema 10: Herontwerp van de energie-infrastructuur

d.

Thema 11: Monitoring en control van de energieinfrastructuur (incl. gerelateerde ICT-systemen)

Programmalijn 5: Energieregelsystemen en -diensten
a.

Thema 12: Zelflerende intelligente energieregelsystemen en -diensten

b.

Thema 13: Energiediensten voor elektrisch vervoer

c.

Thema 14: Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem (o.a. d.m.v. demand response
en/of batterijsystemen)

d.

Thema 15: Nieuwe (decentrale) energiemarkten en prijsmechanismen

Thema 16: Socio-economische vernieuwingen (institutioneel, sociaal) staat niet op zichzelf, maar is gelinkt aan de
andere thema’s in dit rapport, die meer op technische innovatie gericht zijn.
Opmerking: gebouwgeïntegreerde zon-PV (BIPV) valt binnen programmalijn 3, maar is in dit rapport behandeld
onder thema 2 van programmalijn 1.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt kort beschreven op welke wijze dit project is aangepakt en hoe we tot KPI’s zijn gekomen. In
hoofdstuk 3 staat de bevindingen per innovatiethema. In hoofdstuk 4 worden conclusies en aanbevelingen gegeven.
In bijlage 5.1 is een overzicht opgenomen van alle KPI’s voor alle innovatiethema’s. Bijlage 5.2 is een los
bijgevoegde Excel tabel met een overzicht van alle huidige projecten in de portfolio van TKI UE, ingedeeld per
innovatiethema en met indicatie of het betreffende project is geselecteerd voor de evaluatie binnen de scope van dit
project.
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2 Projectaanpak
Dit project is in een relatief korte tijd (2 maanden) uitgevoerd in de periode oktober – december 2018, waarbij de
stappen zijn doorlopen zoals ook schematisch weergegeven in Figuur 1:

Figuur 2: Processchema projectaanpak

Hieronder worden de belangrijkste stappen die zijn doorlopen in meer detail beschreven.

2.1

Maken concept beoordelingskader

De eerste cruciale stap was het opstellen van een beoordelingskader bestaande uit kritische prestatieindicatoren
(KPI’s), waaraan veel tijd is besteed en waarin veel zorgvuldigheid is betracht. Om KPI’s te kunnen selecteren, zijn
in samenspraak met de TKI UE Begeleidingscommissie eerst de volgende uitgangspunten opgesteld:
•

Focus op de belangrijkste bottlenecks, waaronder:
o

Kosten/baten

'Maakt het een renovatie de helft goedkoper dan nu?'

o

Maatschappelijk enthousiasme

'Maakt het een groot verschil voor bewoners?'

o

Schaalbaarheid

'Kan het snel naar 10.000en per jaar?'

o

Uitvoeringstempo

'Kan installatie veel sneller dan nu?'

o

Systeemintegratie

‘Bevordert het de integratie in energienetwerken?’

•

Focus op innovaties die een zeer grote bijdrage in de energie transitie kunnen leveren

•

Focus op tempo in (door)ontwikkeling

•

Aandacht voor versterking internationale concurrentiekracht

o
o

'Heeft de innovatie een bereik van >10% van de opgave?'
'Wordt de innovatie over 4 jaar in de praktijk toegepast?'

Vervolgens is door Ecofys per innovatiethema een longlist opgesteld van relevante innovatievraagstukken op basis
van literatuur, gesprekken met eigen en externe experts en overleg met de programmadirecteuren van TKI UE.
Daarna zijn per innovatiethema maximaal 3 KPI’s geselecteerd op basis van toetsing aan de belangrijkste
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belemmeringen voor versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving in Nederland, relevante
internationale technologische ontwikkelingen en een scan van de projecten in het TKI UE-projectfolio. Tevens is
rekening gehouden met concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven en het belang van innovaties voor de
Nederlandse economie. Na de selectie van de KPI’s is ruime aandacht gegeven aan het definiëren ervan. Voor de
kwantitatieve KPI’s is in nauw overleg met de TKI UE Begeleidingscommissie een proces doorlopen waarbij de best
passende en meest gebruikte meeteenheden werden geselecteerd. Voor de kwalitatieve KPI’s is er een zo scherp
mogelijke definitie in woorden ontwikkeld.
Het volledige overzicht van KPI’s en de bijbehorende definiëring daarvan is opgenomen in bijlage 5.1.
Bij het in de praktijk hanteren van de KPI’s voor het scoren van individuele projecten of het vormen van een beeld
van het projectportfolio per innovatiethema, zit de uitdaging bij kwantitatieve KPI’s in het beschikbaar krijgen van
data en het uniform berekenen van concepten (zoals “Levelised Cost of Energy”) en is de uitdaging bij de
kwalitatieve KPI’s vooral om het zo goed mogelijk objectiveren van de kwalitatieve afweging.

2.2

Scoren van de KPI’s per thema

Na het opstellen en definiëren van de lijst van KPI’s, is uit de lijst van in totaal 327 projecten in het portfolio van TKI
UE een selectie gemaakt van projecten per innovatiethema met een zo hoog mogelijke relevantie voor de
geselecteerde KPI’s op basis van een zorgvuldige screening. De selectie is in eerste instantie gemaakt door Ecofys
en vervolgens besproken met de TKI UE Begeleidingscommissie en waar nodig aangepast. Omdat de projecten niet
evenredig verdeeld zijn over de innovatiethema’s, betekende dit in de praktijk dat voor sommige innovatiethema’s de
helft van alle projecten kon worden bekeken, terwijl voor andere innovatiethema’s alle projecten konden worden
meegenomen in de beeldvorming van het portfolio.
Voor alle KPI’s van alle innovatiethema’s zijn op basis van kennis van experts en literatuuronderzoek de
belangrijkste internationale trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Waar mogelijk binnen de scope van het
huidige onderzoek werden concept streefwaarden bepaald per KPI of anders aanbevelingen gedaan voor nader
onderzoek.
Op basis van de beschikbare informatie per geselecteerd project is daarna een concept evaluatie van het huidige
projectportfolio per innovatiethema opgesteld op basis van een verdiepingsslag ten aanzien van de geselecteerde
projecten en de vergelijking (waar mogelijk) met de streefwaarden en korte en lange termijn trends per KPI. De
evaluatie is voor een groot deel gebaseerd op de formele projectaanvragen, maar in sommige gevallen werden ook
eindrapportages geraadpleegd van reeds afgeronde projecten. Het beoordelen van gehonoreerde projectaanvragen
geeft onzes inziens een goed beeld, omdat de afweging voor het toekennen van projecten wordt gemaakt, op basis
van de op dat moment beschikbare informatie. Of een project uiteindelijk een succes wordt of niet, hangt ook af van
veel andere factoren, die niet altijd relevant zijn voor het beoordelingskader.
Tenslotte is ook gekeken naar de verdeling van zogeheten ‘technology readiness levels’ (TRL-niveaus) over de
projecten per innovatiethema in het portfolio en is de vraag bediscussieerd of TKI UE in de toekomst meer focus zou
moeten aanbrengen voor projecten met een hoger TRL-niveau.
Voor programmalijn 0 was ten tijde van ons onderzoek nog geen projectenportfolio bekend; wel hebben we ons
rapport doorgenomen met de expertcommissie en aan de hand daarvan hebben TKI UE en de expertcommissie de
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toekomstige rol van deze programmalijnen bij het realiseren van meer vraagsturing voor het gehele portfolio
bediscussieerd.

2.3

Bespreking met TKI UE Begeleidingscommissie en expert commissies

Tegen het einde van het onderzoek zijn de resultaten besproken met de TKI UE-begeleidingscommissie en
expertcommissies per programmalijn en is ook de visie op de toekomstige rol van TKI UE in relatie tot de uitkomsten
van de evaluatie besproken.
Cruciaal in onze aanpak was de veelvuldige afstemming met de TKI UE -begeleidingscommissie, bestaande uit het
programmabureau, programmadirecteuren, bestuursleden en afgevaardigden van RVO. Daarnaast zijn voor alle
programmalijnen expertcommissiesessies georganiseerd, om de resultaten van dit onderzoek te toetsen en te
verrijken op basis van expert inzichten met diepe kennis van het huidige projectportfolio. Deze bijeenkomsten zijn
door allen als zeer nuttig ervaren en hebben geleid tot aanscherping van conclusies en aanbevelingen.
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3 Evaluatie per innovatiethema
3.1

Thema 1: Zonnestroomcellen en -modules (opgesplitst in technologiefamilies)

Zon-PV zal moeten en kunnen voorzien in een aanzienlijk deel van de toekomstige elektriciteitsvraag, die onder
andere zal toenemen door elektrische voertuigen, elektrificatie van verwarming en zelfs het produceren van
brandstoffen. Dit draagt direct bij aan de doelen van het Klimaatakkoord. In 2017 werd 1,8% van de totale
elektriciteitsconsumptie in Nederland opgewekt door zon-PV. Er is sprake van een snelle groei: in 2017 was het
nieuw geïnstalleerd vermogen 54% hoger dan het jaar ervoor; het totaal geïnstalleerd vermogen bedroeg aan het
eind van het jaar 2.914 MWp1. De groei wordt gedreven door systemen op gebouwen, maar grootschalige systemen
op land beginnen ook toe te nemen. Het aandeel van zon op land was 8% in 2017, maar er werden SDE+ subsidies
toegekend van respectievelijk 2,4 GW en 1,9 GW over 2 rondes. Er wordt verwacht dat Nederland de 5e grootste
zon-PV-markt in Europa zal zijn in 2022 (na Duitsland, Frankrijk, Turkije en Spanje) 2.
Dit thema maakt samen met thema 2 (Zonnestroomsystemen) deel uit van programmalijn 1: Zonnestroomsysteemcomponenten. Het thema Zonnestroomcellen en -modules richt zich op de technologieontwikkeling van de
componenten waaruit zonnestroomsystemen bestaan.
KPI’s en randvoorwaarden
De KPI’s zijn geselecteerd door de belangrijkste bottlenecks voor versnelling van de energietransitie te evalueren:
•

Kosten/baten: ondanks significante kostendalingen in voorbije jaren, is er nog steeds potentieel om de
kosten verder te verlagen. Onder kosten wordt hier verstaan: zowel de kosten voor bestaande
technologieën in productie, als de geschatte/geëxtrapoleerde kosten van zon-PV-module technologieën die
nog niet daadwerkelijk in productie zijn. Ook aan de opbrengstenkant is nog verbetering mogelijk door
hogere efficiëntie, waarmee een relatief hogere stroomopbrengst kan worden verkregen;

•

Maatschappelijk enthousiasme: dit is geen belangrijk onderwerp binnen de scope van dit thema, dat
vooral gericht is op de technologie van cellen en modules;

•

Schaalbaarheid: dit is van groot belang. Er zijn veelbelovende technologieën om de efficiëntie van
zonnecellen te verbeteren die zich al op laboratoriumschaal bewezen hebben, bijvoorbeeld op het gebied
van het materiaal perovskiet, maar waarvoor nog technische drempels bestaan voor een grootschalige
uitrol. Daarnaast zorgt de huidige dominantie van p-type silicium en de hele industrie die daarop is
ingericht, voor een schaalbaarheidsdrempel voor andere technologieën;

•

Systeemintegratie speelt geen rol binnen de scope van dit thema; dat speelt in thema 2
(Zonnestroomsystemen).

1

http://www.gpceurope.com/en/news/netherlands-installed-853-mw-of-solar-in-2017-2

2

SolarPower Europe (2017), Global Market Outlook for Solar Power: 2017/2021, SolarPower Europe, Brussels.
http://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Global-Market-Outlook-2018-2022.pdf
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Er is ook gekeken naar de internationale concurrentiepositie van Nederland met betrekking tot dit thema. De
productie van de zonnecellen gebeurt overwegend in het Verre Oosten (in 2017 werd 70% van alle zon-PV-modules
geproduceerd in China en Taiwan, en slechts 3% in Europa3). Maar Nederland heeft internationaal gezien een
sterke technologische research positie met leidende onderzoeksinstellingen en een goede positie in de ontwikkeling
van productiemiddelen voor zonnecellen en modules. De Nederlandse economie profiteert, naast de fabricage en
export van productiemiddelen voor zonnecel (massa)productie, ook van de ontwikkeling van producten zoals BIPV
en de installatie daarvan. Daarnaast zijn er bedrijven die juist weer zon-PV-modules in Nederland gaan produceren,
zoals Energyra, gericht op een hogere kwaliteit, lagere CO2 voetafdruk en minder uitval/beschadiging door transport.
Op basis van deze analyse is gekozen voor de volgende drie KPI’s (zie ook onderstaande tabel):
•

KPI 1: Kosten. Deze KPI betreft de kostprijs van zon-PV-modules.

•

KPI 2: Omzettingsrendement. Deze KPI meet het rendement (de efficiëntie) van de omzetting van
zonnestraling in elektriciteit. Omdat in de literatuur en ook in het portfolio van TKI UE het meest gesproken
wordt over efficiëntie op celniveau, gaan wij daar in onze definitie ook van uit (in plaats van een efficiëntie
op module- of systeemniveau). Uiteraard wordt wel onderkend dat de efficiëntie op moduleniveau verhoogd
kan worden door ontwikkelingen zoals bi-faciality. Er is iets voor te zeggen om voor volwassen
technologieën ook naar efficiëntie op moduleniveau te kijken. Bij laboratoriumtechnologieën kunnen we
alleen naar de celefficiëntie kijken en is een vergelijking op moduleniveau niet mogelijk.

•

KPI 3: Schaalbaarheid en duurzaamheid. De mate waarin te verwachten is dat een bepaalde technologie
relatief eenvoudig (op korte termijn) zal worden opgeschaald van laboratorium naar commerciële
massaproductie en hoe duurzaam de technologie is vanuit het oogpunt van milieu (materiaalgebruik
(schaarste, giftigheid), ontwerp voor recycling, CO2 footprint). Opgemerkt moet worden dat duurzaamheid
en schaalbaarheid uitsluitend zijn samengevoegd uit praktische overwegingen (maximaal 3 KPI’s per
thema). Duurzaamheid wordt wel als zelfstandige KPI meegenomen bij thema 2. Uit onze analyse bleek
echter dat in de projecten van TKI UE, duurzaamheid iets vaker benoemd werd onder thema 1 dan onder
thema 2 (waar het praktisch geen aandacht krijgt). Vandaar dat er ook binnen thema 1 aandacht aan wordt
besteed.

KPI 1
Zonnestroomcellen en modules

KPI 2

KPI 3
Schaalbaarheid van

Kosten (modules) (€ /Wp)

Omzettingsrendement (%)

technologie en
duurzaamheid

Streefwaarden voor de geselecteerde KPI’s
•

Er zijn voor de kwantitatieve KPI’s geen ‘streefwaarden’ opgesteld, waaraan nieuwe projectaanvragen
zouden kunnen worden getoetst. In de volgende paragrafen wordt wel aandacht gegeven aan de
verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de kostprijs en het omzettingsrendement voor een aantal
belangrijke technologieën, maar dit geeft nog geen totaalbeeld. Indien streefwaarden worden opgesteld, zal
dit specifiek per technologie moeten gebeuren, anders kunnen deze ofwel te eenvoudig te realiseren of
juist volstrekt onhaalbaar zijn. Ook is duidelijk dat het geen zin heeft een project uitsluitend te beoordelen
op kosten of omzettingsrendement: het gaat altijd om de combinatie van de twee. Tenslotte werd door de

3

Fraunhofer ISE Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE with support of PSE Conferences & Consulting GmbH,
Photovoltaics Report, updated: 27 August 2018,
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf
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expertcommissie aangegeven dat veelbelovende projecten met betrekking tot flexibiliteit in toepassing van
zon-PV niet zouden moeten afvallen bij de beoordeling van de projectaanvraag uitsluitend op basis van
kosten en omzettingsrendement. Want flexibiliteit in toepassing is juist in hoge mate gewenst, om de
mogelijkheden voor zon-PV in Nederland maximaal te kunnen benutten. Dit is echter meer de focus van
thema 2, waardoor dergelijke projecten nog steeds behouden kunnen worden.
•

Met betrekking tot de kwalitatieve KPI ‘schaalbaarheid en duurzaamheid van technologie’ geldt dat een
project moet leiden tot een significante verbetering op deze onderwerpen ten opzichte van de huidige ‘best
practice’ in de markt. Maar de mate van significantie kan niet op voorhand gedefinieerd worden, dit zal per
geval moeten worden beoordeeld. Voor duurzaamheid geldt wellicht in de toekomst dat dit eerder
randvoorwaardelijk zal zijn: voldoen aan de geldende regelgeving of internationale normen hieromtrent.

Evaluatie van het huidige portfolio
Het huidige portfolio binnen thema 1 bestaat uit 59 projecten, een relatief groot deel van het totale TKI UE portfolio
(327 projecten). Er is een selectie van 23 projecten gemaakt om het portfolio-evaluatie op te baseren. De selectie is
gemaakt op basis van relevantie van de projecten voor de KPI’s. Tevens is rekening gehouden met een zekere
balans ten aanzien van de bijdrage van projecten aan de verschillende oplossingsrichtingen die gezamenlijk van
belang zijn om de KPI-scores te verbeteren, te weten:
•

Halfgeleidermateriaalkeuze, bijvoorbeeld kristallijn silicium (xSi) n- en p-type materiaal, amorf silicium
(aSi), Koper-indium-galliumselenide (CIGS), Cadmium Telluride (CdTe), Perovskiet, etc.
o

In het huidige portfolio zijn relatief veel projecten gericht op p-type xSi (een tiental) en daarnaast
ook n-type xSi en CIGS. Er zijn slechts enkele projecten die zich richten op perovskiet en geen of
nauwelijks projecten met betrekking tot aSi en CdTe;

•

Cel- en moduleconcepten, bijvoorbeeld Passivated Emitter Rear Cell (PERC), Passivated Emitter Rear
Totally-diffused cell (PERT), Interdigitated Back Contact (IBC), Metal Wrap Through (MWT), en bifacial
versus monofacial cellen.
o

In het huidige portfolio zijn de meeste projecten gericht op IBC (een tiental) en bi-facial
technologieën. Er zijn slechts enkele projecten gericht op PERC, MWT en tandem;

•

Minimaliseren van elektrische verliezen over de gehele levensduur, bijvoorbeeld oppervlaktepassivering
en passivering van elektrische contacten en gebruik van nieuwe materialen.
o

Het huidige portfolio bevat voor beide oplossingsrichtingen relatief veel projecten (een tiental van
beide typen);

•

Optimaal gebruik van het invallende licht (light management) door middel van inkoppeling en opsluiting
van licht bijv. d.m.v. ander materiaalgebruik.
o

•

In het huidige portfolio zijn er 7 projecten die hier aandacht voor hebben;

Productie van cellen en modules met specifieke aandacht voor productieprocessen en gerelateerde
productiemachines.
o
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Vervolgens hebben we de, voor evaluatie geselecteerde, projecten in het portfolio (totaal 23) gerankt naar relevantie
voor de KPI’s:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Kosten

4

13

6

2: Omzettingsrendement

8

12

3

12

5

6

3: Schaalbaarheid en
duurzaamheid4

Tenslotte vallen de volgende algemene punten op bij een beschouwing van het portfolio:
•

Veel projecten zijn gericht op kostenreductie en het verhogen van de efficiëntie van zon-PV, maar de te
verwachten kostenverbetering is zelden gekwantificeerd;

•

Sommige projecten hebben een sterke focus op kostenreductie en verhogen het omzettingsrendement van
specifieke onderdelen van zon-PV-modules/systemen, maar zonder zicht te geven op de totale kosten per
module;

•

Schaalbaarheid krijgt vaak aandacht, duurzaamheid slechts incidenteel. Een enkel project noemt het
verminderen van de toepassing van zilver, maar er is bijvoorbeeld slechts weinig aandacht voor de
recyclebaarheid van modules aan het einde van de levensduur.

•

De ruime aandacht voor schaalbaarheid en het gebrek aan aandacht voor duurzaamheid in
projectvoorstellen hangt naar verwachting van de TKI UE-expertcommissie ook samen met het huidige
beoordelingskader voor nieuwe voorstellen: schaalbaarheid is daar momenteel wel een item,
duurzaamheid niet. Overigens werd door de expertcommissie opgemerkt dat schaalbaarheid dan wel vaak
genoemd wordt in projectvoorstellen, maar dat het in de praktijk toch weinig of slechts oppervlakkig
aandacht krijgt in de realisatie. Bovenstaande tabel geeft waarschijnlijk dan ook een te rooskleurig beeld bij
nadere analyse van de projectuitvoering.

Huidige status van de ontwikkeling
•

Kosten:
•

Er is in de afgelopen 10 jaar al een kostprijsreductie bereikt van 90%, waarbij kristallijn silicium
nog steeds de dominante technologie is.

•

De groothandelsprijzen bedragen momenteel ongeveer (november 2018)5:
o

Modules: 0,20 – 0,36 €/Wp. Onderverdeeld naar typen:
▪

0,36 €/Wp (hoog efficiënte zonnecellen, zoals PERC, met een output van 285
Wp)

▪

0,36 €/Wp (all-black zonnecellen, met een output van 300-320 Wp)

▪

0,27 €/Wp (mainstream modules met 60 cellen, standaard aluminium frames en
witte achterzijde, output: 260-280 Wp)

▪

4

0,20 €/Wp voor de goedkoopste zon-PV-modules

Alleen gescoord op schaalbaarheid

5

SolarServer (2018): Photovoltaik Preise - PVX Spotmarkt Preisindex auf dem Solarserver. https://www.solarserver.de/servicetools/photovoltaik-preisindex.html
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o

De ordegrootte van deze prijsrange wordt bevestigd in een andere publicatie6, waarin
deze prijzen tevens worden toegerekend aan de verschillende componenten van x-Si
zon-PV-modules (in totaal 0,34 $/Wp) op basis van de onderliggende kostenstructuur:

o

▪

Module conversie:0,13 $/Wp

▪

Cel conversie: 0,07 $/Wp

▪

Wafer conversie: 0,06 $/Wp

▪

mcSi materiaal: 0,08 $/Wp

Aangetekend moet worden dat het in beide bovengenoemde referenties gaat om
marktprijzen (dus inclusief winstmarge e.d.) en niet om kosten. De absolute waarden
kunnen niet direct vergeleken worden met doelstellingen die gehanteerd worden in de
projecten van TKI, die vanwege de transparantie terecht gericht zijn op kosten. We gaan
er binnen de scope van dit project vanuit dat de toekomstige prijstrends die verwacht
worden, wel vergeleken kunnen worden met de trends die te verwachten zijn in de
werkelijke kosten van zon-PV-modules.

•

Omzettingsrendement:
•

De huidige zonnecel efficiëntie voor commercieel beschikbare modules met kristallijne Si
zonnecellen (de technologie met het grootste marktaandeel op dit moment) is ongeveer 20%. De
rendementen verschillen per technologie, zoals eerder gemeld. In R&D is de afgelopen 5 jaar de
grootste toename in efficiëntie bereikt met perovskiet zonnecellen, die echter nog niet marktrijp
zijn.

•

De industrie heeft een voortdurende focus op het verder reduceren van kosten en verhogen van
genoemde rendementen.

•

Marktaandelen van technologieën:
•

Europa’s bijdrage aan de totale cumulatieve PV-installaties wereldwijd (geïnstalleerd vermogen):
28%

•

Marktaandeel van dunne film technologie: 5% van de totale jaarlijkse wereldwijde productie van
zon-PV-modules

•

Silicium-wafer PV-technologie: 95% van de jaarlijkse wereldwijde productie van zon-PV-modules;

•

Multikristallijne technologie: 62% van de totale jaarlijkse wereldwijde productie van zon-PVmodules. Het marktaandeel van monokristallijne zonnecellen neemt echter toe.

•

Het is duidelijk dat de materialen die nu het grootste marktaandeel hebben (kristallijn silicium),
leiden tot een grotere schaalbaarheid van cel en module concepten die daar gebruik van maken,
omdat de industrie daar nu op is ingericht.

Kortetermijnontwikkelingen (2025)
Verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de KPI’s internationaal gezien:
•

Kosten:
o

De grootste reductie in kosten wordt verwacht van de component “samenvoegen van cellen tot
modules” (21% reductie in 2025 tot 25% reductie in 2027)6. Aangezien de modules ongeveer 40%
van de prijs bepalen, zou daarmee de prijs per Wp omlaaggaan van 0.20 – 0.36 €/Wp naar 0.180.32 €/Wp in 2027. Naast de kosten van de module zelf, worden de totale kosten voor opwekking
van elektriciteit met behulp van Zon-PV veroorzaakt door installatiebenodigdheden, zoals

6

International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV), Results 2017 including maturity report 2018, ninth edition,
September 2018, http://www.itrpv.net/.cm4all/uproc.php/0/ITRPV%20Ninth%20Edition%202018_1.pdf?cdp=a&_=16224ec6558
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omvormers, bekabeling, constructie en manuren. De kosten van de module zelf bedragen
inmiddels veel minder dan de helft van de totale kosten inclusief installatie van een systeem.
•

Omzettingsrendement:
o

De verwachting is dat de efficiënties van alle technologieën nog flink zullen toenemen. De recente
efficiëntieverbetering van kristallijn silicium cellen neemt daarbij af en die van dunne-film
materialen (zoals perovskiet) heeft in de afgelopen jaren juist nog flinke stappen laten zien.

o

Onderstaande Figuur 3 en Figuur 4 geven een goed beeld van de verwachting van de celefficiënties op korte en middellange termijn van respectievelijk p-type en n-type zonnecellen7:

Figuur 3: Gemiddelde gestabiliseerde efficiëntie van p-type kristallijn silicium zonnecellen in massa productie (156 x 156 mm 2)

7

International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV), Results 2017 including maturity report 2018, ninth edition,
September 2018, http://www.itrpv.net/.cm4all/uproc.php/0/ITRPV%20Ninth%20Edition%202018_1.pdf?cdp=a&_=16224ec6558
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Figuur 4: Gemiddelde gestabiliseerde efficiëntie van n-type kristallijn silicium zonnecellen in massa productie (156 x 156 mm2)

•

Schaalbaarheid en duurzaamheid:
o

Silicium en specifiek multikristallijn silicium (mc-Si) domineert momenteel de markt.
Langzamerhand neemt het aandeel van monokristallijn Si toe ten koste van het aandeel
multikristallijn Si8, gedreven door kostenverlaging in productieprocessen.

o

De focus ligt nu op bifacial modules en andere technologieverbeteringen met betrekking tot x-Si
(PERC/PERL/PERT)9. De verwachting is dat PERC-technologie de komende 10 jaar zal
domineren.

o

Met betrekking tot duurzaamheid zijn er duidelijke trends waarneembaar met betrekking tot
vermindering van materiaalgebruik en keuze van andere materialen (bijvoorbeeld minder gebruik
van zilver)6. Voor verdere verwachtingen met betrekking tot duurzaamheid zie thema 2.

Vergelijking met het TKI UE portfolio:

8

SolarPower Europe (2017): Global Market Outlook for Solar Power: 2017/2021, SolarPower Europe, Brussels.
http://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Global-Market-Outlook-2018-2022.pdf
9

European technology & Innovation platform (2017): PV Manufacturing in Europe (Conference report). http://www.etippv.eu/fileadmin/Documents/ETIP_PV_Publications_2017-2018/171103-_ETIP_PV_-_Conference_Report_Nov_2017__Druckboegen_low.pdf
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•

Het TKI UE projectenportfolio bevat weinig projecten voor silicium tandemcellen, die qua rendement
veelbelovend zijn;

•

Het TKI UE projectenportfolio bevat weinig projecten voor PERC-technologie, waarvan verwacht wordt dat
deze de markt de komende 10 jaar zal domineren;

•

Kosten:
o

Zoals gezegd zijn deze zelden gekwantificeerd, uitzonderingen zijn het ANtiLope project
(kostendaling van 0,55 €/Wp nu tot <0,40 €/Wp in 2017 moet mogelijk zijn voor een zonnecel met
een efficiëntie van 22,5% van een n-Pasha - bifacial passivated zonnecel) en het ECO PV project
(n-pasha met 21% efficiëntie streeft naar 0,21 $/Wp and n-IBC met 22,5% efficiëntie streeft naar
0,25 $/Wp) in 2014. Ook het HT-SOHO project benoemt kosten en benadert deze vanuit de
doelstelling van programmalijn 1: reductie van zon-PV-modules tot 0,30-0,40 €/Wp en een hoge
omzettingsrendement dan standaard. In het HT SOHO project wordt aangegeven dat de
kostendoelstelling kan worden bereikt door de productiekosten constant te houden, terwijl het
omzettingsrendement stijgt tot boven 22.5%. Tenslotte wordt ook voor het HIPER project
aangegeven dat een kostenniveau van 0,40 €/Wp haalbaar moet zijn.

o

Voor een goede beoordeling van de beloofde projectresultaten ten opzichte van de internationale
ontwikkelingen, moeten deze beschouwd worden in de tijd: wat een goede streefwaarde was voor
2020, zal achterhaald zijn in 2025. Zoals gezegd zullen de kosten ook altijd beschouwd moeten
worden in combinatie met omzettingsrendement.

•

Omzettingsrendement:
o

Verbetering van omzettingsrendement wordt vaak gegeven, bijvoorbeeld als % verwachte
verbetering ten opzichte van de default technologie of ten opzichte van de
programmalijndoelstelling (bijvoorbeeld programmalijndoelstelling van 18% voor hoogsterendement dunne-film PV-panelen en 12% voor laagste-kosten dunne-film PV-panelen), maar de
projecten zijn niet altijd concreet over kosten, die daarmee in verband moeten worden gezien voor
een goede beoordeling van het geheel.

o

Voor n-type x-Si halfgeleider zonnecellen worden efficiëntieverbeteringen genoemd tot 22,5-23%,
hetgeen in lijn is met de internationale verwachtingen tot 2025 (zie ANtiLope, Compass).

•

Schaalbaarheid en duurzaamheid:
o

De meeste projecten geven aan schaalbaar te zullen zijn binnen een periode van 2-7 jaar en
hebben aandacht voor productieprocessen.

o

Slechts een enkel project heeft aandacht voor duurzaamheid. Het ANtiLope project vermeldt een
vermindering in het gebruik van zilver en het DESIRE-project werkt aan vermindering van gebruik
van schaarse materialen zoals indium (vervangen door zinc oxide) en milieu-onvriendelijke
materialen zoals cadmium (vervangen door zinksulfide).

Langetermijnontwikkelingen (vanaf 2030)
We zien de volgende belangrijke lange termijn (tot 2030) ontwikkelingen:
•

Groot potentieel voor de verdere ontwikkeling van nieuwe PV-technologie, met name perovskiet

•

‘Multi-junction’ zonnecellen met nieuwe materialen

•

Verbetering van andere aspecten zoals degelijkheid en duurzaamheid
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Verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de KPI’s, internationaal gezien:
•

Kosten:
o

Fraunhofer10 verwacht dat de moduleprijzen voor grote x-Si zon-PV-projecten op land omlaag
zullen gaan tot 0,14-0,27 €/Wp (best-worst case) voor de efficiëntste modules (23% efficiëntie) en
0,20-0,36 €/Wp voor de minst efficiënte modules (19% efficiëntie) tegen 2050.

