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Gastransportnet in  
Nederland en  
Noord-Duitsland 

Volume                           ~125 mrd m3 aardgas p/j 

Lengte leidingnet          ~15.500 km 

Compressorstations     22 

Mengstations                 19 

Meet- en regelstations  93 

Gasontvangstations      1.300 

Exportstations       14 

LNG opslag (incl peakshaver)        2 

Stikstofinstallatie        2 

Ondergr. gasopslagfaciliteit           1 

Ondergr. Stikstofopslagfaciliteit    1 
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Nederland verbruikt ongeveer 2100* PJ finale 
energie en 3000 PJ primaire energie 
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*dat is circa 90 kWh per persoon per dag 

Hoeveel is een PetaJoule? 
 
http://www.energiepodiu
m.nl/opinie/item/mik-bij-
jacht-op-co2-
megatonnen-ook-op-
petajoules 
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Onze gemiddelde energierekening 

3000kWh elektriciteit, 1400 m3 gas 
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Productie, opslag en netwerken 
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Enquête Rijksoverheid 
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Nederland heeft thans 6.5% hernieuwbare energie 
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Het aandeel hernieuwbaar in 
elektriciteit is circa 16% 
 
Toename van zon, wind en 
biomassa leidt tot circa 60% 
hernieuwbare elektriciteit in 
2030 
 
In 2023 zitten we op circa 
16% hernieuwbaar 
 
Totaal aandeel hernieuwbare 
energie in 2030 25-30% 
(bron: Gasunie Verkenning) 
 
 
  

1,5% 
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5% totaal 
hernieuwbaar 
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www.energieopwek.nl 

We werken aan uitbreiding met andere vormen hernieuwbare energie 



Paris Agreement 2015, EU-targets, The Netherlands 
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The NDC of the EU is: -40% CO2-emissions in 2030 compared with 1990; and 32% renewables 4 

5 



Nederlands kabinet wil -49% (of -55%) CO2 reductie in 2030 
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Let wel: tot nu toe -13% CO2 reductie, 

met name bij de overige bronnen. 



PBL: Verkenning van klimaatdoelen (oktober 2017) 
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+Zon: 74 GW    (25 x nu) 



Waar spreken we over: wat willen we allemaal (niet)? 
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Onze Nederlandse CO2 voetafdruk 
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www.en-tran-ce.org/newsletter-renewable-energy-in-the-netherlands/  



De sectortafels en het Klimaatberaad  

 Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels 

 

 Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom 

 Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof 

 Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen 

 Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik 

 Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel 
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• Elke tafel heeft een opdracht meegekregen, om een aantal Mton CO2 te 
besparen (voor 2030) 
 

• Diverse tafels hebben sub-tafels, studiegroepen, etc.. 
• Bij elkaar nemen ruim 100 organisaties deel 

 
• Half juli moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen 



Waar wordt zoal over gesproken? 

 Elektriciteitssector (20.2 Mton) 
 Verplicht: stoppen met kolen 
 Wind, zon, waterstof 

 
 Gebouwde omgeving (3.4 Mton) 

 30.000 - 50.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrije-ready asan einde 
kabinetsperiode 

 Warmtenetten, all-electric, hybride vormen, …. 
 

 Mobiliteit (5.9 – 7.3 Mton) 
 Elektrische auto’s, andere brandstoffen 

 
 Landbouwsector (3.5 Mton) 

 Energiebesparing, gebruik grond 
 

 Industrie (14.3 Mton) 
 CO2-opslag, elektrificatie 
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www.klimaatakkoord.nl 



Klimaattafels vervolgproces 

 Doorrekening door Plan Bureau Leefomgeving (PBL) 

 

 Najaar: onderhandelingen over een definitief akkoord 

 

 Kabinet neemt besluit, bepaalt lastenverdeling 

 

 Klimaatakkoord als input voor de NDC’s -> EU -> Paris 

 

 Gepland vanaf 2019: de uitvoering 

 

(tot 2020/2023 hebben we het Energieakkoord) 
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Technisch potentieel en nationale kosten CO2-maatregelen in 2020 

wind op 
zee 

kolen naar gas 

vergaande 
energiebesparing 
thuis en kantoren 

zon 

geothermie 

CCS 

warmtenetten 

kern? 

