
EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 

KIVI-E/USI   energyNL2050    UvU 13 /10/16 

Korte uitleg over de 
bijeenkomsten 



EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 (1) 

Organisatie: KIVI Elektrotechniek + Utrecht Sustainability Institute, UvU 
 
Doel:  bespreking van de transitie naar en inrichting van een Nederlands, 
duurzaam energiesysteem 2050 
 . CO2-emissie lager dan 30 Mton/jr  (-85% reductie) 
 . Betrouwbare en stabiele energie levering 
 . Acceptabel kostenplaatje 
 . Energiebronnen in Nederland  (on- and offshore) 
 
Nederlands energiesysteem:  
 . Electriciteit,  
 . Warmte (lage en  hoge temperatuurwarmte) 
 . Energie voor transport en mobiliteit 
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In vier bijeenkomsten: 
• Bijeenkomst een en twee over energievraag  en CO2 bespaar opties 

1. Focus energievraag en transport 
2. Focus energievraag en industrie 
 

• Derde bijeenkomst: Nederlandse duurzame energiebronnen 
• Potentie van de energiebronnen anno 2050 
• Grote leveringsvariabiliteit, met korte-en lange termijnvariaties 
• Systeemflexibiliteit (smart grid, demand response, energieopslag….) 

 
• Vierde bijeenkomst: Energiesysteem 2050 met CO2-emissie  < 30 Mton 

• Met kennis uit de eerdere bijeenkomsten 
• Enkele mogelijke scenario’s met energievraag en benodigde 

energiebronnen 
• Evaluatie van de scenario’s en toekomstige energiesystemen 

 
• Nazorg: document met input voor energie roadmap EZ 
  



Hoe te verbinden 

Elektriciteit Warmte LT Warmte HT Brandstoffen 

Hoe te matchen 

Wat is er nodig 

Wie kan wat leveren 



Hoe te verbinden 

Kracht & Licht Warmte LT Warmte HT     Mobiliteit 

Grond-
stoffen 
voor de 
chemie 

Hoe te matchen 

Wat is er nodig 

Wie kan wat leveren 



Energietransitie: 

Opties en uitdagingen 



7 Bron: EC, A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM(2011) 112 

EU klimaat strategie toont 

stevige sector-doelstellingen 
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Grote uitdagingen voor de 

energievoorziening 

• Reduceren van broeikasgas emissies 
 -20% in 2020 

 -80% - 95% in 2050 

 All sectoren: elektriciteit, industrie, transport, … 

 

• Reduceren van luchtvervuiling 
 NOX; CO; SO2; VOC; PM10 / 2.5  

 

• Energievoorzieningzekerheid 
 Reduceren van afhankelijkheid van import 

 Anticiperen op uitputting van bronnen 

 

• Tijdig, praktisch haalbaar, betaalbaar 

 

Tool box: 

Energy saving 

Wind 

Solar 

Biomass 

Hydro 

Tidal & wave 

Geothermal 

Fossil/CCS 

Nuclear 

Fusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dutch response 

  to the European 

  Low Carbon Roadmap  

  http://www.ecn.nl/docs/library/report/2011/o11076.pdf  



Kader voor broeikasgas emissies 

in Nederland richting 2050 

• Emissieniveau rond 2050 i.v.m. de 2C doelstelling: 
– 80% reductie broeikasgassen  t.o.v. 1990:  44 Mton 

– 95% reductie broeikasgassen t.o.v. 1990:   11 Mton  

 

• Minimaal emissieniveau in 2050 a.g.v. diverse emissies ca. 20 Mton 
– CO2 emissies non-energetisch (niet biogeen deel afval) 

– Overige CO2 emissies (procesemissies, o.a. cement) 

– Overige (non-CO2) BKG-emissies 31 Mton (2014) en verwacht minimaal 13 Mton 

 

• 2050 is geen eindpunt: verdergaande reductie nodig in 2e helft van de eeuw 
– Stabilisatie op laag emissieniveau leidt slechts tot instelling nieuw evenwicht in de atmosfeer op 

het bereikte niveau, met bijbehorende risico’s; een daling vergt negatieve emissies 

– Mogelijk compensatie nodig voor emissies in ontwikkelende gebieden 

– Aandacht voor “lock-in”: opties ingezet voor 2050 moeten ‘doorgroei’ mogelijk maken 

 

 

 

 in 2014 ruim 9 Mton  
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Emissiereductie van broeikasgassen 

en koolstofbudget 

• Overall antropogeen koolstofbudget wereldwijd om met een kans van 66% 
onder 2C opwarming te blijven is 1000 Gton: 
– 1000 Gton C = 3667 Gton CO2 

– t/m 2011 al 51,5% van budget besteed, vnl door het “Westen” 

– Besteding neemt snel toe met ontwikkeling van China, India, Zuid-Oost Azië, Zuid-Amerika etc. 

– Resterend budget voor Nederland afhankelijk van verdeelsleutel; indicatief: 
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Verdeelsleutel % van 
budget 

Budget vanaf 2011 Gemiddeld jaarbudget t/m 
2050 

Naar rato van aandeel 
BNP NL in wereld BNP 

0,5% 8.900 Mton 230 Mton 

Naar rato van aandeel NL 
in wereldbevolking 

  0,25% 4.450 Mton 115 Mton 

Inwoners gecorrigeerd 
voor gerealiseerde 
ontwikkeling 

    “0,125%” 2.225 Mton   58 Mton 



Vele opties zijn nodig; alle kennen 

beperkingen en uitdagingen 

Energiebesparing: Meest 
duurzame energie is niet 
gebruikte energie. Maar 
ondanks alle inspanningen  
amper voldoende om de 
groei te compenseren in de 
vraag naar energiediensten. 
 

Zon-PV en wind: Meest 
overvloedig beschikbare 
bronnen.  Vergaande 
inpassing is echter een 
uitdaging door lage load 
factor, en variabel en 
fluctuerend aanbod.   
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Biomassa: breed inzetbaar 
in “fossiel” energiesysteem 
(een koolwaterstof net als  
fossiele bronnen). Echter 
omgeven met significante 
duurzaamheidsaspecten. 
Beschikbaarheid duurzame 
biomassa is beperkt. 

CO2 Capture and Storage (CCS): 
onmisbaar als nog langere tijd grote 
inzet van fossiel nodig is. Kan alleen bij 
centrale inzet van fossiel. Capaciteit 
voor NL tot nu toe beperkt. Haalbaar 
alleen bij centrale gemeenschappelijke 
infra. Maatschappelijke acceptatie kan 
grote belemmering zijn. 

Kernenergie: wel koolstof vrije 
energie, maar radioactief afval vormt 
een groot probleem. In NL weinig of 
geen maatschappelijk  draagvlak. 
Investeringskosten zijn hoge drempel 
in onzekere, veranderende markt. 

Duurzame warmte, m.n. 
aardwarmte/geothermie: 
Nog veel onzekerheden 
en risico’s. Significante 
inzet vergt brede uitrol 
van warmtenetten.   


