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14 Elektriciteit 

14.1 Inleiding 

De elektriciteitssector staat voor de ambitieuze opgave om de transitie te maken van een 
fossiel-gedomineerd systeem naar een CO2 neutraal elektriciteitssysteem in 2050, waarbij 
2030 een belangrijk tussenjaar is. In 2030 moeten richting 2050 significante stappen ge-
maakt zijn, en de tussendoelstelling van 20,2 Mton emissiereductie ten opzichte van 1990 
gehaald zijn. De Sectortafel Elektriciteit (hierna: SE) heeft verschillende voorstellen voor 
hoofdlijnen gedefinieerd als belangrijke stap richting een akkoord om de transitie in de elek-
triciteitssector te borgen. Samengevat komt dit op het volgende neer: 
• Verdere uitrol van CO2 neutrale elektriciteitsproductie, met een focus op: 

o Wind op Zee (en aandacht voor meervoudig ruimtegebruik en ecologische aspec-
ten). 

o Hernieuwbaar op land; Zon PV, Wind op Land, en biomassa (en aandacht voor 
ruimtegebruik zon PV en Wind op Land, en beschikbaarheid van biomassa en de 
duurzaamheidscriteria). 

• Het zorgen voor een betrouwbaar elektriciteitssysteem en het tijdig klaar maken van de 
netwerkinfrastructuur. 

• Het aansluiten van de stimulering van vraagontwikkeling (elektrificatie) en de uitrol van 
hernieuwbare elektriciteitsproductie, in combinatie met flexibilisering van de vraag. 

• Reduceren van de kosten van de energietransitie; ‘de kosten van de transitie worden zo 
laag mogelijk gehouden door elke kans op verdere kostenreductie te benutten’. 

• Het marktmodel moet in een Europese context 1) voldoende prijsniveau en prijsprikkels 
bieden om investeringen in flexibiliteitsopties, hernieuwbaar en CO2-vrij vermogen op 
peil te houden, 2) structureel extreem weer op kunnen vangen, 3) gelijk speelveld bie-
den. Beprijzing van CO2 is in deze context een belangrijk aandachtspunt, waarbij in het 
voorstel van de SE vier varianten van een nationale CO2 bodemprijs zijn opgesteld. Het 
uitgangspunt hierbij is dat Het Rijk zich maximaal zal inzetten voor additionele CO2-
beprijzing in internationaal verband, dan wel in een kopgroep van landen.  

 
De uitwerking van beleidsinstrumenten in het VHKA van de tafel elektriciteit is vooralsnog 
onvoldoende concreet om door te kunnen worden gerekend. Daarom leggen we hier de focus 
op berekeningen van het streefbeeld, waarbij we ook de ambities ten aanzien van additionele 
elektrificatie van de andere tafels hebben meegenomen. De analyses laten zien dat de ambi-
ties voor emissiereductie van de SE in principe haalbaar zijn met het streefbeeld. Dit is ech-
ter wel inherent onzeker, omdat emissies van de Nederlandse elektriciteitssector sterk 
afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt en van het 
beleid in onze buurlanden. 
 
Over de realisatie van het streefbeeld kan nu nog weinig worden gezegd, omdat de uitwer-
king van het beleidsinstrumentarium in het VHKA nog onvoldoende is. Zo is het realiseren 
van de beoogde hernieuwbare elektriciteitsproductie onzeker. Voorgesteld is om de SDE+-
regeling na 2025 niet meer open te stellen voor elektriciteitsproductie uit zon en wind, en er 
is nog geen duidelijkheid over vervangende beleidsinstrumenten. De SE streeft naar een kos-
tendaling zodanig dat in 2030 de kasuitgaven voor hernieuwbare elektriciteitsproductie 200 
miljoen euro bedragen, maar het is niet zeker dat de omvang van de subsidie daarmee vol-
doende is om de benodigde investeringen in hernieuwbare capaciteit te realiseren. Dit zal 
mede afhangen van de ontwikkelingen van de elektriciteitsprijzen en van de kostendalingen 
voor de investeringen in hernieuwbaar. 
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De beschikbaarheid van flexibiliteit uit regelbaar vermogen en andere flexibiliteitsopties is 
van groot belang om het elektriciteitssysteem in balans te houden. Terecht stelt de elektrici-
teitstafel dan ook dat er in het najaar nader moet worden bekeken hoe de beschikbaarheid 
van voldoende flexibiliteit kan worden geregeld. 
 
Om de toename van de productie van elektriciteit uit zon en wind en van het elektriciteits-
verbruik voor warmtepompen en elektrisch vervoer te kunnen verwerken is uitbreiding en 
verzwaring van de elektriciteitsnetwerken noodzakelijk. Dergelijke infrastructuurprojecten 
kennen een lange doorlooptijd. Daarom zal in het klimaatakkoord moeten worden aangege-
ven hoe de investeringen in netwerken gerealiseerd gaan worden. 
 
In paragraaf 14.2 beschrijven we het streefbeeld en de resultaten van de analyse daarvan. 
Paragraaf 14.3 gaat in op de mate waarin het streefbeeld voor 2030 past bij verdergaande 
emissiereducties richting 2050. Instrumentatie komt in paragraaf 14.4 aan de orde.  

14.2 Streefbeeld 

14.2.1 Introductie 
De Sectortafel Elektriciteit (SE) heeft concrete streefbeelden geformuleerd voor de hernieuw-
bare elektriciteitsproductie in 2030 (p.18 in de Bijdrage van de Sectortafel Elektriciteit aan 
het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, hier verder Bijdrage SE genoemd). De 
omvang van deze productie is afhankelijk gesteld van de omvang van de elektrificatie, wat 
afhangt van de extra elektriciteitsvraag zoals bepaald in de streefbeelden van de andere ta-
fels. Naarmate er meer vraag naar elektriciteit komt, is er meer ruimte voor hernieuwbare 
elektriciteitsproductie. 
 
Naast de streefbeelden voor de hernieuwbare elektriciteitsproductie gaat de bijdrage van de 
SE ook in op een scala aan onderwerpen zoals waterstof, de ruimtelijke opgave, de opgave 
voor het elektriciteitssysteem en de netwerken, innovatie, participatie, bestuurlijke afspra-
ken, arbeidsmarkt, de internationale omgeving en maatregelen, instrumenten en kosten. In 
de analyse van het streefbeeld beperken we ons tot de ambities die voldoende concreet zijn 
om door te kunnen rekenen. Deze ambities betreffen: 
• Hernieuwbare elektriciteitsproductie van 110 TWh uitgaande van 38 TWh additionele 

elektrificatie. In de Bijdrage SE wordt geen uitsplitsing gegeven per technologie. Voor de 
berekeningen is er een toedeling gemaakt op basis van technische aanwijzingen van het 
secretariaat van het klimaatberaad (zie tabel 14.2). 

• Additionele elektrificatie van overige tafels: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en 
landgebruik en mobiliteit (zie tabel 14.1). 

• Verbod op de toepassing van kolen voor de productie van elektriciteit in 2030. Hoewel dit 
geen onderdeel is van het VHKA mag de emissiereductie wel mee worden geteld. 

• Invoering van een nationale CO2 bodemprijs. Hoewel de SE vier varianten heeft gedefini-
eerd analyseren we, omwille van de beperkt beschikbare tijd, twee varianten: een vari-
ant met een nationale CO2 bodemprijs in lijn met het Regeerakkoord (Variant A)22 en een 
variant zonder nationale CO2 bodemprijs (Variant C). In de Bijdrage SE wordt er voorals-
nog geen keuze gemaakt tussen de varianten.  

 
Daarnaast wordt in de Bijdrage SE (p.18) genoemd dat voor de flexibilisering van het sys-
teem er 15-40 TWh aan CO2-vrij regelbaar vermogen geleverd moet kunnen worden in 2030. 

                                                
22 In Variant A wordt uitgegaan van een nationale CO2 bodemprijs van 18 euro/ton in 2020 en 43 euro/ton in 
2030.  
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Het is niet duidelijk welke technologieën hier precies beoogd worden om dit vermogen te le-
veren, waardoor het niet is meegenomen in de analyses. Wel worden biomassa en (groene) 
waterstof als opties genoemd (p.25), maar de discussie rond de beschikbaarheid en betaal-
baarheid van biomassa blijft hierbij buiten beschouwing (zie paragraaf 8.2). Uit de Bijdrage 
SE wordt niet duidelijk wanneer a) het regelbaar vermogen CO2-vrij moet zijn (op p.18 wordt 
2030 genoemd, terwijl op p.8 wordt genoemd dat het regelbaar vermogen na 2030 in toene-
mende mate CO2-vrij moet zijn), en b) of het afschakelen van de elektriciteitsproductie uit 
wind en zon ook meetelt als CO2-vrij regelbaar vermogen (op p.8 wordt verwezen naar niet 
weersafhankelijk vermogen, terwijl op p.25 het afschakelen van de productie van wind en 
zon (in het uiterste geval) wel als optie wordt genoemd). Ten slotte, wanneer fossiele eenhe-
den met CCS als CO2-vrij regelbaar vermogen worden ingezet (bijvoorbeeld gascentrales) 
behoeft het effect van de toepassing van CCS op de flexibiliteit van centrales aandacht om-
dat het additionele beperkingen in het opereren van eenheden kan betekenen (zie bijvoor-
beeld IEAGHG, 2012). 
 
Naast een kort overzicht van de ontwikkeling van productie en handel gaan we hier met 
name in op de uitkomsten van de analyses die in deze rapportage centraal staan: de gevol-
gen voor de CO2-emissie en de nationale kosten. In een separaat uit te brengen achter-
gronddocument bespreken we uitgebreider de details van de analyses en de gevolgen voor 
het Nederlandse en Europese elektriciteitssysteem indien het streefbeeld gerealiseerd zou 
worden, zoals bijvoorbeeld prijzen, handel in elektriciteit, elektriciteitsproductie in Nederland 
en leveringszekerheid. 

