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Energie infrastructuur (deze lezing)



Verband tussen benutting, kosten en marktprijzen

Bij lage prijselasticiteit zoals elektriciteit, aardgas, olie, staal, koper, ….

‘ Optimum’



Wat kost gasinfrastructuur nu?
Gereguleerde omzet netbeheerders (jaarverslagen)

• Landelijke netwerk GTS: €900 miljoen

• Inclusief kwaliteitsconversie, inclusief transit

• Distributienetwerk Liander, Stedin en Enexis : €1200 miljoen

• Inclusief meten

• Ter vergelijking: 40 miljard m3 aardgas kost circa €8 miljard

• Circa 20 miljard m3 via de distributienetten

• Circa 100 miljard m3 via HTL

• Bij gas moet worden betaald voor ENTRY en zijn er cross border tarieven

➢ Totale landelijk transportkosten: circa 7% van de gasprijs (schatting)

➢ Distributie: circa 30% van de gasprijs

NB: Gebouwde omgeving gebruikt 2/3 van de NL-capaciteit, bij 1/3 van de gasvraag

• Industrie: landelijk transport 3-4% procent van de (kale) gasprijs

• Bij distributie, afhankelijk van de bedrijfstijd, 5-20%

Bij gas vormen de infrakosten een relatief beperkt deel van de energierekening

Let op: hierdoor zit een deel van kosten van de  
infrastructuur ‘verstopt’ in de TTF commodityprijs



1. Geen/nauwelijks uitbreidingsinvesteringen GTS

2. Beperkte vervangingsinvesteringen / afschrijvingen

3. Gas (capaciteit) blijft nog lange tijd belangrijk, daalt wel (export)

4. Activiteiten ‘Groningen naar nul’: €700 miljoen

5. Eventueel: ombouw naar waterstof – veelal bestaande leidingen

6. Distributie: vervanging van oude (‘asbestcement’) gasleidingen

Ombouw naar warmtenetwerken en all-electric

7. Ontwikkeling gasprijzen, thans circa 20 €ct/m3   (toekomst?)

➢ Bij gas gaat de infrastructuur NIET uw factuur gaan bepalen

Ontwikkelingen (gas)



2. Wat kost elektriciteitsinfrastructuur nu?

Gereguleerde omzet netbeheerders (jaarverslagen):

• Landelijke netwerk TenneT: €1000 miljoen

• Inclusief beetje transit

• Distributienetwerk Liander, Stedin en Enexis : €2700 miljoen

• Inclusief meten

• Ter vergelijking: 120 TWh elektriciteit kost circa €6 miljard (excl. belastingen)

• Inclusief circa 20 TWh decentraal

• NB: Bij elektriciteit wordt alleen betaald voor exit (grenscapaciteit via allocatie)

➢ Landelijk transport (100 TWh): infra gemiddeld 20% van de elektriciteitskosten

➢ Distributie (85 TWh): infra gemiddeld 65% van de elektriciteitskosten

• Een gemiddeld huishouden (3000 kWh, zonder panelen) betaalt meer voor distributie dan voor 

commodity bij elektriciteit

➢ Bij elektriciteit vormen infrakosten een belangrijk deel van de energierekening



Achtergrond: Transport van energie via buizen is veel goedkoper dan via kabels

Vergelijking Km Capaciteit Kosten kosten/GW/100 km

Beverwijk-Wijngaarden 90 25 GW €300 mln €13

Randstad Noordring & 
Zuidring

81 2,6 GW €700 mln €330

Bijvoorbeeld:

Ook offshore: Britned versus BBL

Ook distributie: zie uw energierekening thuis ..

Vanwege andere verhouding kosten infra/commodity ligt optimaal punt op curve bij gas elders dan bij elektriciteit



Ontwikkelingen voor de toekomst (elektriciteit)

• De marktprijs van elektriciteit gaat mogelijk dalen

• Behalve in perioden van schaarste

• Zie België  (voorbeeld ‘85%-regel’)

• Belangrijk signaal: investeringsklimaat voor 

gascentrales

• Richting 2030: 75% hernieuwbaar en 3% 

kernenergie

• Dan in 2030 circa 30 TWh E-productie met 

gas, bij 20 GW gascapaciteit = gemiddeld 

(slechts) 1500 uur bedrijfstijd

• Aanpassingen regelgeving aangepast?

• Investeringskosten voor solarPV (100 €/MWh), wind op land 

(70 €/MWh) en offshore wind (45 €/MWh) blijven dalen

• Wind en zon hebben geen marginale kosten en produceren 

onafhankelijk van de vraag

• Afschakelen door Netbeheerders?



2030

▪ 15 GW zon
▪ 8 GW WoL
▪ 11 GW WoZ

2018

▪ 3,5 GW zon
▪ 3,5 GW WoL
▪ 1 GW WoZ

Aanname: ceteris paribus



Ontwikkelingen voor de toekomst (elektriciteit)

• Investeringen in de E-netwerken zullen (fors) toenemen

• TenneT gaat in NL/DU in 10 jaar €28 miljard investeren

• 4 jaar geleden was dat nog €16 miljard.

• Assetbase TenneT NL is €6 miljard; 

• Investeringen in 10 jaar in NL: €6 miljard

• Deels offshore (via ODE) en deels onshore (tarieven)

• Regionale netwerkbedrijven staan voor grote taak en 

melden knelpunten: personeel en financieel

• Bij toenemende hoeveelheden wind en zon wordt 

netbalancering kritischer

• Plaatsing van accu’s in beginstadium

• Wie gaat deze infra straks betalen?

Deze batterij heeft een bedrijfstijd van circa 1 uur

Het Amalia windpark heeft een capaciteit van 120 MW

Zie ook mijn column op Energiepodium.nl: “Superlatieven tekort 

voor Ontwikkelingen in Energieopslag”



Ontwikkeling elektriciteitsinfrastructuur – draagvlak en kosten

De Suedlink kost circa €15 miljard en is niet erg geliefd. Gevolg is (onder andere) 

dat de bouw van een dergelijke leiding een zeer lange doorlooptijd vergt. 

Netbeheerders betalen daarom nu hoge redispatch kosten (gereed 2025?)



Kan het goedkoper en prettiger? Optimaliseren via systeemintegratie?

• Idee: combineer functionaliteit elektriciteit- en 
gasinfrastructuur (energietransport en -opslag

• Koppelingen nodig via Gas-to-Power (deels aanwezig)
& Power-to-Gas  + vraag- en aanbod sturing

• Optimalisatie vereist gecombineerde (E+G) planning en van 
nationale/internationale infrastructuur

• Toekomstscenario’s worden reeds afgestemd (TNO)

• Verkennende studie Gasunie en TenneT: Energie-infrastructuur 
outlook voor  NL en DU in 2050 (en 2030)

• Aanpassingen regelgeving nodig



Conclusie: gas en elektriciteit

Vragen?