•

Omzettingsrendement:
o

De toekomst moet uitwijzen of de efficiëntie van silicium tandem-cellen nog verder verbeterd kan
worden door combinatie met dunne film technologieën (CdTe, CIGS, perovskiet).

o

Fraunhofer10 geeft aan dat verschillende routes worden onderzocht om kosteneffectieve modules
te ontwikkelen met multi-junction zonnecellen. Een veelbelovende route zou kunnen zijn om dualjunction zonnecellen te ontwikkelen met een silicium basis en een andere halfgeleider als toplaag,
zoals Perovskiet of ‘silicon quantum dots’. Deze benaderingen zouden een efficiëntie tot 35%
moeten kunnen realiseren. Voor nog hogere efficiëntie zijn zogeheten triple-junction technologieën
nodig. De technische toepasbaarheid is bewezen in laboratoria, maar intensieve R&D is nog nodig
voor commerciële opschaling:

•

Schaalbaarheid en duurzaamheid:
o

Uit het conferentierapport (18-19 mei 2017) van PhotoPholtaic, European Technology &
Innovation Platform, kunnen de volgende verwachtingen met betrekking tot de marktaandelen van
verschillende zon-PV technologieën worden herleid11, zie ook Figuur 5 uit hetzelfde rapport voor
een grafische weergave:
▪

Afname van marktaandeel van standard zonnecellen met back surface field (BSF) solar
cell concept (2020: ~50%, 2022: ~ 32%, 2025: ~18%, 2028: ~7%)

▪

Toename van marktaandeel van PERC-celconcept (2021: ~35%, 2024: ~50%, 2027:
~60%)

▪

Toename van marktaandeel van IBC-celconcept (2021: ~6%, 2024: ~9%, 2027: ~11%)

▪

Toename van marktaandeel van Heterojunction-celconcept (2021: ~8%, 2024: ~10%,
2027: ~15%)

▪

Toename van marktaandeel van Si-tandem-celconcept (2021: ~2%, 2024: ~3%, 2027:
~5%)

▪

Sommige experts zijn van mening dat de ontwikkeling van het marktaandeel van PERC
nog veel sneller zal toenemen dan hierboven geschetst.

10

Fraunhofer ISE Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE with support of PSE Conferences & Consulting GmbH,
Photovoltaics Report, updated: 27 August 2018,
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf
11

European technology & Innovation platform (2017): PV Manufacturing in Europe (Conference report), http://www.etippv.eu/fileadmin/Documents/ETIP_PV_Publications_2017-2018/171103-_ETIP_PV_-_Conference_Report_Nov_2017__Druckboegen_low.pdf
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Figuur 5: Verwacht marktaandeel van zon-PV technologieën (pagina 15 van European technology & Innovation platform (2017): PV
Manufacturing in Europe (Conference report), zie voetnoot 11)

o

De internationale solar PV roadmap geeft aan12:
▪

De verwachting is dat het aandeel n-type technologie zal toenemen, p-type materiaal
wordt verwacht te blijven domineren (in 2028 70% p-type en 30% n-type).

▪

Verder wordt verwacht dat PERC/PERT/PERL ‘mainstream’ worden na 2020.

▪

Van bificiality is de verwachting dat het aandeel als volgt zal verlopen: 2020 ~15%, 2025
~30% en 2028 ~38%.

▪

Voor Silicium tandem cellen is de verwachting dat massaproductie zal starten in 2020.
Sommige leden van de TKI UE-expertcommissie verwachten dat 2025 realistischer is.

o

Met betrekking tot duurzaamheid zijn er duidelijke trends waarneembaar met betrekking tot
vermindering van materiaalgebruik en keuze van andere materialen (bijvoorbeeld minder gebruik
van zilver)6. Voor verdere verwachtingen met betrekking tot duurzaamheid: zie thema 2.

Vergelijking met het TKI UE projectenportfolio:
•

Het TKI UE projectenportfolio bevat nog relatief weinig perovskiet projecten. Aangetekend moet worden dat
dit een erg recente materialenfamilie betreft;

•

Het TKI UE projectenportfolio bevat nog relatief weinig multi-junction of tandem projecten. Een uitzondering
daarop vormen het ambitieuze HI-EFF project (een tandem concept voor dunne-film technologie waarin
wordt gestreefd naar efficiëntie boven de 25% tot zelfs 30%, echter zonder een jaartal te benoemen) en het
HIPER project (tandem cel efficiëntie van 28%).

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is ‘marktrijp’ gedefinieerd als Technology Readiness Level (TRL) niveau 8-9. RVO heeft
voor alle projecten TRL’s vastgesteld vanaf het moment dat een nieuw project in het portfolio wordt opgenomen.

12

International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV), Results 2017 including maturity report 2018, ninth edition,
September 2018, http://www.itrpv.net/.cm4all/uproc.php/0/ITRPV%20Ninth%20Edition%202018_1.pdf?cdp=a&_=16224ec6558
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Deze TRL-niveaus worden door ons gebruikt om de huidige status vast te stellen. Het is belangrijk om op te merken
dat TRL niet hetzelfde is als ‘market readiness’. We hebben tevens niveau 7 in beeld gebracht. In onderstaande
tabel is te zien hoeveel projecten in deze hogere TRL-niveaus vallen (van de 59 projecten in het projectenportfolio
van TKI UE voor thema 1):
TRL 7
Aantal projecten

TRL 8-9

1 project uit 2013 en 3 projecten uit

1 project uit 2015

2017

Hieruit blijkt dat er relatief weinig projecten in het portfolio zitten met TRL-niveaus 7 en 8-9 (minder dan 10% van de
totale populatie binnen dit thema) en dat de hogere TRL-niveaus in de regel van recentere datum zijn (vanaf 2015).
Er is overeenstemming binnen de TKI UE expertcommissie dat geïnteresseerde partijen gevraagd zouden kunnen
worden om zich meer te richten op projecten met hogere TRL-niveaus. Waarschijnlijk is dat gunstig voor de
versnelling van de energietransitie. Projecten met lagere TRL-niveaus moeten niet vergeten worden, maar de
gedeelde mening binnen TKI UE en de expertcommissie is dat TKI UE zich niet op fundamenteel onderzoek zou
moeten richten.
Hoofdpunten en aanbevelingen
Hoofdpunten:
•

Het TKI UE projectportfolio bevat relatief veel projecten gerelateerd aan innovatiethema 1 (59). Het TKI UE
projectportfolio bevat nog weinig projecten met het materiaal perovskiet (relatief nieuw materiaal) en
technologieën zoals PERC, tandem en multijunction. Er zijn weinig projecten in het TKI UE projectportfolio
met Technology Readiness Level (TRL) 7 en 8-9.

•

Opgemerkt kan worden dat de huidige aanvraagcriteria voor nieuwe projecten voor het TKI UE
projectportfolio leiden tot relatief veel aandacht in projectvoorstellen voor kosten, efficiëntie en
schaalbaarheid en weinig aandacht voor duurzaamheid.

•

Tegelijkertijd stellen we vast dat kosten en efficiëntie meestal niet kwantitatief en/of integraal benaderd
worden, terwijl deze onderwerpen juist altijd in samenhang bekeken moeten worden voor een zinvolle
beoordeling.

•

Ten aanzien van schaalbaarheid bleek onder andere uit het gesprek met de expertcommissie dat dit
onderwerp, hoewel genoemd in veel voorstellen, toch weinig aandacht krijgt in de project uitvoering.

•

Internationaal gezien is de verwachting dat er nog een flinke kostprijsreductie mogelijk is in de productie
van zon-PV-modules, onder andere in kosten gerelateerd aan moduleconversie/assemblage. Verder is de
verwachting dat de efficiëntie van zonnecellen nog steeds toeneemt, en sneller bij dunne film
technologieën (bijvoorbeeld technologieën gebruikmakend van perovskiet) dan bij x-Si. Verder worden bifaciality, multi-junction en technologieën zoals PERC/PERL/PERT steeds belangrijker. Qua marktaandeel
en schaalbaarheid is de verwachting dat technologieën gebaseerd op multikristallijn silicium voorlopig nog
de markten domineren, maar dat het aandeel van monokristallijn silicium zal stijgen. Tenslotte is
internationaal een trend waar te nemen richting standaardontwikkeling en regulering van duurzaamheid
zon-PV-systemen (Ecodesign, Ecolabel, EPBD).
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Aanbevelingen:
•

Gezien het relatief grote aantal zon-PV-projecten binnen het TKI UE projectportfolio (123 projecten in het
portfolio zijn gerelateerd aan innovatiethema’s 1 en 2), verdient het aanbeveling om verder onderzoek te
doen naar het belang van innovatiethema’s 1 en 2 voor de Nederlandse economie en voor de versnelling
van de energietransitie in de gebouwde omgeving; beide in het licht van de internationale ontwikkelingen
op deze terreinen. De uitkomst daarvan zou ook leidend moeten zijn voor het accent dat gelegd wordt op
innovatiethema 1 versus innovatiethema 2.

•

Internationaal gezien veelbelovende materialen (zoals perovskiet) en technologieën (zoals
PERC/PERL/PERT, tandem en multi-junction) voor de toekomst zouden relatief meer aandacht in het
portfolio kunnen krijgen, rekening houdend met een balans binnen het portfolio waarin relatief meer plaats
wordt ingeruimd voor projecten met hogere TRL-niveaus.

•

We adviseren om streefwaarden voor de kwantitatieve KPI’s kostenreductie en efficiëntieverbetering te
bepalen als onderdeel van de projectaanvraag criteria voor het TKI UE portfolio, per technologie en in
functie van de tijd (leercurve). Tevens verdient het de aanbeveling om in de aanvraagcriteria de nadruk te
leggen op de samenhang tussen kosten en efficiëntiedoelstellingen.

•

Aanbevolen wordt om in de projectaanvraagcriteria meer aandacht te besteden aan de wijze waarop de
monitoring van de projectuitvoering wordt ingericht, zodat bijvoorbeeld beter geëvalueerd kan worden in
hoeverre de geplande aandacht voor schaalbaarheid in de projectuitvoering ook daadwerkelijk aan de orde
komt.

•
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Thema 2: Zonnestroomsystemen uitgesplitst in drijvende PV-parken (op zee en
op binnenwater), PV-parken op land (op velden en in de verkeersinfrastructuur),
PV-daken en -gevels, overige speciale PV-toepassingen

3.2

Dit thema maakt samen met thema 1 (zonnestroomcellen en modules) deel uit van programmalijn 1: Zonnestroomsysteemcomponenten.
KPI’s en randvoorwaarden
De KPI’s zijn geselecteerd door de belangrijkste bottlenecks voor versnelling van de energietransitie te evalueren:
•

Kosten/baten: ondanks significante kostendalingen in voorbije jaren, is er nog steeds potentieel om kosten
verder te verlagen. Ook aan de opbrengstenkant is nog verbetering mogelijk door hogere efficiëntie.
Overigens werd door de TKI UE-expertcommissie wel opgemerkt dat de aandacht voor kosten niet ten
koste mag gaan van kwaliteit en toepasbaarheid. Als er meer oppervlakte effectief benut kan worden voor
zon-PV, dan mag dat waarschijnlijk best een meerprijs hebben;

•

Maatschappelijk enthousiasme: dit is van groot belang binnen de scope van dit thema, dat vooral gericht
is op de toepassing van Zon-PV. Duurzaamheid is één van de aspecten die hierbij van belang is;

•

Schaalbaarheid/toepasbaarheid: dit is van groot belang in de Nederlandse context. Hierbij gaat het in dit
thema met name op de toepasbaarheid/veelzijdigheid van systemen, zodat ze op verschillende wijzen (op
land, in gebouwen en zelfs op water) kunnen worden toegepast, om maximaal gebruik te kunnen maken
van de beschikbare ruimte voor zon-PV. Er kan onderscheid gemaakt worden naar:
o

Functie-integratie, zoals wind- en waterdichtheid, geluidwering, stijfheid en sterkte, …;

o

Ruimtelijke integratie, d.m.v. esthetiek (kleur, vorm, afmeting, textuur), minimale negatieve impact
en maximale positieve impact op ecologie. Bij kleinere daken gaat het vooral om kleur, vorm en
interne warmte. Bij grotere (platte) daken zijn weinig issues. Bij zon-PV op land gaat het om
esthetische eigenschappen en ook bijvoorbeeld invloed op biodiversiteit (onder de PV systemen);

o

Integratie in de bouw: ketenoptimalisatie, industrialisatie, veiligheid;

o

Systeemintegratie: performance monitoring & control, interactie met windenergie, bijdrage aan
flexibiliteit in het systeem, netaansluiting.

Er is ook gekeken naar de internationale concurrentiepositie van Nederland met betrekking tot dit thema (zie
paragraaf 2.1).
Op basis van deze analyse is gekozen voor de volgende drie KPI’s (zie ook onderstaande tabel):
•

KPI 1: LCoE (Levelised cost of electricity) in Nederland. Hierbij gaat het naast kostprijs van
componenten om de kosten voor de benodigde ruimte, installatie, operatie, onderhoud, en
decommisioning. Factoren die hierbij een rol spelen zijn (omzettings)rendement, performance ratio in NL,
bifaciality, schaduwtolerantie, en levensduur. Voor de vergelijkbaarheid van LCoE waarden in de
Nederlandse context is het van belang om een gestandaardiseerde definitie te hanteren met expliciete
uitgangspunten voor de berekening. Het verdient de aanbeveling hier een verdiepingsslag op te maken.
Indieners van nieuwe voorstellen die een LCoE waarde presenteren, zullen op transparante wijze de
nieuwe definitie moeten hanteren bij de berekening daarvan, zodat het ambitieniveau van
projectvoorstellen goed kan worden vergeleken. In de TKI UE-expertcommissie werd ook geadviseerd om
in de toekomst meer gebruik te maken van meetresultaten. Er lopen op dit moment 2 projecten op het
gebied van het verbeteren van meetresultaten.
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•

KPI 2: Toepasbaarheid. De focus ligt daarbij op:
o

Mate van functie-integratie, zoals wind- en waterdichtheid, geluidwering, stijfheid en sterkte.

o

Mate van ruimtelijke integratie, d.m.v. esthetiek (kleur, vorm, afmeting, textuur), minimale
negatieve impact en maximale positief effect op ecologie.

•

KPI 3: Integrale duurzaamheid. Hieronder valt het materiaalgebruik (schaarste, giftigheid), ontwerp voor
recycling, robuustheid, “curveless wafer substrates”, CO2 footprint.

Zonnestroomsystemen

KPI 1

KPI 2

KPI 3

LCoE in Nederland (€/kWh)

Toepasbaarheid

Integrale duurzaamheid

Streefwaarden
•

LCoE: Door de TKI UE-expertcommissie is, mede op basis van de verwachte trends zoals beschreven in
onderstaande paragrafen, een inschatting gemaakt van wat streefwaarden zouden kunnen zijn voor
kleinschalige en grootschalige zon-PV-systemen (zie onderstaande tabel).

Systeem

LCoE huidig (Eurocent/kWh)

Kleinschalig

7-12

Grootschalig

•

LCoE 2020-2025 (Eurocent/kWh)

LCoE 2035 (Eurocent/kWh)

5-8

3-6

2-4

3-5
2 (1 voor grootschalige systemen op
water)

In de discussie met de TKI UE-expertcommissie werd de verwachting uitgesproken dat de kosten van
kleinschalige zon-PV-systemen mogelijk sneller dalen dan die van grootschalige zon-PV-systemen, om de
volgende redenen:
o

De kosten van grootschalige systemen zouden kunnen stijgen als gevolg van de toegenomen
aandacht voor esthetiek (bijvoorbeeld voor zon-PV op land) en de als gevolg daarvan
toenemende productiekosten;

o

Tot nu toe is er wereldwijd minder geïnvesteerd in kostenreducties van kleinschalige systemen in
vergelijking met grote zon-PV-systemen, waardoor de verwachting bestaat dat er nog meer
potentieel voor kostenreductie is voor kleinschalige systemen;

o

De verwachting bestaat dat de kosten van installatie, planning en ontwerp zullen dalen door
geïntegreerde bouwprocessen; denk aan gebouw-geïntegreerde zon-PV (BIPV).

•

Uit de discussie met de TKI UE-expertcommissie bleek ook dat er enige aarzeling is met betrekking tot
kostprijs-voorspellingen, doordat niet altijd duidelijk is hoe reëel historische prijsdalingen in de markt zijn
(gebaseerd op kostprijsdalingen of andere invloeden) en wat dit betekent voor de toekomstig trends in
prijzen en kosten.

•

Kwalitatieve KPI’s toepasbaarheid en integrale duurzaamheid:
o

Hier geldt dat een project moet leiden tot een significante verbetering op deze onderwerpen ten
opzichte van de huidige ‘best practice’ in de markt. Maar de definitie van significantie kan
nauwelijks op voorhand gedefinieerd worden, dit zal per geval moeten worden beoordeeld.

o

Toepasbaarheid zou mogelijk geëvalueerd kunnen worden op basis van onder andere:
1) relevante toepassingen waar nog weinig aandacht voor is in de markt,
2) mate van flexibiliteit: toepasbaarheid van concepten voor meerdere toepassingen doordat een
materiaal in verschillende vormen kan worden geplooid bijvoorbeeld)
3) bijdrage aan esthetiek (hoewel subjectief).
De bijdrage van een project zou op verschillende assen gescoord kunnen worden met behulp van
een zogeheten ‘spindiagram’.
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o

Voor duurzaamheid geldt wellicht in de toekomst dat dit eerder randvoorwaardelijk zal zijn:
voldoen aan de geldende regelgeving of internationale normen hieromtrent.

Evaluatie van het huidige portfolio
Het huidige portfolio binnen thema 2 bestaat uit 64 projecten, een relatief groot aantal ten opzichte van het totale
TKI UE portfolio (327 projecten). Er is een selectie van 20 projecten gemaakt om het portfolio evaluatie op te
baseren. Tevens is rekening gehouden met een zekere balans ten aanzien van de bijdrage van projecten aan de
verschillende toepassingsgebieden, te weten:
•

Zon op land. Opvallend is dat in de lijst van geselecteerde projecten geen zon op land voorkomt. Maar
voor zon op land is wellicht ook minder innovatie nodig, er worden wereldwijd reeds grote projecten met
succes gerealiseerd. Een aspect waar nog wel aandacht aan moet worden besteed is bijvoorbeeld
biodiversiteit onder zonnepanelen op land. Dat wordt in de huidige selectie niet meegenomen

•

Zon op infrastructuur. Er zijn enkele projecten voor zon op infrastructuur, zoals wegen of geluidschermen

•

Zon op gebouwen. Er zijn veel projecten voor zon-PV-toepassingen op gebouwen

•

Zon op water. Er zijn enkele projecten gericht op zon op water

•

Overig. Er zijn enkele ‘overige projecten’, zoals een project gericht op anti-soiling (voor verwijderen van
vuil) en een project gericht op ‘design for recycling en reuse’.

Verder hebben we de voor evaluatie geselecteerde projecten in het portfolio (totaal 20) gerankt naar relevantie voor
de KPI’s:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: LCoE

3

10

7

2: Toepasbaarheid

10

4

6

3: Integrale duurzaamheid

1

0
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Met betrekking tot beschikbare ruimte voor zon-PV in Nederland blijkt uit een inschatting van de TKI UE programmadirecteur, Wijnand van Hooff, de volgende verdeling:
o

25% residentiële daken/gevels;

o

25% commerciële daken/gevels;

o

25% zon op land;

o

25% zon op infrastructuur (wegen/geluidschermen) en offshore

Wijnand van Hooff schat in dat zon-PV op zee (offshore) niet voor 2025 van start zal gaan. De eerste projecten op
binnenwater worden momenteel gerealiseerd.
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Huidige status van de ontwikkeling
•

LCoE in Nederland:
o

De levelised cost of energy (LCoE) bedraagt in Duitsland momenteel 0,07-0,12 €/kWh (afhankelijk
van het aantal zonuren) voor kleinschalige PV-systemen op daken van gebouwen en 0,04-0,07
€/kWh voor grootschalige systemen13. De waarden voor Nederland zullen vergelijkbaar zijn.

o

De belangrijkste drivers voor de LCoE van grootschalige zon-PV-systemen zijn de hoeveelheid
elektriciteit die kan worden opgewekt met het systeem, het rendement, de investering, de wijze
van installatie en de kapitaalkosten, die op hun beurt afhangen van investeringskosten,
financiering, en regelgeving.

o

Volgens IRENA14 is een LCoE reductie van grootschalige zon-PV-systemen gerealiseerd van 73%
tussen 2010 en 2017 tot 0,10 $/kWh (wereldwijd gewogen gemiddelde).

•

Toepasbaarheid:
o

Building Integrated PV (BIPV) is nog steeds niet ‘mainstream’. Tesla’s Solar Roof kreeg in 2016
veel aandacht in de media, maar is nog niet echt op de markt15. Overigens zijn er diverse
Nederlandse systemen die reeds in de markt worden gerealiseerd;

o

Drijvende zon-PV-parken worden reeds gerealiseerd, maar offshore nog niet op commerciële
basis.

•

Integrale duurzaamheid:
o

Er lijkt een trend gaande richting milieuprestatie-eisen voor zon-PV-systemen, hetgeen logisch is
gezien de inmiddels massale toepassing wereldwijd.
▪

In december 2017 werd de door de industrie geleide “NSf 457 Sustainability Leadership
Standard for Photovoltaic Modules” gelanceerd. Deze bevordert vrijwillige internationale
standaarden voor het bijhouden en verbeteren van een set van duurzaamheidsprestatiedoelen voor producenten van zon-PV-modules.

▪

In de EU heeft de EC Joint Research Centre in oktober 2017 een voorbereidende studie
gelanceerd om de noodzaak in te schatten van beleidsinstrumenten op het gebied van
duurzaamheid, inclusief Ecodesign en Ecolabel, voor zonnepanelen, omvormers en
systemen. Producten die worden omvat door de Ecodesign Directive kunnen alleen op
de Europese markt komen als randvoorwaarden met betrekking tot energie-efficiëntie en
circulaire economie worden vervuld.

▪

De gebouwensector speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van PV-systemen.
Regelgeving voor duurzame gebouwen zou een belangrijke prikkel kunnen worden; in de
EU valt deze onder de Energy Performance in Buildings Directive (EPBD).

o

De productie van PV-systeem componenten en de constructie en installatie van PV-systemen
hebben een relatief geringe milieu-impact in de totale levenscyclus impact van een zon-PVsysteem (ter illustratie: de energie die nodig is voor de productie van zon-PV-systemen wordt

13

Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices
and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende.
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/AgoraEnergiewende_Current_and_Future_Cost_
of_PV_Feb2015_web.pdf
14

IRENA (2018), Renewable Power Generation Costs in 2017, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf
15

SolarPower Europe (2017): Global Market Outlook for Solar Power: 2017/2021, SolarPower Europe, Brussels.
http://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Global-Market-Outlook-2018-2022.pdf

206774

22

binnen de levensduur van een zon-PV-systeem relatief snel terugverdiend). Deze kan nog
aanzienlijk worden verminderd door het gebruik van gerecycleerde materialen, duurzame
elektriciteit voor productie en hoogwaardige recycling aan het einde van de levensduur. Sinds
1975 is de milieu-impact van zon-PV flink gedaald: voor elke verdubbeling van het geïnstalleerd
vermogen, is het energiegebruik per Wp gedaald met 12-13% en de broeikasgas voetafdruk met
17 tot 24%15. Toch blijft het verder verlagen van de milieu-impact van zon-PV-systemen natuurlijk
een punt van aandacht.
Kortetermijnontwikkelingen
Verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de KPI’s internationaal gezien en vergelijking met de waarden
genoemd in het projectenportfolio:
•

LCoE in Nederland:
o

Fraunhofer verwacht dat deze voor kleinschalige systemen op daken van woningen kan dalen van
0,07-0,12 €/kWh nu tot 0,05-0,09 €/kWh in 2025 en voor grootschalige systemen van 0,05-0,07
€/kWh nu tot 0,03-0,06 €/kWh in 202516

o

In een andere studie van Fraunhofer17 wordt de verwachting uitgesproken dat de LCoE kan dalen
tot een range van €0,047 - €0,08 per kWh voor zon-PV op daken en tot onder €0,024 voor
grootschalige zon-PV projecten in Duitsland.

o

In een studie uit 2018 voor NVDE door Ecofys18 is berekend dat de kostprijs van zon-PV (grote
systemen, >250 kWp) kan dalen tot 0,05-0,08 €/kWh in de 5 jaar tot 2023.

o

Het Nederlandse Klimaatakkoord geeft aan: “Partijen zetten er gezamenlijk op in de komende
jaren een verdere kostprijsreductie te realiseren, met als doel dat na 2025 hernieuwbare
elektriciteit concurrerend wordt met de marktwaarde van de geproduceerde elektriciteit”19. Tevens
wordt vermeld dat partijen ernaar streven een kostenpad te volgen voor zon-PV van €0,08 per
kWh in 2020 tot €0,058 per kWh in 2025.

o

Voor zon-PV is ruwweg 60% van de kostprijsreductie het gevolg van het doorlopen van de
leercurve (technologische innovaties) voor modules, inverters en BoS (overige
systeemcomponenten), het aandeel van de zogenaamde ‘soft costs’ (projectontwikkeling,
financiering, leges, etc.) neemt daardoor op termijn toe 18 (maar valt grotendeels buiten de
invloedssfeer van TKI UE).

•

Toepasbaarheid:
o

Belangrijke ontwikkelingen zijn:

16

Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices
and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende.
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/AgoraEnergiewende_Current_and_Future_Cost_
of_PV_Feb2015_web.pdf
17

Fraunhofer ISE (2018): Stromgestehungskosten Erneuerbare Energiende.
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_E
rneuerbare_Energien.pdf
18

Paul Noothout en David de Jager, NVDE, 2018. http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2018/06/NVDE_Kostendalingen-zon-PVen-wind.pdf
19

Ontwerp van het klimaatakkoord, Ed Nijpels, Voorzitter Klimaatberaad, Den Haag, 21 december 2018
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
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▪

Flexibiliteit in kleur

▪

Transparantie

▪

Textuur (bijvoorbeeld mat)

▪

Flexibiliteit in maat en vorm

▪

Functionele integratie: bijvoorbeeld een paneel met zonnecellen aan de voorkant en een
achterkant die focust op geluids- en waterisolatie

•

Integrale duurzaamheid:
o

Er zijn belangrijke ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot:
▪

Milieuvriendelijke materialen (niet giftig)

▪

Design for recyclability

▪

Verminderen van broeikasgasemissies bij de productie

▪

Modulariteit

▪

Verbeteren van de robuustheid en de energieterugverdientijd.

Langetermijnontwikkelingen
•

LCoE in Nederland:
o

De verwachting is dat deze voor systemen op daken van woningen kan dalen tot 0,02-0,04 €/kWh
in 205020;

o

Voor Zuid-Duitsland zou de range 0,025-0,044 € /kWh bedragen in 2050, met een bovengrens
van 0,034-0,044 € /kWh in het meest conservatieve scenario. In Zuid-Spanje zouden in 2050
waarden behaald kunnen worden tussen 0,018 en 0,031 €/kWh;

o

In een studie uit 2018 voor NVDE door Ecofys18 is berekend dat de kostprijs van grote zon-PVsystemen (>250 kWp) kan dalen met 40% tot 0,03-0,06 €/kWh in 2030;

•

Toepasbaarheid:
o

Op langere termijn is de ontwikkeling van drijvende zon-PV-systemen interessant21. Water kan
modules koelen, met een positief effect op de elektriciteitsopbrengst, en de zonnepanelen kunnen
het oppervlak van drinkwaterreservoirs beschermen tegen luchtverontreiniging en verdamping.
Verder is er veelal geen concurrerend ruimtegebruik op waterlichamen. Hoewel nog weinig
toegepast, is er een grote interesse in drijvende PV-systemen, vooral in Azië. Het geïnstalleerd
vermogen is in 2017 verdubbeld. ’s Werelds grootste drijvende zon-PV-systeem – van 40 MW –
werd in 2017 geïnstalleerd in China.

•

Integrale duurzaamheid:
o

Er zijn belangrijke ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot:
▪

Milieuvriendelijke materialen (niet giftig voor mens en milieu);

▪

Design for recyclability;

▪

Verminderen van broeikasgasemissies tijdens de productie;

▪

Modulariteit;

20

Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices
and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende.
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/AgoraEnergiewende_Current_and_Future_Cost_
of_PV_Feb2015_web.pdf
21

SolarPower Europe (2017): Global Market Outlook for Solar Power: 2017/2021, SolarPower Europe, Brussels.
http://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Global-Market-Outlook-2018-2022.pdf
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▪

Verbeteren van de robuustheid;

▪

Energieterugverdientijd.

Vergelijking met het TKI UE portfolio:
Wanneer het TKI UE portfolio vergeleken wordt met de internationale trends, vallen de volgende punten op:
o

In het portfolio van TKI UE zijn LCoE doelen nauwelijks gekwantificeerd, wel wordt regelmatig gerefereerd
aan de programmalijndoelstelling van het verlagen productiekosten van PV-panelen tot € 0,30-0,40 per
Wp. Regelmatig wordt de verwachting uitgesproken dat deze doelstelling gehaald kan worden, maar
inmiddels is deze internationaal ook al achterhaald. Daarbij moet wel aangetekend worden dat er een
verschil gemaakt moet worden tussen duurzame prijzen met marges enerzijds en ‘bodemprijzen’
anderzijds, die niet altijd gebaseerd zijn op reële kosten en daardoor een vertekend beeld kunnen geven.

o

In het portfolio van TKI UE wordt veel aandacht besteed aan functionele en ruimtelijke integratie. Bij
functionele integratie ligt de nadruk op BIPV. Er is nog weinig aandacht voor PV op infrastructuur, op land
of op water.

o

In het portfolio van TKI UE zijn nauwelijks projecten te vinden met aandacht voor integrale duurzaamheid.

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9 (zie eerdere opmerking: TRL betekent niet
‘market ready’). We hebben tevens niveau 7 in beeld gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel projecten in
deze hogere TRL-niveaus vallen (van de 64 projecten in het projectenportfolio van TKI UE voor thema 2):

Aantal projecten

TRL 7

TRL 8-9

10 projecten:

5 projecten:

1 uit 2012, 1 uit 2014, 1 uit 2015, 2 uit

1 uit 2012, 2 uit 2015 en 2 uit 2017

2016 en 5 uit 2017

Er zijn dus 15 projecten in het projectenportfolio van dit thema met TRL-niveau 7-9 (ongeveer 25% van de totale
populatie); de projecten met hogere TRL-niveaus zijn grotendeels van recentere datum (vanaf 2015). De TKI UE
expertcommissie merkte op dat relatief veel projecten uit thema 2 hebben geleid tot marktintroductie van nieuwe
producten en diensten.
Hoofdpunten en aanbevelingen
Hoofdpunten:
•

Het TKI UE projectportfolio bevat relatief veel projecten gerelateerd aan innovatiethema 2 (64). Het
aandeel projecten met TRL-niveau 7 en 8-9 is hoger dan bij innovatiethema 1. Het aantal projecten dat
betrekking heeft op toepassing op daken van gebouwen domineert, er zijn slechts weinig projecten voor
zon-PV op land. Er wordt relatief veel aandacht besteed aan LCoE en toepasbaarheid, terwijl er geen
aandacht wordt besteed aan duurzaamheid, deels doordat dit in de projectaanvraag-criteria tot nu toe ook
geen rol speelde.

