Flexibiliseringsmechanismen

in relatie met saldering

Hoofdlijnen eindrapport dec. 2017 volgens opdracht
TKI Urban Energy aan CE Delft

Utrecht, augustus 2018
Dit document biedt enkele hoofdlijnen als introductie van het rapport “Flexibiliseringsmechanismen in relatie met saldering”
van december 2017 en enkele eigen reflecties. Het document is geen volledige weergave van het rapport. De tekst in het
rapport zelf is leidend.

Opdracht (dec. 2016)
Analyse
1. Waarde voor kleingebruikers bij stimulans voor zelf produceren en flexibel aanbieden & gebruiken van elektriciteit;
2. (Wijzigingen in) onderdelen van reguleringskader om deze waarde te ontsluiten;
3. Kosten/baten voor eigenaren zon-PV als salderen plaatsvindt i.c.m. dynamische kWh- en nettarieven.
Toekomstbestendig: stimulans voor zon-PV (1) en anticiperen op gewenste flexibiliteit met eigen productie & vraag (2).

Uitgangspunten
1. Geproduceerde elektriciteit zoveel mogelijk momentaan en nabij productie locatie gebruiken;
2. Lagere kosten voor aanpassing energiesysteem bij sterke groei van gedistribueerde en duurzame productie;
3. Energiebelasting (EB) & opslag duurzame energie (ODE) buiten en dynamische kWh en kW prijs in aanbevelingen.
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Wat willen wij wel en niet?
Innovaties gereed voor
toepassing op grote
schaal, zoals

Schone en betaalbare energievoorziening

Schoon

Betaalbaar

Zon-PV
Wind op zee
Energielevering

Betrouwbaar

Wind op land
Warmtepompen
Elektrische voertuigen
HEMS & BEMS
Marktwerking met minder
voorspelbare vraag …..

Meer fluctuaties in
vraag en aanbod en
meer moeite en geld
voor handhaving 3
balansen

Balanshandhaving TSO

Congesties
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Energielevering
‘Residuele vraag’: deel van de vraag dat niet kan worden ingevuld met wind en zon.
Hierin voorzien met conventionele middelen of flexibiliteit uit vraagsturing, opslag of uitwisseling met buitenland.
Vermogen dat < 1500
uur / jaar wordt ingezet
voor piekvraag: alle
scenario’s > 16 GW.
Boven de 16 GW:
• Nu
: 1,5 GW
• 2023 : 5
GW
• 2030 : 6-8 GW
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Balanshandhaving TSO
Flexibiliteitsbehoefte na sluiting DAM (day ahead market): kwartierwaarden voorspelfouten zon en wind.

Vandaag 0,7 GW
2023: verdrievoudiging
Daarna nog verdere
verhoging.
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Congesties
Overbelasting componenten elektriciteitsnet.
Tot 2030 weinig
problemen.
Voor zover er wel
problemen zijn:
verzwaring met de
reguliere vervanging
van componenten.

2050: overbelasting
35% (distributie trafo’s)
en 63% (onderstation
trafo’s).
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Vraag naar flexibiliteit: getallen uit rapport in grafieken
Energielevering

Balanshandhaving

Congesties
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Flexibiliseringsmechanismen = tarief stelsels (mogelijkheden uit literatuur)
Levering
1. Nu: vast tarief per kWh.
2. Alternatief: korting of toeslag voor gebruik in piekuren, verschillen over de week (in NL hoog en laag tarief), ‘real time’ (per kwartier
of uur reflecties van handelsmarkt).
3. Real time geeft meeste flexibiliteit: kostenbesparing voor kleingebruiker neemt toe, risico eveneens.
Nettarieven
1. Nu: capaciteitstarief o.b.v. aansluitwaarde (3*25 A … 3*80 A).
2. Alternatief: kleinere capaciteiten, afhankelijk van volume (kWh/jaar), dynamisch tarief (hangt af van netbelasting), stoplicht, “nodal
pricing” (controversieel, tarief hangt af van locatie), op- & afregelbonus (netbeheerder vraagt netgebruik te verminderen, beloont).
3. Op- & afregelbonus lijkt beste aan te sluiten op NL bestel.
Saldering
1. Nu: salderen tarieven en belastingen voor invoeding tot eigen afname, voor niet duurzame elektriciteit tot 5.000 kWh/jaar.
2. Alternatief: saldering begrenzen (kW, tot 20 jaar), terugleververgoeding.
3. Verkorting referentieperiode (uur i.p.v. jaar) en vergoeding afname & (gedeeltelijke) vergoeding invoeding tegen DAM / BM prijzen
zijn het gunstigst voor flexibiliteit.
Postcoderoos en SDE+ vallen buiten rapport.
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Scenario’s tariefstelsels
Vier scenario’s:
0. Zoals nu, echter zonder saldering EB en
ODE.*
Saldering kWh’en op jaarbasis blijft.
1. Dynamische tarieven: levering en
teruglevering (invoeding).
Dynamische
nettarieven