14.2.2 Emissies en kosten 

Aanpak 
De emissies en de kosten van het streefbeeld zijn berekend met het Europese elektriciteits-
marktmodel COMPETES. Hierdoor wordt rekening gehouden met de gevolgen van de maatre-
gelen in het streefbeeld voor de import en export van elektriciteit en daarmee voor de 
emissies van de elektriciteitssector op het Nederlands grondgebied. Tegelijkertijd zijn er ook 
gevolgen voor de CO2-emissies van de elektriciteitsopwekking in andere landen, welke ook in 
kaart worden gebracht. 
 
Tabel 14.1 geeft de extra vraag per sector ten opzichte van het referentiescenario. Voor de 
extra vraag vanuit de landbouw, de gebouwde omgeving, en voor ongeveer 9 TWh van de 
additionele elektrificatie in de industrie is in de modelberekeningen uitgegaan van een ex-
ante vastgesteld vraag- en vraagprofiel. Voor de transportsector, waar de additionele elektri-
ficatie is gerelateerd aan de toename van het aantal elektrische voertuigen (EV’s), is de to-
tale elektriciteitsvraag een ex-ante aanname, maar berekent het model per dag een optimaal 
slim laadprofiel wat beschouwd kan worden als een optie voor vraagrespons. Voor de indu-
strie wordt er naast de ex-ante vastgestelde additionele vraag aangenomen dat 33,1 TWh 
aan warmtevraag potentieel kan worden ingevuld via hybride Power-to-Heat (P2H). Afhanke-
lijk van de marginale kosten van een gas boiler (referentietechnologie) en de elektriciteits-
prijs per uur, bepaald het model of er een elektrische boiler of een conventionele gas boiler 
wordt ingezet om te voorzien in de warmtevraag.23 Afhankelijk van de toepassing van hy-
bride P2H leidt de additionele elektrificatie tot een extra vraag van in totaal tussen de 19,4 
TWh en 52,5 TWh. Dit betreft een toename van 17 tot 47% ten opzichte van het referentie-
scenario, waarin de verwachte vraag 111 TWh is. 
 

                                                
23 Wanneer de elektriciteitsprijs het gehele jaar onder de marginale kosten van een gasboiler zou liggen, wordt 
het potentieel van 33,1 TWh in principe dus volledig benut (potentieel per uur is ingeschat op 33,1 TWh/8760 
uren).  
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Voor de analyses is aangenomen dat de benodigde investeringen voor P2H hebben plaatsge-
vonden, de afweging is vervolgens gebaseerd op de variabele kosten van beide warmte op-
ties (elektriciteit en gas). Of de investeringen rendabel zijn is verder niet onderzocht, de 
impliciete aanname is dat er ondersteuning is om een eventuele onrendabele top te dekken. 
Evenmin is er rekening gehouden met extra aansluitkosten voor de aanzienlijk hogere elek-
triciteitsvraag. 
 
Tabel 14.1 Additionele vraag elektriciteit streefbeeld in 2030 in TWh 

TWh Streefbeeld 
Gegeven vraag en 

vast vraagprofiel 
Gegeven vraag,  

flexibel profiel 
Variabele vraag,  

flexibel profiel 
Landbouw 3,8 - - 
Gebouwde omgeving 1,7 - - 
Industrie  8,8 - 0 tot 33,1 
Transport - 5,1 - 
Som 14,3 5,1 0 tot 33,1 

 
Tabel 14.2 laat het aanbod van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit uit zon en wind zien in 
het basispakket en het streefbeeld zoals bepaald in de Bijdrage SE. De hernieuwbare elektri-
citeitsproductie is afgestemd op deze additionele elektrificatie conform de bijdrage SE. Bo-
venop de vraag in het NEV 2017 zonder SDE+ (het referentiescenario) komt voor elke TWh 
additionele elektrificatie er een extra TWh hernieuwbaar bij. In de Bijdrage SE is hierbij in 
het basispakket uitgegaan van 12 TWh additionele elektrificatie, en voor het Basispakket 
49% plus extra elektrificatie (streefbeeld) is uitgegaan van 38 TWh additionele elektrificatie, 
wat dus kan afwijken van de resulterende totale additionele elektrificatie in de modelbereke-
ningen door optimale inzet van hybride P2H. In de Bijdrage SE wordt er geen uitsplitsing ge-
maakt per technologie, waardoor de onderverdeling na publicatie van de Bijdrage SE is 
gebaseerd op technische aanwijzingen van het secretariaat van het Klimaatberaad (zie bij-
lage 1). 
 
Tabel 14.2 Aanbod hernieuwbare elektriciteit basispakket en streefbeeld, in TWh 

TWh Basispakket sectortafel 
elektriciteit (bij 12 TWh ex-

tra vraag) 

Streefbeeld (bij 38 
TWh extra vraag) 

Wind op zee 49 62 
Wind op land 21 26 
Zon-PV24 14 18 
Overig hernieuwbaar PM 4 
Som 84 110 

 
De effecten van de extra vraag en het hernieuwbare aanbod in het streefbeeld voor de elek-
triciteitsopwekking in Nederland en daarmee voor de CO2-emissies hangen mede af van de 
aannames over brandstof- en CO2-prijzen en ontwikkeling van capaciteit en beleid buiten Ne-
derland. Om een indruk te geven van de mogelijke effecten van een veranderde wereld zijn 
er twee scenario’s geanalyseerd: 
• Klimaat Akkoord Streefbeeld-basisscenario (afgekort: KAS-basis): in het KAS-basis zijn 

de aannames voor het buitenland gelijk aan het achtergrondscenario in de NEV 2017. 

                                                
24 Het kabinet heeft besloten om vanaf 2020 de salderingsregeling om te vormen naar een terugleversubsidie. 
Het effect hiervan op het streefbeeld t.a.v. Zon PV is niet meegenomen in de Bijdrage SE. Wel wordt in de Bij-
drage SE genoemd dat dit van invloed kan zijn op de business-case van Zon PV en dus nader bekeken moet 
worden.  
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• Klimaat Akkoord Streefbeeld-alternatief scenario (afgekort: KAS-alternatief): een alter-
natief scenario waarin verondersteld is dat ook buiten Nederland verdergaand klimaatbe-
leid wordt gevoerd, en er wordt uitgegaan van meer recente inzichten ten aanzien van 
brandstof- en CO2 (EU ETS) prijzen. Verderop in deze paragraaf en in het achtergronddo-
cument zijn de details over de aannames in het scenario nader beschreven. 

 
De beleidsvoornemens uit het Regeerakkoord voor een verbod op kolen en invoering van een 
minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector in Nederland zijn meegenomen in de analyse 
van het streefbeeld. In de bijdrage SE worden voor de minimumprijs echter vier opties ge-
schetst (Variant A-D). Voor het KAS-basis scenario en het KAS-alternatief scenario rekenen 
we twee van deze varianten door (Variant A met een nationale CO2 bodemprijs, en Variant C 
zonder een nationale CO2 bodemprijs). 
  
Met de twee scenario’s en de twee varianten voor de CO2 minimumprijs komen we in totaal 
op vier verschillende analyses die zijn doorgerekend. De verschillen in uitkomsten voor de 
ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt en de emissies van de elektriciteitssector illustreren 
de gevoeligheid van de resultaten voor aannames over ontwikkelingen in het buitenland en 
over de brandstof- en CO2-prijzen. De gevonden resultaten kunnen echter niet beschouwd 
worden als bandbreedte omdat goed mogelijk is dat andere aannames tot beduidend andere 
resultaten leiden. Zo zal bijvoorbeeld ander beleid in omliggende EU-landen, gericht op het 
halen van de klimaatdoelstellingen uit het Parijs-akkoord, tot andere emissies en kosten in 
Nederland leiden dan in de hier geanalyseerde scenario’s. Bovendien heeft de wijze van in-
strumentering van het beleid in het buitenland ook zijn weerslag op de resultaten voor Ne-
derland; de introductie van een minimum CO2 prijs in het buitenland zou bijvoorbeeld ook tot 
hogere elektriciteitsprijzen in Nederland kunnen leiden dan wanneer de subsidies voor her-
nieuwbaar toenemen in het buitenland. Hogere elektriciteitsprijzen ten gevolge van veran-
derd beleid in het buitenland leiden dan bijvoorbeeld enerzijds tot hogere kosten voor 
elektrificatie, anderzijds vallen de kosten voor andere opties zoals hernieuwbare energie la-
ger uit (de onrendabele top is kleiner). 
 
In de analyses is uitgegaan van een ‘gemiddeld’ klimaatjaar voor temperaturen en de pro-
ductie van zon en wind, gebaseerd op het klimaat in 2015. Vanwege de tijd en beschikbaar-
heid van gegevens is er geen gevoeligheidsanalyse gedaan voor perioden met weinig 
elektriciteitsproductie uit zon en wind en een hoge vraag in grote delen van Europa25. Voor 
een goede inschatting van de leveringszekerheid en de benodigde capaciteit is een dergelijke 
analyse echter wel noodzakelijk. 