•

Zoals gezegd onder thema 1 is met betrekking tot duurzaamheid internationaal een trend waar te nemen
richting standaard-ontwikkeling en regulering duurzaamheid zon-PV-systemen (Ecodesign, Ecolabel,
EPBD)
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•

Toepasbaarheid van zon-PV is van groot belang voor de Nederlandse context, gezien de relatief beperkte
beschikbare ruimte en de hoge bevolkingsdichtheid. Daardoor is onderzoek naar flexibele inzet van
materialen en technieken die het mogelijk maken alternatieve ruimten en oppervlakten (denk aan
infrastructuur en zon-PV op water) te benutten van groot belang.

Aanbevelingen:
•

Zoals reeds aanbevolen bij innovatiethema 1: Gezien het relatief grote aantal zon-PV-projecten binnen het
TKI UE projectportfolio (123 projecten in het portfolio zijn gerelateerd aan innovatiethema’s 1 en 2),
verdient het aanbeveling om verder onderzoek te doen naar het belang van innovatiethema’s 1 en 2 voor
de Nederlandse economie en voor de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving; beide
in het licht van de internationale ontwikkelingen op deze terreinen. De uitkomst daarvan zou ook leidend
moeten zijn voor het accent dat gelegd wordt op innovatiethema 1 versus innovatiethema 2.

•

Duurzaamheid zou mee moeten worden genomen in de aanvraagcriteria van nieuwe projecten, rekening
houdend met de ontwikkelingen in internationale standaarden en regelgeving op dit terrein.

•

Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te doen naar een eenduidige bepaling van de LCoE
definitie, zodat streefwaarden kunnen worden vastgesteld en projectaanvragers kan worden gevraagd om
de LCoE conform deze definitie te berekenen.

•

Er kan overwogen worden om voor projecten met een sterk positieve invloed op toepasbaarheid (functieen ruimtelijke integratie) een hogere LCoE streefwaarde vast te stellen.
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3.3

Thema 3: Warmtepompen

Om gebouwen te verwarmen is het noodzakelijk dat een duurzame en efficiënte vorm van warmtelevering wordt
toegepast. Een warmtepomp voldoet aan beide criteria (mits de elektriciteit grotendeels duurzaam wordt opgewekt),
door warmte uit de omgeving te halen en met hoge rendementen om te zetten in bruikbare warmte voor verwarming.
De verwachting is dat in een aanzienlijk deel van de gebouwen een vorm van een warmtepomp aanwezig zal zijn in
2050.
De huidige scope binnen TKI UE betreft het ontwikkelen van kleine, stille, zeer efficiënte en betaalbare
componenten en systemen, welke geschikt zijn voor warmte- en koudelevering in de bestaande bouw. Het gaat
daarbij om innovaties in materialen, miniaturisatie, geluidsreductie, esthetische inpasbaarheid, installatie- en
gebruiksgemak, hoger rendement en andere koudemiddelen voor warmtepompen.
Hoewel warmtepompen tot op zekere hoogte zelfstandig toegepast kunnen worden in gebouwen, is er een sterke
relatie met de innovatiethema’s 6 (Warmteopslag) om het noodzakelijke vermogen in te perken en 9 (Integrale
energierenovaties) waar warmtepompen een belangrijk onderdeel van kunnen zijn. Daarnaast kunnen
warmtepompen een belangrijke bijdrage leveren aan flexibiliteit voor energie-infrastructuur door bijvoorbeeld slimme
sturing of hybride concepten, wat relateert aan innovatiethema 14 (Verhogen van de flexibiliteit van het
energiesysteem).
KPI’s en randvoorwaardes
Warmtepompen worden de laatste jaren meer en meer toegepast, maar van echt grootschalige implementatie is nog
geen sprake. De belangrijkste knelpunten voor grootschalige implementatie zijn:
•

Kosten/baten: in vergelijking met HR-ketels is de aanschafprijs van warmtepompen erg hoog.

•

Maatschappelijk enthousiasme: zeker bij dichtere bebouwing kunnen lucht-water warmtepompen voor
geluidsoverlast zorgen vanwege de buitenunit. Actieve weerstand van omwonenden tegen deze
geluidsoverlast is een opkomende trend.

•

Systeemintegratie: om een grote hoeveelheid warmtepompen in te passen in het elektriciteitssysteem is
het noodzakelijk dat de efficiëntie wordt geoptimaliseerd en dat de warmteproductie op een slimme(re)
manier wordt ingezet.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

Warmtepomp

KPI 1

KPI 2

KPI 3

Rendement (SPF)

Investeringskosten (€/kW)

Inpasbaarheid (Kwalitatief)

KPI 1 Rendement
Het verhogen van het praktijkrendement van verschillende type warmtepompen blijft noodzakelijk in de komende
jaren. De Seasonal Performance Factor (SPF) loopt sterk uiteen, wat verklaard kan worden door verschillen in
installatie en optimalisatie van de installatie. Hierbij is het ook van belang om het energiegebruik van de
noodzakelijke circulatiepompen mee te nemen. Doelstellingen is om het praktijkrendement te verhogen, zowel met
bestaande technieken, als door het verbeteren van de techniek.
Een eerste aanzet voor streefwaardes voor te behalen jaarlijkse rendementen (SPF) in de praktijk (meetbare
operationele prestaties) is gegeven in de volgende tabel:
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Type warmtepomp

Rendement

Rendement

vloerverwarming

tapwater

Lucht-water warmtepomp

4

3

Grondwater warmtepomp

5

3

De doelstelling voor technische verbeteringen aan warmtepompen is minimaal een SPF van 0,5 boven de waarde in
tabel.
KPI 2 Investeringskosten
Op dit moment zijn de hoge investeringskosten (circa €1.000 - €1.800 per kW vermogen) nog een grote barrière
voor het toepassen van warmtepompen. In theorie is er een groot potentieel voor kostenverlagingen; er zitten
immers geen dure materialen in. Een eerste indicatie voor een streefwaarde: 30% kostenreductie ten opzichte van
huidige prijzen. Een eerste indicatie voor de kostendoelstelling inclusief installatie en BTW 22: lucht-water
warmtepomp: €700/kW, grondwater warmtepomp inclusief bodembron: €1,300/kW23.
KPI 3 Inpasbaarheid
Een combinatie van semi-kwantitatieve en kwalitatieve aspecten, zoals COP tijdens koudegolven, geluidsproductie
(dB), het gebruik van natuurlijke koudemiddelen, ruimtebeslag en installatie- en gebruiksgemak. Een eerste indicatie
voor streefwaardes:
•

COP bij buitentemperatuur -10°C: >2;

•

Geluidsproductie substantieel gereduceerd zonder verminderen van het vermogen24;

•

Koudemiddelen met GWP (Global Warming Potential) van <150 kg CO2-equivalent per kg koudemiddel25;

•

Installatie- en gebruiksgemak substantieel verbeterd.

Daarnaast kunnen hoge COP bij een hoge afgiftetemperatuur en slimheid in de aansturing van warmtepompen26
helpen bij de opschaling. Voor slimme aansturing is het daarnaast noodzakelijk dat warmtepompen in een ruim
bereik modulerend kunnen werken, dat het maximaal vermogen voldoende groot is voor flexibiliteit en dat bij lage
capaciteit er ook een hoge COP behaald wordt.

22

Op basis van een typische eengezinswoning en een warmtepompvermogen van circa 8 kW.

23

De genoemde waarden liggen 30% lager dan grove expertinschatting, exclusief ISDE-subsidie. Kostprijs van warmtepompen is
sterk afhankelijk van situaties en gevraagde specificaties. Ten opzichte van gemiddelde systeemkosten zoals genoemd in het
Nationaal Warmtepompen Trendrapport 2018 liggen de waarden circa 50% lager.
24

Uiteindelijk moet het doel zijn dat het geluidsniveau van een warmtepomp op vol vermogen lager is dan de toegestane niveau
voor achtergrondgeluid in een woonomgeving.
25

De ontwikkeling naar koudemiddelen met lage GWP zal zich gedeeltelijk autonoom ontwikkelen onder druk van de F-gassen
verordening die productie van koudemiddelen met hoge GWP zullen verminderen.
26

Specifiek het kunnen aansturen van de warmteproductie op basis van signalen van buiten, bijvoorbeeld signalen van eigen
zonnepaneelproductie of signalen van het elektriciteitsnet. Dit verhoogt de potentie van slimme inpassing en maakt het mogelijk
om extra diensten aan te bieden, zoals vraagsturing.
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Evaluatie van het huidige portfolio
Binnen het projectportfolio zijn in totaal 18 projecten geïdentificeerd die een duidelijke focus hebben op de
ontwikkeling van een type warmtepomp. Daarvan hebben er 11 (61%) een duidelijke relatie met de KPI’s. De andere
7 projecten richten zich op adsorptiewarmtepompen op basis van gas27 (met een relatief lage SPF) en
materiaalonderzoek voor magneto-calorische materialen. Dit wordt gedaan ten behoeve van het ontwikkelen van
magnetocalorische warmtepomp, die in potentie een significant hoger rendement kan halen (KPI 1).
Van de 11 eerstgenoemde projecten richten zich 4 projecten op een nieuwe warmtepomptechniek (e.g. akoestische
of hoge temperatuur warmtepompen), 3 op het gebruiken van een andere soort warmtebron (rivier, ventilatie), 2 op
integratie met andere technieken (PVT, ijsbuffer) en 2 op slimme software om de warmtepomp optimaal aan te
sturen.
De analyse van de dekking over de KPI’s is als volgt:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Rendement

5

5

1

2: Investeringskosten

0

4

7

3: Inpasbaarheid

1

5

6

Op basis van deze globale analyse kan geconcludeerd worden dat er veel aandacht is voor de verbetering van het
rendement van warmtepompen. De focus op de andere twee KPI’s, kosten en inpasbaarheid, is minder sterk
aanwezig. In verschillende projecten worden ze wel genoemd, maar niet vaak is de specifieke focus van het project
om één van deze twee KPI’s sterk te verbeteren.
Huidige status van de ontwikkeling
•

De warmtepompsector is een groeiende sector, maar de markt is nog relatief klein.

•

Hoge aanschafprijzen in combinatie met (in veel gevallen) noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zijn
een belangrijke barrière voor snelle opschaling28.

•

Kennis, ervaring en aanbod van installateurs is een belangrijk aandachtspunt. Het sneller opschalen van
deze expertise is noodzakelijk29.

•

Er worden grote verschillen waargenomen tussen rendementen in testcondities en praktijkcondities, door
het ontbreken van adequate inregeling, instellingen en het meten van de prestaties. Een goede installatie
en afstelling is noodzakelijk om hoge rendementen te halen.

27

Adsoprtiewarmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen in situaties waar overschakelen op een elektrische warmtepomp
(nog) niet kan. Er kunnen specifieke markten (nationaal en internationaal) of toepassingen zijn voor deze techniek. Echter zal
binnen Nederland de adsorptiewarmtepomp op basis van gas alleen toepasbaar zijn bij het in stand blijven van de
gasinfrastructuur. En waar dit het geval is, zal er flinke concurrentie zijn met het behouden van de standaard gasketel
(waarschijnlijk goedkoper) of een hybride warmtepomp (mogelijk efficiënter).
28

Routekaart hybride warmtepomp, Berenschot, 2017, https://refman.energytransitionmodel.com/publications/2069/download

29

Potentieelstudie overige hernieuwbare energie in Nederland, Ecofys, 2017, in opdracht van RVO,
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/19/overige-hernieuwbare-energie-innederland/Ecofys.pdf
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•

Inpassing in het elektriciteitssysteem is nauwelijks een aandachtspunt. De rendementen tijdens zeer koude
periodes zijn nog onderbelicht, hoewel dit door de impact op systeemkosten een belangrijke
maatschappelijke barrière kan worden.

•

Nederland speelt internationaal gezien geen grote rol in de productie of installatie van warmtepompen; er
worden vanuit Nederland (vrijwel) geen diensten of producten geëxporteerd naar het buitenland30.

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE
gereedkomen voor implementatie en opschaling:
•

Hoge(re) temperatuur warmtepompen, met aanvoertemperatuur hoger dan 65 graden.

•

Warmtepompen zonder bron of buitenunit, bijvoorbeeld met PVT in dak, vanuit ventilatiewarmte of ijsbuffer.

•

Praktijktesten van de akoestische warmtepomptechnologie. Binnen het TKI UE-portfolio houdt het project
WINST zich hiermee bezig. Daarnaast zijn er een paar TKI-opdrachten specifiek op Lage Temperatuur (LT)
warmtenetten en LT-aardwarmte.

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich ook buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Combinaties van warmtepompen met lage temperatuur warmtenetwerken

•

Slimme aansturing van modulerende warmtepompen, op basis van signalen van zonnepanelen,
elektriciteitsnetwerk of andere sensoren31.

•

Performance contracting: controle en/of garanties op prestatie van warmtepompen.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Noodzaak om geluidsproductie van de (lucht)warmtepomp verder te reduceren.

•

Hybride of hoge temperatuur warmtepompen bieden uitkomst voor gebouwen waar grote bouwkundige
aanpassingen lastig zijn.

•

Het slim combineren van warmtepompen in grotere renovaties om gebouwen meer als integraal systeem te
zien: hierbij is het noodzakelijk dat warmteopwekking, isolatie, warmtedistributie en ventilatie goed op
elkaar zijn afgestemd. Ook kan de combinatie met warmteopslag een belangrijke ontwikkeling zijn om het
elektriciteitsnet te ontlasten en de SPF te verhogen.

•

Ruimtebeslag van de warmtepomp, zowel binnen als buiten het gebouw, blijft een punt van aandacht.
Zeker als er ook noodzaak is voor warmteopslag in combinatie met de warmtepomp.

•

Nieuwe technieken voor warmtepompen kunnen de inpasbaarheid en SPF verder verhogen.

•

Grote kostenreducties zijn in theorie mogelijk en in praktijk noodzakelijk.

•

Om de integratie in het energienet optimaal te laten verlopen, is het belangrijk dat warmtepompen flexibel
kunnen reageren op signalen van buiten, bijvoorbeeld van eigen zonnestroomproductie of van het
energienet. Ofwel dienen de warmtepompen zelf slim te kunnen reageren op dergelijke signalen, of ze
moeten flexibel stuurbaar zijn door software van buitenaf.

30

Nationaal Warmtepompen Trendrapport 2018, https://d2z1a14d3feyr7.cloudfront.net/app/uploads/2018/09/26112815/NationaalWarmtepomp-Trendrapport-2018-Lowres.pdf
31

Dit is direct gerelateerd aan thema 14: Het verhogen van flexibiliteit van het energiesysteem. Echter vraagt dit ook verdere
ontwikkeling aan de fysieke kant van de warmtepomp.
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•

Het belang van koeling neemt toe, mede door de stijgende gemiddelde temperatuur. Dit kan deels
bouwkundig en door goede ventilatie opgelost worden, maar de inzet van de warmtepomp voor koeling
krijgt een steeds belangrijkere rol.

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 18 projecten in deze hogere TRL-niveaus vallen:

Aantal projecten

TRL 7

TRL 8-9

9 projecten uit verschillende jaren

0 projecten

Hieruit blijkt dat er substantieel aantal projecten in het portfolio zitten met TRL-niveaus 7, maar dat projecten met
een TRL-niveau van 8-9 ontbreken.
Hoofdpunten en aanbevelingen
Bovenstaande analyse leidt tot de volgende hoofdpunten en aanbevelingen voor TKI UE:
•

Het verschil tussen werking in theorie en in de praktijk is een belangrijk aandachtspunt: een goede werking
van de warmtepomp (zowel energie als geluid), en garantie daarop, is noodzakelijk voor succesvolle
opschaling.

•

In het huidige portfolio zijn er verschillende testen gedaan die de werking van nieuwe technieken aantonen.
Meer aandacht is gewenst voor hoe en door wie verdere opschaling van deze technieken bewerkstelligd
gaat worden.

•

Behouden van de huidige focus op ‘nieuwe’ toepassingen (nieuwe technieken/bronnen), aangezien deze
een belangrijke doorbraak kunnen vormen voor verdere opschaling van warmtepompen.

•

Voor grootschalige toepassing van warmtepompen in woningen kan de aansluiting van de bronnen
grondwater en buitenlucht een bottleneck worden. Dit valt inmiddels bij TKI UE in de scope van het
innovatiethema warmtenetten. We adviseren daarom om nog proactiever te zijn in het agenderen van de
mogelijkheid om wijken via een (zeer) lage temperatuur warmtenet van een gemakkelijk toegankelijke bron
te voorzien.

•

Meer aandacht voor vermindering van investeringskosten en voor verbetering van de inpasbaarheid van
warmtepompen.
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3.4

Thema 4: Multifunctionele bouwdelen

Multifunctionele bouwdelen zijn een belangrijke basis om woon- en utiliteitsgebouwen snel, slim en kosteneffectief te
kunnen bouwen of te renoveren. Het aantal separate installaties in gebouwen kan verminderd worden en door het
vervangen van alleen de schilelementen kan een integrale renovatie uitgevoerd worden. Multifunctionele bouwdelen
zijn dus deelsystemen die snelle en goedkope (integrale) energierenovaties mogelijk moeten maken.
De scope van deze analyse betreft bouwdelen (delen van de schil van een gebouw, o.a. gevels en daken) die
behalve de reguliere bouwkundige functie ook één of meer functies hebben die normaal gesproken door installaties
worden ingevuld, bijvoorbeeld energie-opwekking, -distributie, -opslag of (efficiënte) ventilatie. Het doel van deze
bouwdelen is om (integrale) renovaties makkelijker en goedkoper mogelijk te maken met minder aanpassingen
binnen de gebouwschil. Gebouw-geïntegreerde zonnepanelen (BIPV) vallen vanwege de belangrijke focus op de
zonnepaneelcomponent onder innovatiethema 2.
Dit innovatiethema relateert aan innovatiethema 9 (Integrale energierenovaties), waar multifunctionele bouwdelen
een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Verder zijn er connecties met de op componenten gerichte
innovatiethema’s 3 (Warmtepompen), 5 (Ventilatie) en 6 (Warmteopslag).
KPI’s en randvoorwaardes
Multifunctionele bouwdelen omvatten een breed palet aan mogelijke combinaties tussen bouwkundige en
installatietechnische functies. Het is niet eenvoudig om een dergelijke diverse set goed te vergelijken, aangezien de
functies niet hetzelfde doel hoeven te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een kozijn waar slimme ventilatie in is
toegepast, of een gevel waar warmtedistributie in is geïntegreerd. Toch zijn er gemeenschappelijke knelpunten en
kansen te identificeren:
•

Kosten/baten: het integreren van functies kan een groot voordeel hebben als dit gepaard gaat met lagere
investeringskosten, doordat bepaalde onderdelen niet apart of centraal aangesloten hoeven te worden.
Naast investeringskosten dienen ook exploitatiekosten meegenomen te worden.

•

Maatschappelijk enthousiasme: het aanbrengen van nieuwe installaties kan, zeker in de bestaande bouw,
een aanzienlijke impact hebben op de bruikbare ruimte in een gebouw (zoals het aanbrengen van een
mechanisch ventilatiesysteem). Door deze installaties te integreren kan het toepassen van extra installaties
binnen gebouwen eenvoudiger worden. Ook de esthetische acceptatie is een belangrijk onderwerp:
multifunctionele bouwdelen dienen flexibel genoeg32 vormgegeven te kunnen worden om esthetisch aan te
kunnen sluiten bij de omgeving.

•

Uitvoeringstempo: wanneer het toch noodzakelijk is om bouwkundige delen te vervangen, kan het gehele
proces sneller verlopen als hiermee ook direct noodzakelijke installaties worden geïntegreerd.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

Multifunctionele bouwdelen

32

KPI 1

KPI 2

KPI 3

Verbetering energieprestatie (kwalitatief)

Inpasbaarheid (kwalitatief)

Kostenbesparing (%)

Flexibel vanuit een architecturaal en productie perspectief.
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KPI 1 Verbetering energieprestatie
Door de installaties decentraal te integreren is het ook mogelijk om de systemen efficiënter te laten werken
(bijvoorbeeld kanaalloze ventilatie of luchtverwarming). Dit is sterk afhankelijk van de precieze functies die
geïntegreerd worden; voor individuele projecten zal moeten worden beoordeeld of de energieprestatie beter is.
Doelstelling: substantiële verbetering ten opzichte van individuele standaardtoepassing van de verschillende
functies.
KPI 2 Inpasbaarheid
Binnen deze KPI spelen de onderwerpen eenvoud van toepassing (plug & play), esthetische inpassing en
verbetering van het ruimtebeslag. Kwalitatieve bepaling van hoe flexibel (het uiterlijk van) het bouwdeel aan te
passen is aan de omgeving en de mate waarin het multifunctionele bouwdeel zorgt voor een verlaging van het
ruimtebeslag van installaties. Daarnaast is ook de ‘vervangbaarheid’ van installaties binnen het multifunctionele
bouwdeel een punt van aandacht.
KPI 3 Kostenbesparing
Door installatietechnische functies bij voorbaat te integreren in bouwtechnische functies, kunnen de
investeringskosten en/of exploitatiekosten verlaagd worden. Dit is sterk afhankelijk van de precieze combinatie van
functies. Gestreefd zou moeten worden naar minimaal 20% kostenreductie voor de Total Cost of Ownership33 ten
opzichte van individuele toepassing van de verschillende standaardfuncties.
Evaluatie van het huidige portfolio
Binnen het projectportfolio zijn in totaal 11 projecten geïdentificeerd die gerelateerd kunnen worden aan de
ontwikkelingen van multifunctionele bouwdelen. Daarvan zijn 2 projecten vervolgtrajecten van eerdere projecten,
dus er zijn 9 ‘unieke’ onderwerpen. Daarvan hebben er 7 (78%) een relatie met de KPI’s en vastgestelde
doelstellingen. Het achtste en negende project betreffen een energiezuinige douchecabine en een slimme deur34.
Binnen deze 7 projecten focussen zich 4 projecten op een combinatie van bouwkundige delen en functies (bijv. dak
en gevel, energieopwekking en ventilatie) en 3 projecten op het combineren van de gevel met een
installatietechnische functie (zonnewarmte, zonwering en zonwering plus ventilatie).
De analyse van de dekking over de KPI’s is als volgt:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Verbetering energieprestatie

2

4

1

2: Inpasbaarheid

1

3

3

3: Kostenbesparing

0

4

3

33

Idealiter is dit een 20% kostenreductie voor installatie, gebruik en onderhoud en opzichte van individuele componenten.

34

Deze twee projecten zijn op basis van overleg met de expertcommisie aan de analyse onttrokken.

206774

33

Op basis van deze globale analyse kan geconcludeerd worden dat er veel aandacht is voor de verbetering van de
energieprestatie van multifunctionele bouwdelen. De focus op de andere twee KPI’s, kostenbesparing en
inpasbaarheid, is minder sterk aanwezig. In verschillende projecten worden ze wel genoemd, maar niet vaak is de
specifieke focus van het project om één van deze twee KPI’s sterk te verbeteren.
Huidige status van de ontwikkeling
•

Multifunctionele bouwdelen zijn nog geen standaardoptie bij renovaties of nieuwbouw. De markt voor
multifunctionele bouwdelen is nog klein; bouwkundige delen zijn vrijwel allemaal nog traditioneel
monofunctioneel.

•

Verschillende bouwers en toeleveranciers zijn bezig met (het opzetten van) productie van multifunctionele
bouwdelen.

•

De focus ligt vooral op bouwdelen voor Nul-Op-de-Meter (NOM) renovaties. Dit heeft dus een directe link
met integrale energierenovaties. De aandacht voor het implementeren van individuele multifunctionele
bouwdelen is nog beperkt.

•

Industrialisatie van multifunctionele bouwdelen is een belangrijke noodzaak om, door kostenreductie, tot
een groter potentieel voor multifunctionele bouwdelen te komen, maar dit wordt nog slechts in zeer
beperkte mate toegepast35.

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE
gereedkomen voor implementatie en opschaling:
•

Geïntegreerde opwekking en opslag van warmte in een dakelement.

•

Integratie van ventilatieschachten en leidingwerk in gevelelementen

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Industrialisatie van productie van elementen. Hier is Nederland vanwege de seriematige bouw een relatief
interessant land voor. De stap naar lopende-band productie van dezelfde soort elementen, waarbij elk
element eigen specificaties kan hebben, is in gang gezet.

•

Lage temperatuurwarmte geïntegreerd in de gevel. Hierdoor is er geen noodzaak meer voor radiatoren of
het verhogen van de vloer.

•

Integratie van bestaande decentrale installatie-units in gevelelementen, zoals decentrale ventilatie met
warmteterugwinning en lucht/lucht-warmtepompen.

Belangrijke opmerking hierbij is dat er een grijs gebied kan bestaan over wanneer iets een combinatie is van twee
individuele componenten binnen een bouwdeel en wanneer de componenten echt ‘samenwerken’ als
multifunctioneel bouwdeel.

35

Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks, ING, 2018, https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_ConTech_Bouwdigitaliseert-volop-maar-industrialiseert-nauwelijks_Nov-2018_tcm162-157771.pdf
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Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Algehele integratie van de bouwketen, waarbij bouwkundige en installatietechnische disciplines meer
integraal samenwerken, in plaats van parallel aan elkaar. Dit vraagt veranderingen in organisatie en in
opleiding, maar ook een andere mindset.

•

Meer aandacht voor slimme zonwering in gevelelementen om oververhitting in de gebouwen te voorkomen.

•

Integreren van sensoren in de gevel, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit of binnentemperatuur.

•

Het volledig integreren van elektriciteits- en leidingwerk binnen geprefabriceerde bouwdelen. Hierdoor is op
locatie alleen een goede aansluiting nodig, waardoor de hoeveelheid werkuren op locatie flink verminderd
kan worden36.

•

Warmteopslag, bijvoorbeeld door het toepassen van Phase Change Materials (PCM) als onderdeel van de
muur. Hierdoor krijgen de muren een automatisch balancerende functie voor de temperatuur in een
gebouw.

•

Het verder combineren en integreren van verwarming en ventilatie binnen bouwdelen. Bij zeer goed
geïsoleerde gebouwen kan lucht eenvoudig gebruikt worden als medium voor warmtedistributie (in plaats
van water).

•

Integratie van ‘smart grid’-functies binnen multifunctionele bouwdelen, om flexibiliteit en communicatie met
de omgeving buiten de bouwdelen mogelijk te maken.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet al deze ontwikkelingen een directe link hebben met het substantieel
verminderen van energiegebruik, maar ook met comfort en gezondheid. Extra voordelen kunnen de
aantrekkelijkheid van energetische goede bouwdelen doen toenemen.
Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 11 projecten in deze hogere TRL-niveaus vallen:
TRL 7

Aantal projecten

TRL 8-9

4 projecten, waarvan 2 uit 2018, 1
uit 2015 en 1 uit 2014.

0 projecten

Hieruit blijkt dat er beperkt aantal projecten in het portfolio zitten met TRL-niveaus 7 en dat projecten met een TRLniveau van 8-9 ontbreken.
Hoofdpunten en aanbevelingen
Bovenstaande analyse leidt tot de volgende hoofdpunten en aanbevelingen voor TKI UE:
•

Bij multifunctionele bouwdelen is een goede wisselwerking tussen bouwkunde en installatietechniek
noodzakelijk. Het is dan ook van belang om te zorgen dat deze twee disciplines meer gaan samenwerken
dan nu in de praktijk gebeurt. Dit kan de hele energietransitie in de gebouwde omgeving verder helpen. TKI

36

En daarmee ook de impact voor de gebruikers van het gebouw.
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UE kan hierop inspelen door actiever te selecteren op aanvragers die deze disciplines combineren en door
actiever projectoverstijgende bijeenkomsten te organiseren om dit onderwerp op de agenda te zetten.
•

Er is een duidelijke interactie tussen dit thema en andere innovatiethema’s, zeker in combinatie met
decentrale oplossingen (bijvoorbeeld decentrale warmtepompen of ventilatie).

•

Het is belangrijk om goed te definiëren waar dit thema ophoudt en waar het thema integrale
energierenovaties begint.

•

Multifunctionele bouwdelen zijn op dit moment nog geen standaardoplossing, maar ze bieden veel
potentieel om renovaties sneller, goedkoper en met minder gedoe uit te voeren.
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3.5

Thema 5: Ventilatiesystemen

Ventilatie is belangrijk om een gezonde en fijne woon- en werkomgeving te creëren. In energiezuinige gebouwconcepten wordt veel aandacht besteed aan hoge luchtdichtheid, wat zonder goede ventilatie tot grote problemen
kan leiden. Het is belangrijk om een goede balans te vinden in goed ventileren, zonder een grote verhoging in
energiegebruik te veroorzaken. Vraag-gestuurd ventileren is hierbij een sleutelconcept.
De huidige scope binnen TKI UE betreft het ontwikkelen van gezonde en energiezuinige ventilatie, die goed wordt
toegepast door een ontwerp waarin gebruiksgemak, geluid, onderhoud en kosten worden meegenomen. Focus ligt
vooral op renovatie van bestaande bouw naar een hoge luchtdichtheid. Gezondheid, minimaliseren van klachten en
eenvoud van toepassing en gebruik zijn belangrijke randvoorwaarden.
Dit innovatiethema heeft een directe verbinding met thema’s gerelateerd aan verbouwingen van de woning, omdat
dit direct invloed heeft op de manier en mate van ventilatie. Dit zijn de innovatiethema’s 4 (Multifunctionele
bouwdelen) en 9 (Integrale energierenovaties).
KPI’s en randvoorwaardes
In alle woningen is ventilatie een belangrijk onderwerp, of dit nu gebeurt op natuurlijke of mechanische wijze.
Ventilatie speelt een belangrijke rol bij gezondheid en comfort van een woning; energiegebruik is daaraan
ondergeschikt. Grootschalige implementatie van gezonde, comfortabele en energie-efficiënte ventilatie is het doel.
De belangrijkste knelpunten hiervoor zijn:
•

Algemeen: in gebouwen ontbreekt het in veel gevallen aan energie-efficiënte componenten (ventilatoren,
warmteterugwinning), goed(e) (gebruik van) meetapparatuur en monitoring (voor installatie en operatie).

•

Maatschappelijk enthousiasme: meer of uitgebreidere mechanische ventilatie vraagt in veel gevallen meer
kanalen en leidt vaak ook tot meer geluidsproductie. Zeker in de slaapkamer kan dit tot problemen leiden.
Daarnaast kan droge lucht in de winter ook als hinderlijk worden ervaren37.

•

Schaalbaarheid: door grote heterogeniteit tussen woningen (type ventilatie, aantal afzuigpunten, mate van
natuurlijke ventilatie, ruimtegebruik) is het lastig om een one-size-fits-most ventilatie te ontwerpen.