2. Dynamische nettarieven.
3. 1 en 2 samen.
*

Op slide 11 e.v. is scenario 0 weer volledig volgens de
spelregels van vandaag incl. saldering van EB en ODE om
groei van zon PV en terugverdientijd voor zon-PV onder
verschillende scenario’s te vergelijken met de groei en
terugverdientijd onder de spelregels van vandaag.
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Scenario’s (0, 1, 2 & 3) “loslaten” op 4 decentrale technieken
Techniek

Huishouden

MKB

A. Afschakelbare zonPV

Zon-PV

4,5 kWp

Zon-PV

9,4 kWp

B. Zon-PV & slim
laden EV

Zon-PV
EV
EV
Laadverlies

4,5 kWp
15.000 km / jaar
0,18 kWh / km
7%

Buiten beschouwing

C. Zon-PV & accu

Zon-PV
Accu
Laadverlies

4,5 kWp
6,4 kWh & 5 kW
5%

Buiten beschouwing

D. Zon-PV & hybride
WP

Zon-PV
h-WP

4,5 kWp
1,4 kWe & COP 1-6

Buiten beschouwing

Waarde flexibiliteit hoogst (% van elektriciteitskosten) bij scenario 3 voor:
Zon-PV & accu (C) : € 200 / jaar, 70% besparing t.o.v. elektriciteitsrekening scenario 0;
Zon-PV & EV
(B) : € 90 / jaar, 15% besparing t.o.v. elektriciteitsrekening scenario 0;
Afschakelbare zon-PV (A) en zon-PV met hybride WP (D): beperktere flex, minder besparing.
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Scenario’s en varianten met invoedpremie (IP)
€ / kWh (tarief voor levering en
invoeding van elektriciteit)

€ / kW (nettarief)

Scenario

Saldering fiscale
deel (EB & ODE)

0

j

vast (m.u.v. klein verschil hoog- en laagtarief) en
saldering kWh’en invoeding tot eigen
afname op jaarbasis

vast (o.b.v. aansluitwaarde)

1

n

dynamisch:
• afname o.b.v. APX
• invoeding o.b.v. APX

volgens scenario 0

1.IP

n

dynamisch:
• afname o.b.v. APX
• invoeding o.b.v. APX & invoedpremie *

volgens scenario 0

2

n

volgens scenario 0

vast en dynamische component: op- en afregel
bonus netbeheerder  vermijden congestie

3

n

scenario 1 (€ / kWh) en 2 (€ / kW) samen

3.IP

n

scenario 1.IP (€ / kWh) en 2 (€ / kW) samen

*
11

Effect scenario’s op terugverdientijd (TVT) zon-PV voor huishoudens

Als salderingsregeling wordt
opgeheven zal geen flexmechanismen vergelijkbare TVT
mogelijk maken.

TVT neemt toe vergeleken met
huidige situatie.

Invoedpremie (1.IP & 3.IP)
stabiliseert TVT op aanvaardbaar
niveau van 5 à 7 jaar.

Jaar van aanschaf 
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Ontwikkeling zon-PV

In alle flex scenario’s ligt PVgroeipad lager dan in scenario 0.