Scenario’s 
Naast het KAS-Basis scenario waar de aannames voor het buitenland niet zijn gewijzigd ten 
opzichte van het referentiescenario (NEV 2017), zijn ook de effecten berekend ten opzichte 
van een alternatief scenario (KAS-alternatief) waarin is aangenomen dat andere landen 
eveneens een verdergaand klimaatbeleid voeren26. Voor Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk zijn de aannames voor het aanbod van elektriciteit gebaseerd op scenario’s die in 
deze landen zijn ontwikkeld. Voor Duitsland is het C2030 scenario uit het Netzentwicklungs-
plan 2019-2030 van het Bundesnetzagentur gebruikt (BNetzA, 2018). De aannames voor 
Frankrijk zijn gebaseerd op het Ampère scenario uit de Bilan Prévisionnel van RTE (RTE, 
2018), en voor het Verenigd Koninkrijk is het Two Degrees scenario van National Grid ge-
bruikt (National Grid, 2018). Voor de andere landen in Europa is het aanbod van elektriciteit 
gebaseerd op het Green Revolution scenario van ENTSO-E (Visie 4), wat ten opzichte van het 
referentiescenario niet verschilt in het hernieuwbaar opgesteld vermogen, maar wel in het 

                                                
25 Ook wel een ‘elfstedentocht winter’ of ‘Dunkelflaute’ genoemd. 
26 Zoals al aangegeven zijn er nog tal van andere scenario’s denkbaar, zoals bijvoorbeeld een scenario waarin 
andere landen hun klimaatambities omlaag bijstellen. Hier is gekozen voor een alternatief scenario dat meer in 
lijn is met de Nedelandse ambities. 
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thermisch opgesteld vermogen (zoals gas en kolen). In het KAS-basis scenario is de elektri-
citeitsvraag in het buitenland gelijk aan het referentiescenario waar geen additionele vraag 
van elektrische voertuigen (EV) is meegenomen. In het KAS-alternatief scenario wordt wel 
uitgegaan van een additionele vraag, bovenop de vraag in het referentiescenario, die is ge-
baseerd op de prognose van het aantal EV’s in het Sustainable Transition scenario (ENTSO-E, 
2018)27. De uiteindelijke capaciteit waarmee is gerekend is, is voorafgaande aan de markt-
berekeningen, bepaald door de optimale investeringen en desinvesteringen te berekenen aan 
de hand van de investeringsmodule van het COMPETES-model.  
 
Figuur 14.1 geeft het opgesteld vermogen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
Het vermogen van wind en zon neemt in het alternatieve scenario toe in Frankrijk en vooral 
in Duitsland ten opzichte van het referentiescenario. Dit is niet het geval in het Verenigd Ko-
ninkrijk waar minder wind op zee wordt opgesteld. In Duitsland neemt bruinkool en steen-
kool sterk af, waar in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de kolencapaciteit volledig wordt 
uitgefaseerd. Nucleair neemt af in Frankrijk28, waar er in Duitsland met de Atomausstieg 
geen nucleaire elektriciteitsopwekking meer is in 2030. Het Verenigd koninkrijk laat juist een 
toename zien van de nucleaire opwekkingscapaciteit. 
 

 
 
In het KAS-alternatief scenario is ook uitgegaan van recentere marktontwikkelingen en nieu-
were inzichten in de brandstof- en CO2-prijzen (gebaseerd op het New Policies scenario van 
de World Energy Outlook 2017, IEA), zie tabel 14.3. 
  

                                                
27 Uitgaande van een gemiddeld verbruik per EV van 2500 kWh/jaar. 
28 Momenteel is er veel discussie omtrent het nucleair vermogen in Frankrijk doordat veel nucleaire eenheden 
binnen niet al te lange tijd aan het einde van de levensduur komen. Zo is bijvoorbeeld in het Watt scenario van 
RTE (2018) uitgegaan van een capaciteit van (maar) ongeveer 20 GW, i.p.v. ongeveer 50 GW in het Ampère 
scenario van RTE. Deze discussies zijn daarom tevens van belang voor de ontwikkelingen in de Nederlandse 
elektriciteitssector. 
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Tabel 14.3 Brandstof en CO2-prijzen in 2030 
 

KAS-basis/referentiescenario KAS-alternatief 
Gas (€/m3) 0,31 0,26 
Kolen (€/ton) 68 73 
CO2 (€/ton) 16,6 25,2 

 
De hogere kolen- en CO2-prijs en de lagere gasprijs zullen een positief effect hebben op de 
productie van gas ten opzichte van kolen. Wel is het zo dat de omvang van de productie uit 
kolen al beduidend lager zal zijn in het KAS-alternatief scenario door de sterke afname van 
het opgestelde vermogen in de EU. 
 
Voor verdere details en analyses van de twee scenario’s voor de ontwikkeling van de elektri-
citeitsmarkt in Europa verwijzen we naar het achtergronddocument. Daarin wordt nader in-
gegaan op de aannames, onderzoekaanpak en de uitkomsten van de analyse. In de volgende 
paragrafen laten we de uitkomsten zien voor de handel, productie en elektrificatie in Neder-
land en voor de CO2-emissies en de kosten van emissiereductie. 

Elektriciteitsmarkt 
De verschillende aannames in de scenario’s, al dan niet met een minimum CO2-prijs in Ne-
derland alleen, beïnvloeden de omvang van de productie en de handel in elektriciteit in Ne-
derland (figuur 14.2). 
 

 
 
In het NEV 2017 voorgenomen beleid scenario (VV) is Nederland in 2030 een grote expor-
teur van elektriciteit met 21 TWh. Nederland voorziet in dit scenario het buitenland dus in de 
elektriciteitsvraag, waardoor Nederlandse CO2-emissies hoger uitvallen dan wanneer deze 
export niet zou plaatsvinden. In het referentiescenario voor de analyse gepresenteerd in dit 
rapport (NEV 2017 voorgenomen beleid zonder continuering van de SDE+ na 2019), is Ne-
derland juist een grote importeur met 17 TWh, en vindt een deel van de emissies voor de 
productie van elektriciteit voor de Nederlandse vraag dus plaats over de grens. De KAS-
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scenario’s zitten daar tussenin. Het kolenverbod vermindert de conventionele opwekkingsca-
paciteit, maar zon en wind nemen fors toe.29 In het KAS-basis scenario importeert Nederland 
ca. 9 TWh, en 11 TWh met de minimum CO2-prijs. In het KAS-alternatief scenario is Neder-
land op jaarbasis een kleine exporteur (2 TWh) zonder de minimum CO2-prijs, terwijl er 
sprake is van beperkte import (ca. 2 TWh) met de minimum CO2-prijs. Wel is de omvang van 
de handel van uur tot uur in elektriciteit hoog. Zo is bijvoorbeeld de totale import in 2030 in 
het alternatieve scenario zonder minimum CO2-prijs 34 TWh, en de export komt uit op 36 
TWh wat een indicatie is van het belang van de uitwisseling van elektriciteit. De sterke toe-
name van de productie van zon en wind in Nederland en andere landen leidt tot afwisselend 
import en export, afhankelijk van de productie van zon en wind in verschillende landen. 
 
Het aandeel zon en wind in de productie in Nederland is hoog, tussen de 75% en 80% in de 
KAS-scenario’s. Ter vergelijking, in het voorgenomen beleidsscenario uit de NEV2017 is dit 
aandeel 63%. De elektriciteitsproductie op basis van gas ligt tussen de 14 en 19 TWh, en is 
het hoogst in het alternatieve scenario zonder minimumprijs voor CO2. Invoering van de mi-
nimumprijs vermindert de gasproductie met ca 4 TWh in het KAS-alternatief scenario. 
 
Prijzen in Nederland liggen in het KAS-alternatief scenario hoger, ruim 49 euro/MWh tegen 
47 euro/MWh in het KAS-basis scenario (met een CO2 bodemprijs). Het verschil tussen de 
scenario’s is niet significant omdat het prijsverhogende effect van met name de hogere EU 
ETS CO2 prijs deels teniet wordt gedaan door hogere productie van zon en wind in het bui-
tenland. Anders gezegd, een hogere EU ETS CO2-prijs heeft geen significant prijseffect, om-
dat het gepaard gaat met een sterke toename van de elektriciteitsproductie uit zon en wind. 
Daarnaast is het effect van de minimum CO2-prijs in Nederland beperkt en komt uit op onge-
veer -0,5 euro/MWh in het KAS-basis scenario omdat er goedkopere elektriciteit uit omlig-
gende landen geïmporteerd kan worden. In het KAS-alternatief scenario is het effect nog 
lager (-0,3 euro/MWh) vanwege de hogere CO2 prijs in het ETS waardoor de relatieve ver-
schillen in productiekosten met het buitenland kleiner zijn.  
 
Ten aanzien van hybride P2H in Nederland is vanwege de hogere elektriciteitsprijs in het 
KAS-alternatief scenario, ondanks iets lagere gasprijzen, de inzet van elektrische boilers (hy-
bride P2H) voor de warmtevraag in de industrie beduidend lager; wat resulteert in een vraag 
naar elektriciteit van ongeveer 8 TWh tegen bijna 17 TWh in het KAS-basis scenario. Zowel 
in het KAS-basis scenario als in het KAS-alternatief scenario zijn de verschillen tussen het 
scenario met of zonder een CO2 bodemprijs minimaal. 
 
Tot slot, hier zijn slechts twee verschillende scenario’s beschouwd. Deze scenario’s zijn niet 
bedoeld om het volledige spectrum van toekomstige ontwikkelingen te dekken, ze schetsen 
slechts twee mogelijke routes voor de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt. An-
dere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een Europees-brede inzet op het halen van de doel-
stellingen uit het klimaatakkoord van Parijs, zullen tot andere uitkomsten leiden die buiten 
de hier gepresenteerde range van resultaten zullen liggen. Daarmee zullen ook de emissies 
en de kosten van emissiereductie afwijken van de emissies en kosten die in de volgende pa-
ragrafen worden gepresenteerd. 

