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3. Sectoroverstijgende hoofdlijnen 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan enkele hoofdlijnen die belangrijk zijn voor het 
samenspel tussen sectoren. Centraal daarbij staat het samenspel tussen elektronen en 
(koolstof houdende) moleculen. Op dit moment zijn we voor elektronen en moleculen nog 
sterk afhankelijk van aardgas en aardolie. Richting 2050 zal deze fossiele koolstofbron worden 
vervangen door elektronen uit zon en wind en door koolstofmoleculen van organische 
oorsprong. Tegen die achtergrond is aan de sectortafels gesproken over waterstof en 
biomassa. Voor de uitwerking van deze onderwerpen is de onderlinge afhankelijkheid tussen 
sectoren zo groot, dat zij feitelijk voor een gezamenlijke opgave staan. 
 
3.1 Elektrificatie 

Voor de industrie, de gebouwde omgeving en de mobiliteitssector biedt elektrificatie 
mogelijkheden voor vergaande emissiereductie, als de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. 
Dit vraagt om forse investeringen in de elektriciteitssector. Deze investeringen kunnen enkel 
plaatsvinden bij voldoende zekerheid. Timing en volume zijn daarbij essentieel: vraag en 
aanbod zullen zich gelijktijdig moeten ontwikkelen, binnen de context van de 
marktontwikkelingen in de landen om ons heen. De ambities van de elektriciteitssector zijn 
afhankelijk van de  vraag die voortkomt uit andere sectortafels.  Pas na de doorrekening van 
PBL kan er meer duidelijkheid zijn over de daadwerkelijke investeringsopgave. 
 
Met een groeiend aandeel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zal het aanbod in toenemende 
mate een weer- en seizoenpatroon gaan volgen. De verwachting is dat in 2030 rond 70 
procent van de elektriciteitsproductie afhankelijk is van het weer. Er zullen momenten zijn 
van hoeveelheden hernieuwbare energie die voor meer dan 100 procent in de vraag kan 
voorzien en er zullen momenten zijn dat de vraag vrijwel volledig gedekt moet worden door 
andere bronnen dan weersafhankelijk hernieuwbaar vermogen, vanwege ongunstige 
weersomstandigheden. De vraag naar flexibiliteit zal fors stijgen en het is van belang om 
voldoende flexibiliteitsopties tijdig van de grond te krijgen. 
 
Aan de sectortafel Elektriciteit is gesproken over flexibiliteit binnen het elektriciteitssysteem, 
in de vorm van opslag, interconnectie met het buitenland, regulerend vermogen en 
vraagsturing. In aanvulling daarop biedt de omzetting van elektriciteit naar gas (en vice 
versa) extra mogelijkheden om een (over)aanbod van de ene energiedrager te koppelen aan 
schaarste van de ander. En ook koppeling van het elektriciteitssysteem aan warmtenetwerken 
biedt extra mogelijkheden voor het nuttig gebruiken van een tijdelijk overproductie aan 
hernieuwbare energie. 
  
Bij de nadere uitwerking van voorstellen voor hoofdlijnen verdient de integratie tussen 
elektriciteit, gas en warmte de aandacht. 
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