In scenario’s 1.IP, 3 & 3.IP is de
vertraging van het PV groeipad
het minst.
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Voorbeeld effect scenario’s op beschikbaarheid van flexibiliteit

(Potentieel) belang van
kleinverbruik in beeld
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Reguleringskader (elektriciteitsmarkt)
Programmaverantwoordelijkheid
• Slimme meter, lopende ontwikkeling voor nieuw gecentraliseerd systeem en uniformering allocatie, reconciliatie en
meetdataperiodiek maken individuele slimme meter allocatie en dynamische tarieven grootschalig mogelijk vanaf 2019.
Aggregatie
• Aggregatie nu gebonden aan levering, meer onafhankelijkheid wenselijk? Modellen zijn er, onderscheiden zich in mate
van vrijheid voor aggregator en in complexiteit. Denken nog in ontwikkeling (EU en Overlegtafel Energievoorziening
(OTE) in NL).
Levering
• Geen principiële barrières, al twee leveranciers, die dynamische tarieven aanbieden (EasyEnergy en EnergyZero).
Saldering
• Geen principiële barrière voor dynamiseren vergoeding teruglevering i.c.m. dynamische tarieven voor levering.
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Reguleringskader (netbeheer en congestiemanagement)
Transport
• In tarievencode ontbreekt aanknopingspunt voor volume-afhankelijke component. Publieke weerstand mogelijk.
Congestiemanagement
• Netbeheerders mogen transportvraag verleggen door inzet van flexibiliteit. Is echter verbonden aan voorwaarde om zo
snel mogelijk te verzwaren. Deze voorwaarde staat nu ter discussie. Incidenteel congestiemanagement kan immers
voordeliger zijn dan verzwaren.
Aanpassing van reikwijdte van de aansluit- en transportverplichting naar verwachting nodig. Ontwikkeling
afwegingskader lopend (OTE).
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Conclusies waarde flexibiliteit en terugverdientijden zon-PV (TVT)

Flexibiliseringsmechanismen
kunnen sterk bijdragen aan de
waarde van flexibiliteit voor
kleinverbruikers als het gaat om
flexibele decentrale middelen
zoals de accu, de hybride
warmtepomp, de elektrische auto.

Bij minder flexibele middelen
zoals afschakelbare zon-PV zullen
de netto kosten voor de
kleinverbruiker echter juist
oplopen, en zal de TVT van zonPV oplopen.
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Conclusies op systeem niveau
Flexibiliseringsmechanismen dragen niet
bij aan groei zon-PV, wel aan ontsluiting
flexibiliteit bij kleinverbruiker. Potentieel is
significant, maar onzeker.
Als flexibele decentrale middelen (EV,
accu & hybride warmtepomp) groeien
volgens verwachtingen kan op
middellange termijn circa €270 mln/jaar
worden bespaard op netverzwaring.
Negatieve effect op overheidsfinanciën in
alle scenario’s lager dan in scenario 0.
Scenario 3.IP: minste besparing, maar
wel € 4,0 miljard, 39% van totaal van
circa 10 miljard cumulatief 2018-2030.
Flexibilisering leveringstarieven
eenvoudig te realiseren, aandacht voor
risico’s kleinverbruiker. Flexibilisering
nettarieven vraagt om aanpassing
reguleringskader.
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Voorbeeld vertaling flexibiliteitsvraag naar gemiddeld huishouden
Bron voor energiegebruik: Monitor Energiebesparing in de gebouwde omgeving (RVO, 2015)
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/11/Monitor%20energiebesparing%20gebouwde%20omgeving%202015.pdf
Energiegebruik (finaal)
Huishoudens
Diensten sector
Totaal

415
264
679

PJ/jaar
PJ/jaar
PJ/jaar

Elektriciteitsgebruik
% elektr.
19,5%
44,0%
29,0%

81
116
197

PJ/jaar
PJ/jaar
PJ/jaar

19%
27%
46%

van NL
van NL
van NL

Maximum hourly VRE surplus in 2050
NL (zie rapport tabel 1)
Per huishouden (naar rato van elektriciteitsgebruik)

47,9
1,2

GW
kW

Total hourly ramp up p.a. in 2050
NL (zie rapport tabel 2)
Per huishouden (naar rato van elektriciteitsgebruik)

15,2
370

TWh/jr
kWh/jr

30
42
450
90

kWh/jr
kWh/jr
kWh/jr
kWh/jr

NL gebruik elektriciteit
Aantal woningen NL

Wasbeurt in tijd verplaatsen
Drogen in tijd verplaatsen
EV opladen in tijd verplaatsen
Powerwall laden of ontladen