Emissies 
De analyses van het VHKA zijn beperkter dan een integrale doorrekening zoals voor de Nati-
onale Energieverkenning. Daardoor is het inzicht in de CO2-emissies van de elektriciteitssec-
tor die onder de tafel elektriciteit vallen minder gedetailleerd. Wel kan voor de verschillende 
scenario’s op basis van de productie in Nederland een schatting worden gegeven van de CO2-

                                                
29 De kolencentrales zouden na uitfaseren van kolen volledig over kunnen gaan op de inzet van biomassa in de 
elektriciteitsopwekking; dat is in deze analyse niet meegenomen. De vraag is of dit zonder stimulering een aan-
trekkelijke optie is voor marktpartijen. 
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emissies voor de verschillende scenario’s. Tabel 14.4 laat deze schatting zien, waarbij ook de 
emissies in het referentiescenario zijn weergegeven. De waarde voor Laag en Hoog is geba-
seerd op verschillende aannames over de emissies van de elektriciteitscentrales in Velsen en 
IJmuiden die hoogovengas en cokesovengas verbranden. In Hoog is de aanname 9 Mton CO2 
in 2030 (gelijk aan het referentiescenario), de aanname in Laag is 6 Mton CO2.30 
 
Tabel 14.4 CO2-emissies elektriciteitssector streefbeeld 2030 in Mton  

Scenario Laag Hoog 
KA-basis scenario, geen minimum CO2-prijs 12 15 
KAS-basis scenario, minimum CO2-prijs 11 14 
KAS-alternatief, geen minimum CO2-prijs 12 15 
KAS-alternatief, minimum CO2-prijs 11 14 
Referentiescenario (NEV2017, zonder SDE+) 28 31 

 
Voor de elektriciteitssector is als ambitie door de minister van EZK een doelstelling van een 
maximale CO2-emissie van 12,4 Mton genoemd na uitvoering van het klimaatakkoord. De 
analyse laat zien dat deze ambitie haalbaar is mits de maatregelen uit het streefbeeld ge-
haald worden, en de CO2-emissies van de elektriciteitsopwekking met hoogoven- en cokes-
ovengas rond de 6 Mton of lager uitvallen. Een belangrijke kanttekening is wel dat de 
emissies afhankelijk zijn van de omvang van de elektrificatie, die deels weer afhangt van de 
elektriciteitsprijzen, en van de ontwikkelingen buiten Nederland. Zoals al aangegeven geven 
de hier geanalyseerde twee achtergrondscenario’s slechts een beperkt beeld van de moge-
lijke ontwikkelingen en de resulterende emissies in Nederland. De hier geanalyseerde scena-
rio’s laten wel zien dat ook bij verdergaand klimaatbeleid in de landen om ons heen met een 
toename van de elektriciteitsvraag en van het aanbod van hernieuwbaar elektriciteitsproduc-
tie uit zon en wind de emissies in Nederland sterk kunnen dalen. Maar het is ook indenkbaar 
dat marktontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat de Nederlandse gascentrales een groter 
aandeel krijgen in de productie op de Noordwest-Europese markt, waardoor de emissies ho-
ger zullen uitvallen. 

Kosten 

Introductie 
De overgang naar het elektriciteitssysteem van het streefbeeld heeft de nodige gevolgen 
voor de kosten van het elektriciteitssysteem. De kosten van de elektriciteitsproductie veran-
deren door de verschuiving van de productie van kolen- en gascentrales naar hernieuwbaar 
opgewekte elektriciteit en er moet geïnvesteerd worden in de elektriciteitsnetwerken. 
 
De toename van de productie van elektriciteit uit zon en wind vermindert de conventionele 
elektriciteitsproductie in Nederland en andere landen. Daardoor nemen de kosten van die 
elektriciteitsproductie af. De resterende conventionele productie zal wel per eenheid duurder 
uitvallen, omdat de conventionele elektriciteitsproductie meer flexibel zal moeten worden om 
de toename van elektriciteit uit zon en wind te accommoderen. Dit brengt additionele kosten 
met zich mee omdat centrales vaker zullen stoppen en opstarten en deels op lager vermogen 
zullen draaien (de zgn. profielkosten, zie Özdemir et al., 2017). Deze profielkosten zijn inclu-
sief eventuele investeringen in flexibele centrales zoals gasturbines of combined cycle gas-
turbines. In Nederland is dit in de geanalyseerde scenario’s echter niet van toepassing omdat 
er nu nog de nodige flexibele productiecapaciteit beschikbaar is (waarvan een deel in de 
mottenballen). 
 

                                                
30 Het verschil in emissies hangt samen met verwachtingen over de toekosmtige omvang van de productie en 
daarmee de emissies van Tata steel. In de NEV2017, het referentiescenario voor deze analyse, waren de emis-
sies voor de hoogoven- en cokesovengas centrales hoog ingeschat. 



 

PBL | 226  

In plaats van de kosten van elektriciteitsopwekking met kolen en gas komen de kosten van 
hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zon en wind. Of deze kosten hoger of lager uitvallen 
dan de vermeden kosten van conventionele centrales hangt onder andere af van de kost-
prijsontwikkeling van de hernieuwbare elektriciteitsopwekking en van de ontwikkeling van 
brandstof- en CO2-prijzen. 
 
De netwerken moeten worden verzwaard en uitgebreid om de sterke toename van de her-
nieuwbare elektriciteitsproductie en de groei van de elektriciteitsvraag voor elektrische voer-
tuigen, voor verwarming in de gebouwde omgeving en voor de warmtevraag van de industrie 
op te kunnen vangen. TenneT moet investeren voor de aansluiting van de windparken die op 
zee worden gebouwd. Daarnaast moet ook het hoogspanningsnetwerk op land worden aan-
gepast aan de toename van het transport van elektriciteit en van de productie op land uit 
zon en wind. De netwerken van de regionale netwerkbeheerders moeten worden verzwaard 
vanwege de toename van de productie van zon-pv in de gebouwde omgeving en van de 
vraag voor elektrisch vervoer en verwarming. 

Aanpak 
De kosten van de elektriciteitsproductie zijn berekend als onderdeel van de analyses van de 
elektriciteitsmarkt met het elektriciteitsmarktmodel COMPETES. Hiermee wordt rekening ge-
houden met veranderingen in prijzen en in import en export en de gevolgen daarvan voor de 
kosten van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. De kosten van inpassing van hernieuw-
bare elektriciteit worden ook berekend, doordat bij toename van de hernieuwbare elektrici-
teitsproductie centrales flexibeler zullen opereren wat hogere kosten met zich meebrengt. De 
kosten van het streefbeeld zijn alleen in beeld gebracht voor het KAS-basis scenario, omdat 
voor het KAS-alternatief scenario geen referentiescenario beschikbaar is waar het mee kan 
worden vergeleken.  
 
De ontwikkeling van de kosten van hernieuwbare elektriciteit zijn onder andere gebaseerd op 
informatie uit de Update kostennotitie (Koelemeijer et al., 2018) en SDE+-informatie (zie pa-
ragraaf 14.4.3). Voor de ontwikkeling van deze kosten gaan we uit van een bandbreedte.  
 
De netwerkkosten zijn in beeld gebracht door TenneT en de drie grootste regionale netbe-
heerders (Stedin, Enexis en Liander). Daarbij is uitgegaan van de aannames over de invul-
ling van het streefbeeld met productie van hernieuwbaar en toename van de vraag zoals 
hierboven geschetst. De hier gerapporteerde netwerkkosten moeten gezien worden als een 
indicatie van de benodigde investeringen omdat er nog de nodige onzekerheden zijn over de 
precieze invulling van het streefbeeld. Daarom zijn er voor de berekeningen van de netwerk-
kosten aanvullende aannames gedaan over onder andere de locatie van wind op zee, wind 
op land en zon-pv. Er is ook verondersteld dat de nieuwe elektriciteitsvraag in de industrie 
tot 4 GW aan elektriciteit uit wind op zee afneemt, bijvoorbeeld door systeemintegratie, 
waardoor netwerkkosten worden vermeden. Vanwege de onzekerheden over o.a. gebruikte 
technieken, mogelijke tracés en locaties, heeft TenneT een marge aangehouden bij de bere-
kening van de kosten van ± 30%. 
 
De regionale netbeheerders zijn in de berekeningen uitgegaan van conventionele netverzwa-
ring van het elektriciteitsnetwerk (o.b.v. huidige kostprijzen)31. Alternatieven zoals belas-
tingverschuiving door vraagrespons of opslag die mogelijk tot lagere kosten leiden zijn niet 
meegenomen. 
 

                                                
31 Naast de impact op het elektriciteitsnetwerk heeft de elektrificatie van de energievoorziening ook gevolgen 
voor het regionale gasnetwerk. Een inschatting van deze netwerkkosten is nu nog niet beschikbaar. 
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De hier gerapporteerde netwerkkosten zijn additioneel ten opzichte van het basisscenario. 
Het zijn reële kosten, berekend op basis van een maatschappelijk rendement van 3% zoals 
gebruikt in de nationale kostenmethodiek32. 

Resultaten 
Vergeleken met het referentiescenario nemen de totale kosten van de elektriciteitsvoorzie-
ning inclusief investeringen in de netwerken in het KAS-basisscenario toe met tussen circa 
1,5 en ruim 2 mld euro per jaar, afhankelijk van de kosten van de hernieuwbare elektrici-
teitsproductie en van de ontwikkeling van de kosten van netverzwaring en netuitbreiding (ta-
bel 14.5). De kosten van de conventionele productie nemen per kWh toe van ca. 45 tot 60 
euro/MWh vanwege het wegvallen van de productie op basis van kolen. 
 