Bron: Rijksoverheid, IBO, ECN, PBL, 2016 
wind op land 

na 2030: energie-eilanden 
+ H2 

Let op: deze curves zijn gebaseerd op kostenverwachtingen ! 
 
Les: je kunt de (nationale) kosten per ton vermeden CO2 uitrekenen 
 



We staan nog maar aan het begin van de transitie 
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De warmtevraag heeft een bijzondere structuur 

De warmtevraag per dag (‘capaciteit’) is sterk afhankelijk van 
de effectieve temperatuur. Planning voor koude dagen 

De warmtevraag per jaar (‘volume’) schaalt met het 
aantal graaddagen.  Er zijn grote afwijkingen met het 
gemiddelde. Fat tail?. Planning voor koude winters 

Ervaring (uit de gaswereld) is dat concurrerende marktpartijen niet in staat zijn rekening te houden met bijzondere 

omstandigheden; vandaar de pieklevering door GTS en ‘strategische’ opslagen (Duitsland, Frankrijk, Italië, ..) 
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Gas-infra is veel goedkoper dan E-infra (1/2)  
Gastransport (en distributie) is 10-20x goedkoper  

Vergelijking Km Capaciteit Kosten kosten/GW/100 km 

Beverwijk-Wijngaarden 90 25 GW €300 mln €13/GW/100 km 

Randstad Noordring & 
Zuidring 

81 2.6 GW €700 mln €330/GW/100 km 

I. Een gasleiding is qua capaciteit gelijk aan 10 elektriciteitsleidingen/tracés 
II. Ontwikkeling inclusief constructie, van een gasleiding gaat gemakkelijker en sneller  

• Volledig ondergronds, geen elektromagnetische straling 
III. Bestaande gasleidingen komen beschikbaar voor waterstof (snel en goedkoop) 

Een pijpleiding kan net zoveel energie in de vorm van 
waterstof transporteren, als in de vorm van Groningen gas 

Netwerkkosten doen er toe. De distributiekosten (kW) voor E zijn voor 
huishoudens (ex tax) hoger dan voor elektriciteit (kWh) 
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Gas-infra is veel goedkoper dan E-infra 
Gasopslagkosten zijn 1000-2000x lager 

Tesla’s giant battery Energy Stock 

Volume       129 MWh 

 Investering 400 €/kWh* 

 Levensduur   15 jaar 

 
 

 

 

Volume       3.000.000 MWh 

 Investering  0,2 €/kWh 

 Levensduur  50 jaar 
 

*Bron: Bloomberg 

Momenteel hebben we circa 20% van onze jaarlijkse energiebehoefte aan (strategische) 
opslag. Dat is ca. 7 MWh per persoon. Hoeveel zal dat in 2050 zijn? 

 

Opslag van waterstof in cavernes vergt driemaal zoveel 
ruimte als de opslag van aardgas,  

Om 1.000.000 MWh in dergelijke ‘Giant Batteries’ op 
te slaan is een oppervlak van 78 km2 nodig. 
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Bij (holle) infrastructuur op basis van moleculen zijn enorme 
schaalvoordelen te behalen   (N^0.6) 
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Een schaalfactor 0.6 impliceert 
dat de kosten per eenheid met 
25% dalen bij dubbele 
capaciteit… 
 
… en een kostendaling met 60% 
bij tienvoudige capaciteit. 