•

Systeemintegratie: van natuurlijke naar mechanische ventilatie vraagt vaak het aanleggen van
ventilatiekanalen en ruimte voor een ventilatie-unit. In veel bestaande gebouwen is dat niet eenvoudig
bouwkundig en esthetisch in te passen. Ook kan nieuwe ventilatie zorgen voor het verhogen van het
energiegebruik doordat er meer wordt geventileerd dan daarvoor.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

KPI 1
Warmtepomp

Ventilatorvermogen (W/m3/h)

KPI 2

KPI 3

Rendement warmteterugwinning

Slim, simpel & gezond

(%)

(Kwalitatief)

37

Dit kan het geval zijn wanneer er geen terugwinning is van vocht in de balansventilatie of de invloed van gebruikers op de
werking van het ventilatiesysteem ontoereikend is.
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KPI 1 Ventilatorvermogen
Er zijn grote verschillen in energiegebruik van ventilatoren in vergelijkbare situaties. Dit is gerelateerd aan de
efficiëntie van de ventilator zelf, maar ook aan de specifieke installaties van het distributiesysteem (bijvoorbeeld de
diameter van ventilatiekanalen). Efficiënte ventilatoren en distributiesystemen kunnen zowel het elektriciteitsgebruik
verlagen als het comfort (snelheid lucht, geluidsproductie) verbeteren. Het ventilatorvermogen is van veel factoren
afhankelijk, waaronder of er warmterugwinning wordt toegepast, de breedte van het distributiesysteem en de drukval
over het systeem. Een eerste indicatie voor een mogelijke streefwaarde is 0,3 W/m3/h.
KPI 2 Rendement warmteterugwinning
Bij energie-efficiënte (en daarmee dus luchtdichte) gebouwen met mechanische ventilatie is het terugwinnen van
warmte een belangrijk aandachtspunt, omdat warmteverlies door ventilatie relatief belangrijker is en omdat het ook
een noodzakelijke comfortmaatregel kan zijn. Een streefwaarde voor rendement van warmteterugwinning is sterk
afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Een eerste indicatie voor een mogelijke streefwaarde is 80% voor
centrale systemen en 70% voor decentrale systemen.
KPI 3 Slim, simpel & gezond
Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten, zoals geluidsproductie (dB), ‘slimheid van het systeem’
(mate waarin vraag-gestuurd geventileerd kan worden) en installatie-, onderhouds38- en gebruiksgemak. Eerste
indicaties voor een mogelijke streefwaarde voor deze KPI zijn:
•

Geluid <25 dB

•

Gebruik van sensoren voor CO2

•

Aanwezigheid en/of luchtvochtigheid (slimheid)

•

Een substantiële verbetering van het installatie- en/of gebruiksgemak.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit erg afhankelijk is van de specifieke implementatie. Geluidsnormen kunnen
bijvoorbeeld minder streng gehanteerd worden voor utiliteitsgebouwen waar geen overnachtingen plaatsvinden.
Evaluatie van het huidige portfolio
Binnen het projectportfolio zijn in totaal 6 projecten geïdentificeerd die gerelateerd kunnen worden aan de
ontwikkelingen van ventilatiesystemen. Daarvan hebben er 5 (83%) een relatie met de KPI’s en vastgestelde
doelstellingen. Het zesde project gaat vrijwel alleen over het reduceren van kookemissies en lijkt geen duidelijk
verband te hebben met energiegebruik.
Binnen de 5 projecten focussen zich 2 projecten op een combinatie van energiezuinig ventileren en koelen in de
utiliteitsbouw. 1 project richt zich op energiezuinige warmtegordijnen, 1 project op monitoring en control en 1 project
op energiezuinig reduceren van kookemissies. Hierbij is het opvallend dat 3 van de 5 projecten alleen focussen op
utiliteit en geen enkel project op nieuwe slimme producten voor algemene ventilatie in de woningbouw.
De analyse van de dekking over de KPI’s is als volgt:

38

Onderhoudsgemak is belangrijk om specifiek te benadrukken, omdat op dit moment bij problemen met mechanische
ventilatiesystemen in een substantieel gedeelte van de gevallen het niet of onvoldoende onderhouden van de ventilatie hieraan ten
grondslag ligt.
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KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Ventilatorvermogen

0

2

3

2: Rendement WTW

0

1

4

3: Slim & simpel

1

2

2

Geconcludeerd kan worden dat er relatief veel aandacht is voor de KPI ‘slim & simpel’, met vooral aandacht voor
monitoring en control. Het verminderen van geluidsproductie komt niet duidelijk naar voren binnen de projecten.
Focus op de andere twee KPI’s, ventilatorvermogen en rendement WTW, is niet sterk aanwezig. In verschillende
projecten worden ze wel genoemd, maar niet vaak is de specifieke focus van het project om één van deze twee
KPI’s sterk te verbeteren.
Huidige status van de ontwikkeling
•

De huidige standaard voor nieuwbouw en grote verbouwingen is minimaal mechanische afzuiging in
keuken en badkamer.

•

Ventilatie is een noodzaak vanuit goede gezondheid. Wanneer een gebouw op dit moment onvoldoende
geventileerd is, kan het aanbrengen van voldoende ventilatie (zeker zonder vraagsturing) juist zorgen voor
meer energiegebruik39.

•

Ventilatie met warmteterugwinning (gebalanceerde ventilatie) wordt meer toegepast, maar heeft in de
renovatiemarkt nog steeds een klein marktaandeel. In de nieuwbouwwoningen is er wel een aanzienlijk en
groeiend aandeel40 voor ventilatie met warmteterugwinning.

•

Het renoveren van bestaande gebouwen met centrale gebalanceerde ventilatie is erg ingewikkeld door de
noodzaak van ruimte en ventilatiekanalen.

•

Er zijn in het verleden slechte ervaringen geweest met centrale gebalanceerde ventilatie (bijvoorbeeld
Vathorst); dit speelt nog steeds een rol in de samenleving.

•

Geluidsproductie van ventilatie-units is nu al een groot probleem; in de markt zijn er vele voorbeelden
bekend van gebruikers die de installatie uitzetten vanwege de geluidsoverlast.

•

Decentrale vormen van ventilatie (per ruimte) komen meer op de markt, maar worden niet in grote mate
ingezet.

•

Het ontbreekt in de meeste ventilatiesystemen, zelfs in grotere systemen in de utiliteitsbouw, aan de juiste
meet- en regelsystemen om te controleren of de systemen goed functioneren en de juist luchtkwaliteit
bereikt wordt. Ook het controleren van een goede uitvoering tijdens de installatie is heel belangrijk.

•

Overdracht van geur/vocht bij warmtewisselaars is op dit moment een belangrijk aandachtspunt en kan tot
overlast leiden bij gebruikers.

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we dat de ontwikkeling van een efficiënte combinatie van ventilatie en koeling veel potentie
heeft binnen het portfolio van TKI UE voor implementatie en opschaling.

Lüftung verstehen – Komfort erleben, VfW – Bundesverband für Wohnungslüftung e.V., 2015, http://wohnungslueftung-ev.de/wpcontent/uploads/2015/08/Positionspapier-VfW-2015_CHB.01.pdf
39

40

Opmars balansventilatie dankzij warmtepomp, Bouwtrend april 2018: https://bouwtrend.nl/2018/04/20/opmars-balansventilatiedankzij-warmtepomp-2/
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Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Verdere ontwikkeling en kostenreductie in decentrale ventilatie-units. Het implementeren van de juiste
meet- en regelsystemen voor ventilatie, zowel in het ventilatiesysteem, als in individuele onderdelen
(bijvoorbeeld ventilatiekleppen die zichzelf instellen).

•

‘Slimme’ natuurlijke ventilatie die geregeld wordt op basis van luchtdruk en luchtkwaliteit-sensoren.

•

Noodzaak voor het inzetten van simpele en gebruiksvriendelijke interfaces voor feedback en invloed op
ventilatiesystemen. Hierbij is het van belang dat deze display de mogelijkheid geeft om het
ventilatiesysteem tijdelijk te overrulen.

•

Verdere opschaling van vraaggestuurd ventileren: vocht- en ventilatiemeters en zonering.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Meer aandacht voor het verhogen van de kierdichting en daarmee aandacht voor ventilatie, de standaard
‘doorwaai’-woning met handmatige natuurlijke ventilatie moet uitgefaseerd worden.

•

Testen van ventilatiekwaliteit (bijvoorbeeld debiet) in woningen zonder centrale controle/sensoren moet
eenvoudiger worden, bijvoorbeeld met goedkope testkits (denk aan de thermocard voor radiatoren).

•

Meer focus op ‘fool-proof’ en onderhoudsarme systemen, die de mogelijkheden van fouten tijdens
installatie en gebruik minimaliseren.

•

Makkelijke en goedkope controle van luchtkwaliteit moet standaard worden, ‘thermostaat voor de
luchtkwaliteit’. Ook voor ‘kleinere’ gebruikers zoals eengezinswoningen.

•

Toepassing van meer geluidsreductie in ventilatie-unit zelf en vergroten van ventilatiekanalen voor
verlaging van de geluidsproductie en luchtstroomsnelheid.

•

Oververhitting van gebouwen heeft een relatie met ventilatie. Door te beperkt te ventileren is de kans groter
dat de lucht binnen gebouwen te warm wordt. Goede ventilatie kan dit verhelpen.

•

Verdere verbetering en optimalisatie van de effectiviteit, compactheid en onderhoudsgevoeligheid van
warmtewisselaars voor ventilatielucht.

•

Meer aandacht voor sensoren in alle ruimtes, van geen of enkele centrale sensoren nu, naar sensoren
door het gehele gebouw. Dit geeft ook de mogelijkheid om vraagsturing per ruimte toe te passen.

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 6 projecten in deze hogere TRL-niveaus vallen:

Aantal projecten

TRL 7

TRL 8-9

1 project uit 2017

0 projecten

Hieruit blijkt dat er slechts 1 project in het portfolio zit met TRL-niveau 7 en dat projecten met een TRL-niveau van 89 ontbreken.
Hoofdpunten en aanbevelingen
Bovenstaande analyse leidt tot de volgende hoofdpunten en aanbevelingen voor TKI UE:
•

Op dit moment is er weinig aandacht voor ventilatie in de markt, specifiek in de woningbouw. TKI UE heeft
een tweetal opdrachten gestart die gericht zijn op consumenten en een op professionals. Het (gevoel van)
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het ontbreken van een marktvraag remt ontwikkelingen in dit innovatiethema. TKI UE zou deze marktvraag
verder kunnen analyseren om te kijken hoe deze gestimuleerd of beter tot uiting gebracht kan worden.
•

Ventilatie is een relatief lastig onderwerp, omdat het niet altijd even makkelijk te meten is. Daarnaast kan
het ook zorgen voor extra overlast, door meer ventilatiekanalen of extra geluidsproductie.

•

Opvallend is het ontbreken van goede projecten op het gebied van ventilatie in de woningbouw. Actief
stimuleren van dit type projecten kan noodzakelijk zijn.

•

Focus kan meer liggen op eenvoudige toepassing van ventilatie in bestaande gebouwen. Slimme en
goedkope retrofit opties zijn op dit moment een beperkende factor voor grote opschaling van
energiezuinige ventilatie.
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3.6

Thema 6: Warmteopslag (in gebouwen/op gebouwniveau)

Door het intermitterende karakter van duurzame energieopwekking, is het heel belangrijk om energie voor kortere
en langere periodes op te kunnen slaan. Voor ruimtewarmte en warm tapwater in gebouwen kan het voordelig zijn
om deze warmte dicht bij gebouwen op te slaan, zodat er een minimaal transportverlies optreedt. Warmteopslag in
gebouwen kan het toepassen van duurzame energiebronnen eenvoudiger maken, en tegelijkertijd het energiesysteem ontlasten en netverzwaring voorkomen.
De huidige scope binnen TKI UE betreft het ontwikkelen van compacte thermische opslag, om fluctuaties in
warmteaanbod en -vraag te helpen koppelen en flexibiliseren. Vooral opslag van midden tot hogere temperatuur
warmte (45 tot 80 °C) op een termijn van enkele weken heeft de aandacht. Opslag van warmte tegen lage kosten, in
relatief weinig ruimte, vraagt het ontwikkelen van geschikte materialen en systemen. De afgebakende scope binnen
deze analyse is warmteopslag voor een periode van vier weken binnen gebouwen of op het terrein van gebouwen41.
Deze vier weken relateren direct aan ‘windstille winterweken’42, waarbij een langere periode van beperkte productie
van elektriciteit uit zon en wind samenvalt met een hoge vraag naar energie. Warmteopslag kan helpen om dit gat
tussen energieproductie en consumptie te overbruggen.
Dit innovatiethema heeft een directe verbinding met warmteopwekking, die vooral terugkomt in innovatiethema 3
(Warmtepompen). Daarnaast is er ook een relatie met de innovatiethema’s 9 (Integrale energierenovaties),
aangezien warmteopslag een deelcomponent kan zijn van dergelijke renovaties, en 4 (Multifunctionele bouwdelen),
KPI’s en randvoorwaardes
In het huidige energiesysteem is er nog geen plek voor warmteopslag van enkele weken. Door de opzet van het
huidige systeem (centrale productie en hoge capaciteit van gasinfrastructuur) is er nog geen noodzaak, en geen
businesscase, voor warmteopslag van enkele weken. De verwachting is dat dit met meer decentrale opwekking en
op elektriciteit gebaseerde warmte-opwekking wel gaat komen. De belangrijkste knelpunten hiervoor zijn:
•

Kosten/baten: op dit moment zijn de kosten voor warmteopslag voor meerdere weken binnen een woning
nog erg hoog; ze kunnen niet worden terugverdiend over de levensduur van het systeem.

•

Maatschappelijk enthousiasme: een acceptabel volume van warmte-opslagsystemen in gebouwen is een
belangrijke voorwaarde. Ook dient de levensduur van de installatie lang genoeg te zijn (minimaal even lang
als andere typen installaties).

•

Schaalbaarheid: de systemen moeten flexibel en relatief eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in
woningen of in bouwdelen, zodat ze makkelijk toegepast kunnen worden in veel verschillende soorten
gebouwen.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

41

Opgemerkt moet worden dat er ook (nog steeds) een belang is voor kortere termijn opslag van uren of dagen. Voor dit type
opslag zijn de eisen echter heel anders in termen van capaciteit en efficiency. Dit heeft een andere innovatievraag dan langere
termijn warmteopslag. Om tot een vergelijkbaar afwegingskader te komen, is gekozen om binnen dit thema alleen te focussen op
opslag voor een periode van 4 weken binnen gebouwen.
42

Windstille winterweken: welke impact heeft onze toekomstige warmtevoorziening op de energie-infrastructuur, Ecofys 29
november 2016: https://www.ecofys.com/nl/news/windstille-winterweken-welke-impact-heeft-onze-toekomstige-wartevoorziening/
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KPI 1

KPI 2

Ruimtebeslag (m /GJ te

Investeringskosten (€/GJ te

onttrekken na 4 weken)

onttrekken na 4 weken)

3

Warmtepomp

KPI 3
Levensduur (aantal cycli)

De doelen in deze KPI’s zijn specifiek voor de scope van dit onderwerp: het opslaan van genoeg warmte om
maximaal vier koude weken te kunnen overbruggen in een goed geïsoleerde woningen.
KPI 1 Ruimtebeslag
Op dit moment wordt vooral water gebruikt als opslagmedium voor warmte. Om daar voor meerdere weken warmte
in op te slaan, zijn onrealistisch grote volumes nodig. Andere technieken, zoals PCM (Phase Change Materials),
TCM (ThermoChemical Materials) en CLC (Chemical Loop Combustion) presteren hier beter op, maar uiteindelijk zit
er een maximum aan hoeveel ruimte er beschikbaar is in (bestaande) woningen. Op basis van een expertindicatie
zou er circa 2 m3 ruimte maximaal vrijgemaakt kunnen worden in woningen voor warmteopslag (mogelijk op
verschillende plaatsen). Om hier het warmte-equivalent van 50 tot 100 m3 aardgas in op te slaan, is een
ruimtebeslag van circa 0,5-1 m3 per GJ nodig. Dit is een eerste indicatie voor een streefwaarde voor deze KPI.
KPI 2 Investeringskosten
De investeringskosten worden beperkt door de waarde die de warmteopslag heeft, uitgaande van een situatie
waarin de installatie 40 jaar kan draaien (tijd tussen twee grote renovaties) en twee keer per jaar volledig gevuld en
geleegd kan worden (eventueel in meerdere periodes). De doelstelling voor deze KPI is sterk afhankelijk van
verdere ontwikkelingen in materialen en systemen en van de businesscase die nog ontwikkeld moet worden rond
langere termijn warmteopslag. De doelstelling is hier om significant lagere kosten te bereiken dan op dit moment in
de praktijk behaald wordt.
KPI 3 Levensduur
Het is belangrijk dat er gebruikt gemaakt wordt van stabiele materialen en systemen die voor een lange termijn
gebruikt kunnen worden. Doelstelling is hierbij dat systemen met meerdere cycli per jaar minimaal 25 jaar moeten
kunnen werken. De streefwaarde voor deze KPI is minimaal 100 volledige cycli.
Evaluatie van het huidige portfolio
Binnen het projectportfolio zijn in totaal 12 projecten geïdentificeerd die gerelateerd kunnen worden aan de
ontwikkelingen van warmteopslag in en rond gebouwen. Van deze 12 zijn er 4 afgevallen vanwege verouderde
informatie (nieuwere vergelijkbare projecten waren beschikbaar) of het ontbreken van samenvatting/informatie over
het project. Van de overgebleven 8 projecten hebben er 6 (75%) een relatie met de KPI’s en vastgestelde
doelstellingen. De andere 2 projecten richten zich op het ontwikkelen van testmethodes of modellen voor
warmteopslag.
Binnen de 6 projecten focussen 3 projecten op TCM-producten, 1 project op zowel PCM als TCM, 1 project op CLC
en 1 project op ondergrondse opslag in water.
De analyse van de dekking over de KPI’s is als volgt:
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KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Ruimtebeslag

1

4

1

2: Investeringskosten

0

5

1

3: Levensduur

0

4

2

Er is dus relatief veel aandacht voor alle drie de KPI’s, maar er wordt niet vaak heel nadrukkelijk op een KPI
gefocust met een specifiek doel om de waarde substantieel naar beneden te brengen. De meeste projecten richten
zich op het testen van systemen in theorie, in het lab of in de praktijk. Enkele projecten richten zich ook meer op het
ontwikkelen en verspreiden van kennis in het algemeen, in plaats van voor een specifieke toepassing.
Huidige status van de ontwikkeling
•

Er zijn al een aantal verschillende toepassingen voor PCM, maar deze richten zich vaak op balanceren van
temperatuur en opslag voor dag/nacht, en in mindere mate op opslag voor dagen of weken.

•

Op basis van de projecten binnen het TKI UE portfolio zouden opslagmethoden op basis van TCM nu aan
praktijktesten toe zijn. De volgende stap, het ontwikkelen van marktrijpe producten, is wel onderweg, maar
voor beide technieken is hier nu nog geen sprake van.

•

CLC zit nog in meer in een ontwikkelfase (ten opzichte van TCM) en het principe moet eerst op labschaal
verder getest en ontwikkeld worden.

•

Door de beperkte mogelijkheden voor een business case (niet alleen in Nederland, maar internationaal),
zijn de praktijktoepassingen nog beperkt. Er worden op dit moment wel enkele pilots uitgevoerd om
techniek te testen, maar nog niet altijd op woningniveau.

•

Internationaal gezien lijkt er geen grote stimulans voor ontwikkeling voor warmteopslag binnen gebouwen.
Dat geeft tegelijkertijd ook weer ruimte voor Nederland om internationaal een sterkte concurrentiepositie te
pakken.

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE
gereedkomen voor implementatie en opschaling:
•

Praktijktesten van componenten op basis van warmteopslag in TCM.

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Behalve PCM, TCM en CLC wordt ook gekeken naar hoge-temperatuur opslag in steen, maar dit vraagt
vaak aardgas als methode om warmte te laden. Vergelijkbaar met een speksteenkachel.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

De belangrijkste noodzakelijke ontwikkeling is om tot een goedkoop, veilig en stabiel materiaal te komen.
Verwacht wordt dat er tegen 2030 verschillende marktrijpe concepten zijn, die warmteopslag in woningen
mogelijk maken.

•

De business case voor warmteopslag is een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling.
Energieprijzen en het gebruik van energienetten moeten sterker afhankelijk zijn van het aanbod van
(duurzame) energie. Een alternatief is dat warmteopslag als een soort flexibiliteitsoptie wordt beprijsd.

•

Wanneer goedkope warmteopslag ontstaat en er een businesscase is voor warmteopslag, zou dit ook het
(mogelijk onbedoelde) effect kunnen hebben dat mensen warmteopslag verder doorvoeren en gebruiken

206774

44

om volledig van het energienet af te koppelen. Het is belangrijk om deze mogelijke ontwikkeling in het
achterhoofd te houden.
•

Alternatieve locaties voor warmteopslag, die buiten de scope van dit onderwerp vallen, zouden ook
interessante alternatieven kunnen zijn. Bijvoorbeeld opslag in een groot vat in de wijk, of in een container
aan de rand van een appartementengebouw. Dit type wordt momenteel ook in het TKI UE portfolio
ontwikkeld (in ander thema).

•

Op eenzelfde manier kan kortetermijnopslag misschien wel een snellere ontwikkeling hebben, waar kleine
systemen in staat zijn om de warmtepomp of energiesysteem te ontlasten. Hierbij zou het dan gaan om
opslag voor enkele uren of dagen, in plaats van weken. Dit helpt echter niet bij langere periodes van kou en
een zeer beperkte opwekking uit duurzame bronnen (bijvoorbeeld tijdens windstille winterweken).

•

Er lijkt een trend gaande te zijn om verwarming meer te elektrificeren. Op veel plaatsen kan dit tot een
flinke extra impact op het elektriciteitsnet zorgen. Oplossingen hiervoor kunnen (naast verzwaring van het
net) gedeeltelijk gezocht worden in vraagflexibiliteit, maar plaatselijke warmteopslag kan een goed
alternatief zijn. De komende jaren zullen verder moeten verduidelijken welke optie het meest
(kosten)effectief is.

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 12 projecten in deze hogere TRL-niveaus vallen:

Aantal projecten

TRL 7

TRL 8-9

1 project uit 2018

0 projecten

Hieruit blijkt dat er slechts 1 project in het portfolio zit met TRL-niveaus 7 en dat projecten met een TRL-niveau van
8-9 ontbreken. Gezien de staat van ontwikkeling voor dit type technieken, is dit een te verwachten resultaat.
Hoofdpunten en aanbevelingen
Bovenstaande analyse leidt tot de volgende hoofdpunten en aanbevelingen voor TKI UE:
•

Verschillende termijnen van warmteopslag (uren, dagen, weken, maanden) hebben eigen toepassingen en
ontwikkelingspunten. Het is belangrijk om goed scherp te formuleren welk type warmteopslag wordt
beoogd.

•

Op dit moment is het problematisch om een businesscase voor warmteopslag rond te krijgen, doordat er
weinig (financiële) waarde gegeven wordt aan flexibiliteit bij woningen. Het verder onderzoeken van de rol
en waarde van warmteopslag en hoe dit kan leiden tot een businesscase kan belangrijk zijn om de
condities te definiëren waaraan warmteopslag moet voldoen.

•

Warmteopslag voor langere periode (weken) wordt nog vrijwel niet toegepast. Verdere testen in
praktijksituaties zijn noodzakelijk om te analyseren hoe warmteopslag functioneert voor een woning en
welke ontlastende werking er kan optreden voor het elektriciteitsnet.

•

Er dient ook verder onderzocht te worden onder welke voorwaarden decentrale warmteopslag in woningen
interessanter kan zijn dan centrale opslag op bijvoorbeeld wijkniveau. Ook zou gekeken moeten worden
naar de “concurrentie” met hybride oplossingen, waarin groen gas (biomethaan of waterstof) wordt ingezet
in perioden met een hoge vraag. Onder welke voorwaarden kan warmteopslag aantrekkelijker zijn?
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3.7

Thema 7: Geothermie (opwekking en opslag van warmte onder de grond) en
WKO

In Nederland willen we naar een CO2-neutrale verwarming van de gebouwde omgeving. Daarom gaan we van het
aardgas af en zijn we op zoek naar duurzame alternatieven, zoals geothermie en warmte-/koude-opslag (WKO).
Zowel geothermie als WKO maakt gebruik van de ondergrond voor de verwarming (en koeling) van de gebouwde
omgeving en beiden zijn (zo goed als) CO2-neutraal. Toch zijn er ook er ook grote verschillen tussen de
technologieën:
•

Bij WKO wordt er gebruik gemaakt van de ondergrond (20 tot 300 meter onder het maaiveld) om
gebouwen van zowel warmte als koude te voorzien. Afhankelijk van het type systeem wordt er grondwater
rondgepompt tussen ondergrondse warme en koude bronnen (open systeem) of wordt er in een gesloten
systeem een vloeistof rondgepompt dat door de bodem wordt opgewarmd of afgekoeld (gesloten systeem).
In Nederland wordt WKO als sinds de jaren ’90 toegepast, vooral in de nieuwbouw. In de bestaande bouw
wordt WKO minder toegepast vanwege de aanpassingen aan de woning (afgiftesysteem, isolatie van de
woning en de aanleg van ondergrondse systemen). De uitdagingen binnen WKO zijn vooral gericht op het
balanceren van bronnen (zorgen dat bronnen niet te veel opwarmen of afkoelen), vermijden van
bodemverstoring (opwarming van de ondergrond, verontreinigen grondwater, bodemdaling, etc.) en
gebiedsbeheersing (voorkomen van interferentie tussen bronnen en systemen).

•

Geothermie is winning van warmte uit de ondergrond. Afhankelijk van de diepte (500-4000 meter) wordt er
water opgepompt van 40-1200C dat kan worden gebruikt voor de verwarming van de gebouwde omgeving
of kassen. Geothermie in Nederland is nog relatief jong, klein en kleinschalig. In de komende jaren wordt in
Nederland veel ontwikkeling op dit gebied verwacht. Bij geothermie liggen de technische uitdagingen vooral
bij exploratie en realisatie (zoals de kosten en risico’s van boringen en de bijvangst van olie en gas),
terugdringen van ongewenste milieueffecten (zoals opwarming van het grondwater, gebruik van
chemicaliën) en de productie (zoals het verlengen van de levensduur van de put en de productie). Binnen
TKI UE wordt vooralsnog gefocust op ondiepe geothermie (tot 1500 meter). De (ultra)diepe geothermie valt
onder TKI Nieuw Gas.

Het ontwikkelen van KPI’s die beide technologieën omvatten bleek door de verschillen niet haalbaar. Daarom is er
gekozen om binnen dit thema te focussen op één technologie: geothermie. Deze keuze is gemaakt vanuit het
oogpunt van innovatie en technologieontwikkeling, waarbij geothermie een interessant thema is voor TKI UE.
Daarnaast speelt ook mee dat tijdens deze studie is gebleken dat WKO als technologie vervlochten is in meerdere
thema’s binnen TKI UE. Deze technologie vraagt daarom specifieke aandacht waarvoor er binnen deze studie geen
ruimte is. Daarom is de aanbeveling gedaan WKO als apart thema op te nemen en te onderzoeken.
De projecten in dit thema zijn afhankelijk van de warmte-infrastructuur om de warmte van de bronnen/opslaglocaties
naar de woningen en gebouwen te transporteren; daardoor is er een sterke link met thema 8 (Warmtenetten).
KPI’s en randvoorwaardes
In Nederland is de afgelopen jaren een begin gemaakt met de ontwikkeling van geothermie, maar op dit moment
speelt het nog geen grote rol in de huidige gebouwde omgeving. Als onderdeel van de energietransitie is de
verwachting dat deze opties belangrijker gaan worden. Hiervoor moeten dan wel een aantal uitdagingen worden
opgelost, waarvan de belangrijkste hieronder staan weergegeven:
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•

Kosten/baten: De kosten voor de ontwikkeling van geothermie zijn hoog en er zijn aanzienlijke risico’s op
misboringen in de ontwikkeling van putten. Deze risico’s nemen toe naar mate er dieper wordt geboord.

•

Maatschappelijk enthousiasme: De ontwikkeling van geothermie heeft een zekere impact op de omgeving,
zowel bovengronds als ondergronds. De bovengrondse impact (tijdens boringen) maakt de ontwikkeling
van de technologieën uitdagend in bestaande wijken. Ook op de ondergrond heeft geothermie impact door
o.a. het gebruik van chemicaliën en de mogelijke opwarming van grondwater. Ook is er op sommige
plekken het risico dat (diepe) geothermie tot lichte aardbevingen leidt; dit moet, vooral ook gezien de
ontwikkeling rond het gasveld in Groningen, voorkomen worden. Hoewel enige impact niet te voorkomen is,
moet ernaar worden gestreefd deze impact zo laag mogelijk te krijgen.

•

Schaalvergroting – de projecten worden groter en ambitieuzer: grotere capaciteiten, meerdere afnemers,
diepere putten43.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

Geothermie

KPI 1

KPI 2

Kosten (€/GJ onttrokken)

Impact op de omgeving

KPI 3
Verbeterd
reservoirmanagement

KPI 1 (Kosten): Omvat alle kosten van de ontwikkeling van de bronnen (in kaart brengen ondergrond, boringen) en
de exploitatie hiervan (onderhoud, operatie en abandonnering). Op basis van de SDE+ worden de acceptabele
kosten voor geothermie in Nederland ingeschat op 50-60 €/MWh of 14-17 €/GJ onttrokken; dit ligt dan nog circa 2x
zo hoog als de huidige groothandelsprijs voor aardgas. Als streefwaarde voor deze KPI wordt een kostenreductie
van minimaal 20% aangehouden in 2030, ten opzichte van het huidige kostenniveau.
KPI 2 (Impact op de omgeving): Bij de ontwikkeling van ondergrondse bronnen en opslag moet er zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met de omgeving: gebruik van chemicaliën, CO 2-emissies, recycling, gebruik van de
oppervlakte, geluidsoverlast en geïnduceerde seismiciteit. Deze KPI wordt gezien als voorwaardenscheppend voor
alle geothermieprojecten in Nederland: alle projecten moeten kunnen aantonen dat ze de impact zo beperkt mogelijk
houden.
KPI 3 (Verbeterd reservoirmanagement): Het ontwikkelen en toepassen van een integrale aanpak gericht op de
verwachte groei van het aantal putten, operators en productievolume richting 2050. Als streefwaarde is voor deze
KPI gekozen dat er een afgestemde aanpak voor reservoirmanagement geïmplementeerd moet zijn met duidelijke
afspraken tussen de producenten en dat er tools ontwikkeld moeten worden die de planning van de systemen
(productie, retourwarmte en opslag) inzichtelijk maken. Opmerking: deze KPI is opgesteld voor WKO. Er is geen
vervangende KPI voor geothermie geformuleerd.
Naast technologische ontwikkelingen spelen institutionele factoren ook een belangrijke rol. Voor een aantal factoren
(zoals het gebruik van de ondergrond) zijn wet- en regelgeving in hoge mate bepalend voor de verdere ontwikkeling
van de technologie en daarmee de kosten.