Tabel 14.5 Toename jaarlijkse nationale kosten elektriciteitsvoorziening streef-
beeld in 2030, mln euro 

 Ondergrens Bovengrens 
Elektriciteitsproductie 850 1450 
Netwerken 500 800 
Totaal 1350 2250 

 
De kosten van de elektriciteitsvoorziening zijn 850 mln euro hoger dan in het referentiesce-
nario als de kosten van de hernieuwbare elektriciteitsproductie een sterke daling laten zien. 
Vallen de kosten van de hernieuwbare elektriciteitsproductie echter hoog uit, dan nemen de 
kosten van de elektriciteitsproductie toe met ruim 1,5 mld euro per jaar. De stijging is o.a. 
het gevolg van de sterke toename van de hernieuwbare elektriciteitsproductie, die in de 
plaats komt van onder andere de (goedkopere) productie van kolencentrales die wegvalt in 
203033. Daarnaast stijgen de kosten van de elektriciteitsproductie omdat centrales minder 
efficiënt zullen opereren door de toename van de elektriciteitsproductie uit zon en wind, wat 
tot extra kosten leidt. 
 
De toename van de kosten van de elektriciteitsvoorziening zijn niet eenvoudig te vergelijken 
met de kosten zoals gerapporteerd in de kostennotitie (Koelemeijer et al., 2018). In deze 
studie zijn de effecten op de (vermeden) kosten van het elektriciteitssysteem van alle maat-
regelen uit het streefbeeld, dus verbod op kolen, toename wind en zon en extra vraag door 
elektrificatie) gezamenlijk bepaald. Daarmee is een uitsplitsing naar individuele maatregelen 
en technieken niet mogelijk. Daarnaast zijn in de kostennotitie de kosten van aansluiting van 
wind op zee op het netwerk op land meegenomen bij de kosten van wind op zee, terwijl die 
kosten in deze analyse onderdeel uitmaken van de netwerkkosten. Wel zullen de netto kos-
ten van additionele hernieuwbare elektriciteitsproductie in deze analyse hoger uitvallen, om-
dat de vermeden kosten lager gewaardeerd worden. Dit komt vooral doordat de kosten van 
vermeden elektriciteitsproductie in de Kosten energie- en klimaattransitie waren bepaald ten 
opzichte van een referentietechnologie, een moderne gascentrale, waarvan de kosten hoger 
uitvallen dan in de analyses met het marktmodel in deze studie. Dat komt o.a. doordat de 
vermeden productie bestaat uit de goedkopere productie van kolencentrales. Meer details 
over de kostenberekeningen in de analyses komen beschikbaar via het achtergrondrapport 
Berekening streefbeelden elektriciteit van het PBL. 
 
De toename van de kosten wordt beperkt door de flexibele elektrificatie door power-to-heat 
(P2H). P2H neemt alleen elektriciteit af als de kosten concurrerend zijn met de kosten van 

                                                
32 Dit wijkt af van de gebruikelijke uitganspunten die de ACM voorschrijft aan de regionale netbeheerders voor 
de bepaling van de toegestane inkomsten. 
33 In het KAS-alternatief scenario zullen de kosten naar verwachting minder toenemen omdat met de hogere 
CO2 prijs de kosten van de elektriciteitsproductie met kolencentrales hoger uit zullen vallen. 
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een gasboiler. Zonder flexibele P2H zouden de kosten hoger uitvallen. De aanpassingen en 
uitbreidingen van de elektriciteitsnetwerken zijn aanzienlijk, de benodigde investeringen zijn 
cumulatief 2 mld euro additioneel ten opzichte van het referentiescenario voor de regionale 
netwerken34, ruim 10 mld euro voor de aansluiting van de windparken op zee35 en 0,7 mld 
euro voor het hoogspanningsnetwerk op land (dit zijn de investeringskosten ten behoeve van 
het streefbeeld, bij een verdergaande transitie na 2030 lopen deze investeringskosten verder 
op). De gemiddelde jaarlijkse additionele kosten over de periode tot en met 2030 zijn in de 
orde van grootte van 500 tot 800 mln euro. Met een CO2-minimumprijs in Nederland nemen 
de kosten van de elektriciteitsvoorziening in Nederland toe vanwege de hogere elektriciteits-
prijs. Een deel van de hogere kosten zijn echter opbrengst van de heffing voor de overheid, 
die tellen daarom niet mee in de nationale kosten. 

14.3 Passendheid bij langetermijntransitie (2050) 

De elektriciteitssector speelt een grote rol in de langetermijntransitie richting 2050. CO2-vrije 
elektriciteitsproductie kan bijdragen aan de emissiereductie in andere sectoren door elektrifi-
catie in de industrie, bij de warmtevraag in de gebouwde omgeving en bij elektrisch vervoer. 
Een alternatief is negatieve emissies in de elektriciteitssector door biomassa in combinatie 
met CCS, wat kan compenseren voor emissies in andere sectoren (Daniëls & Koutstaal, 
2016). 
 
De studie ‘Verkenning klimaatdoelen’ van het PBL (Daniëls & Ros, 2017) schetst een moge-
lijk beeld van de elektriciteitsvoorziening in 2050 voor o.a. een 95% emissiereductiescenario. 
In dat beeld is een grote rol weggelegd voor elektriciteit uit zon en wind. In de ‘Kosten ener-
gie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018’ (Koelemeijer et al., 2018) zijn illustratieve 
pakketten van reductiemaatregelen uitgewerkt die passen bij een reductie van CO2-emissies 
met 49% in 2030. Deze pakketten passen in de transitie naar een CO2-neutraal elektriciteits-
systeem in 2050 zoals beschreven in de ‘verkenning klimaatdoelen’. 
 
Het basispakket 49% plus extra elektrificatie uit het VHKA en de nadere uitwerking op basis 
van de technische aanwijzing van het secretariaat van het klimaatbeleid realiseert dezelfde 
elektriciteitsproductie op basis van wind en zon vergeleken met het pakket ‘transitie-zelfde-
reductie’ uit de Kostennotitie (106 TWh). Ook de totale extra vraag als gevolg van elektrifica-
tie van de andere tafels is vergelijkbaar met die uit de Kostennotitie. 
 
De toename van de vraag en van het aanbod van elektriciteit uit zon en wind zal de nodige 
aanpassingen in het elektriciteitssysteem vragen. Netwerken zullen moeten worden uitge-
breid en verzwaard. Verbindingen met het buitenland en het hoogspanningsnetwerk binnen 
Nederland moeten worden versterkt om de toename van de elektriciteitsstromen te kunnen 
verwerken en om de sterke toename van elektriciteit uit wind op zee te kunnen transporte-
ren naar plaatsen waar vraag is. Toename van de interconnecties met het buitenland dragen 
ook bij aan het inpassen van sterk stijgende aandelen hernieuwbaar in de elektriciteitsop-
wekking. De toename van het aantal warmtepompen, elektrisch vervoer en zon-pv vraagt 
om verzwaring van de midden- en laagspanningsnetwerken. 
 
De bijdrage SE onderkent dit en geeft ook terecht aan dat investeringen in infrastructuur een 
lange looptijd hebben. Daarom moet er nu begonnen worden met de voorbereidingen voor 
versterking van de infrastructuur voor 2030 en verder. Dit is nog niet verder uitgewerkt in de 

                                                
34 De totale investeringen in de regionale elektriciteitsnetwerken is 3,5 mld euro. 
35 Dit zijn de additionele investeringskosten (ten opzichte van het referentiescenario) voor de extra 10,8 GW 
wind op zee die wordt aangesloten. De investeringen voor het aansluiten van de 13,3 GW wind op zee in het 
streefbeeld waar TenneT verantwoordelijk voor is, zijn in totaal 12 mld euro. 
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bijdrage SE, hoewel er in het najaar van 2018 wel een agenda voor de netbeheerders wordt 
uitgewerkt. 
 
Ook voor innovatie en technologieën die na 2030 mogelijk een grote rol zullen spelen zoals 
bijvoorbeeld waterstof en CCS geldt dat voor 2030 stappen gezet moeten worden voor de 
verdere ontwikkeling van de technologieën, kostendaling en infrastructuur. Dit wordt ook ge-
noemd in de bijdrage SE, maar ook hier zijn nog geen concrete acties voor benoemd. 

14.4 Reflectie op instrumentatie  

Het Voorstel voor hoofdlijnenakkoord voor het Klimaatakkoord bevat voor de elektriciteits-
sector een tussenstand. Zo wordt in de bijdrage van de sectortafel elektriciteit aangegeven 
dat ‘op het terrein van Hernieuwbaar op Land, Wind op Zee, systeemintegratie en instrumen-
tatie in het najaar concrete stappen worden gezet’. Zover is het echter nu nog niet, het do-
cument bevat wel een aantal aanzetten voor instrumentatie en ambities over bijvoorbeeld 
kostenreductie, dit is echter nog niet vertaald in voorstellen voor concrete beleidsinstrumen-
ten. 
 