1,0
1,4
15,0
3,0

kWh/keer
kWh/keer
kWh/keer
kWh/keer

=
=
=

22
32
55

TWh/jaar
TWh/jaar
TWh/jaar

120
7.700.000

TWh/jaar
stuks

30
30
30
30

keer/jr
keer/jr
keer/jr
keer/jr

=
=
=

47,9 GW vraag naar flex landelijk = 1,2 kW flex per gemiddeld huishouden, bij afregelen een uitdaging;
15,2 TWh / jaar landelijke vraag naar flex = 370 kWh / jaar per gemiddeld huishouden, EV biedt daarvoor groot aandeel.
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Vergelijking met Duitsland (Ecofys 2014: Flexibility options in electricity systems)
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Vergelijking met Duitsland (Ecofys 2014: Flexibility options in electricity systems)
Inwoners
Inwoners
Inwoners

Nederland
Duitsland
Verhouding

17.020.000

Variabiliteit tekort
Variabiliteit tekort
Variabiliteit tekort

Nederland Urgenda 2030
Duitsland 80% VRE
Verhouding

70

Variabiliteit overschot
Variabiliteit overschot
Variabiliteit overschot

Nederland Urgenda 2030
Duitsland 80% VRE
Verhouding

42

Veranderlijkheid tekort
Veranderlijkheid tekort
Veranderlijkheid tekort

Nederland Urgenda 2030
Duitsland 80% VRE
Verhouding

18

Veranderlijkheid overschot
Veranderlijkheid overschot
Veranderlijkheid overschot

Nederland Urgenda 2030
Duitsland 80% VRE
Verhouding
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82.670.000
4,9
35

GW
GW

14

GW
GW

4,5

GW/h
GW/h

6,5

GW/h
GW/h

2,0

3,0

4,0

3,1

Ordegroottes van de vraag naar flexibiliteit (exclusief congestiemanagement) zijn vergelijkbaar.

NL getallen per inwoner iets hoger, gemiddeld met factor 1,6.
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Vergelijking met IEA Energy Technology Perspectives (ETP) 2012 (2C)
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Vergelijking met IEA Energy Technology Perspectives (ETP) 2012 (2C)
17.020.000

Inwoners
Inwoners
Inwoners

Nederland
OECD Europe
Verhouding

Variabiliteit tekort
Balancing requirement scheduling 2°C
Variabiliteit tekort

Nederland Urgenda 2030
OECD EU 2050 (IEA ETP 2012)
Verhouding

610

Variabiliteit overschot
Balancing requirement scheduling 2°C
Variabiliteit overschot

Nederland Urgenda 2030
OECD EU 2050 (IEA ETP 2012)
Verhouding

610

Balanshandhaving overschot (IDM & BM, eigen schatting) Nederland Urgenda 2030
OECD EU 2050 (IEA ETP 2012)
Balancing requirement load following & regulation 2C
Verhouding
Balanshandhaving tekort
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Balanshandhaving overschot (IDM & BM, eigen schatting) Nederland Urgenda 2030
OECD EU 2050 (IEA ETP 2012)
Balancing requirement load following & regulation 2C
Verhouding
Balanshandhaving overschot
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500.000.000
29,4
35

GW
GW

14

GW
GW

5

GW
GW

5

GW
GW

17,4

43,6

22,0

22,0

Stel: DAM is gelijk aan “scheduling” en balanshandhaving is gelijk aan “load following” plus “regulation”:
• Ordegroottes van de vraag naar flexibiliteit (excl. congestiemanagement) zijn vergelijkbaar;
• Wel enkele aannames;
• Beperking: IEA noemt één getal voor vraag naar flex, niet in termen van overschot en/of tekort.
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Meer informatie
www.tki-urbanenergy.nl
info@tki-urbanenergy.nl
Projectencatalogus: onder “Publicaties” op website https://topsectorenergie.nl/urban-energy/publicaties.
Projecten app via App Store of Google Play Store (zoeken op “TKI Urban Energy”).
App functionaliteit ook via https://app.tki-urbanenergy.nl/projecten.
Eindrapporten van afgeronde projecten te benaderen via catalogus of app.