43

SODM (2017), Staat van de sector geothermie, https://geothermie.nl/images/Onderzoeken-en-rapporten/SvdSGeothermie.pdf
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Zoals eerder vermeld valt geothermie als technologie onder twee TKI’s: ondiepe geothermie (tot 100 meter) bij TKI
UE, (ultra)diepe geothermie bij TKI Nieuw Gas. Afstemming tussen de beide TKI’s over de KPI’s en welke rol zij
daarin spelen is een belangrijke vervolgstap om overlap en inefficiëntie te voorkomen.
Evaluatie van huidig portfolio
In het projectenportfolio zijn in totaal 6 projecten voor dit thema geïdentificeerd, waarvan vier gerelateerd aan WKO
en twee aan geothermie. Gezien de beperkte omvang van het aantal projecten in totaal en specifiek voor
geothermie is er voor dit thema geen evaluatie van het portfolio opgenomen.
Huidige status van de ontwikkeling
Sinds 2007 zijn er in Nederland 35 putten geboord en zijn er 15 systemen actief, alle binnen de tuinbouwsector44.
Veel projectontwikkelaars hebben nog maar één project ontwikkeld, dus op basis van leereffecten kan er nog veel
worden gewonnen. De ambities van de sector zijn groot: in 2015 werd een doel gesteld van 11 PJ in 2020. Dit
betekent een verviervoudiging ten opzichte van 2016, toen de totale geothermieopbrengst nog 2,7 PJ bedroeg.
Voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland zijn een aantal voorwaarden opgesteld waar de
geothermiesector aan zou moeten voldoen45:
•

Winning van aardwarmte mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de omgeving. Mogelijke (milieu-)
effecten moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

•

Om te kunnen opschalen moet een verscheidenheid aan gebruikers aardwarmte afnemen en moeten
bronnen op verschillende dieptes in de ondergrond verkend worden.

•

De kosten voor geothermie moeten worden verlaagd. Door innovatie moeten goedkopere technieken en
materialen met een langere levensduur beschikbaar komen.

Een vergelijking met de situatie in het buitenland op het gebied van geothermie is lastig. Er zijn veel verschillen op
het gebied van de diepte van beschikbare bronnen en de ondergrond. Vergeleken met het buitenland speelt
Nederland op geothermie een kleine rol en is er veel te leren, bijvoorbeeld op het gebied van minimaliseren van het
gebruik van chemicaliën tegen corrosie en scaling (de afzetting van zouten zoals kalk en loodcarbonaat op
leidingwanden, in pompen en in warmtewisselaars).
Kortetermijnontwikkelingen
•

Het verbeteren van de technologie (pomp, boortechniek) en het beter geschikt maken voor Nederlandse
toepassingen.

•

Er zijn kansen voor de ontwikkeling van boortechnieken, nieuwe goedkopere materialen met een langere
levensduur en beter inzicht in de ondergrond. Op dit moment hebben deze technieken nog een lage
technische haalbaarheid.

44

SODM (2017), Staat van de sector geothermie, https://geothermie.nl/images/Onderzoeken-en-rapporten/SvdSGeothermie.pdf
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Royal HaskoningDHV (2018), Innovatie Roadmap Geothermie Nederland
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•

Inzet op het verminderen van chemicaliën (tegen scaling en corrosie), verwerking van afvalstoffen en het
verbeteren van het grondwatermanagement.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Ontwikkeling van nieuwe boortechnieken, die het bijvoorbeeld mogelijk maken om diagonaal te boren (tot
aan een hoek van 45 graden). Hierdoor kan de boorlocatie flexibeler worden gekozen.

•

Ontwikkeling en toepassing van nieuwe productiemethodes die effectiever de warmte aan het oppervlak
kunnen brengen en/of geschikter zijn voor grotere of variërende debieten.

•

De opzet van een landelijk database waarin de Nederlandse ondergrond inzichtelijk wordt gemaakt.

•

Recycling van systemen en de mogelijkheid de materialen weer uit de grond te halen aan het einde van de
levensduur van een bron.

•

Vergaande elektrificatie in mobiliteit en boren, wat lokale CO2-uitstoot en geluidsoverlast verder zal
terugdringen. Ontwikkelen van een integrale aanpak voor reservoirmanagement, met specifieke aandacht
voor de afstemming tussen producenten, de ontwikkeling van tools (planning van warmteproductie, retour
en opslag) en de implicaties voor warmtenetten (thema 8).

Marktrijpe producten en diensten
Gezien de beperkte omvang van het aantal projecten in totaal en specifiek voor geothermie is er voor dit thema
geen evaluatie van de marktrijpen producten en diensten opgenomen.
Hoofdpunten en aanbevelingen
•

Het thema geothermie in de gebouwde omgeving is nieuw en moet nog verder worden uitgewerkt. Hier ligt
een rol voor TKI UE. Samen met TKI Nieuw Gas moet worden overlegd welke onderwerpen er bij TKI UE
horen, welke onderwerpen bij Nieuw Gas en eventueel welke bij beide.

•

Daarnaast zal TKI UE zichzelf moeten profileren op het gebied van ondiepe geothermie, welke rol wil TKI
UE bij de ontwikkeling spelen? Gaat het om de ontwikkeling van de technologie, het toepasbaar maken in
de gebouwde omgeving, of beide? Zijn er nog andere perspectieven die gekozen kunnen worden?

•

WKO zou als apart thema moeten worden opgenomen binnen TKI UE. WKO speelt een belangrijke rol in
de gebouwde omgeving, maar wordt vooralsnog vooral toegepast in de nieuwbouw. Toepassing in de
bestaande bouw is complex vanwege de benodigde ruimte voor de ondergrondse opslag, het aansluiten
van woningen en de aanpassingen aan de woningen zelf.

•

Nader onderzoek is gewenst naar de waarde van WKO in bestaande woningbouw, gegeven de in het
algemeen zeer lage vraag naar koeling. Onder welke voorwaarden kan WKO interessant zijn, als er feitelijk
alleen warmtevraag is?

•

Toepassing van WKO in bestaande woningbouw vraagt om innovatieve concepten voor
graafwerkzaamheden, zodat de realisatie van ondergrondse opslag en het aansluiten van de woningen met
minimale overlast kan worden uitgevoerd. Voor het aanpassen van de woningen zal een link zijn met
thema’s uit programmalijn 3 (Fysieke integratie).

•

Op het gebied van boortechnieken, materialen ontwikkeling en monitoring zal er nog steeds synergie
mogelijk zijn tussen geothermie en WKO. Voor het overige lopen de twee gebieden nogal uiteen.
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3.8

Thema 8: Collectieve warmtesystemen (w.o. warmtenetten)

Voor een CO2-vrije gebouwde omgeving zijn alternatieven nodig voor aardgas voor het verwarmen van woningen en
gebouwen. De ontwikkeling van warmtenetten en het benutten van lage-temperatuur bronnen (uit koeling van
gebouwen, datacenters, etc.) dragen hieraan bij. Technisch-inhoudelijke innovatievragen zijn vooral gericht op
kosteneffectiviteit, seizoen-effecten, impact van variabele temperaturen op de omgeving waaruit onttrokken wordt en
effecten op het watersysteem.
Dit thema vertoont veel raakvlakken met thema 7 (Geothermie (opwekking en opslag van warmte onder de grond)
en WKO), maar ook thema’s 10 ((her)ontwerp van de energie infrastructuur) en thema 11 (monitoring en control van
de energie-infrastructuur)
KPI’s en randvoorwaardes
Collectieve warmtesystemen kunnen een belangrijke rol spelen in het verlagen van de CO2-uitstoot van onze
warmte- en koudevoorziening naar woningen en gebouwen. Op dit moment wordt de gebouwde omgeving nog
vooral met aardgas verwarmd. Om een CO2-neutrale warmte- en koudevraag in de gebouwde omgeving te
realiseren wordt ingezet op elektrificatie van warmte (op basis van duurzame elektriciteit) en (de aanleg van nieuwe)
warmte- en koudenetten. In de huidige situatie zijn koudenetten nog niet grootschalig uitgerold in Nederland.
Warmtenetten zijn er al wel. Deze worden momenteel nog in belangrijke mate gevoed uit restwarmte die fossiel is
opgewekt. Om het warmtenet CO2-neutraal te maken zullen de fossiele bronnen moeten worden vervangen door
duurzame bronnen. Bovendien moet het warmtenet verder worden uitgebreid en zullen meer woningen en
gebouwen moeten worden aangesloten. Dit vraagt om nieuwe oplossingen die onder andere het enthousiasme van
consument verbeteren. De volgende uitdagingen staan binnen het thema centraal:
•

Kosten/baten: De kosten voor de aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten zijn hoog (onder meer door
arbeid), terwijl de kosten voor het huidige gasnetwerk relatief laag zijn.

•

Systeemintegratie: De huidige warmtenetwerken worden vooral gevoed met hoge-temperatuur restwarmte
afkomstig uit (fossiel) gestookte centrales en industrieën. Als gevolg van de energietransitie zullen deze
bronnen gaan verdwijnen (onder meer door sluiting of verbeterde efficiëntie) en zal er gezocht moeten
worden naar duurzame alternatieven.

•

Maatschappelijk enthousiasme: Warmte- en koudenetwerken zijn in Nederland nog niet populair, onder
meer doordat er geen of weinig keuzemogelijkheden zijn (waardoor bewoners het gevoel krijgen te veel te
betalen).

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

Warmtenetten

KPI 1

KPI 2

KPI 3

Kosten van warmte-/

Duurzaamheid van bronnen

Maatschappelijk

koudesystemen (€/GJ)

(CO2-emissies/GJ)

enthousiasme

KPI 1 (Kosten van warmte-/koudesystemen): Dit is inclusief de kosten voor investeringen, inpassing, exploitatie,
onderhoud en netverliezen. Een streefwaarde voor deze KPI is lastig aan te geven. In Denemarken worden er
warmtenetten aangelegd tegen 8 €/GJ, het ligt daarom voor de hand om te streven naar kosten maximaal gelijk zijn
aan deze huidige kosten in Denemarken.
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KPI 2 (Duurzaamheid van bronnen): De KPI geeft weer in hoeverre de aangesloten warmtebronnen CO2-neutraal
zijn. De streefwaarde van de KPI is gekozen op basis van de resultaten van WINST46 (één van de projecten in
portfolio): 80% CO2-reductie in 2030. Voor 2050 blijft 100% duurzaam het doel.
KPI 3 (Maatschappelijk enthousiasme): Deze KPI wordt kwalitatief beoordeeld aan de hand van verschillende
factoren, zoals het betrekken van bewoners bij projecten, verbetering voor bewoners/gebruikers (comfort, kosten),
de impact van overlast van werkzaamheden (tijdsduur, openbreken van straten), maar ook het terugbrengen van het
aantal fouten in aanleg. Gezien het type projecten dat onder TKI UE wordt uitgevoerd is het niet altijd mogelijk een
sterke koppeling te maken naar maatschappelijk enthousiasme. Wel zou maatschappelijk enthousiasme gemeten
kunnen worden aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken. Streefwaarde is de bewonerstevredenheid te
verbeteren ten opzichte van de nulmeting totdat het geen onderwerp van discussie meer is.
Buiten de technische uitdagingen, zijn er ook uitdagingen op organisatorisch en financieel vlak. Organisatorisch,
omdat er gecoördineerde maatregelen nodig zijn bij zowel de opwek, de distributie en de afname. Financieel, omdat
met name de kosten van aanpassingen in bestaande woningen aanzienlijk zijn en daarmee het maatschappelijk
enthousiasme temperen (buiten de scope van het thema warmte- en koudenetten).
Evaluatie van huidig portfolio
In het projectenportfolio zijn in totaal 14 projecten voor dit thema geïdentificeerd. Alle projecten zijn meegenomen in
de evaluatie. Deze projecten zijn gescoord op de drie KPI’s en voor ieder project werd de relevantie aangegeven:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Kosten

3

8

3

2: Duurzaamheid bronnen

10

1

3

3: Maatschappelijk enthousiasme

3

1

10

•

Veel projecten richten zich op KPI 1 (Kosten van warmtesystemen), maar slechts een klein aantal geeft
concrete reductiedoelen aan.

•

Veel projecten scoren op KPI 2 (Duurzaamheid van bronnen). Er worden verschillende bronnen
onderzocht, waaronder geothermie, restwarmte van datacenters, supermarkten, zwembaden, etc.

•

Er zijn nog relatief weinig projecten die scoren op het enthousiasme van collectieve warmtesystemen (KPI
3). Slechts een klein aantal projecten houdt zich bezig met het actief betrekken van bewoners en hun
wensen.

•

In ongeveer één derde van de projecten (5) wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van zowel
warmte- als koudenetten. De overige projecten zijn gefocust op warmtenetten.

Huidige status van de ontwikkeling
In Nederland wordt slechts in 4% van de warmtevraag voorzien vanuit een warmtenet, vooral omdat aardgas bijna
overal (en relatief goedkoop) beschikbaar is voor verwarming van de gebouwde omgeving. Met de doelstelling om

46

DNV GL (2018), Warmtenet voor huizen goedkoper dan elektrisch verwarmen,
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/30607/dnv-gl-warmtenet
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de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken zullen warmtenetten (net als elektrificatie van warmte) een
significante rol gaan spelen in de warmtevoorziening van woningen en gebouwen.
De verwachting is dat warmtenetten op steeds lagere temperaturen zullen opereren en dat biedt kansen voor
warmtenetten met lokale bronnen. De eerste pilots en demonstraties met projecten voor het gebruiken van
restwarmte uit andere bronnen zoals supermarkten, zwembaden en datacenters lopen momenteel.
Zoals uit de analyse van de huidige projectenportfolio blijkt is er ook aandacht voor de ontwikkeling van
koudenetten, maar deze is vooralsnog minder groot dan de warmtenetten.
Internationaal is Denemarken een belangrijk land op het gebied van de ontwikkeling van lage tempratuurnetten. Hier
zijn veel warmtebedrijven al aan het onderzoeken of ze richting 50/25 °C aanvoer/retour netten kunnen. In de
toekomst zullen naar verwachting nog lagere temperaturen mogelijk zijn. Nederland scoort internationaal gezien
goed met projecten zoals bijvoorbeeld het Mijnwater-project, waarbij verlaten mijnen worden gebuikt als bron voor
lage-temperatuurnetten voor verwarming van de stad Heerlen.
Kortetermijnontwikkelingen
•

Vóór 2022 zullen Nederlandse gemeenten moeten aangeven welke wijken wanneer van het aardgas zullen
worden afgekoppeld. Dit is belangrijk in de strategiebepaling voor de ontwikkeling en uitrol van
warmtenetten in Nederland.

•

De kosten voor warmtesystemen kunnen verder omlaag worden gebracht door innovatie op het gebied van
betere en goedkopere materialen (isolatiewaarde), verbeterde apparatuur en processen.

•

Verdere opschaling van de integratie van alternatieve duurzame bronnen in de warmtenetwerken.

•

Ontwikkeling van planning tools/GIS-tools om gebieden waarvoor warmtenetten moeten worden ontwikkeld
inzichtelijk te maken en de implementatie efficiënt en kosteneffectief te maken.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Kosten van systeemonderdelen zullen als gevolg van meer onderzoek, opschaling en leercurves verder
afnemen. Echter, doordat de gebieden die op warmtenetten worden aangesloten steeds uitdagender
worden, is het onzeker of de systeemkosten nog significant zullen dalen.

•

Door ontwikkeling van nieuwe graafconcepten (bijvoorbeeld zonder het openbreken van de straat) wordt
het mogelijk om sneller en efficiënter warmtenetten aan te leggen. Dit kan leiden tot verdere
kostendalingen en het verhogen van maatschappelijk enthousiasme.

•

Verdere integratie van duurzame bronnen en (lokale) restwarmte in lage temperatuurnetten zal de CO 2uitstoot van het warmtesysteem verder omlaag brengen. Doel is een CO 2-neutraal warmtesysteem in 2050.

•

Multi-temperatuurnetwerken voor het optimaal inzetten van warmte/koude-bronnen en afnemers van
warmte/koude.

•

Ontwikkeling van methoden om de retourtemperatuur in warmtenetwerken te reduceren met als doel het
verhogen van de efficiëntie van de warmtebronnen en het verlagen van de pompenergie.

•

Planning-tools koppelen aan andere (planning)systemen, zodat geplande werkzaamheden aan wegen,
straten en andere ondergrondse netten inzichtelijk worden en afstemmen mogelijk is. Dit heeft zowel een
effect op kosten als maatschappelijk enthousiasme.

•

Ontwikkeling van detectie- en diagnosemethodes voor fouten in het warmtenetwerk (bijvoorbeeld
onderstations, pompen, kleppen, etc.)
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•

Intelligente aansturing van warmtenetwerken met als doel het optimaal inzetten van duurzame bronnen
(peak-shaving in het warmtenet, lokale clustering van warmtevraag en –aanbod, optimaal gebruik van
aanbod aan hernieuwbare warmte, etc.).

•

Verdergaande koppeling van energienetwerken, zodat vraag en aanbod van elektriciteit kan worden
gebalanceerd met warmteopwekking en warmte opslag (zie thema 10 (her)ontwerp van energie
infrastructuur)

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TR-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel projecten die geselecteerd zijn voor de evaluatie van dit thema in
deze hogere TRL-niveaus vallen:
Aantal projecten
per TRL-niveau
Aantal projecten

TRL <5

TRL 5-6

TRL 7

TRL 8-9

Geen score

4

1

3

4

2

Hieronder is een overzicht gegeven van de projecten die TRL 7 of 8-9 scoorden:
Projectnaam

Jaar toekenning

TRL-score

Gasloos doorverbinden in Hornmeer, tussen bytes, bad, boeken en bloemen

2017

8-9

Koele WarmteNetten

2017

8-9

Smart grid MeppelEnergie

2012

8-9

Warmteweb B3-Hoek

2012

8-9

Slimme Centrale Sturing Warmtenet Utrecht

2018

7

Verslimmen Netwerken Lekdetectie

2017

7

Warmterivier Den Haag

2015

7

Hoofdpunten en aanbevelingen
•

Vooralsnog wordt in Nederland slechts een beperkt deel van de warmte uit warmtenetten gehaald. Met de
transitie naar een duurzame energievoorziening en het uitfaseren van aardgas voor verwarming in de
gebouwde omgeving, ontstaan er kansen voor collectieve warmtesystemen. Voor de eerste 1,5 miljoen
energierenovaties van woningen (2019-2030) mikt het concept Klimaatakkoord zelfs op een aandeel van
50% warmtenetten, wat een verdriedubbeling van het huidige bestand zou betekenen.

•

Vóór 2022 zullen alle Nederlandse gemeenten in hun ‘transitievisie warmte’ moeten aangeven welke wijken
wanneer van het aardgas zullen worden afgekoppeld. Om de collectieve warmtesystemen goed te
positioneren zullen de mogelijkheden (voor zowel warmte als koude) en het perspectief dat ze bieden
(kosten, gebruiken en aansluiten van lokale bronnen) in kaart moeten worden gebracht. Hier zou TKI UE
een rol kunnen spelen, door de resultaten van afgeronde en huidige studies in kaart te brengen.

•

Voor sommige gebieden zullen warmtesystemen niet de meest voor de hand liggende oplossing bieden.
Voor het ontsluiten van de “moeilijke gebieden” kunnen nieuwe innovatieve toepassingen van
warmtesystemen een oplossing bieden. De ontwikkeling daarvan zou kunnen worden gestimuleerd door
TKI UE.

•

Naast collectieve warmtesystemen zullen elektriciteit en (groen) gas ook een rol gaan spelen in de
warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. TKI UE kan hier de verbinding leggen tussen deze
deelgebieden en actief sturen op synergiën door projecten en stakeholders bij elkaar te brengen.
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3.9

Thema 9: Integrale energie-renovatieconcepten

Vóór 2050 zullen we vrijwel de gehele bestaande gebouwde omgeving moeten renoveren naar energiezuinige,
gezonde, efficiënte en flexibele gebouwen, die daarnaast ook zelf energie opwekken. Om dit binnen 30 jaar voor
miljoenen gebouwen te doen, is het belangrijk dat we dit integraal aanpakken, waarbij alle aspecten (energie,
comfort, gezondheid, impact op energienet, etc.) meegenomen worden.
De scope binnen TKI UE betreft het ontwikkelen van integrale concepten die gebouwen geschikt maken voor een
transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening, zoals elektrificatie of lage/midden-temperatuur warmtenetten47.
Binnen deze scope vallen zowel woon- als utiliteitsgebouwen. Doel is het binnen 5-7 jaar opschalen naar 200.000
energiezuinige (woning)renovaties per jaar. Er moet gemikt worden op aantrekkelijke, betaalbare, slimme en snelle
renovatietrajecten.
Dit innovatiethema relateert sterk aan innovatiethema 4 (multifunctionele bouwdelen), die gezien kunnen worden als
bouwstenen voor de integrale energierenovaties. Thema 9 (integrale energierenovaties) verschilt van thema 4
omdat het vooral gaat over de renovatie zelf, de betaalbaarheid van een totale renovatie, en het totale eindproduct
dat wordt opgeleverd.
KPI’s en randvoorwaardes
Integrale energierenovaties raken direct aan de omgeving waar mensen wonen en werken. De technische en
financiële kanten zijn belangrijk, maar onderwerpen als gezondheid, comfort, aantrekkelijkheid en vertrouwen spelen
misschien wel een even belangrijke rol in de keuze voor een integrale renovatie. Zelfs als de onderdelen technisch
gezien perfect functioneren en het geheel betaalbaar is, kan in de uitvoering en het eindproduct nog steeds veel
verkeerd gaan. De belangrijkste knelpunten zijn:
•

Kosten/baten: de totale kosten voor een energierenovatie zijn op dit moment voor particulieren vaak nog
(veel) te hoog. De visie is om de totale (woon)lasten voor bewoners/gebruikers niet (substantieel) te
verhogen, dus te zorgen dat de renovatie betaald kan worden uit de verlaging van de energierekening.

•

Maatschappelijk enthousiasme: omdat renovaties een flinke impact kunnen hebben op het ‘gevoel’ van de
leef- of werkomgeving is het noodzakelijk dan onderwerpen zoals aantrekkelijkheid, comfort en gezondheid
voldoende aandacht krijgen.

•

Schaalbaarheid: om tot 200.000 woningen per jaar integraal te renoveren is het van groot belang dat
oplossingen schaalbaar en de hoeveelheid ‘werkuren’ zo sterk mogelijk wordt beperkt.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

Integrale energierenovaties

47

KPI 1

KPI 2

KPI 3

Kwaliteit & aantrekkelijkheid

Optimale uitvoering

Investeringskosten

(kwalitatief)

(kwalitatief)

(€/GJ bespaard)

De specifieke vereisten voor individuele gebouwen hangen af van het gebouwtype, het bouwjaar en de (in de toekomst) aanwezige energieinfrasrtuctuur. Het

specificeren van deze vereisten is buiten de scope van dit rapport.
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KPI 1 Optimale uitvoering
Kwalitatieve KPI met focus op de uitvoering van de renovatie, zowel aan de bewonerskant als de opschaalbaarheid.
Aan de bewonerskant worden aspecten meegenomen zoals aantal partijen waar de bewoner mee te maken heeft,
(onafhankelijke) hulp bij keuzes en duidelijke informatie en klachtenafhandeling. Bij de opschaalbaarheid zitten
onderdelen zoals mate van (of potentie voor) industrialisatie van het concept en het aantal manuren noodzakelijk
voor een renovatie. De doelstelling is om dit substantieel te verbeteren ten opzichte van de huidige staat van
integrale energierenovaties.
KPI 2 Kwaliteit & aantrekkelijkheid
Kwalitatieve KPI met focus op het eindproduct. Belangrijke aspecten die onder kwaliteit vallen zijn kwaliteitscontrole,
prestatiegaranties, en controle op niet-energetische aspecten zoals luchtkwaliteit. Aspecten vanuit het bewonersperspectief zijn o.a. impact op sociale status, aantrekkelijkheid voor de bewoner en eenvoud van gebruik en
onderhoud. De doelstelling is om dit substantieel te verbeteren ten opzichte van de huidige staat van integrale
energierenovaties.
KPI 3 Investeringskosten
De acceptabele kosten van een integrale energierenovatie hangen af van de bespaarde hoeveelheid energie.
Wanneer de jaarlasten van de renovatie gelijk of lager zijn dan de bespaarde energiekosten, kan de renovatie
betaald worden uit de energierekening. Echter is de eenheid (€/GJ bespaard) afhankelijk van de toestand voor
renovatie, en niet alleen van de kwaliteit van het renovatieconcept. De kwaliteit van een renovatieconcept objectief
meten wordt hiermee lastig. De doelstelling is dan ook hier om deze kosten substantieel te verlagen.
Evaluatie van het huidige portfolio
Binnen het projectportfolio zijn in totaal 7 projecten geïdentificeerd die gerelateerd kunnen worden aan de
ontwikkelingen van integrale energierenovaties. Daarvan hebben er 6 (86%) een relatie met de KPI’s en
vastgestelde doelstellingen. Het zevende project was gericht op een algemeen kader voor evaluatie van energie- en
milieuprestaties van gebouwen.
Binnen de 6 projecten focussen 3 projecten zich op rijtjeswoningen, 2 op hoogbouw en 1 specifiek op de eisen voor
seniorenwoningen. Daarnaast hadden 3 projecten als focus om te renoveren tot Nul-Op-de-Meter (NOM), 2
projecten hadden als focus energieneutraal en 1 project richtte zich op Energie-Nota-Nul (ENN).
Opvallend is dat de projecten in het portfolio relatief oud zijn. Van de 6 projecten zijn er 2 begonnen in 2013, 2 in
2014 en de andere 2 in 2015 en 2016. De afrondingsdatum van alle projecten lag uiterlijk in 2017. Er lijkt dus een
‘gat’ te zitten in het portfolio als het gaat om integrale energierenovatieprojecten in het afgelopen jaar.
De analyse van de dekking over de KPI’s is als volgt:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Kwaliteit & aantrekkelijkheid

0

2

4

2: Optimale uitvoering

2

3

1

3: Investeringskosten

0

3

3

Op basis van deze globale analyse kan geconcludeerd worden dat er relatief veel aandacht is voor de KPI ‘optimale
uitvoering’, met vooral aandacht voor de snelheid van renovatie. De focus op de andere twee KPI’s,
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investeringskosten en kwaliteit & aantrekkelijkheid, is minder sterk aanwezig. In verschillende projecten worden ze
wel genoemd, maar niet vaak is de specifieke focus van het project om één van deze twee KPI’s sterk te verbeteren.
Wat verder opvalt binnen de huidige projecten, is dat techniek en slimme toepassing daarvan centraal staan. De
aspecten zoals klantreis, aantrekkelijkheid en gebruikersfeedback worden vrijwel niet genoemd in de
projectplannen. Dit kan enerzijds verklaard worden doordat de projecten relatief oud zijn, uit de jaren waarin er nog
belangrijke stappen gezet moesten worden in de techniek. Het meekrijgen van de klant en een zeer aantrekkelijk
eindresultaat zijn echter minstens zo belangrijk om integrale energierenovaties snel op te kunnen schalen.
Huidige status van de ontwikkeling
•

Integrale renovaties binnen Nederland richtten zich in de afgelopen jaren vooral op Nul-Op-de-Meter
(NOM) renovaties48. Op dit moment worden enkele duizenden woningen per jaar integraal gerenoveerd.

•

Integrale energierenovaties lijken nu vooral uitgevoerd te worden bij organisaties die veel gebouwen
bezitten, zoals woningcorporaties.

•

In de afgelopen jaren zijn grote stappen gemaakt in dit onderwerp, met substantiële kostenreducties en
verlaging van de renovatieduur. Daarnaast zijn er duidelijke kaders gesteld aan eisen en kwaliteit en zijn
prestatiegaranties ontwikkeld.

•

Nederland wordt gezien als koploper op dit gebied en exporteert kennis en ervaring naar omringende
landen. Vooral de focus op kostenreductie en snelheid van renovatie is kenmerkend voor Nederland.

•

De eerste stappen om off-site bouwelementen te fabriceren om het aantal werkuren op locatie te
verminderen zijn gezet. Integrale industrialisatie van renovaties staat echter nog in de kinderschoenen 4950.

•

De klantreis van renovaties wordt als belangrijk onderwerp erkend. Voor de klantreis via woningcorporaties
is al enige ervaring opgedaan. Daar moet minstens 70% (en soms zelfs 100%) van de bewoners
instemmen voor een integrale energierenovatie door kan gaan. De overstap naar particuliere eigenaren
vraagt echter een andere aanpak, omdat deze niet een gelijksoortige centrale organisatie hebben die al
interface tussen de bewoner en bouwer kunnen functioneren. Ook Vereniging van Eigenaren (VvE’s) zijn
hier een apart uitdaging door

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE
gereed voor implementatie en opschaling:
•

Het verder integreren van prefabricage van renovatieconcepten die snelle en lichte bouwelementen
combineren.

•

Het ontwikkelen van renovatieconcepten voor een doelgroep met specifieke eisen, bijvoorbeeld integrale
energierenovaties voor seniorenwoningen.

48

Hierbij moet benoemd worden dat het aantal NOM-renovaties sterk is achtergebleven bij de doelstellingen (111.000 woningen
met een integrale energierenovatie in 2020). In afgelopen jaar zijn enkele honderden woningen gerenoveerd.
49

Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks, ING, 2018, https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_ConTech_Bouwdigitaliseert-volop-maar-industrialiseert-nauwelijks_Nov-2018_tcm162-157771.pdf
50

Het nieuwe wonen | Jan Willem van de Groep, BNR, 2018, https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10361954/het-nieuwe-wonenjan-willem-van-de-groep
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•

Een aantal van de projectresultaten, vooral die gerelateerd aan NOM-woningen, wordt feitelijk al in praktijk
gebracht.

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Verdere digitalisatie van renovatieconcepten, bijvoorbeeld door inmeten met scans en/of drones in plaats
van handmatig.

•

Flexibiliteit voor verschillende gebouwtypen, ofwel door voor elk bouwtype/gebruikerstype een eigen
renovatieconcept te ontwikkelen, ofwel door renovatieconcepten zo vorm te geven dat ze flexibel zijn aan
te passen aan uiteenlopende gebouw- of gebruikerstypen.

•

Het veranderen van de ketensamenwerking in de bouw, waar de klassieke combinatie van een
hoofdaannemer en onderaannemers wordt vervangen door conceptaanbieders, die een combinatie van
individuele componenten als pakket aanbieden en ook instaan voor de kwaliteit van het resultaat.

•

Plug & play concepten, waarbij bijvoorbeeld de installaties in een centrale box, buiten de woning, worden
geplaatst. Hierdoor is integratie binnen de woningen niet meer noodzakelijk; dit zorgt voor minder geluidsoverlast en vermindert ook mogelijke fouten tijdens installatie.

•

Noodzaak van een goede financieringsmogelijkheid, waarbij de investeringskosten worden uitgespreid over
de jaren en de woon- of gebruikslasten niet (teveel) stijgen. Ook partijen met beperkte
financieringscapaciteit dienen hier gebruik van te kunnen maken.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Verdere uitbreiding van het aantal modulaire componenten die off-site worden geproduceerd en on-site
alleen nog geïnstalleerd hoeven te worden. Het minimaliseren van installaties en verdere integratie in
bouwdelen (zie ook innovatiethema 4).

•

Grootschalige toepassing van industrialisatie en robotisering, waarbij op basis van specificaties van de
woning precies op maat gemaakte bouwdelen uit de fabriek komen.

•

Meer aandacht voor luchtdichtheid, kwaliteit van materialen, zekerheid van energieprestaties.

•

Garanties op het product en de werking ervan zijn noodzakelijk en zullen verder uitgebreid (moeten)
worden. Verantwoordelijkheid voor goede werking en onderhoud zal dan ook meer bij de oorspronkelijke
bouwer/installateur komen te liggen. Van verkoop van een product naar verkoop van een dienst.