Tabel 14.6 Instrumenten en ambities uit de bijdrage van de sectortafel elektriciteit 

Instrument Pagina bij-
drage SE 

Korte omschrijving instrument 

Regeerakkoord 
CO2-beprijzing RA en p.39 CO2-bodemprijs voor e-sector of breder, in vier 

varianten 
Verbod kolenstook elektriciteitsop-
wekking 

RA en brief 
EZK 

Uitvoering van voornemen sluiting kolencentra-
les uit het regeerakkoord 

Stimulering hernieuwbaar 
SDE+ t/m 2025 voor hernieuwbaar p.40 SDE+ tot en met 2025 voor hernieuwbaar, op-

lopend budget tot 200 mln euro kasuitgaven in 
2030 

Alternatieve stimulering hernieuw-
baar na 2025 

p.40 ‘Daarbij wordt naar verschillende instrumenten 
gekeken - niet zijnde subsidie-instrumenten - 
waaronder een leveranciersverplichting en het 
verder stimuleren van de vraag naar hernieuw-
bare elektriciteit’ 

Regionale energiestrategie p.35 Bestuurlijke Afspraak Rijk-medeoverheden en 
de Regionale Energiestrategie 

Kostprijsreductie hernieuwbaar 
Aansluiting netten wind op zee p.40 De kosten voor de aansluiting van de netten op 

zee, zoals genoemd in de Routekaart Wind op 
Zee 2030, dan wel verdergaande afspraken 
over netten in het Klimaatakkoord zullen, net 
als de netten op land, worden betaald uit de 
nettarieven 

Kostprijsreductie WOL en zon-PV p.47 Productiekosten WOL 4,9 ct/kWh in 2024, 3-4 
ct/kWh in 2030. Zon-PV 5,6 ct/kWh in 2024, 3-
6 ct/kWh in 2030 

Kostprijsreductie WOZ p.45 Productiekosten max 5 ct/kWh in 2024, 3-4 
ct/kWh in 2030 

Tendersystematiek p.41/42; 
p.48 

Toepassing tendersystematiek ook voor andere 
categorieën dan alleen WOZ 
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Een integrale berekening van de impact van de beleidsinstrumenten op het elektriciteitssys-
teem in Europa en daarmee op de emissies en kosten van emissiereductie in Nederland is 
daarom niet zinvol. Daarvoor is onvoldoende duidelijk wat de geschetste aanzetten voor het 
beleidsinstrumentarium betekenen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit in Neder-
land. Bovendien ontbreekt nog voldoende inzicht in de omvang en aard van de extra elektri-
citeitsvraag die door maatregelen aan de andere tafels wordt gerealiseerd.  
 
Er kan dan ook nog geen conclusie worden getrokken over de realisatie van de emissieop-
gave voor de elektriciteitstafel op basis van de voorgestelde maatregelen en aanzetten tot 
instrumentatie. Wel schetsen we hier voor de beleidsinstrumenten die wel worden genoemd 
in het regeerakkoord (RA) en in het VHKA wat daarvan het effect zou kunnen zijn voor emis-
sies en kosten en in hoeverre ze bijdragen aan de transitie naar een CO2-arm elektriciteits-
systeem. 
 
De volgende instrumenten en ambities uit de bijdrage van de sectortafel elektriciteit komen 
aan de orde (zie tabel 14.6 op de vorige pagina). Daarbij onderscheiden we drie clusters: be-
leidsvoorstellen uit het Regeerakkoord (RA), beleidsinstrumenten gericht op de ontwikkeling 
van hernieuwbare energie en ambities over de kostprijsreductie bij hernieuwbare energie. 

14.4.1 Beleidsvoorstellen Regeerakkoord 
In het Regeerakkoord (RA) zijn twee maatregelen genoemd die een effect hebben op de 
elektriciteitssector: sluiting van kolencentrales en een bodemprijs voor CO2 in de elektrici-
teitsopwekking. Voor de kolencentrales is in het RA afgesproken dat ze uiterlijk in 2030 wor-
den gesloten. In de brief van de minister van EZK van 18 mei 2018 betreffende ‘Uitfaseren 
van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie’ wordt een wetsvoorstel aangekondigd 
waarin het voornemen uit het RA wordt uitgewerkt in de vorm van een verbod op het gebruik 
van kolen voor elektriciteitsproductie. Dit wetsvoorstel ‘moet ertoe leiden dat per 1 januari 
2030 geen kolen meer gebruikt worden voor de productie van elektriciteit’.36 Daarbij geldt 
voor de oudste twee centrales dat er na 31 december 2024 geen kolen meer wordt ingezet. 
 
In het RA staat dat er een oplopende minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector 
wordt geïntroduceerd die in 2030 een hoogte zal hebben van 43 euro/Mton. In de bijdrage 
van de tafel elektriciteit worden vier varianten voor de bodemprijs genoemd, waaronder de 
variant uit het RA, er wordt geen keuze gemaakt tussen de varianten. 
 
De in het VHKA genoemde emissieplafonds betreffen de emissies op Nederlands grondge-
bied. Maatregelen die de elektriciteitsvraag of de elektriciteitsproductie in Nederland beïn-
vloeden zullen niet alleen gevolgen hebben voor de Nederlandse elektriciteitsproductie en 
daarmee de emissies in Nederland, ze zullen ook een effect hebben op de import en export 
van elektriciteit. Voor een goede inschatting worden de emissies en de kosten van maatrege-
len idealiter berekend met een Europees elektriciteitsmarktmodel. Zoals aangegeven is een 
dergelijke analyse nu niet zinvol omdat er onvoldoende duidelijkheid is over het effect van de 
voorgestelde maatregelen in het VHKA op elektriciteitsvraag en -aanbod in Nederland. 
 
In plaats daarvan illustreren we de mogelijke effecten van het verbod op kolen en de mini-
mumprijs voor CO2 aan de hand van twee recente studies van ECN (van Hout en Koutstaal, 
2017) en Frontier Economics (2018). In beide studies is met een elektriciteitsmarktmodel 
onderzocht wat de effecten zijn van het verbod op kolen en invoering van een minimumprijs 
voor CO2 in Nederland. 
 

                                                
36 Brief van de minister van EZK aan de Tweede Kamer, 18 mei 2017, betreffende ‘Uitfaseren van het gebruik 
van kolen voor elektriciteitsproductie’. 
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De uitkomsten van deze studies worden niet alleen bepaald door het beëindigen van het ver-
bruik van kolen voor de elektriciteitsopwekking en het invoeren van de minimum CO2-prijs, 
ze hangen ook sterk af de aannames over brandstof- en CO2-prijzen en over beleid en 
marktontwikkelingen in de landen om ons heen. De studie van ECN gaat uit van hetzelfde 
achtergrondscenario als het referentiescenario voor de berekeningen in deze studie, de 
NEV2017. De studie van Frontier wijkt hiervan af, zo verschillen bijvoorbeeld de brandstof- 
en CO2-prijzen met die in de NEV2017 en ligt de vraag en het aanbod van hernieuwbaar er 
hoger (zie voor een vergelijking van de aannames Frontier Economics 2018, p. 39/40). 
 
In de ECN-studie dalen de CO2-emissies in de elektriciteitssector in Nederland in 2030 met 
16 Mton ten opzichte van de emissies in de NEV2017 als gevolg van het verbod op het ge-
bruik van kolen voor elektriciteitsopwekking en de introductie van de minimum CO2-prijs. Dit 
leidt wel tot een stijging van de CO2-emissies elders in Europa met 10 Mton, waardoor de 
netto emissiereductie 6 Mton is in 2030. De nationale kosten van de emissiereductie zijn ca. 
650 mln euro in 2030. 
 
In de Frontier studie nemen de emissies in Nederland bij een kolenverbod en minimum CO2 
prijs aanzienlijk meer af, met 26 Mton CO2 in 2030. De emissies in het referentiescenario in 
de Frontier studie liggen echter ook beduidend hoger, omdat de gascentrales in Nederland 
aanzienlijk meer produceren vergeleken met de NEV2017. Dit is het gevolg van de hogere 
veronderstelde CO2- en kolenprijs en de lagere gasprijs. Na invoering van het verbod op ko-
len en de minimum CO2-prijs zullen de resulterende emissies van dezelfde orde van grootte 
zijn als in de ECN studie, de productie van de gascentrales neemt in de Frontier studie sterk 
af naar een vergelijkbaar niveau als in de ECN studie37.  
 
De emissies buiten Nederland nemen ook in de studie van Frontier toe. Voor de landen die 
zijn meegenomen in de analyse38 is de totale emissiereductie slechts 4 Mton in 2030, 22 
Mton van de reductie in Nederland wordt teniet gedaan door emissies elders. Nederland gaat 
netto meer stroom importeren, de productie daarvan in andere landen brengt meer emissie 
met zich mee. In de Frontier studie worden geen kosten of welvaartseffecten gerapporteerd, 
daarom geeft deze studie geen inzicht in de nationale kosten van de maatregelen uit het RA. 
 
In beide studies neemt de export van elektriciteit uit Nederland sterk af en is de handel in 
elektriciteit in Nederland in 2030 ruwweg in evenwicht. De handelsstromen zijn echter nog 
steeds aanzienlijk, export en import zijn beide 36 à 37 TWh in 2030 in de ECN-studie. Door 
de variabiliteit van de elektriciteitsproductie uit zon en wind en de verschillen daarvan tussen 
landen neemt de uitwisseling van elektriciteit sterk toe. Import speelt dan ook een grotere 
rol in het voorzien in de piekvraag, een rol die toeneemt door het kolenverbod en de mini-
mumprijs (zie Frontier-studie, p.32). 
 
Een van de varianten voor de bodemprijs die worden genoemd in de bijdrage van de elektri-
citeitstafel aan het VHKA is om geen bodemprijs in te voeren. De Frontier studie heeft ook 
gekeken naar het effect van alleen een verbod op kolen, zonder een minimumprijs. De CO2-
emissies nemen in die variant minder af, met 18 Mton in 2030 in plaats van 26 Mton in de 
gecombineerde variant. De reden hiervoor is de aanzienlijke export van elektriciteit van zo’n 
twintig TWh en de daarmee samenhangende productie van elektriciteit op basis van gas van 
39,7 TWh. In de ECN-studie is niet gekeken naar alleen een kolenverbod, de productie op 

                                                
37 De Frontier studie geeft geen cijfers voor de absolute emissie in het referentie- en de beleidsscenario’s, cij-
fers zijn ook niet volledig vergelijkbaar met de cijfers uit de ECN studie of de indeling die is gehanteerd voor de 
elektriciteitstafel. 
38 Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Polen, Tsjechië, Zwit-
serland en Italië.  
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basis van gas is echter beduidend lager in het referentiescenario. Daar zal het verbod op ko-
len naar verwachting weinig aan veranderen, de emissies zouden gegeven de scenario aan-
names in de ECN-analyses dan ook beduidend lager zijn, evenals de netto export. 
 