Effecten van grote schaalvoordelen op markten 

 Grote spelers kunnen veel goedkoper werken dan kleine spelers 

 

 De markt tendeert naar een oligopolie of zelfs een monopolie 
 Oligopolie met kleine niche spelers 

 

 In principe twee economische modellen: 
1. We maken er een echt monopolie van op basis van wettelijke taak en met regulering 

2. We handhaven het oligopolie, maar zorgen ervoor dat middelgrote en kleine spelers ook 
van schaalvoordelen kunnen profiteren 
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Voorbeelden van natuurlijk monopolie: wettelijke taken met 
regulering 
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Zuid-Holland, met 
capaciteit: 25 GW 

Zebra pijpleiding: 
concurreren  

mag wel 

Onbekend, met 
capaciteit 1-2 GW 



Scherm_27 

Norg: Shell en ExxonMobil Bergermeer: Gazprom & Statoil 

Epe: Innogy/Essent 

Voorbeeld natuurlijk oligopolie: gasopslag 



Voorbeeld van grootschalig met derden-toegang: 
gasopslag Energy Stock van Gasunie 
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Veel kleine klanten 

Energy Stock: investering €1 miljard, 3000 GWh 
 
 
= 200 miljoen Tesla Power Walls 
(200 miljoen x €4500 = €900 miljard) 



Groningen (en Haren) energieneutraal 2035 
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• Veel steden en dorpen hebben 
ambities voor 2025, 2030 of 2035  

• Zonder ambities kom je nergens 
• Ambities moeten wel enigszins 

haalbaar zijn 
• In 2016 had Groningen 5.6% 

hernieuwbare energie 
 



Groningen en Haren van gas los – hoe regelen we dat? 
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Opties: 
• Warmtenetten 
• Groen gas 
• Elektriciteit met 

warmtepompen 
• Waterstof 
• Hybride 
• Houtkachels? 
 
 
• Wie gaat bepalen wie 

wat krijgt? 
• Wie gaat wat betalen? 
• Heeft u voorkeur? 
• Wilt u inspraak? 

 
 

 



Groningen en Haren van gas los (2/2) 
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Ook winkels, scholen, kantoren, 
kerken, zwembaden, spothallen, 
MBK-ers, …. 
 
Deze diverse ‘sector’ gebruikt 
ongeveer evenveel gas als de 
woningen 
 

 
Een ingenieur kan alles 
• Kosten 
• Kostenverdeling 
• Materialen 
• Menskracht 
 



Er is hoop: de kosten voor zon- & windenergie dalen razendsnel 
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Even een sommetje … 

 Een vat olie kost nu $80 

 Dat is 50 $ct/liter = 11 kWh 

 Een kWh olie kost dus circa 4 €ct/kWh   -    zonne-energie kost nu 2.2 €ct/kWh 

 Het kan voor het M.O. dus nu al uit naast een olie-gestookte centrale een compleet 
zonnepark te bouwen! 
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Ter vergelijking: de gasprijs is circa 2 €ct/kWh (ex CO2), de kolenprijs is circa 1.3 €ct/kWh 

Zonne-energie in Duitsland, via tenders begin dit jaar, kost circa 4 €ct/kWh 



Voor waterstof-elektrolyse worden door deskundigen 
vergelijkbare leercurves verwacht 
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Nu wordt waterstof van 
aardgas gemaakt. 
Rendement circa 70%. 
 
Na 2025 goedkoper uit 
wind en/of zonne-energie? 
 
Vervolgens H2 ook 
goedkoper dan aardgas 
met/zonder CCS? 
 
Nieuwe toekomst voor de 
Gasunie infra? 



Ook de IEA geeft aan dat waterstof eraan komt 
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Wind op zee 2018 

Solar desert 2018 



Conclusie – de energietransitie 

 We hebben een geweldige opgave voor ons 

 

 We staan nog maar aan het begin 

 

 Hernieuwbaar daalt fors in prijs/kosten 

 

 Dit opent perspectief op een betaalbare transitie naar 
schone energie  
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Gasunie Verkenning 2050: Wanneer gaan we 
van het aardgas af? 
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Eenvoudig te downloaden via Google: Gasunie Verkenning 2050 

Scherm_37 



Gasunie Verkenning 2050: ontwikkeling CO2, elektrificatie 
en hernieuwbaar 
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-39- 

Vragen? 