•

Meer controle en sturing op basis van sensoren, bijvoorbeeld luchtkwaliteit, opbrengst zonnepanelen en
warmteproductie.

•

(Nog) meer aandacht voor klantreis en marketing van concepten. De gewildheid van integrale renovaties
moet omhoog op basis van het verhogen van de sociale status, comfort en gezondheid. Hierbij is het
optimaal integreren van suggesties, opmerkingen en klachten van gebruikers van groot belang.

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 7 projecten in deze hogere TRL-niveaus vallen
TRL 7

Aantal projecten
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Hieruit blijkt dat er een redelijk aantal projecten in het portfolio zitten met TRL-niveaus 7 en dat projecten met een
TRL-niveau van 8-9 ontbreken.
Hoofdpunten en aanbevelingen
Bovenstaande analyse leidt tot de volgende hoofdpunten en aanbevelingen voor TKI UE:
•

Het definiëren van de eisen waaraan een integrale energierenovatie moet voldoen is van groot belang om
vast te kunnen stellen of de energierenovatie voldoende meehelpt aan de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden naar type gebouw, bouwjaar en ook locatie
(gerelateerd aan eventuele centrale opties voor verduurzaming van warmte). Dit zou moeten aansluiten op
het begrip “spijtvrije” renovaties uit het concept Klimaatakkoord.

•

Het is noodzakelijk dat meer aandacht wordt gegeven aan de eisen die de kwaliteit van integrale
energierenovaties stelt aan de ketensamenwerking in de bouw. In de huidige samenwerking van een
hoofdaannemer met verschillende lagen onderaannemers is het lastig om centraal kwaliteit te waarborgen
en garanties uit te geven. Het geven van garanties op proces en product is belangrijk om energierenovaties
geaccepteerd te krijgen onder het grote publiek.

•

Industrialisatie is van groot belang om de kwaliteit te waarborgen, om kosten te reduceren en om de
snelheid en ‘zorgeloosheid’ van de renovatie te verbeteren. Verder onderzoek naar de huidige staat en
belangrijkste uitdagingen voor industrialisatie is hierbij noodzakelijk.

•

De huidige koppositie van Nederland in integrale energierenovaties geeft interessante internationale
kansen. Het behouden van deze koppositie door te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling is
belangrijk.
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3.10 Thema 10: (Her)ontwerp van de energie-infrastructuur
De gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen en een goede
energie-infrastructuur is daarbij een belangrijke voorwaarde. Hieronder vallen alle energienetwerken: elektriciteit,
gas en warmte/koude. Daar waar verschillende netwerken en energiedragers bij elkaar komen (sectorkoppeling) en
waar uitwisseling mogelijk wordt gemaakt (bijvoorbeeld door middel van conversie of door het opvangen van
piekvraag/vraagsturing) valt dit onder thema 10. De focus binnen dit thema ligt op de elektriciteitsnetwerken;
warmte-/koudenetten worden in een apart thema behandeld (thema 8: Collectieve warmtesystemen).
De energietransitie leidt tot meer elektrificatie. Netbeheerders willen duidelijkheid over hoe ze om moeten gaan met
steeds meer elektrische auto’s in de wijk, warmtepompen, zonnepanelen en mogelijk buurtbatterijen. Op dit moment
is verzwaring van het elektriciteitsnetwerk de standaard, maar dit zou op den duur gepaard gaan met hoge
maatschappelijke kosten. Alternatieven zijn bijvoorbeeld de aanleg van intelligente netten, waardoor flexibiliteit en
sturing van vraag en aanbod mogelijk worden. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de conversie van en
naar verschillende energiedragers (bijvoorbeeld Power-to-X oplossingen) wat leidt tot sectorkoppeling. Voor
elektrische voertuigen en openbare straatverlichting is implementatie van gelijkspanningsnetten (DC) een optie.
Dit innovatiethema heeft een sterke link met de thema’s 8 (Warmtesystemen), 11 (Monitoring en control van netten),
14 (Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem) en 15 (Nieuwe decentrale energiemarkten).
KPI’s en randvoorwaardes
Zoals aangegeven raakt het thema (her)ontwerp van de energie-infrastructuur aan alle bestaande en nieuwe netten
voor elektriciteit, warmte/koude en gas in Nederland. De energietransitie zal ertoe leiden dat de warmtevraag in de
gebouwde omgeving anders wordt ingevuld. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van warmte-/koudenetten en de
elektriciteitsnetten (bij toepassing van warmtepompen en andere vormen van elektrisch verwarmen). De
belangrijkste uitdagingen in dit thema zijn:
•

Kosten/baten: De kosten voor netverzwaring zijn hoog. Alternatieve oplossingen zoals flexibiliteit door
sturing van vraag en/of aanbod, conversie van energie en energieopslag kunnen de noodzaak voor
netverzwaring verlagen en daarmee ook de (maatschappelijke) kosten. Het gaat hierbij om het
elektriciteitsnet, omdat deze uitdaging voor warmte-/koudenet apart wordt geadresseerd in thema 8.

•

Kosten/baten: Om de juiste keuzes vanuit sociaal-economisch oogpunt te kunnen maken voor zowel het
(her)ontwerpen van de energie-infrastructuur als het maken van keuzes voor bijvoorbeeld de aansluiting
van nieuwe duurzame elektriciteitsopwekking is een goed inzicht in het huidige netwerk belangrijk.

•

Systeemintegratie: De toenemende elektrificatie, het fluctuerende karakter van duurzame
elektriciteitsopwekking en de fluctuaties in vraag door onder andere marktwerking maken dat de druk op
netten toeneemt. De energie-infrastructuur moet flexibiliteit mogelijk maken door conversie, opslag en
sturing van vraag en aanbod. Om de betrouwbaarheid van het netwerk te kunnen blijven waarborgen
moeten netbeheerders hierop een beroep kunnen doen.
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Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

KPI’s

KPI 1
Kostenbesparing

Omschrijving

netverzwaring (€/MWh

en/of €/GJ)

KPI 2

KPI 3

Betrouwbaarheid netten

Optimalisatie van

(downtime/woning/jaar)

infrastructuur

KPI 1 (Kostenbesparing netverzwaring): Op dit moment geldt nog dat verzwaring van het elektriciteitsnetwerk de
standaard is. Er zijn echter ook alternatieven mogelijk waarbij netbeheerders bijvoorbeeld flexibiliteit uit de markt
kunnen gebruiken, waarbij de netten nog steeds optimaal functioneren, maar de maatschappelijke kosten lager
uitvallen. De streefwaarde voor deze KPI is daarom de maatschappelijke kosten van energienetten zo laag mogelijk
te houden. In ieder geval moeten de kosten onder die voor netverzwaring liggen.
KPI 2 (Betrouwbaarheid van netten): Op dit moment is de energievoorziening betrouwbaar (downtime ~24
min/woning/jaar). Flexibiliteit (sturing van vraag en aanbod en/of met energieopslag) is nodig om de
betrouwbaarheid zo goed mogelijk te handhaven. Anderzijds zal de definitie van betrouwbaarheid met
flexibiliteitsopties minder eenduidig worden. Gezien onze huidige (en toekomstige) afhankelijkheid van het
elektriciteitsnetwerk en de hoge kosten bij uitval, wordt de KPI gemeten in downtime van het elektriciteitsnet. Als
streefwaarde wordt de huidige downtime aangehouden. Daarbij moet worden opgemerkt dat door de discussie
rondom de gewenste kwaliteit van de netten de definitie van downtime kan veranderen (bijvoorbeeld door een
onderscheid te maken welke onderdelen van het net wel afgeschakeld kunnen worden).
KPI 3 (Optimalisatie van infrastructuur): Om de juiste keuzes te kunnen maken in het (her)ontwerpen van de
energie-infrastructuur is inzicht in de huidig infrastructuur nodig. Er is behoefte aan tools (mede in de dialoog met
andere spelers in de energietransitie) om de kosten van verschillende opties in kaart te brengen en netbeheerders
te ondersteunen. Deze goed geïnformeerde keuze is belangrijk, omdat investeringen in netten leiden tot een “lockin” voor 40-50 jaar. Uiterlijk in 2020 moeten alle Nederlandse gemeenten de energie-infrastructuur in kaart hebben
gebracht. Vanaf 2021 moet deze data dan beschikbaar worden gemaakt in een landelijk systeem om ook in de
toekomst kosten-efficiënte keuzes te kunnen maken.
Evaluatie van huidig portfolio
In het projectenportfolio zijn in totaal 25 projecten voor dit thema geïdentificeerd. Alle projecten zijn meegenomen in
de evaluatie. Deze projecten zijn gescoord op de drie KPI’s en voor ieder project werd de relevantie aangegeven:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Kostenbesparing

9

13

3

2: Betrouwbaarheid van netten

3

7

15

3: Optimalisatie van infrastructuur

11

5

9

•

Veel projecten scoren op KPI 1 (Kostenbesparing netverzwaring). De meeste van deze projecten
ontwikkelen alternatieven (zoals opslag van elektriciteit & warmte, de aanleg van DC-infrastructuur voor het
laden van elektrische voertuigen en voor openbare verlichting) of brengen beter in kaart waar
netverzwaringen echt nodig zijn om zo effectiever te werken.

206774

60

•

Slechts een aantal projecten scoort op KPI 2 (Betrouwbaarheid van netten). In totaal zijn er vier projecten
waarbij expliciet naar de betrouwbaarheid wordt gelinkt (door middel van de ontwikkeling van
batterijsystemen, door het bieden van flexibiliteit of door het als specifiek doel/uitgangspunt in het project te
benoemen). Daarnaast zijn er een aantal projecten waarbij het niet expliciet wordt benoemd.

•

Ongeveer de helft van de projecten scoort op KPI 3 (Optimalisatie van infrastructuur) door de ontwikkeling
van tools voor planning en (her)structurering, tools voor het in kaart brengen van de huidige energieinfrastructuur en het ontwikkelen van tools om effectieve beslissingen te kunnen maken voor vervanging en
onderhoud aan netten.

•

De projecten van dit thema en thema 11 (Monitoring en control van de energie infrastructuur) vertonen
vaak overlap en zijn daarom niet altijd gemakkelijk in één van de twee thema’s in te delen. Voor een klein
aantal projecten is gekozen ze in beide thema’s te scoren.

Huidige status van de ontwikkeling
•

Op dit moment heeft het Nederlandse elektriciteitsnet nog voldoende capaciteit, echter met de verwachte
toenemende elektrificatie zal (her)ontwerp nodig zijn. De verwachting is dat de benodigde capaciteit in het
laagspanningsnet meer dan verdubbelt.

•

Slimme elektriciteitsnetten kunnen in sommige gevallen leiden tot een verlaging van de maatschappelijke
kosten. De netbeheerders zien met name toepassingen als tijdelijk alternatief voor verzwaring.

•

De risico’s die gepaard gaan met slimme elektriciteitsnetten maken de implementatie uitdagend. Het is
daarom nodig om die risico’s in kaart te brengen en de planning-tools hierop uit te rusten.

Internationaal loopt Nederland voorop in de uitrol van elektrische laadpalen en ook met de implementatie van DCnetten doet Nederland het internationaal gezien goed. Wat betreft slimme netten loopt Nederland internationaal
gezien achter, met als belangrijkste reden dat het huidige elektriciteitsnetwerk ruim voldoende capaciteit heeft.
Hierdoor is de urgentie voor de uitrol van slimme elektriciteitsnetten laag.
Kortetermijnontwikkelingen
•

Systeemaanpassingen verder ontwikkelen en opties tot standaardisatie verkennen. De nadruk ligt hierbij op
het verhogen van de interoperabiliteit door het verlagen van het aantal protocollen en standaarden die nu
worden gehanteerd door de verschillende netbeheerders. Aantonen dat de opties haalbaar zijn en tot een
kostenbesparing kunnen leiden.

•

Integratie van technologie waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen flexibele energievraag en nietflexibele energievraag. De flexibele energievraag kan worden uitgeschakeld in geval van congestie,
bijvoorbeeld door het laden van elektrische voertuigen uit te schakelen kan de rest van de woning van
elektriciteit worden voorzien. De flexibele energievraag kan daarnaast worden vergroot als de congestie
ontstaat door veel terug-levering (“invoeding”) vanuit zon-PV-panelen, bijvoorbeeld door in de directe
omgeving van de zon-PV-panelen apparaten in te schakelen of een accu te laden kan de (over)belasting
van een distributietransformator als gevolg van de hoge invoeding worden teruggebracht.

•

Vaststellen welke kwaliteit nodig is en welke eisen er worden gesteld aan de betrouwbaarheid van het
elektriciteitsnet. De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet is nu zeer hoog en handhaving van dat niveau
zal leiden tot hoge kosten.

•
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•

In het kader van de RES (Regionale EnergieStrategie) moeten gemeenten vóór 2020 de energieinfrastructuur in kaart brengen, zodat keuzes voor (her)ontwerp van de energie-infrastructuur effectief
kunnen worden gemaakt. Hiervoor zijn al een aantal projecten in het huidige portfolio geïdentificeerd.

•

Voorwaarden stellen hoe het energiesysteem in 2030 en 2050 eruit moet zien en wat dit betekent voor de
energie-infrastructuur.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Grootschalige uitrol van slimme netten (smart grids).

•

Verdere mogelijkheden naar standaardisatie verkennen. Internationale afstemming zoeken binnen Europa.

•

Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, waarbij consumenten hun opslag kunnen aanbieden op een
markt voor lokale inzet of als optie voor netbeheerders.

•

Demonstratie en implementatie van systemen die het mogelijk maken om delen van het huis uit te
schakelen in geval van congestie (bijvoorbeeld tuinverlichting of het laden/ontladen van elektrische auto’s).

•

Verdere opschaling naar demonstratieprojecten voor batterijsystemen en flexibiliteit op regioniveau. Dit
moet leiden tot de commerciële uitrol van de technologieën tegen 2030.

Marktrijpe producten en diensten
Daarnaast is de marktrijpheid van het portfolio in kaart gebracht. De projectscores zijn door RVO gebaseerd op de
aanvragen. De eventuele ontwikkeling die de projecten/producten hebben doorgemaakt is niet de score
opgenomen:

Aantal projecten

TRL <5

TRL 5-6

TRL 7

TRL 8-9

Geen score

2

5

5

1

12

Hieronder is een overzicht gegeven van de projecten die TRL 7 of 8-9 scoorden:
Jaar

Projectnaam

toekenning

TRL-score

Jouw Energie Moment 2.0.

2014

8-9

Congestie Management TSO DSO's door middel van flexibiliteit van vraag en aanbod

2017

7

Demonstratie Ontwikkeling Energie-infrastructuur DC

2015

7

Flexible & Active – Power Electronic Substation

2016

7

Openbare verlichting en aanvullende services op grote schaal realiseren met DC technologie

2017

7

Systeemontwerp Power to X

2017

7

Hoofdpunten en aanbevelingen
•

Nederland loopt internationaal gezien niet voorop met de ontwikkeling en implementatie van intelligente
netten, mede doordat de capaciteit van het huidige netwerk nog altijd voldoende is. Hierdoor is de urgentie
voor de uitrol van slimme elektriciteitsnetten laag.

•

Op het gebied van elektrisch laden en de ontwikkeling/implementatie van DC-netten loopt Nederland voor.

•

De huidige focus van het thema ligt vooral op de ontwikkeling van de elektriciteitsinfrastructuur. Met het
oog op de energietransitie is het belangrijk dat de focus opschuift richting integratie van elektriciteit, warmte
en gas, zodat interactie tussen de verschillende energiedragers mogelijk wordt (conversie en opslag).
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•

TKI UE kan in dit thema een faciliterende rol spelen, als medefinancier van projecten en als verbindende
factor tussen projecten en stakeholders.

•

Daarnaast is dit thema nauw verbonden aan thema 11 (Monitoring en control van de energie infrastructuur)
en thema 14 (Verhogen van flexibiliteit van het energiesysteem). Hier zou TKI UE zorg moeten dragen voor
het benutten van synergie.

206774

63

3.11 Thema 11: Monitoring en control van de energie-infrastructuur (incl. gerelateerde
ICT-systemen)
De energietransitie zorgt naar verwachting voor een elektrificatie van de gebouwde omgeving: zonnepanelen,
warmtepompen en elektrisch vervoer. Om de pieken in vraag en aanbod op te kunnen vangen, zal er meer druk
ontstaan op het elektriciteitsnet. Flexibiliteit kan worden ingezet om verschillende diensten op het net te kunnen
ondersteunen, zoals frequentiecontrole, congestiemanagement, power quality control, etc. Om deze diensten te
kunnen effectueren moeten netbeheerders goed inzicht hebben in de staat en controle van hun energienetten.
Hoewel energie-infrastructuur alle netten omvat (elektriciteit, gas en warmte/koude) ligt net als in thema 10 de
nadruk op het elektriciteitsnet. Door verbetering in de mogelijkheden van monitoring en control van de netten, kan
vraag en aanbod beter worden afgestemd en kan de capaciteit van het netwerk optimaal worden benut.
Dit innovatiethema heeft een sterke link met twee andere thema’s gerelateerd aan netten: 10 ((Her)ontwerp van de
energie infrastructuur) en 14 (Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem).
KPI’s en randvoorwaardes
De capaciteit van het huidige Nederlandse distributienet is voldoende voor de vraag van de gebouwde omgeving.
Echter, de verwachting is dat met de elektrificatie deze vraag flink gaat toenemen, evenals de lokale opwekking van
elektriciteit. Dit zal de druk op de netten vergroten. Om te voorkomen dat er congestie ontstaat, is goede monitoring
van de netten belangrijk. Dit maakt het mogelijk om realtime en in de toekomst de juiste beslissingen te nemen,
zodat overbelasting kan worden voorkomen. De belangrijkste knelpunten zijn:
•

Kosten/baten: Netbeheerders zullen optimaal gebruik willen maken van de bestaande en toekomstige
capaciteit van het net. Op dit moment hebben de netbeheerders nog geen real-time inzicht in de staat van
het netwerk.

•

Systeemintegratie: Iedere netbeheerder heeft zijn eigen ideeën over tools en oplossingen voor monitoring
en control. Dat levert een verscheidenheid aan tools op die niet altijd met elkaar kunnen communiceren.
Het vergroten van de interoperabiliteit tussen de systemen is belangrijk voor een landelijke uitrol.

•

Maatschappelijk enthousiasme: Om de netten slimmer te maken en betere monitoring en control mogelijk
te maken zal veel informatie van gebruikers gedeeld moeten kunnen worden. Het is belangrijk dat deze
informatie en daarmee de systemen goed beschermd worden, en dat gebruikers er ook aantoonbaar
voordeel van hebben.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

KPI 1

KPI 2

Monitoring en control van

Inzicht in de status van het

Vergroten interoperabiliteit

energie-infrastructuur

netwerk

van de netten

KPI 3
Privacy en security van tools

KPI 1 (Inzicht in de status van het netwerk): Door het verkrijgen van real-time inzicht in de distributienetten kan
de beschikbare netwerkcapaciteit beter worden benut en kunnen bijvoorbeeld kosten voor onderhoud van
energienetten omlaag. Sensoren en flexibele componenten in deze netten en tools spelen hierin een belangrijke rol.
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Streefwaarde voor deze KPI is om ruim voor 2030 alle energie-infrastructuur (inclusief elektriciteitsnetten en
warmtenetwerken) uit te rusten met sensoren die status en belasting van de netwerken kunnen meten.
KPI 2 (Vergroten interoperabiliteit van de netten): De huidige tools zijn door eigen protocollen vaak niet
complementair. Het terugbrengen van het aantal protocollen zorgt voor interoperabiliteit tussen tools en lokale
netwerken. Streefwaarde voor deze KPI is het terugbrengen van het aantal verschillende protocollen en
standaarden tot een minimum, waardoor de interoperabiliteit tussen tools en netbeheerders wordt geoptimaliseerd.
KPI 3 (Privacy en security van tools): De ontwikkelde tools zullen veilig en betrouwbaar met data om moeten
gaan, zeker wanneer er ook verdienmodellen komen voor lokale flexibiliteit. Deze KPI stelt een randvoorwaarde
waaraan voorgestelde tools moeten voldoen op het gebied van cybersecurity en privacy.
Door het technisch mogelijk maken van monitoring heeft de netbeheerder de mogelijkheid om de behoefte aan
flexibiliteit nauwkeuriger vast te stellen. Aangezien netbeheerders in het gereguleerde domein vallen moet er goed
gekeken worden in hoeverre netbeheerders onder de wet- en regelgeving acties kunnen nemen wat betreft
flexibiliteit.
Evaluatie van huidig portfolio
In het projectenportfolio zijn in totaal 24 projecten voor dit thema geïdentificeerd. Hiervan hebben 17 projecten enkel
betrekking op elektriciteit, 1 project is gefocust op warmte, 3 projecten betreffen elektriciteit en warmte en 1 project
elektriciteit, warmte en gas. Van 2 projecten was op basis van de beschrijving niet duidelijk op welke energiedragers
ze betrekking hebben. Alle projecten zijn meegenomen in de evaluatie. Deze projecten zijn gescoord op de drie
KPI’s en voor ieder project werd de relevantie aangegeven:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Status van het netwerk

10

9

5

2: Interoperabiliteit

5

6

13

3: Privacy en Security van tools

3

2

19

•

Bijna alle projecten scoren goed op KPI 1 (Status van het netwerk). De projecten die hierop goed scoren
richten zich op het inzichtelijk maken van de status en de belasting van het netwerk (door middel van
sensoren en/of tools) of op de ontwikkeling van tools om flexibiliteit in het systeem af te roepen/in te zetten.
Deze projecten dragen daarmee bij aan een betere besturing en optimaal gebruik van het netwerk.

•

Ongeveer de helft van de projecten scoort op KPI 2 (Vergroten van interoperabiliteit van de netten),
waarvan slechts een handvol projecten expliciet, specifiek gericht op deze KPI. Deze projecten richten zich
op de ontwikkeling van universele standaarden (“Smart Grid User Interface” project), het toewerken naar
één standaard voor bijvoorbeeld elektrische voertuigen (“E-mobility Communication & Information System
Structure” project) of het in kaart brengen van tegenstrijdige belangen van verschillende partijen (“Smart
Planning” project).

•

Minder dan de helft van de projecten scoort op KPI 3 (Privacy en Security van tools), waarvan slechts een
klein aantal specifiek. Deze projecten hebben doelen gesteld voor het verbeteren van de privacy en
security van de tools (“Toegankelijke Energie Informatie”, “E-mobility Communication & Information System
Structure” en “Cyber Security: a Fundamental basis for Smart Grids”). De andere projecten scoren laag op
deze KPI, omdat er geen doelstellingen voor zijn opgenomen.
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•

De projecten van dit thema en thema 10 ((Her)ontwerp van de energie-infrastructuur) vertonen vaak
overlap en zijn daarom niet altijd gemakkelijk in één van de twee thema’s in te delen. Voor een klein aantal
projecten is gekozen ze in beide thema’s te scoren.

Huidige status van de ontwikkeling
•

De eerste wijken en gebieden met congestie op het laagspanningsnet beginnen te ontstaan door de
toenemende integratie van duurzame energiebronnen.

•

Er zijn nog weinig sensoren voor monitoring en control geïnstalleerd in de distributienetten. Daardoor is er
nog weinig kennis over de belasting op het distributienet.

•

Netbeheerders ontwikkelen eigen oplossingen, met eigen kenmerken en eigen protocollen. Dit belemmert
landelijke integratie.

•

Om vraag en aanbod op het niveau van een wijk of gebied niet te ver uit elkaar te laten lopen en daarmee
congestie te voorkomen, zijn inzicht in en betrouwbaarheid van flexibiliteitsopties belangrijk.

Kortetermijnontwikkelingen
•

Plaatsen van sensoren in de netwerken, zodat monitoring en control mogelijk wordt.

•

Beschikbaarheid van dynamische simulatiemodellen voor netbeheerders.

•

Gebruikmaken van de experimenteerregeling voor het uitvoeren van experimenten in de distributienetten.

•

Het realiseren van protocollen tussen programmaverantwoordelijke partijen en netbeheerders over hoe om
te gaan met tegengestelde signalen. Standaardiseren van netwerkprioriteiten en tegengestelde
flexibiliteitsvragen zijn hiervoor nodig, bijvoorbeeld door verdere uitwerking van het “Stoplicht” model51.

•

Betrekken van elektrisch vervoer bij de standaardisatie van protocollen en mogelijkheden voor uitbreiding
met andere data zoals kadaster, weer en energiemarkten.

•

Duidelijke richtlijnen opstellen over het gebruik en eigenaarschap van privacygevoelige data. Het gebruik
van zulke data kan nuttig zijn in het optimaal te laten functioneren van netten.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Een werkend systeem op nationaal niveau waarin protocollen en standaarden voor de vraag naar en het
aanbod van flexibiliteit op elkaar zijn afgestemd. Belang hierbij hebben programmaverantwoordelijke
partijen, netbeheerders en andere partijen die flexibiliteit kunnen gebruiken en/of ter beschikking kunnen
stellen.

•

Mogelijkheden ontwikkelen voor netbeheerders om flexibiliteit, bijvoorbeeld via sturing van de vraag en/of
het aanbod, af te roepen.

•

Ontwikkeling van modellen die het aanbod van energiedragers inzichtelijk maken en kunnen ondersteunen
bij optimalisatie in het ontwerp en operatie van de energie-infrastructuur.

51

Zie voor meer informatie “De flexibiliteit van huishoudelijk stroomverbruik” (Energiekoplopers, 2016) https://www.energiekoplopers.nl/wp-

content/uploads/2016/12/EnergieKoplopers_eindrapport_2016_definitief.pdf en “Belemmeringen in nettarieven”(Overlegtafel Energievoorziening, mei 2018)
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/OTE_Rapport_Belemmeringen_in_nettarieven_127.pdf
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Marktrijpe producten en diensten
Daarnaast is de marktrijpheid van het portfolio in kaart gebracht. De projectscores zijn door RVO gebaseerd op de
aanvragen. De eventuele ontwikkeling die de projecten/producten hebben doorgemaakt is niet de score
opgenomen:

Aantal projecten

TRL <5

TRL 5-6

TRL 7

TRL 8-9

Geen score

2

6

4

1

11

Hieronder is een overzicht gegeven van de projecten die TRL 7 of 8-9 scoorden:
Jaar

Projectnaam

toekenning

TRL-score

Ontwikkeling- en pilot van het EWEB 2.0 bij ECW Netwerk te AgriportA7

2012

8-9

DALI

2016

7

Integrated Sustainable Energy Station

2014

7

Power Quality in Control

2014

7

SASensor 2.0

2018

7

Hoofdpunten en aanbevelingen
•

De huidige focus van het thema ligt vooral op elektriciteitsnetten. In het kader van de energietransitie en de
opgave voor onder andere de toekomstige verwarming van de gebouwde omgeving, zou het goed zijn als
er meer nadruk komt te liggen op de integratie tussen de verschillende netwerken en energiedragers.

•

Momenteel werken netbeheerders veelal individueel aan tools en systemen die monitoring en control van
elektriciteitsnetten mogelijk maken. Dit resulteert in de ontwikkeling van verschillende standaarden en
protocollen. Het is voor de implementatie belangrijk dat deze standaarden en protocollen op elkaar worden
afgestemd, zodat ook tussen netbeheerders en regio’s de systemen werkend kunnen worden gemaakt.

•

Op het gebied van wet- en regelgeving kan TKI UE een rol spelen door het onderwerp te bespreken met de
overheid, maar ook door er specifiek aandacht aan te besteden binnen het programma en de projecten.
Dat laatste kan bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken wat er vanuit de netbeheerders gewenst is op het
gebied van flexibiliteit en in hoeverre dat conflicterend is met de huidige wet- en regelgeving.

•

Wat betreft de beveiliging van de goede werking van het netbeheer en de energievoorziening en de
bescherming van informatie en data kan TKI UE in haar subsidievoorwaarden minimumeisen stellen op het
gebied van cybersecurity en privacy. Voor iedere aanvraag moet er dan een beschrijving zijn hoe de
ontwikkelaars dit garanderen.
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3.12 Thema 12: Zelflerende intelligente energieregelsystemen en –diensten
Zelflerende intelligente energieregelsystemen en -diensten zijn een combinatie van hardware, software en diensten.
De hardware is de ruggengraat van het systeem, dit zijn de sensoren waarmee data wordt verzameld en de controls
waarmee energiestromen gestuurd kunnen worden. De data die door de hardware verzameld wordt, wordt door de
software gestructureerd, verwerkt, gecombineerd met andere data, opgeslagen, gepresenteerd en gebruikt om
(automatisch) te sturen. De hardware en software faciliteren hiermee diensten.
In dit rapport wordt gefocust op innovaties die het energiegebruik binnen utiliteitsgebouwen optimaliseren. Deze
focus is gekozen omdat binnen utiliteitsgebouwen systemen vaak nog niet goed op elkaar zijn afgestemd, met
energieverspilling als gevolg. Deze energieverspilling tegengaan is nodig voor het behalen van de
klimaatdoelstellingen. Met relatief lage kosten kan met een goed werkend energieregelsysteem het energiegebruik
geoptimaliseerd worden. De uitdaging voor energieregelsystemen zit met name in het aantrekkelijk maken van de
systemen voor utiliteitsgebouwen, waardoor ze op grote schaal geïmplementeerd kunnen worden.
Naast utiliteitsgebouwen kunnen energieregelsystemen ook toegepast worden bij huishoudens. De uitdagingen, en
oplossingsrichtingen, voor het optimaliseren van energiegebruik met energieregelsystemen bij huishoudens
verschillen van die bij utiliteitsgebouwen, vooral vanwege de verschillende beslissingsbevoegdheid voor de
aanschaf van een energieregelsysteem. Daarom is ervoor gekozen om ons in dit rapport op één sector te richten, en
wel op de utiliteitsbouw, vanwege de hogere energiebesparingspotentie voor energieregelsystemen.
Binnen dit thema is er een duidelijke link met thema 14 (Verhogen van flexibiliteit van het energiesysteem). Wanneer
een gebouw een intelligent energieregelsysteem heeft kan dit systeem ook gekoppeld worden met energieregelsystemen van andere gebouwen en/of aan het energiesysteem met als doel om de beschikbare (duurzame) energie
optimaal te gebruiken. Daarnaast is er een link met de thema’s 2 (Zonnestroomsystemen), 3 (Warmtepompen) en
thema 5 (Ventilatiesystemen), aangezien dit systemen zijn die geoptimaliseerd kunnen worden in een gebouw.
KPIs en randvoorwaardes
Energieregelsystemen voor utiliteitsgebouwen zijn al commercieel beschikbaar; denk aan slimme zonwering,
intelligente klimaatsystemen en automatische lichtschakelaars. Het is daarom essentieel om goed te letten op de
beoogde vernieuwing binnen dit thema. Technisch gezien zie je de vernieuwing voornamelijk in het zelflerend
vermogen van energieregelsystemen. Daarnaast zit, zoals aangegeven in de introductie van dit thema, de
belangrijkste uitdaging in het aantrekkelijk maken van de systemen voor utiliteitsgebouwen, waardoor ze op grote
schaal geïmplementeerd kunnen worden. De volgende aspecten zijn hiervoor belangrijk:
•

Kosten/baten: een belangrijke driver voor de digitalisatie van gebouwen is de kostenreductie. De invloed
van TKI UE op deze mondiale ontwikkeling is beperkt; verwacht wordt dat deze trend ook zonder
Nederlandse innovatie-steun door zal gaan.