In de analyses van ECN en Frontier nemen de emissies in het buitenland toe bij uitfasering 
van kolen en een minimum CO2 prijs in Nederland. Die toename zal beperkter zijn als andere 
landen eveneens kolen uit zouden gaan faseren. 
 
We concluderen dat met het verbod op kolen voor elektriciteitsproductie en een minimum 
CO2 prijs er een aanzienlijke reductie van de CO2-emissies in Nederland zal worden gereali-
seerd. De omvang van de emissiereductie in Nederland hangt sterk samen met de aannames 
over brandstof- en CO2-prijzen en ontwikkelingen in het buitenland. Zo is de productie van 
gascentrales en daarmee van de CO2-emissies in Nederland in de Frontier studie aanzienlijk 
hoger in het referentiescenario vergeleken met de ECN-studie. De resulterende emissies van 
de elektriciteitssector zijn in beide studies van dezelfde orde van grootte, in de range van 7 
tot 12 Mton.39 Dit is slechts een illustratie van de mogelijke effecten van de beleidsinstru-
menten uit het RA. Mede vanwege de onzekerheid over het hernieuwbare energiebeleid in 
het VHKA en over de omvang van de elektrificatie is het nu niet mogelijk om het effect van 
beleidsinstrumenten te berekenen. 
 
Minder elektriciteitsproductie in Nederland leidt tot meer netto import en daardoor meer pro-
ductie elders. Daardoor zal de emissiereductie die in Nederland wordt gerealiseerd deels te-
niet worden gedaan door een toename van de emissies in andere landen. De emissiereductie 
in Europa als geheel is in de orde van grootte van 4 tot 6 Mton. 
 
De emissies bij alleen een verbod op kolen zonder een minimumprijs zijn onzeker. In de 
Frontier studie zijn Nederlandse gascentrales concurrerend, met als gevolg hogere productie 
en emissies in Nederland. Bij andere marktontwikkelingen kan de productie van de gascen-
trales en daarmee ook de CO2-emissies van de elektriciteitssector in Nederland lager uitval-
len. 

14.4.2 Stimulering hernieuwbaar 
In de bijdrage van de elektriciteitstafel aan het VHKA is voorgesteld dat ‘de SDE+ tot en met 
2025 voor nieuwe investeringen in hernieuwbare elektriciteitsopties beschikbaar is. Uit-
gaande van bovengenoemde afspraken en de ambities uit het Basispakket 49% (…), is een 
bedrag oplopend tot circa 200 miljoen euro in 2030 benodigd’.40 
 
Voor de periode na 2025 wordt er onderzoek gedaan naar een alternatief, niet-subsidie 
instrument: ‘Ter voorbereiding op nieuwe investeringen vanaf 2026 spreken partijen het 
volgende af: In 2021 starten we een onderzoek naar eventuele alternatieve instrumenten om 
voor de periode na 2025 de investeringszekerheid op een kosteneffectieve wijze te blijven 
borgen met oog op het realiseren van de afgesproken ambities voor 2030 en daarna. Daarbij 
wordt naar verschillende instrumenten gekeken- niet zijnde subsidie-instrumenten - waaron-
der een leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare 
elektriciteit.’ 
 
De vormgeving van het eventuele instrumentarium voor na 2025 moet nog worden uitge-
werkt, daarom is het nu niet mogelijk om een inschatting te maken van het effect hiervan op 
het opgestelde vermogen in 2030. De openstelling van de SDE+ tot en met 2025 met een 

                                                
39 De Frontier studie geeft geen precieze cijfers voor de absolute emissies in de verschillende varianten, daar-
naast valt de definitie van de elektriciteitssector in beide studies niet volledig samen met die van de sectortafel 
elektriciteit. 
40 p.40 bijdrage sectortafel elektriciteit VHKA 
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bijbehorende kasuitgaaf oplopend tot 200 mln euro in 2030 zal tot extra hernieuwbaar ver-
mogen leiden in 2030 ten opzichte van het referentiescenario van de NEV2017 zonder SDE+. 
Niet duidelijk is welk deel hiervan bestemd is voor tenders wind op zee en welk voor regu-
liere openstelling van de SDE+ (waaronder wind op land en zon-pv). Weliswaar komen er ex-
tra middelen beschikbaar voor de SDE+ door het voorstel om de netten op zee te financieren 
via de netwerktarieven en niet via de Opslag Duurzame Energie (ODE), maar het budget 
voor hernieuwbaar blijft beperkt tot de genoemde 200 mln euro in 2030. Of dit voldoende is 
om de hoeveelheden elektriciteit uit zon en wind te produceren die in het streefbeeld worden 
genoemd is de vraag. De elektriciteitsprijzen in het streefbeeld variëren in de scenario’s die 
zijn geanalyseerd tussen de ca. 47 en 50 euro/MWh, de prijs die wind en zon ontvangen valt 
4 à 6 euro/MWh lager uit vanwege het profiel effect. Om bij deze prijzen rendabel te zijn zul-
len de kosten van de elektriciteitsproductie uit zon en wind aanzienlijk moeten dalen, in lijn 
met de ambities voor kostprijsreducties die worden genoemd in het VHKA. Dit is echter am-
bitieus, zie paragraaf 14.4.3. De 200 mln euro zal daarom naar verwachting niet voldoende 
zijn om de ambities te realiseren. 
 
Ook de elektriciteitsprijs is van invloed op de omvang van de te realiseren hernieuwbare ca-
paciteit, gegeven een vastgesteld budget voor de SDE+. Een elektriciteitsprijs die bovendien 
mede af zal hangen van de omvang van de elektrificatie in andere sectoren. Daarover is op 
basis van de maatregelen in het VHKA nog weinig te zeggen. Daarnaast is de elektriciteits-
prijs in sterke mate afhankelijk van ontwikkelingen in het buitenland. Dat betekent dat niet 
alleen het budget naar verwachting onvoldoende zal zijn, maar dat er ook aanzienlijke ri-
sico’s zijn rond het realiseren van de toename van de hernieuwbare elektriciteitsproductie 
waar in het beleid rekening zal moeten worden gehouden. 
 
In aanvulling hierop is er ook de ambitie dat er bestuurlijke afspraken tussen Rijk en mede-
overheden komen over de toename van hernieuwbare energie op land. Een bestuurlijke af-
spraak is een stap om bestuurlijke duidelijkheid te krijgen over de intenties en 
inspanningsverplichtingen van diverse overheden. De reikwijdte van een bestuurlijke af-
spraak is echter beperkt. Vergunningen voor individuele projecten dienen op hun individuele 
mores beoordeeld te worden. Deze dienen beoordeeld te worden aan het hand van diverse 
bestaande wetgeving. Het is niet duidelijk of het Klimaatakkoord aspecten uit bijvoorbeeld de 
Omgevingswet hieraan wenst aan te passen. De directe impact van een bestuurlijke afspraak 
is binnen een democratische rechtstaat niet gelijk duidelijk. Mogelijke knelpunten van gene-
rieke aard – denk aan bestemmingsplannen of provinciale structuurvisies – kunnen enkel 
door de gekozen organen als gemeenteraad of provinciale staten aangepast worden. Een be-
stuurlijke afspraak dient dan ook deze gremia te betrekken om uiteindelijk van alle relevante 
partijen een inspanningsverplichting te verkrijgen en daarmee bij te dragen aan de verdere 
groei van hernieuwbare energie op land. 

14.4.3 Kostprijsreductie 
In de bijdrage SE zijn ambities geformuleerd voor kostenreducties voor wind en zon-pv 
(p.47): 
‘De kosten van WOL kunnen en moeten op termijn verder dalen ten behoeve van de betaal-
baarheid en investeringszekerheid van gemiddeld 6,3 ct/KWh in 2018 naar (minder dan) 4,9 
ct/KWh in 2024 en 3-4 ct/KWh in 2030.’ 
‘De kosten voor Zon-PV kunnen en moeten op termijn eveneens verder dalen ten behoeve 
van de betaalbaarheid en investeringszekerheid. We hebben de ambitie om de productiekos-
ten te reduceren van 10,7ct/KWh in 2018 naar (minder dan) 5,6 ct/KWh in 2024 en 3-6 
ct/KWh in 2030.’ 
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Voor wind op zee zijn de ambities ‘om de productiekosten te reduceren naar (minder dan) 5 
ct/KWh in 2024 en 3-4 ct/KWh in 2030. Wind op Zee moet daarmee binnen afzienbare ter-
mijn zonder subsidie kunnen concurreren op de markt’ (p.45). 
 
Voor een beoordeling van deze ambities gaan we eerst in op het beleid dat wordt genoemd 
om deze kostenreducties te realiseren. Kostenreducties voor wind en zon worden echter niet 
alleen bepaald door Nederlands beleid, maar zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van 
wereldwijde marktontwikkelingen en innovatie. Zo maken de kosten van turbines zo’n 50–
70% uit van de investeringskosten, kosten waar Nederlands beleid weinig of geen invloed op 
heeft. Daarom bezien we ook of de genoemde kostenreductie ambities in lijn zijn met de ver-
wachte kostenontwikkeling. 

Instrumentatie kostenreductie 
Concrete instrumenten voor het realiseren van de kostenreducties zijn nog niet uitgewerkt, 
wel wordt bijvoorbeeld genoemd dat de tendersystematiek ook voor andere categorieën dan 
wind op zee zou kunnen worden toegepast. 
 
De kostprijsreducties zijn niet geheel duidelijk gedefinieerd. Weliswaar worden duidelijke ijk-
jaren gegeven (2024, 2030), maar is niet aangegeven welke componenten tot de kosten ge-
rekend worden. Kostenposten die in een grijs gebied liggen zijn bijvoorbeeld: 
netaansluitingskosten, participatiekosten, voorbereidingskosten, grondkosten en netintegra-
tiekosten. Verder is ook niet duidelijk hoe met de ambities wordt omgegaan als door externe 
omstandigheden kosten wijzigen, denk aan staalprijzen, kapitaallasten of marktkrapte. Kost-
prijsreductie aankondigen kan werken om de industrie een R&D-focus te geven. Daarbij is 
het belangrijk ook de consequentie te kennen van het niet bereiken van de kostprijsreductie. 
Zoals bij de aankondiging van een subsidieloze tender: dan weet de industrie namelijk dat er 
geen projecten vergund zullen worden als de kosten niet naar beneden gaan. Het Klimaatak-
koord kan zich explicieter uitspreken over de consequenties om het effect van de maatregel 
te vergroten. 
 
De aankondiging dat er na 2025 geen directe financiële ondersteuning meer is voor nieuwe 
projecten sluit aan bij de noodzaak om een stok achter de deur te hebben voor de beoogde 
kostprijsreductie in 2024. Ook wordt in de beschrijving aangegeven dat men alert is op de 
mogelijke noodzaak van flankerend, niet-financieel beleid vanaf 2025. Dit kan bijdragen aan 
een situatie waarin technologieën als wind en zon kunnen gedijen zonder subsidie. Het 
brengt natuurlijk ook het risico met zich mee dat de uitrol van hernieuwbare energie ver-
traagt als projecten niet winstgevend kunnen worden ontwikkeld. Voor projecten die te ma-
ken hebben met de aankoop van biomassa is het perspectief onzekerder. Ook bij een 
leveranciersverplichting zullen dit projecten zijn die in concurrentie met wind- en zonne-
energie vaak op achterstand staan. Daardoor valt niet uit te sluiten dat deze maatregel in 
2030 per saldo negatief uitpakt voor op de uitrol van hernieuwbare energie uit biomassa. 
De vraag of technologieën zonder subsidie zullen kunnen na 2025 hangt niet alleen af van de 
kostenreductie en flankerend beleid, maar ook van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. 
Die zal mede afhangen van de vraag, zoals terecht wordt geconstateerd in het VHKA; vol-
doende marktomvang door elektrificatie, al dan niet met PPA’s (langetermijncontracten voor 
afname van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit) draagt bij aan een voldoende grote vraag. 
Een vraag die dan ook deels flexibel zal moeten zijn om bij te dragen aan een voldoende 
hoge prijs in uren met een groot aanbod hernieuwbaar. De prijs wordt echter ook sterk be-
paald door ontwikkelingen in het buitenland en door de brandstof- en CO2-prijzen. Zo zal een 
sterke groei van hernieuwbaar in andere landen een prijsdrukkend effect hebben. 
 
Een tendersystematiek kan bijdragen aan een kostenreducties. Het ontwerp van een tender-
regeling luistert echter nauw. Onder gunstige voorwaarden, zoals voldoende concurrentie, 
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kan een goed vormgegeven tender – waaronder eenduidigheid in het te tenderen product – 
sterk kostenverlagend werken. Maar als aan enkele van deze voorwaarden niet voldaan 
wordt, kan een tenderregeling ook duurder uitpakken dan een generiek subsidieprogramma. 

Toekomstige kostendaling wind en zon 
Het is niet eenvoudig om te beoordelen of de ambities voor de toekomstige kostendalingen 
realistisch zijn. Voor wind hangen toekomstige kostenontwikkelingen van een groot aantal 
factoren af, zoals van de marktomstandigheden voor goederen en diensten; de prijzen voor 
staal, financieringskosten en de beschikbaarheid van installatiecapaciteit zoals arbeid, sche-
pen etc. Andere factoren zijn technologische ontwikkeling (grotere capaciteit door hogere 
masten, grotere rotoren en verbeterde generatoren), schaaleffecten door grotere windparken 
en efficiencyverbeteringen door standaardisatie in de productie van turbines. Bij de operatio-
nele kosten worden ook verdere kostendalingen verwacht door goedkoper onderhoud, onder 
andere door toenemende concurrentie en innovaties zoals remote monitoring. 
 
Welke kostendalingen hier precies mee te realiseren zijn, is echter niet goed aan te geven. 
De tijd ontbreekt in het kader van deze analyse om uitgebreid onderzoek te doen naar po-
tentiële kostendalingen. Een studie waarin een uitgebreide groep experts is gevraagd naar 
het potentieel voor kostenreductie (Wiser et al., 2016) geeft een range voor de ontwikkeling 
van de kosten van onshore wind van 0-40% in 2030 ten opzichte van 2014, waarbij een 
groep van ‘leading experts’ gemiddeld uitkwam op een kostendaling van 27%. Dit is geba-
seerd op de levelized costs of electricity, LCOE, een standaard methode voor het berekenen 
van de kosten van elektriciteitsopwekking. Hoe de kosten zoals genoemd in de ambities in 
het VHKA zijn gedefinieerd is niet duidelijk, wat het moeilijk maakt om ze te vergelijken met 
de verwachtingen over de ontwikkeling van de LCOE voor wind in de studie van Wiser. Wel 
kan worden geconstateerd dat de kostenambities in het VHKA, die resulteren in een kosten-
daling van ruwweg 40-50% ten opzichte van 2018, in het licht van de studie van Wiser am-
bitieus zijn. 
 
In een studie van Agora / Fraunhofer ISE (Fraunhofer ISE, 2015) is onderzocht hoe de kos-
ten voor zon-pv zich in de periode tot 2050 zouden kunnen ontwikkelen op basis van een 
leercurve analyse op basis van verschillende scenario’s voor de wereldwijde capaciteitsgroei. 
Dit zou voor 2030 uitkomen op een bandbreedte van ca. 570 tot 770 euro per kWp. Voor de 
SDE+ wordt voor 2020 uitgegaan van 683 euro/kWp voor een referentieproject van 5 MW, 
daarmee liggen de feitelijke kosten nu al onder de bovenkant van de bandbreedte uit de 
Agora studie voor 2030. De onderkant van de bandbreedte komt ruwweg uit op 5,5 eurocent 
per kWh (berekend als SDE+ basisbedrag voor een project in Nederland), wat binnen de 
bandbreedte valt van de in het VHKA geformuleerde definities. De onderkant van die band-
breedte, 3 eurocent per kWh, is ambitieus: de Agora studie verwacht in 2050 uit te komen 
op ruim tweeëneenhalve cent per kWh omgerekend naar een SDE+-basisbedrag voor een 
project in Nederland. De kostenontwikkeling van zon-PV heeft echter al voor de nodige ver-
assingen gezorgd in de afgelopen periode, zoals ook blijkt uit de bovenkant van de marge 
van de Agora studie voor 2030 die nu al wordt gerealiseerd in Nederland. De in het VHKA 
verwoorde ambitie voor zon-pv is daarom ambitieus maar niet ondenkbaar. 

14.4.4 Conclusies instrumentatie 
De meest concrete maatregelen voor de elektriciteitstafel zijn de maatregelen uit het Re-
geerakkoord, namelijk het verbod op kolen en de minimum CO2-prijs. De maatregelen uit het 
VHKA gericht op de stimulering van het hernieuwbare elektriciteitsopwekking zijn minder 
concreet, en de ambities voor kostprijsreductie zijn ook nog slechts beperkt geïnstrumen-
teerd. Een berekening van de effecten van de voorgestelde beleidsinstrumenten is daarom 
nu niet zinvol. Wel kan worden opgemerkt op basis van studies van ECN en Frontier dat het 
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kolenverbod, al dan niet in combinatie met een minimum CO2-prijs, tot een aanzienlijke re-
ductie van de CO2-emissies van de elektriciteitssector zal leiden. Dit wordt ook bevestigd 
door de analyses van het streefbeeld. Deze conclusie is gebaseerd op analyses met behulp 
van een beperkt aantal scenario’s voor de toekomstige ontwikkelingen op de Europese elek-
triciteitsmarkt. Bij andere scenario-aannames kunnen de uitkomsten anders uitvallen. 
 
De in de bijdrage SE aan het VHKA genoemde ambities voor kostprijsreductie voor zon, wind 
op land en wind op zee zijn ambitieus, als we kijken naar wat wordt verwacht over de toe-
komstige kostenontwikkeling van deze technologieën. De mogelijkheden om binnen Neder-
land de kostenontwikkeling te beïnvloeden zijn ook beperkt, deze worden voor een belangrijk 
deel bepaald door Europese of wereldwijde ontwikkelingen. De vele onzekerheden op dit 
punt worden dan echter afgewenteld op de omvang van de hernieuwbaar opgewekte elektri-
citeit. 
 
Voor hernieuwbare opgewekte elektriciteit is in 2030 voor de SDE+ 200 mln euro beschik-
baar. Of dit voldoende zal zijn om de ambities voor elektriciteit uit zon en wind in het streef-
beeld te realiseren hangt af van de kostprijsontwikkeling en van de toekomstige 
elektriciteitsprijs. 
  