•

Maatschappelijk enthousiasme: hier met name gericht op degene die beslissingsbevoegdheid heeft om
een energieregelsysteem aan te schaffen, zoals een gebouwbeheerder of het management van een
organisatie. Het enthousiasme voor energieregelsystemen kan vergroot worden wanneer de installatietijd
minder wordt en/of er meer waarde toegevoegd kan worden dan alleen energiebesparing.

•

Schaalbaarheid: om snel op te kunnen schalen moet het mogelijk zijn om regelsystemen uit te rollen bij
verschillende gebouwen en binnen deze gebouwen verschillende systemen te kunnen koppelen. Interoperabiliteit van intelligente systemen in gebouwen is daarom essentieel.
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Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

Zelflerende intelligente
energieregelsystemen en -diensten

KPI 1

KPI 2

KPI 3

Energieoptimalisatie

Waardecreatie

Installatie- en onderhoudstijd

KPI 1 (Energieoptimalisatie): De potentie om met energieregelsystemen het energiegebruik te optimaliseren is
groot. Echter, de prestaties van huidige regelsystemen vallen in de praktijk vaak tegen of verminderen op de langere
termijn. Door belangrijke processen beter op elkaar af te stemmen kan energieverspilling tegen gegaan worden. Het
doel is om uiteindelijk de energieverspilling naar nul te brengen.
KPI 2 (Waardecreatie): Er is meer data beschikbaar over de processen binnen een gebouw door energieregelsystemen. Wanneer het mogelijk is om de data in te zetten voor andere functies, naast energieoptimalisatie, kan de
waarde van het systeem vergroot worden, denk hierbij aan huidige koppeling die gemaakt wordt aan comfort en
gezondheid. Het doel is om de waarde voor regelsystemen zo groot mogelijk te maken. In de toekomst kan het
flexibiliteit economische waarde opleveren. Deze vorm van waarde creatie linkt aan thema 14 (Verhogen van de
flexibiliteit van het energiesysteem).
KPI 3 (Installatie- en onderhoudstijd): Het is nu nog erg tijdsintensief om een intelligent energie-regelsysteem te
installeren. Dit is een barrière in de aanschaf van dit soort systemen. De tijd die het kost om een energieregelsysteem werkend te krijgen en te onderhouden moet daarom omlaag.
Evaluatie van het huidige portfolio
Er zijn 16 projecten geselecteerd voor de evaluatie van dit thema. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe
deze projecten scoren op de verschillende KPI’s.
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Energieoptimalisatie

4

11

1

2: Waardecreatie

2

8

6

3: Installatie- en onderhoudstijd

0

2

14

Tijdens de evaluatie zijn de volgende punten opgevallen:
•

KPI 1 (Energieoptimalisatie): Projecten zijn nog voornamelijk gericht op de optimalisatie tussen enkele
processen binnen een gebouw, waardoor er nog steeds energieverspilling mogelijk is. Door meerdere
processen op elkaar af te stemmen kan energieverspilling verder worden tegengegaan.

•

KPI 2 (Waardecreatie): In sommige projecten wordt al een link gelegd met een andere functie, naast
energieoptimalisatie. Veelal wordt er gekeken naar comfort. De data die beschikbaar is uit het regelsysteem kan ook voor andere functies ingezet worden. Een vernieuwende kijk op de waarde van de data
kan veel waarde toevoegen aan een energieregelsysteem.

•

KPI 3 (Installatie- en onderhoudstijd): Nog zeer weinig projecten zijn gericht op het terugdringen van de
installatie- en onderhoudstijd.

206774

69

De projecten die niet geselecteerd zijn voor de evaluatie vielen niet goed binnen de scope van het thema zoals
gedefinieerd in dit rapport. Ondanks dat ze buiten de scope van dit thema vallen, kunnen het wel interessante
subthema’s zijn. Zo zijn er 3 projecten die zich richten op gelijkstroom binnen huizen. Daarnaast zijn er 4 projecten
waarbij de focus ligt op datacenters. En tot slot zijn er nog twee projecten waarbij een tool ontwikkeld wordt om
inzicht te geven in het energieverbruik, met een focus op huishoudens.
Huidige status van de ontwikkeling
Technische status
•

Processen binnen gebouwen worden al gestuurd. Dit gebeurt nog veelal onafhankelijk van elkaar. Zo kan
het voorkomen dat zowel processen voor verwarming als koeling tegelijk aanstaan.

•

Langzaam zien we steeds meer systemen opkomen die een koppeling maken tussen verschillende
processen binnen een gebouw, tussen gebouwen en met het energiesysteem.

•

Door deze integratie van meerdere systemen wordt het regelsysteem steeds complexer. Goed werkende
systemen die doen wat beloofd wordt zijn helaas nog zeldzaam.

•

Op pilotschaal wordt er gekeken naar het koppelen van de optimalisatie in het gebouwsysteem aan een
lokaal en/of nationaal energiesysteem. Dit heeft de potentie om de waarde van het energieregelsysteem te
vergroten.

Regelgeving en beleid
•

Wat betreft de druk uit Europa, heeft de Europese Commissie op 30 november 2016 de zogenoemde
“Winter package” gepubliceerd met acht voorstellen om de transitie te faciliteren naar een “clean energy
economy” en om de Europese elektriciteitsmarkt te hervormen. Binnen deze voorstellen wordt een grote
bijdrage verwacht van het slimmer maken van gebouwen.

•

Internationaal wordt veel aandacht besteed aan cyber security en privacy. Zo is onlangs in Europa de
General Data Protection Regulation (GDPR) aangenomen, om data van burgers te beschermen. Er moet
een goede balans gevonden worden tussen het beschermen van de burgers, en het open houden van
innovatie. Het is een randvoorwaarde dat cyber security en privacy goed geregeld zijn.

Internationaal
•

Er is geen informatie beschikbaar waarin staat dat Nederland het veel beter of slechter doet dan andere
ontwikkelde landen. In alle landen is een grote diversiteit wat betreft de implementatie van intelligente
systemen in gebouwen. In landen waar veel aandacht is voor het welzijn van de werknemer zal de adoptie
van intelligente regelsystemen waarschijnlijk sneller gaan.

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE:
•

Vergrote complexiteit en waarde van de diensten van een energieregelsysteem. De complexiteit wordt
vergroot door het koppelen van meerdere systemen door middel van een energieregelsysteem. De waarde
kan vergroot worden door meerdere diensten aan te bieden met één systeem. Of door flexibiliteit te
ontsluiten met een energieregelsysteem.
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•

Energieregelsystemen voor domotica en energie-efficiëntie zijn niet per definitie uitgerust op het ontsluiten
van flexibiliteit. Andersom zijn de energieregelsystemen voor flexibiliteit niet noodzakelijkerwijs gericht op
comfort, domotica en energie-efficiëntie. Beide functionaliteiten zullen verder geïntegreerd worden in één
systeem of in nauwe interactie met elkaar vorm krijgen.

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Zowel voor de vooruitgang voor KPI 3 (installatie- en onderhoudstijd) en in relatie tot thema 14 (Verhogen
van de flexibiliteit van het energiesysteem), zijn er nog grote uitdagingen wat betreft interoperabiliteit.

•

Er wordt verwacht dat de markt voor intelligente regelsystemen en -diensten sterk gaat groeien. Daarom
zie je ook verschillende typen bedrijven zich richting deze markt bewegen, ieder met hun eigen expertise.
Nieuwe partijen komen op de markt, er worden samenwerkingsverbanden gesloten en acquisities
gepleegd.

•

Op het gebied van digitalisatie worden grote ontwikkelingen verwacht, die de werking van de
energieregelsystemen zal verbeteren en de kosten ervan zal verlagen. Belangrijke trends zijn Internet of
Things (IoT), artificial intelligence, machine learning en cloud computing.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisatie zullen doorgaan.

•

Zoals ook al omschreven in de eerdere ontwikkelingen zal dit thema steeds meer gekoppeld worden aan
thema 14 (Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem), aangezien optimalisatie van
energiegebruik van een gebouw steeds vaker ook een optimalisatie met het energiesysteem zal worden

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TR-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 16 geselecteerde projecten in deze hogere TRL-niveaus
vallen:

Aantal projecten

TRL 7

TRL 8-9

4 projecten, uit de jaren 2015-2017

Geen projecten

Hieruit blijkt dat er relatief weinig projecten in het portfolio zitten met TRL-niveaus 7 en 8-9 en dat de hogere TRLniveaus in de regel van recentere datum zijn.
Hoofdpunten en aanbevelingen
•

De innovatieruimte voor dit thema met de scope die in dit rapport is gekozen, de optimalisatie van
energiegebruik in utiliteitsgebouwen, is beperkt. De innovatie die nodig is, is met name gericht op het
aantrekkelijk maken van energieregelsystemen. Het is belangrijk dat TKI UE elk jaar herijkt waar binnen dit
thema nog ruimte voor innovatie is.

•

Dit thema heeft veel overlap met thema 14 (Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem). TKI UE
zou ervoor kunnen kiezen om deze twee thema’s samen te voegen.
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3.13 Thema 13: Energiediensten voor elektrisch vervoer
Er wordt een enorme groei verwacht in het aantal elektrische auto’s in Nederland. Waar er begin dit jaar nog maar
22.000 elektrische personenauto’s waren52 wordt er verwacht dat er, mede dankzij stimulering vanuit de overheid, in
2030 twee miljoen elektrische auto’s zullen rondrijden53. Om deze elektrische auto’s te kunnen laden dient de
laadinfrastructuur te groeien en verbeterd te worden, zal de benutting daarvan beter geregeld moeten worden en zal
de druk op het elektriciteitssysteem flink toenemen.
Binnen dit thema vallen alle innovaties die innovatieve laaddiensten aanbieden voor personenvervoer. Het doel van
de laaddiensten is tweevoudig, het beter benutten van de beschikbare laadinfrastructuur en het verminderen van de
druk op (of zelfs het ondersteunen van) het elektriciteitssysteem. Het beter benutten van de beschikbare
laadinfrastructuur is nodig om de kosten voor de laadinfrastructuur te beperken. De druk verminderen op het
elektriciteitssysteem is belangrijk aangezien laden van elektrisch vervoer voor een enorme piekvraag in elektriciteit
kan zorgen. Deze druk kan verminderd worden door de flexibiliteit, die de batterij van de elektrische auto kan
bieden, te benutten: enerzijds door de laadtijd en/of het laadvermogen aan te passen en anderzijds door de batterij
te ontladen en zo de auto als lokale energiebron te gebruiken (dit wordt ook wel Vehicle to Grid (V2G) genoemd).
Onderwerpen die buiten de scope van dit thema vallen zijn bijvoorbeeld mobiliteitsdiensten en de stimulering van
elektrisch vervoer.
Dit thema heeft een sterke link met thema 14 (Verhogen van flexibiliteit van het energiesysteem). De KPI’s binnen
dit thema zijn daarom ook gedeeltelijk gelijk aan de KPI’s van thema 14.
KPI‘s en randvoorwaardes
De belangrijkste uitdagingen om energiediensten voor elektrische vervoer te laten groeien zijn:
•

Kosten/baten:
o

De waarde van flexibiliteit van het laden is op dit moment nog erg laag in het elektriciteitssysteem.
Wel wordt verwacht dat in de komende jaren deze waarde zal gaan toenemen.

o

Om de kosten voor een goede laadinfrastructuur te beperken, moet de benutting van bestaande
laadpalen beter geregeld worden

•

Maatschappelijk enthousiasme:
o

Om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken moet het makkelijker worden voor bestuurders om
beschikbare laadpalen te vinden.

o

Laadpalen moeten door de consument op eenzelfde manier gebruikt kunnen worden. Op dit
moment verschilt bijvoorbeeld het betaalsysteem nog van laadpaal tot laadpaal.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

Energiediensten voor
elektrisch vervoer

KPI 1

KPI 2

Interoperabiliteit

Flexibiliteit

52

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/21/sterke-stijging-aantal-volledig-elektrische-auto-s

53

https://nos.nl/artikel/2261387-iedereen-aan-de-elektrische-auto-6000-euro-subsidie-in-2021.html
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KPI 3
Benutting van bestaande
laadpalen verbeteren

KPI 1 (Interoperabiliteit): De interoperabiliteit voor laaddiensten is al enige tijd in ontwikkeling. Doordat steeds
meer partijen deze markt betreden, zonder eenduidige standaard, wordt interoperabiliteit steeds complexer om te
realiseren. Voor interoperabiliteit is het belangrijk dat projecten veel aandacht besteden aan kennisdeling en
samenwerking.
KPI 2 (Flexibiliteit): Het is belangrijk dat er flexibel in de tijd geladen kan worden op tijden dat het nodig is, op de
locatie waar het nodig is en met het juiste vermogen. Op dit moment wordt dit nog nauwelijks gedaan in de praktijk.
Projecten waar een schaalbare oplossing wordt gezocht om elektrische rijders over te halen hun laadgedrag
flexibeler te maken zullen hoog scoren op deze KPI.
KPI 3 (Benutting van bestaande laadpalen verbeteren): Om de kosten voor laadinfrastructuur te beperken zullen
bestaande laadpalen beter benut moeten worden. Projecten waarin een betere benutting wordt gerealiseerd zullen
hoog scoren op deze KPI.
Evaluatie van het huidige portfolio
Er zijn 10 projecten geselecteerd voor de evaluatie van dit thema. Deze verhouden zich als volgt tot de KPI’s:
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Interoperabiliteit

1

4

5

2: Flexibiliteit

3

5

2

1

0

9

3: Benutting van bestaande
laadpalen verbeteren

•

KPI 1 (Interoperabiliteit): De huidige projecten in het portfolio scoren laag op interoperabiliteit. Voor
verbetering op deze KPI moeten afsprakenstelsels en systemen ontwikkeld worden voor het delen van
energiedata tussen partijen voor systeemintegratie binnen privacy en cybersecurity kaders. Dit maakt
gestandaardiseerde en interoperabele (near) real time data-uitwisseling tussen mogelijk

•

KPI 2 (Flexibiliteit): In de huidige projecten is al gekeken naar de mogelijkheden om flexibiliteit te ontsluiten
bij elektrisch vervoer. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke verdienmodellen. Echter, op dit moment
ontbreekt het nog aan opschaalbare verdienmodellen en incentives voor flexibiliteit om het
systeemmechanisme voor stakeholders aantrekkelijker te maken. Door verschillende verdien modellen te
gaan stapelen, ook wel value stacking genoemd, kan de terugverdientijd al verkort worden.

•

KPI 3 (Benutting van bestaande laadpalen verbeteren): Op dit moment is er één project in het portfolio dat
zich richt op het beter benutten van bestaande laadpalen.

Huidige status van de ontwikkeling
Situatie in Nederland
•

Het aantal elektrische auto’s groeit de laatste jaren sterk, zowel in Nederland als in andere landen. Zo is in
2017 het aantal elektrische auto’s met 66% gestegen. Dit heeft als gevolg dat ook de interesse groeit in de
laadinfrastructuur en de diensten die door middel van slim laden aangeboden kunnen worden.
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•

Er is nog veel onzekerheid over het laadgedrag in de toekomst. Zowel het vermogen waarmee geladen
gaat worden is onzeker (denk aan de verschillende type laders: level 1, level 2, DC snel-laden) als de
locatie waar mensen zullen laden (e.g. thuis-laders; werk-laders; publieke laders).

•

Het idee van V2G, het ontladen van een batterij op tijden van energieschaarste wordt alleen nog op
pilotschaal getest in Nederland, dit concept vergroot de flexibiliteitswaarde van de elektrische auto.

•

Het is nog onduidelijkheid wie de eigenaar is van de flexibiliteit van de elektrische auto, en daarmee wie er
aan de knoppen mag zitten om het laadproces te beïnvloeden.

•

Er zijn verschillende protocollen ontwikkeld op het vlak van elektrisch laden. Het OCPP-protocol voorziet in
de mogelijkheden van smart charging.

•

De eerste commerciële flexdiensten voor smart charging beginnen te ontstaan. Zo heeft het bedrijf Jedlix
een app uitgebracht die eigenaren van elektrische auto's assisteert bij goedkoop en duurzaam laden.

Internationale situatie
•

Aangezien Nederland één van de koplopers is in het aandeel elektrische auto’s, heeft Nederland veel
potentie om mogelijke diensten te ontwikkelen.

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE:
•

Er is veel behoefte aan open source ontwikkeling van producten en diensten voor elektrisch vervoer.

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Zoals aangegeven zal de commercialisatie van diensten voor elektrisch vervoer erg afhangen van de
waarde van flexibiliteit. Tot een bepaalde hoogte kan deze waarde worden vergroot in de projecten in het
huidige portfolio van TKI UE, door bijvoorbeeld beter inzicht te krijgen in wanneer flexibiliteit op welke markt
het meeste waarde heeft. Daarnaast wordt de waarde ook voor een groot deel bepaald door aspecten waar
TKI UE geen of erg weinig invloed op heeft, zoals de variabiliteit van elektriciteitsprijzen of de mate van
congestie in het elektriciteitsnet.

•

Het aantal elektrische auto’s zal sterk toe blijven nemen

•

Veel verschillende sectoren worden door de ontwikkeling van elektrisch vervoer aan elkaar gekoppeld,
waar die voorheen maar weinig met elkaar te maken hadden, denk aan de auto-industrie, elektriciteitsleveranciers, tech-giganten (zoals Google en Amazon) en OEMs (Original Equipment Manufacturers).
Deze partijen zien het belang van deze groeiende markt en zijn allemaal op zoek naar hun rol. Deze rollen
kunnen elkaar aanvullen maar mogelijk ook overlappen.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Naast de ontwikkelingen op het gebied op energiediensten van elektrisch personenvervoer kan het in de
toekomst wellicht ook interessant worden om met een bredere blik naar mobiliteit te kijken. Hierdoor
ontstaan ook mogelijkheden voor projecten die gericht zijn op “mobility as a service”.

•

Daarnaast zal ook goed gekeken moeten worden naar de andere belangrijke trend in mobiliteit, namelijk
autonoom rijden.
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Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 8 geselecteerde projecten in deze hogere TRL-niveaus
vallen:

Aantal projecten

TRL 7

TRL 8-9

1 project uit 2017

Geen projecten

Hieruit blijkt dat er slechts één (recent) project in het portfolio zit met TRL-niveau 7 en geen enkele in 8-9.
Hoofdpunten en aanbevelingen
•

Energiediensten voor elektrisch vervoer zijn sterk in ontwikkeling, vooral door de snelle opkomst van
elektrische auto’s.

•

Wat betreft de flexibiliteit die ontsloten kan worden met elektrisch vervoer is er nog veel onzeker,
aangezien het toekomstige laadgedrag nog erg onzeker is. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat de
mogelijke energiediensten voor elektrisch vervoer bijzaak zijn en mobiliteit hoofdzaak.

•

De waarde van de flexibiliteit die ontsloten kan worden is op dit moment nog beperkt. Door het stapelen
van verdienmodellen kan deze waarde vergroot worden.

•

Dit thema heeft veel overlap met thema 14 (Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem). TKI UE
zou ervoor kunnen kiezen om deze twee thema’s samen te voegen.
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3.14 Thema 14: Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem
(o.a. door demand response en/of batterijsystemen)
Naar verwachting is in 2030 minstens 70% van de elektriciteitsproductie afkomstig van duurzame energiebronnen
die qua opwekvermogen afhankelijk zijn van het weer; tevens neemt het aantal (regelbare) conventionele centrales
af. Om deze variabele elektriciteitsproductie op een kosteneffectieve manier in te passen in het energiesysteem zijn
de traditionele manieren om flexibiliteit te ontsluiten niet toereikend. Flexibiliteit in het energiesysteem is hier
gedefinieerd als de mogelijkheid om de energievraag en/of -aanbod te verplaatsen in tijd, locatie of vermogen.
Binnen dit thema, verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem, vallen projecten die helpen op een
innovatieve en duurzame manier flexibiliteit te ontsluiten. De flexibiliteit die ontsloten kan worden is geen doel op
zich. Het is een middel dat ingezet kan worden voor verschillende doeleinden. De drie belangrijkste zijn:
•

Optimaliseren energieopwekking en – vraag;

•

Voorkomen van onbalans;

•

Voorkomen van congestie in de elektriciteitsnetten.

Er zijn verschillende opties om duurzaam flexibiliteit te ontsluiten:
•

Vraagsturing

•

Opslag

•

Conversie (dit kan tevens een vorm van opslag zijn)

•

Regelbaar vermogen (met bijvoorbeeld biogas, waterstof, of vaste biomassa)

•

Extra netcapaciteit (zowel voor distributie- als voor transmissienetten)

•

Interconnectie (grensoverschrijdende verbindingen tussen elektriciteitsnetten)

•

Curtailment

De focus van dit thema het ontsluiten van innovatieve, duurzame flexibiliteitsopties binnen de gebouwde omgeving.
Het doel van deze flexibiliteitsopties is het faciliteren van het integraal energiesysteem met optimale afstemming van
de lokale vraag met het aanbod van (duurzame) elektriciteit en warmte op zowel (zeer) korte termijn als op middellange en lange termijn.
Dit thema heeft een link met meerdere thema’s:
•

Thema’s 2 (Zonnestroomsystemen), 3 (Warmtepompen), 5 (Ventilatiesystemen), en 8 (Collectieve
warmtesystemen): er kan flexibiliteit in het energiegebruik worden ontsloten van deze producten.

•

Thema’s 10 ((Her)ontwerp van de energie-infrastructuur), 11 (Monitoring en control van de energieinfrastructuur (incl. gerelateerde ICT-systemen)), 12 (Zelflerende intelligente energieregelsystemen en –
diensten) en 13 (Energiediensten voor elektrisch vervoer): De flexibiliteit die ontsloten kan worden kan
ingezet kan worden om de elektriciteitsnetten te ontlasten.

•

Thema 15 (Nieuwe (decentrale) energiemarkten en prijsmechanismen): De ontsloten flexibiliteit kan
verhandeld worden op deze energiemarkten.
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KPI‘s en randvoorwaardes
In Nederland zijn we al ver in het denken over het thema flexibiliteit. Echter van commerciële toepassingen is nog
nauwelijks sprake. Dit komt met name door de nog beperkte waarde van flexibiliteit in Nederland. In Nederland ligt
er een goed en betrouwbaar elektriciteitsnet en is er tevens voldoende regelbare elektriciteitsopwekking, wat ervoor
zorgt dat vraag en aanbod van elektriciteit in balans blijft. Door de steeds grotere druk op het net en de afname van
de grote traditionele elektriciteitscentrales, zal de vraag, en daarmee de waarde van flexibiliteit, toenemen.
Daarnaast zijn de elektriciteitsmarkten nog niet goed toegankelijk voor kleine spelers. Deze barrière wordt
besproken in thame 15 (Nieuwe (decentrale) energiemarkten en prijsmechanismen.
Naast deze belangrijke randvoorwaarde (de waarde van flexibiliteit), zijn er meer bottlenecks die het ontsluiten van
flexibiliteit nog tegenhouden:
•

Kosten/baten: De waarde van flexibiliteit van het laden is op dit moment nog erg laag in het elektriciteitssysteem. Wel wordt verwacht dat in de komende jaren deze waarde zal gaan toenemen.

•

Maatschappelijk enthousiasme: waar energiebesparing bij de meeste mensen al een bekend onderwerp
is, worden het belang van het ontsluiten van flexibiliteit nog door weinig mensen begrepen. Er is daarom
een grote behoefte aan goede communicatie rondom dit thema om zo het belang van flexibiliteit begrijpelijk
te maken.

•

Schaalbaarheid: op dit moment wordt er nog voornamelijk getest op kleine schaal wat er mogelijk is met
flexibiliteit. De concepten die ontwikkeld worden zijn veelal niet schaalbaar.

•

Systeemintegratie: binnen dit thema staat systeemintegratie centraal, aangezien het gaat over het beter
inpassen van duurzame energietechnieken.

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

KPI 1
Verhogen van de flexibiliteit

Interoperabiliteit

KPI 2

KPI 3

Opschalingspotentie van

Optimalisatie van

flexibiliteitsopties

flexibiliteitsopties

KPI 1 (Interoperabiliteit): De interoperabiliteit voor digitalisatie in de gebouwde omgeving is al enige tijd in
ontwikkeling. Doordat steeds meer partijen deze markt betreden en nieuwe sectoren aan elkaar gekoppeld worden,
wordt interoperabiliteit steeds complexer om te realiseren. Voor interoperabiliteit is het belangrijk dat projecten veel
aandacht besteden aan kennisdeling en samenwerking.
KPI 2 (Opschalingspotentie van flexibiliteitsopties): Flexibiliteit in het energiesysteem is nodig op specifieke
tijden, locaties en met het juiste vermogen om een bepaald doel te bereiken. In deze KPI wordt gemeten of de
flexibiliteit die ontsloten wordt in het project ook (significant) bijdraagt aan één van de gestelde doelen, of de
mogelijkheid heeft om het concept in de toekomst op te schalen.
KPI 3 (Optimalisatie van flexibiliteitsopties): Er zijn veel verschillende opties om flexibiliteit te ontsluiten in de
gebouwde omgeving. Om de transitie op een kostenefficiënte wijze te faciliteren moet flex op een goede manier
ingezet kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk dat er genoeg data beschikbaar is om een juiste keuze te maken
met behulp van een afwegingskader.
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Evaluatie van het huidige portfolio
Er zijn in totaal 19 projecten geselecteerd voor de evaluatie van dit thema. Van de projecten die niet geselecteerd
zijn richten er een aantal zich op de technische ontwikkeling van batterijen. In overleg is besloten om dit buiten de
scope van de evaluatie te laten vallen.
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Interoperabiliteit

3

4

12

2

17

0

0

8

9

2: Opschalingspotentie van
flexibiliteitsopties
3: Optimalisatie van
flexibiliteitsopties

KPI 1 (Interoperabiliteit): Net als in thema 13 (Energiediensten voor elektrisch vervoer) scoren de huidige projecten
in het portfolio laag op interoperabiliteit. Voor verbetering op deze KPI zijn projecten nodig die zich richten op
afsprakenstelsels en systemen voor het delen van energiedata tussen partijen omwille van systeemintegratie binnen
privacy en cybersecurity kaders. Dit maakt gestandaardiseerde en interoperabele (near) real time data-uitwisseling
mogelijk. Een drietal projecten heeft zich wel gericht op betere interoperabiliteit. Deze drie projecten vormen een
basis voor verder onderzoek.
KPI 2 (Opschalingspotentie van flexibiliteitsopties): In huidige projecten wordt er op kleine schaal geëxperimenteerd
met denkbeeldige verdienmodellen voor het ontsluiten van flexibiliteit. Dit soort pilots hebben in het verleden
antwoord gegeven op vragen wat betreft de mogelijkheid om decentrale energievraag te kunnen te sturen. Om
opschaling te realiseren is een ander type projecten nodig. Projecten waarbij niet denkbeeldige, maar echte doelen
nagestreefd worden met het ontsluiten van nieuwe vormen van flexibiliteit. En projecten die open-source
oplossingen ontwikkelen.
Veel projecten scoren middelmatig op opschalingspotentie aangezien de lessen die geleerd zijn tijdens de projecten
een bijdragen leveren aan verdere opschaling. Voor toekomstige projecten zal er scherper gekeken moeten worden
naar de werkbaarheid van ideeën in de praktijk.
KPI 3 (Optimalisatie van flexibiliteitsopties): In het huidige portfolio hebben projecten vooral geëxperimenteerd met
de toepassing van één flexibiliteitsoptie voor één doel. Toekomstige projecten moeten zich richten op het overbruggen van de kloof tussen kennis- en systeemontwikkeling en grootschalige toepassing in wijken.
Huidige status van de ontwikkeling
Situatie in Nederland
•

Nederland heeft een goede tot unieke kennispositie, verdeeld over een beperkt aantal onderzoeksinstellingen en andere organisaties.

•

De ontwikkelingen op het gebied van het ontsluiten van innovatieve en duurzame oplossingen voor
flexibiliteit zit voornamelijk nog in de pilot-fase. Uit deze pilots zijn al veel lessen geleerd. Zo weten we in
welke mate het mogelijk is om de vraag van huishoudens te sturen. We weten welke apparaten en
processen het meest geschikt zijn om te sturen en we weten hoe er omgegaan kan worden met
energiecoöperaties.
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•

In Nijmegen-Noord heeft de netbeheerder, Liander, flexibiliteit getenderd om investeringen in tijdelijke
netverzwaring te voorkomen. In het gebied, dat de komende jaren sterk wordt ontwikkeld, worden vraag en
aanbod van elektriciteit tussen de ondernemingen LIDL, Van der Valk en Scholt Energy beter op elkaar
afgestemd. Door flexibiliteit in te zetten bespaart Liander maatschappelijk geld ten opzichte van de tijdelijke
verzwaring.

Internationale situatie
Nederland loopt voorop op het gebied van kennis over flexibiliteit. Echter, wat betreft de inzet van decentrale
flexibiliteit blijven we achter. Dit komt voornamelijk doordat de waarde van flexibiliteit in Nederland erg laag is ten
opzichte van landen waar decentrale flexibiliteit vaker wordt ingezet. Bijvoorbeeld in Amerika is de waarde hoger
aangezien de elektriciteitsnetten niet zo goed zijn.
Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE
gereedkomen voor implementatie en opschaling:
•

Door het stapelen van ideeën in verschillende pilots zal het eerder mogelijk worden om sluitende
verdienmodellen te maken.

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

Door de afname van grote traditionele opwekking en de integratie van meer duurzame-energietechnieken,
zal de behoefte aan nieuwe flexibiliteitsopties groter worden en de waarde daarvan toenemen.

•

Binnen de decentrale flexibiliteitsopties zullen als eerste de processen gestuurd gaan worden die veel
energie verbruiken en die het makkelijkst te aggregeren zijn, zoals warmtepompen binnen appartementencomplexen of een buurtbatterij.

•

De salderingsregeling voor zonnepanelen bij kleinverbruikers zal komen te vervallen; dit opent kansen voor
een betere businesscase voor flexibiliteitsopties in woningen.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Door de verdere afname van centrale fossiele flexibiliteitsopties en de toename van variabele energiebronnen (zoals wind en zon) zal de behoefte aan nieuwe flexibiliteitsopties steeds verder groeien.

•

Flexibiliteit zal met meer zekerheid kunnen worden ingezet en daardoor opgenomen worden als oplossing.

•

Er ontstaan markten voor flexibiliteit, waardoor dynamische prijsvorming optreedt.

•

Door standaardisering wordt het mogelijk om de energievraag van verschillende processen te sturen.

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TR-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 19 geselecteerde projecten in deze hogere TRL-niveaus
vallen:

Aantal projecten
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TRL 7

TRL 8-9

10 projecten in de jaren 2014 tot 2017

2 projecten
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Hoofdpunten en aanbevelingen
•

Op dit moment is de waarde van flexibiliteit nog erg laag in Nederland. Hierdoor is het lastig om decentrale
flexibiliteitsopties op te schalen. De verwachting is dat deze waarde zal toenemen.

•

Opschaling is een belangrijk onderwerp voor de projecten binnen dit thema. Om dit mogelijk te maken
zullen er ander type projecten nodig zijn waarbij kennisdeling en data beschikbaar maken centraal staat.

•

Flexibiliteit als alternatief voor netverzwaring is alleen mogelijk als sturing van vraag en aanbod
betrouwbaar is.
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3.15 Thema 15: Nieuwe (decentrale) energiemarkten en prijsmechanismen
De huidige elektriciteitsmarkten in Nederland hebben ervoor gezorgd dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare en
betaalbare elektriciteit. Om dit te realiseren zijn er verschillende elektriciteitsmarkten waar wordt gehandeld voor
verschillende tijdperiodes. Van de termijnenmarkt, waar er voor meerdere jaren in de toekomst afspraken gemaakt
worden, tot de onbalansmarkt, waar real-time gestuurd wordt.
In de komende jaren zal de druk op het huidige energiesysteem sterk toenemen. Dit zal onder andere komen door:
•

Een toename in aandeel van elektriciteitsopwekking uit zon en wind;

•

Een afname in het opgesteld vermogen van regelbare elektriciteitscentrales;

•

Toenemende vraagpieken door de opmars van elektrische auto's en warmtepompen.

Zoals ook vermeld bij thema 14 (Verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem) is er vanuit het energiesysteem behoefte aan de mogelijkheid om decentrale duurzame flexibiliteit te ontsluiten. Er zijn verschillende
innovatieve flexibiliteitsopties, zoals vraagsturing, opslag of conversie.
Aangezien de decentrale flexibiliteitsopties niet dezelfde karakteristieken hebben als de traditionele elektriciteitscentrales, kunnen ze vaak nog niet goed aangeboden worden op de huidige energiemarkten. Een van de focuspunten van dit thema is daarom het open maken van de huidige energiemarkten. Daarnaast wordt binnen dit thema
gekeken naar het opzetten van nieuwe markten. Deze markten hebben een nieuwe behoefte ten aanzien van
flexibiliteit, waarvoor de huidige markten nog geen oplossing bieden. Op dit moment wordt voornamelijk gekeken
naar een markt voor congestie voor netbeheerders en een lokale energiemarkt voor energiecoöperaties.
In dit rapport wordt er niet gekeken naar andere markten dan de markt voor elektriciteit. In de toekomst wordt wel
verwacht dat dit een belangrijk thema zal worden.
KPI’s en randvoorwaardes
Zoals ook aangegeven in het hoofdstuk over thema 14 (Verhogen van flexibiliteit in het energiesysteem), zijn we in
Nederland al ver in het denken over het thema flexibiliteit, maar zijn er door de beperkte waarde van flexibiliteit nog
weinig voorbeelden van commercialisatie. Naast de waarde van flexibiliteit zijn er ook nog bottlenecks die de handel
van flexibiliteit tegenhouden.
•

Kosten/baten: op bestaande en nieuwe energiemarkten moet een efficiënte handel kunnen ontstaan om
kosten en baten te ontsluiten. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de kosten en de baten
van het openstellen van bestaande markten of het opzetten van een nieuwe markt. Dus nadenken over de
complexiteit van middelen die ingezet worden om een doel te bereiken.

•

Schaalbaarheid: voor een goede liquiditeit van de markt is het essentieel dat er genoeg actoren zijn zodat
er transacties tot stand kunnen komen op de markt, dat er genoeg energie verhandeld wordt, en dat zo de
markt liquide is. De markt moet daarom op grote schaal kunnen werken.

•

Systeemintegratie: De verbeteringen van de huidige energiemarkten en het opzetten van nieuwe markten
hebben een betere systeemintegratie als doel.

206774

81

Op basis van deze knelpunten zijn de volgende KPI’s vastgesteld:

KPIs

KPI 1
Liquiditeit

Nieuwe energiemarkten

# actoren; # transacties en
GWh verhandeld per jaar

KPI 2

KPI 3

Markt toegankelijkheid voor

Eenduidige omschrijving van

decentrale flexibiliteit

de markt

KPI 1 (liquiditeit): Eén van de belangrijkste uitdagingen is de liquiditeit van flexmarkten. Deze wordt gemeten door
het aantal actoren, het aantal transacties en de hoeveelheid energie dat wordt verhandeld per jaar op de markt.
Projecten die zich richten op het verbeteren van de liquiditeit scoren goed op KPI 1.
KPI 2 (markt toegankelijkheid): Het moet mogelijk worden om te kunnen handelen in decentrale flexibiliteit.
Projecten die de markt toegankelijker maken voor decentrale flexibiliteit scoren goed op KPI 2.
KPI 3 (eenduidige omschrijving): Er zijn nog veel verschillende ideeën over de markt-architectuur en de
verschillende rollen binnen nieuwe markten. Projecten die zich hard maken voor een eenduidige omschrijving van
de markt zullen goed scoren op KPI 3.
Evaluatie van het huidige portfolio
Er zijn 9 projecten geselecteerd voor de evaluatie van het huidig portfolio. Inhoudelijk verschillen deze projecten erg
van elkaar en zijn ze lastig te beoordelen op de gestelde KPIs.
KPI

Zeer relevant

Relevant

Niet erg relevant

1: Liquiditeit

0

3

6

2: Markt toegankelijkheid

0

4

5

3: Eenduidige marktomschrijving

2

1

6

KPI 1 (liquiditeit): In de huidige projecten zitten nog geen liquide marktontwerpen. Vervolgprojecten zouden duidelijk
moeten omschrijven hoe in het project is nagedacht over de liquiditeit van een nieuwe markt of hoe er bijgedragen
wordt aan de liquiditeit van een bestaande markt.
KPI 2 (markt toegankelijkheid): In enkele projecten wordt gewerkt aan het toegankelijker maken van de
energiemarkten voor nieuwe partijen.
KPI 3 (eenduidige markt omschrijving): In enkele projecten wordt al nagedacht over de marktinrichting van de
toekomst.
Huidige status van de ontwikkeling
•

Uit een samenwerking tussen de netbeheerders (TenneT en Stedin zijn op dit moment de trekkende
netbeheerders) in Nederland is een platform ontwikkeld voor congestiemanagement, genaamd GOPACS.

•

In Nijmegen-Noord heeft de netbeheerder, Liander, flexibiliteit getenderd om investeringen in tijdelijke
netverzwaring te voorkomen. In het gebied, dat de komende jaren sterk ontwikkelt, worden vraag en
aanbod van elektriciteit tussen de ondernemingen LIDL, Van der Valk en Scholt Energy beter op elkaar
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afgestemd. Door flexibiliteit in te zetten bespaart Liander maatschappelijk geld ten opzichte van de tijdelijke
verzwaring.
•

Bijna alle kleingebruikers in Nederland hebben nog een vast tarief per kWh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Noorwegen; hierdoor is er geen incentive om flexibiliteit aan te bieden. Dit verandert wel langzaam door
proposities van nieuwe aanbieders zoals Easy Energy en Energy Zero. Deze ontwikkeling wordt mogelijk
gemaakt door de uitrol van slimme meters.

Kortetermijnontwikkelingen
De komende jaren zien we de volgende ontwikkelingen, producten en diensten binnen het portfolio van TKI UE
gereedkomen voor implementatie en opschaling:
•

De innovaties binnen dit thema staan niet op zichzelf, waardoor je niet echt kunt spreken van een marktintroductie.

•

De resultaten uit de projecten binnen dit thema kunnen input geven in lopende discussies over energiemarkten. De focus zou daarom vooral moeten liggen op het delen van de kennis en het aansluiten op de
nationale discussies.

Daarnaast zien we de volgende (internationale) ontwikkelingen zich buiten het portfolio van TKI UE afspelen:
•

De inrichting van energiemarkten is een belangrijk onderwerp op zowel nationaal als internationaal niveau.

•

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de regelgeving, ook op EU-niveau; denk hierbij aan:
o

In welke mate netbeheerders gebruik mogen maken van flexibiliteit;

o

Of een aggregator mag handelen zonder programmaverantwoordelijkheid;

o

Het mogelijk maken van tijdsafhankelijke tarieven voor kleinverbruikers;

o

De afschaffing van de salderingsregeling.

Langetermijnontwikkelingen (tot 2030)
•

Op lange termijn zal de markt voor nieuwe flexibiliteitsopties verder ontwikkeld worden.

Marktrijpe producten en diensten
In de context van dit project is marktrijp gedefinieerd als TRL-niveau 8-9. We hebben tevens niveau 7 in beeld
gebracht. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de 9 projecten in deze hogere TRL-niveaus vallen:

Aantal projecten

TRL 7

TRL 8-9

3 projecten tussen 2015 en 2017

2 projecten uit 2012

Hieruit blijkt dat er relatief weinig projecten in het portfolio zitten met TRL-niveaus 7 en 8-9.
Hoofdpunten en aanbevelingen
•

Het mogelijk maken voor kleinere partijen om deel te nemen in de elektriciteitsmarkt wordt belangrijker
wanneer de behoefte aan decentrale flexibiliteit gaat toenemen.

•

TKI UE heeft een beperkte rol in dit thema aangezien dit gaat om een systeemvraagstuk, en niet over
innovatieve producten en/of diensten.
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3.16 Thema 16: Socio-economische vernieuwingen
Aanpak
De focus van dit thema ligt op maatschappelijke innovatie. Het thema staat niet op zichzelf, maar is gelinkt aan de
andere thema’s in dit rapport, die meer op technische innovatie gericht zijn. De huidige projecten in het portfolio zijn
hoofdzakelijk gericht op de andere thema’s, en dus op de technische innovatie.
Verder is thema 16 nog niet eerder door TKI UE als afzonderlijk thema behandeld; daardoor was er geen up-to-date
overzicht van projecten die binnen dit thema vallen. We hebben dan ook geen analyse van projecten gedaan. Wel is
er gesproken met twee betrokkenen vanuit TKI UE, om duidelijkheid te krijgen over de scope van het thema.
Daarnaast zijn ook de bevindingen gebruikt uit het Inspiratieboek, dat eerder dit jaar is ontwikkeld door Navigant.
Om de scope van het thema aan te geven heeft TKI UE de volgende vragen geïdentificeerd, die in dit thema
beantwoord zouden moeten worden:
•
•
•
•

‘Hoe wordt de bewoner of burger betrokken in de transitie?’
‘Hoe ziet een aantrekkelijke propositie eruit?’
‘Hoe omarmt de bewoner de noodzakelijke aanpassingen aan zijn woning?’
‘Moet er meer geredeneerd worden als marketeer i.p.v. elektrotechnicus of werktuigbouwkundige?’

We zouden dit samen kunnen vatten als: de consument centraal (bewust wordt hier niet gesproken over “de
eindgebruiker”, omdat de traditionele rollen van energieproducent, leverancier en eindgebruiker als gevolg van de
energietransitie volop in verandering is):
Deze vragen krijgen extra nadruk nu de urgente versnelling van de energietransitie vraag om meer innovaties die
dichtbij implementatie en daarom dichter bij de consument staan. Het opzetten van programmalijn 0 is er nu nog op
gericht om door aanbieders ingebrachte innovaties naar de markt toe te brengen; dat zou omgekeerd kunnen
worden door vanuit een heldere analyse van de vraagzijde om passende innovaties te vragen.
Huidig onderzoek naar socio-economische vernieuwingen
Lang is onderzoek en ontwikkeling op energiegebied gedomineerd door technische innovaties. Nu we steeds dichter
bij implementatie komen richt de aandacht zich steeds meer op het enthousiasme van de consument en nieuwe
vormen van samenwerken. Sociale innovatie is daarmee minstens net zo belangrijk aan het worden als technische
innovatie.
•

In Nederland zijn er meerdere onderzoekers die werken aan sociale innovaties in de energietransitie. Van
de start van het ontwerpproces tot aan het op de markt brengen van innovaties zijn er veel verschillende
aspecten waarnaar gekeken moet worden, zoals de drijfveren van de consument om een bijdrage te
leveren aan de energietransitie en hoe deze drijfveren tussen groepen consumenten verschillen. De nadruk
is tot nu toe voornamelijk gelegd op financiële drijfveren. Echter, het blijkt voornamelijk bij huishoudens dat
sociale drijfveren minstens zo belangrijk kunnen zijn.

•

Vertrouwen in organisaties die met plannen komen voor de energietransitie is essentieel. Vaak is
vertrouwen groter voor lokale organisaties. Daarnaast weten deze organisaties ook vaak beter wat er leeft
in een buurt, en kunnen proposities beter worden afgestemd op de bewoners.

•

Een grote barrière is (het idee van) comfortverlies of te veel moeite en energie moeten steken in de
plannen. Zo moeten huishoudelijke apparaten, ook als deze zouden worden ingezet voor flexibiliteit, altijd
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beschikbaar blijven voor gebruik (mogelijkheid om optimalisatie te overrulen). Daarnaast bleek een
opruimservice van de zolder een essentieel ingrediënt voor het aanbrengen van dakisolatie.
•

Verder is er nog veel te winnen in het betrekken van de consument in het ontwerpproces van de
energievoorziening in een woonwijk. Zo creëer je draagvlak voor ingrijpende verandering in de
woonomgeving. Veel consument willen het gevoel hebben dat ze een keuze hebben.

Naast de product- en dienstinnovaties zijn er ook nog maatschappelijke vraagstukken. Zo is een grote vraag hoe de
kosten en baten van de energietransitie op een eerlijke manier verdeeld kunnen worden. Dit onderwerp wordt vaak
gelinkt aan het onderwerp: ‘energie-armoede’.
Ook zien we de rollen van partijen in de energietransitie veranderen en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan,
zoals de energiecoöperaties, die nu snel in aantal groeien.
Rol TKI UE
Het belang van Thema 16 mag duidelijk zijn. Echter, het thema bestaat niet op zichzelf en het moet daarom op een
goede manier geïntegreerd worden in andere thema’s.
In het beoordelingskader dat we hebben opgesteld in dit project, komt thema 16 al op veel plaatsen terug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thema 1:
Thema 2:
Thema 3:
Thema 4:
Thema 5:
Thema 7:
Thema 8:
Thema 9:
Thema 12:

KPI 3 (Schaalbaarheid en duurzaamheid
KPI 2 (Toepasbaarheid)
KPI 3 (Inpasbaarheid)
KPI 2 (Inpasbaarheid)
KPI 3 Slim, simpel & gezond
KPI 2 (Impact op de omgeving):
KPI 3 (Maatschappelijk enthousiasme):
KPI 2 Kwaliteit & aantrekkelijkheid
KPI’s 2 (Waardecreatie) en 3 (Installatie- en onderhoudstijd):

Thema 16 geldt ook voor de thema’s 13, 14 en 15. Dat zijn immers de meest “down stream thema’s” van TKI UE.
Zodra je vraag gaat sturen, gaat sleutelen aan prijsmechanismen, het hebt over markttoegankelijkheid en nieuwe
rollen, “raak je de consument”.
Omdat TKI UE zich steeds meer wil richten op de vraagkant, en daarmee de consument, kan voor toekomstige
projectselectie een aantal criteria uit thema 16 als randvoorwaarde gesteld worden. Denk hierbij aan een verplichte
uitleg over hoe de consument betrokken wordt bij het project en hoe dit schaalbaar is voor andere projecten.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1

Beoordelingskader

Een belangrijk resultaat van dit project is het ontwikkelde bedoordelingskader, bestaande uit 3 KPI’s voor elk van de
in totaal 15 innovatiethema’s van het TKI UE projectportfolio. Het overzicht van alle KPI’s, inclusief de definities
daarvan, is opgenomen in bijlage 5.1. Voor alle KPI’s van alle innovatiethema’s zijn op basis van kennis van experts
en literatuuronderzoek de belangrijkste internationale trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. De KPI’s kunnen
gebruikt worden voor het beoordelen van toekomstige projectaanvragen en voor het monitoren van het portfolio ten
opzichte van de strategische doelen van TKI UE.
Waar mogelijk binnen de scope van het huidige onderzoek werden concept streefwaarden bepaald per KPI of
anders aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. De rol van de expertcommissie in de beoordeling van de
projectaanvragen zal van cruciaal belang blijven bij de interpretatie, de ontwikkeling in de tijd, en de toepassing op
de individuele aanvragen.
Voor innovatiethema 16: Socio-economische vernieuwingen, werden geen KPI’s vastgesteld. Dit innovatiethema
staat niet op zichzelf, maar is gelinkt aan de andere innovatiethema’s; terwijl andere innovatiethema’s meer gericht
zijn op technische onderwerpen, is innovatiethema 16 gericht op de maatschappelijke dimensie van innovatie. De
leerervaringen in projecten binnen innovatiethema 16 moeten zo goed mogelijk geïntegreerd worden in de andere
innovatiethema’s, bijvoorbeeld in de vorm van randvoorwaarden.

4.2

Evaluatie van het projectportfolio

Uit de evaluatie van het projectportfolio aan de hand van het beoordelingskader komen op de hoofdlijnen de
volgende bevindingen naar voren:
•

Er zijn binnen het huidige projectenportfolio al veel aanknopingspunten met de KPI’s die gesteld worden
vanuit de huidige opgave om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen, maar er is
logischerwijs nog een flinke slag nodig om het toekomstig portfolio daar geheel op te richten.

•

Het internationale perspectief laat voor veel KPI’s zien dat verbetering mogelijk moet zijn, maar bij enkele
KPI’s is er heel weinig informatie over soortgelijke ontwikkelingen in het buitenland; er zijn dan ook niet veel
landen met een vergelijkbaar ambitieniveau ten aanzien van de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Omdat de verwachting is dat het Klimaatakkoord van Parijs de komende jaren in bijna alle landen tot een
sterke verhoging van het ambitieniveau gaat leiden, biedt dit tegelijkertijd wel een grote kans voor
Nederlandse bedrijven om hierin een exportpositie op te bouwen.

•

Voor sommige KPI’s is in het huidige projectenportfolio nauwelijks of geen aandacht. Dat is deels een
logisch gevolg van de huidige projectaanvraagcriteria, waar projectaanvragen op afgestemd zijn.

•

De beoogde verbeteringen binnen een innovatieproject worden vaak nog onvoldoende concreet
geformuleerd in projectaanvragen; ook dit zal nu met het oog op de toekomst aangescherpt moeten
worden. De in dit project ontwikkelde KPI’s kunnen daarbij een handvat bieden.

•

Het aandeel van ontwikkelingen dat (bij aanvang van het project) in de hogere TRL-niveaus 7-9 zit, lijkt in
de afgelopen jaren te zijn toegenomen, wat inspeelt op de vraag naar marktrijpe producten en diensten die
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de versnelling van de energietransitie teweeg kan brengen. Een verdere versnellling vraagt om nog meer
nadruk op projecten met hoge TRL-niveaus, met daarnaast nieuwe oplossingen vanuit lagere TRL-niveaus.
In het voorliggende rapport worden verder gedetailleerde bevindingen gepresenteerd en aanbevelingen gedaan op
het niveau van individuele innovatiethema’s.

4.3

Bevindingen ten aanzien van programmalijn 0

Tijdens de uitvoering van ons project waren de projecten in programmalijn 0 nog niet bekend; daarom is er geen
evaluatie uitgevoerd. Bij de bespreking van ons concepteindrapport met de nieuwe expertcommissie voor
programmalijn 0 (Kortetermijninnovatie voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen) zijn de volgende aspecten
aan de orde gekomen:
•

Er is meer aandacht gewenst voor de consument (bewust wordt hier niet gesproken over “de
eindgebruiker”, omdat de traditionele rollen van energieproducent, leverancier en eindgebruiker als gevolg
van de energietransitie volop in verandering is): wat is de impact voor huishoudens in de lagere
inkomensklassen; hoe ziet de business case voor bewoners van gebouwen die gerenoveerd moeten
worden eruit; zijn er oplossingen mogelijk in de vorm van integrale aanbiedingen voor verbetering van de
energieprestatie met prestatiegarantie, bijvoorbeeld in Energy Service Company (ESCo) constructies?

•

Er is meer aandacht nodig voor ‘multiple benefits’; niet alleen energie, maar ook aanvullende voordelen
zoals bijvoorbeeld een beter leefklimaat in woningen;

•

Op bovenstaande gebieden is veel mogelijk en nodig, maar er moet nog worden ingezoomd op wat dit
betekent voor onderzoek en ontwikkeling;

•

De Expertcommissie stelt prijs op een intensiever contact met de TKI Begeleidingscommissie en met de
uitvoerders van projecten.

Onze indruk is dat Programmalijn 0 nu nog als doel heeft om innovaties van de aanbiederszijde naar de markt te
begeleiden. Wij raden aan om Programmalijn 0 te benutten om juist meer focus te leggen op vraagsturing van het
TKI UE-programma.

4.4

Aanbevelingen

Op basis van ons onderzoek, komen wij tot onderstaande aanbevelingen.
Projectindeling binnen het TKI UE portfolio eenduidig maken en administreren
Tijdens ons project vielen ons de volgende punten op:
•

Er is onduidelijkheid over de precieze indeling van projecten in programmalijnen, sub-programmalijnen,
innovatiethema’s, etc. Dit is waarschijnlijk het gevolg van verschuivingen in definities in de loop van de
jaren. Soms kunnen projecten ook op meerdere manieren ingedeeld worden;

•

Voor sommige onderwerpen (zoals PVT) was ten tijde van deze studie nog niet duidelijk aan welk
innovatiethema deze het beste kon worden toegedeeld. Mede door tijdgebrek zijn deze daardoor niet
behandeld. Dit betekent daarmee niet dat de betreffende onderwerpen niet belangrijk zijn. Tevens maken
betreffende onderwerpen nog steeds nadrukkelijk onderdeel uit van het TKI UE projectportfolio;

•
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Wij bevelen op basis van bovenstaande bevindingen aan om alle onderwerpen eenduidig toe te wijzen aan
innovatiethema’s, heldere keuzes te maken over de scope van het projectportfolio en de projecten eenduidig te
administreren en van TRL-niveaus te voorzien.
Indeling innovatiethema’s heroverwegen
Dit lijkt ook een geschikt moment om nog eens goed naar de indeling van de innovatiethema’s te kijken. Hierbij
denken we met name aan de volgende punten:
•

De thema’s 10 tot en met 15 zijn onderling nauw verbonden, en ze vertonen ook enige overlap. Zo speelt
flexibiliteit in de projecten van thema 10 (Her)ontwerp van de energie-infrastructuur een grote rol, terwijl het
ook een afzonderlijk thema is (14). Het werk in thema 13, Energiediensten voor elektrisch vervoer, is ook
nog eens gericht op flexibiliteit. We bevelen aan om uit deze groep thema’s één, of hooguit twee, nieuw
thema’s te vormen.

•

BIPV-projecten vallen momenteel onder programmalijn 3. We geven in overweging om alle zon-PVprojecten te groeperen in de thema’s 1 en 2 onder programmalijn 1.

•

Innovatiethema’s 4. Multifunctionele Gebouwdelen en 9. Integrale Energierenovatieconcepten (evt.
uitgesplitst naar gebouwtype) vertonen de nodige overlap. Het verdient de aanbeveling nog een keer goed
naar de definities van beide innovatiethema’s te kijken.

Expertcommissies actiever betrekken
Tijdens dit project vielen ons de volgende punten op:
•

De bijeenkomsten tussen TKI UE en de expertcommissies in het kader van het huidige project zijn als erg
nuttig ervaren. Zodoende konden experts hun visie geven op de belangrijkste trends en de te volgen
strategie van TKI UE. Experts hebben tot nu toe alleen een rol bij de selectie voor aanvang van projecten
en gaven aan dat er nu voor hen onduidelijk is wat er daarna gebeurt met de projecten tijdens het project
en dat zij weinig zicht hebben op de resultaten.

•

Punten die tijdens de expertcommissiemeetings naar voren kwamen, zijn onder andere:
o

Constatering dat er beperkte kennis bij gemeenten is met de wijkaanpak;

o

Behoefte aan een visie van TKI UE op hout-/pelletkachels (als mogelijk gevolg van “aardgasvrij”
beleid);

o

Constatering dat er te weinig aandacht is voor integrale innovatieaanpak door installatietechnische
partijen en bouwkundige partijen gezamenlijk. Specifiek voor thema 4 (multifunctionele
bouwdelen) zouden wellicht alleen maar projecten geaccepteerd moeten worden waarin
bouwkundige en installatietechnische partijen nauw samenwerken, om te zorgen dat meer
kennisdeling plaatsvindt en wederzijds begrip verbetert.

o

Constatering dat woningventilatie (innovatiethema 5) heel belangrijk is, ook voor de gezondheid,
maar dat er nu nog geen marktvraag bestaat.

o

Constatering specifiek ten behoeve van integrale energierenovaties (innovatiethema 9) dat het
belangrijk is om goed te specificeren waar energierenovaties aan moeten voldoen. Vanuit de
overheid ligt de nadruk van het beleid vooral op aardgasvrij, maar renovaties zijn meer dan dat.

Het verdient de aanbeveling om de expertcommissies nauwer bij het strategische beleid van TKI UE te betrekken en
vaker gezamenlijke sessies te plannen, gezien de duidelijke toegevoegde waarde daarvan.
Projectaanvragers uitdagen aan de hand van KPI’s
In dit project zijn voor een deel van de KPI’s streefwaarden bepaald. Deels is daarvoor nog nader onderzoek nodig.
Het is nog de vraag op welke wijze streefwaarden het beste zouden kunnen worden gebruikt in de praktijk. Vaak
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moeten projecten in een specifieke context worden beoordeeld; generieke streefwaarden zijn dan niet altijd
bruikbaar. In die gevallen zou de aanvrager van een project ook zelf om bewijsvoering kunnen worden gevraagd
met betrekking tot het ambitieniveau van zijn project ten opzichte van relevante nationale en internationale
ontwikkelingen; de expertcommissies zijn goed in staat om dit te toetsen aan een meer kwalitatieve omschrijving
van de betreffende KPI.
Het verdient daarnaast de aanbeveling om aanvragers van projecten, meer dan nu het geval is, duidelijk te maken
dat ambities die worden uitgesproken op individuele KPI’s, samen moeten hangen met andere KPI’s voor hetzelfde
innovatiethema. Het zegt bijvoorbeeld niets dat een nieuw zon-PV celconcept of materiaal leidt tot een hogere
efficiëntie, als dit niet in samenhang met het kostenaspect wordt gezien en beoordeeld.
Ook raden we aan om in de projectaanvraagcriteria meer aandacht te besteden aan de wijze waarop de monitoring
van de projectuitvoering wordt ingericht, zodat beter geëvalueerd kan worden in hoeverre de geplande aandacht
voor bepaalde KPI’s in de projectuitvoering ook daadwerkelijk aan de orde komt.
Een proactievere rol spelen als TKI UE
TKI UE zou actief een rol kunnen spelen om verbeteringen op onderstaande punten te bewerkstelligen:
•

De projecten in het TKI UE projectportfolio zijn niet evenredig verdeeld over de innovatiethema’s: voor
sommige innovatiethema’s bevat het portfolio veel meer projecten dan voor andere. Dit komt waarschijnlijk
doordat, om focus te houden, in eerdere jaren niet alle thema's open stonden voor het indienen van
projecten. Op basis van het belang voor de Nederlandse economie en de gewenste versnelling van de
energietransitie in de gebouwde omgeving zou de verdeling van de projecten nog eens tegen het licht
gehouden kunnen worden en zou op basis daarvan het beleid herijkt kunnen worden.

•

TKI UE zou meer actief en gericht uitvraag voor projecten kunnen doen, waarbij een verbeterde
zichtbaarheid (denk bijvoorbeeld aan een marketingcampagne) bewerkstelligd kan worden. TKI UE heeft
bijvoorbeeld in het verleden proactief marktpartijen en kennisinstellingen bijeengebracht rond compacte
warmteopslag om dat deel van het innovatiesysteem te versterken, met als resultaat inderdaad nieuwe
innovatieprojecten en ook een programma-project. In dit geval is dat gedaan door relevante partijen direct
te benaderen (geen algemene marketingcampagne), met elkaar in contact te brengen en te modereren.

•

Er zijn onderwerpen in het TKI UE-projectportfolio die mogelijk een verdiepingsslag behoeven. Naar
aanleiding van deze evaluatie is een lijst van mogelijke onderwerpen voor vervolgonderzoek opgesteld die
in een separaat document zijn weergegeven.

•

Het in persoon presenteren van projectvoorstellen aan de expertcommissie ten behoeve van de
beoordeling van subsidie-aanvragen zou kunnen leiden tot meer gewenste interactie en een betere
inschatting van de levensvatbaarheid van het projectvoorstel.
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5 Bijlagen
5.1

Totaaloverzicht van KPI’s

Thema

KPI’s

1. Zonnestroomcellen en
modules

Kosten (kostprijs componenten)
(€/Wp)

Omzettingsrendement
(%)

Schaalbaarheid en
duurzaamheid

2. Zonnestroomsystemen

LCoE in Nederland (€/kWh)

Toepasbaarheid

Integrale duurzaamheid

3. Warmtepompen

Rendement (SPF)

Investeringskosten (€/kW)

Inpasbaarheid

4. Multifunctionele bouwdelen

Verbetering energieprestatie
(kwalitatief)

Inpasbaarheid
(kwalitatief)

Kostenbesparing (%)

5. Ventilatiesystemen

Specifiek vermogen PSFP
(W/m3/h)

Rendement WTW ηHR (%)

Slim, simpel & gezond

6. Warmteopslag

Ruimtebeslag
(m3/GJ opgeslagen na 4 weken)

Investeringskosten
(€/GJ opgeslagen na 4
weken)

Levensduur
(# cycli vóór 20%
capaciteitsverlies)

7. Geothermie (opwekking
van warmte onder de grond)
en WKO

Kosten (€/GJ)

Impact op de omgeving

Verbeterd
reservoirmanagement

8. Collectieve
warmtesystemen

Systeemkosten (€/GJ)

Duurzaamheid bronnen
(CO2 emissies/GJ)

Maatschappelijk
enthousiasme
(kwalitatief)

9. Integrale energierenovatieconcepten

Eindresultaat: Aantrekkelijkheid
& kwaliteit

Optimale uitvoering

Investeringskosten
(€investering/GJ
besparing per jaar)

10. Herontwerp van de
energie-infrastructuur

Kostenbesparing netverzwaring
(€/MWh en/of €/GJ)

Betrouwbaarheid netten
(downtime/woning/jaar)

Planningtools voor
(her)ontwerp
infrastructuur

11. Monitoring en control van
de energie-infrastructuur

Capacity factor
(gemiddeld vermogen/maximale
vermogen)

Standaardisering
protocollen
(# verschillende
protocollen)

Veiligheid tools

12. Zelflerende intelligente
energieregelsystemen en –
diensten

Energieoptimalisatie

Waardecreatie

Installatie- en
onderhoudstijd

13. Energiediensten voor
elektrisch vervoer

Interoperabiliteit

Flexibiliteit

Benutting van bestaande
laadpalen verbeteren

14. Verhogen van de
flexibiliteit van het
energiesysteem

Interoperabiliteit

Opschalingspotentie van
flexibiliteitsopties

Optimalisatie van
flexibiliteitsopties

Liquiditeit

Markt toegankelijkheid

Eenduidige omschrijving
van de markt

15. Nieuwe (decentrale)
energiemarkten en
prijsmechanismen
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5.2

Totaaloverzicht projecten die zijn geëvalueerd

Zie bijlage in apart Excel document.
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