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Energie

Leveringszekerheid van elektriciteit in 
Nederland richting 2030 

door Roderick Timmer
Sinds de liberalisering van de elektriciteits-
markt is er veel veranderd in onze elektrici-
teitsvoorziening.1 De netwerkbedrijven zijn 
gesplitst van de productie- en leveringsbe-
drijven en er was veel interesse in de Neder-
landse productiebedrijven vanuit Europese 
buurlanden. Vorig jaar is een van de twee 
laatste grote Nederlandse energiebedrijven 
in buitenlandse handen gekomen. Tussen 
2009 en 2015 zijn verschillende nieuwe ko-
len- en gascentrales gerealiseerd. De afgelo-
pen tien jaar is er daardoor sprake geweest 
van overcapaciteit in Nederland. Door de 
snelgroeiende wind- en zoncapaciteit en 

afnemende vraag nam de overcapaciteit 
verder toe, wat resulteerde in slechte mar-
ges voor de stroomproducenten op de 
groothandelsmarkten. Sommige eigenaren 
van nieuwe centrales zagen zich daarom 
genoodzaakt centrales tijdelijk stil te leg-
gen (Het Financieele Dagblad 2013). Op 
dit moment zijn bijna alle centrales vanwe-
ge verbeterde marktomstandigheden weer 
operationeel. De uitwisseling van stroom 
met omringende landen is significant toe-
genomen. 

De beschikbaarheid van het Nederlandse 
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elektriciteitsnet is 99.99 procent (Tennet.eu). 
Men gaat ervan uit dat het licht altijd aan gaat 
bij het omzetten van de schakelaar. Richting 
2030 nemen de onzekerheden voor leve-
ringszekerheid echter toe. De elektriciteits-
mix wordt grotendeels weersafhankelijk en er 
zijn grote onzekerheden rondom de ontwik-
keling van de vraag door de elektrificatie. De 
belangrijkste reden is de uitvoering van het 
Klimaatakkoord voor het halen van de Eu-
ropese CO2-reductiedoelen. In de European 
Green Deal is in december 2020 vastgelegd 
dat de broeikasgassen in 2030 minstens 55 
procent lager moeten liggen dan het niveau 
van 1990 (Europese Commissie 2021a). Het 
Nederlandse doel zal waarschijnlijk net onder 
de 55 procent liggen. Van de elektriciteitssec-
tor wordt een grote bijdrage verwacht. Het 
fossielvrij maken van de elektriciteitsproduc-
tie maakt elektrificatie voor andere sectoren 
mogelijk. Wat betekenen deze politieke keu-
zes voor de leveringszekerheid van elektrici-
teit richting 2030 en wat zijn de uitdagingen 
voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt? 

Sluiten kolencentrales 
In de afgelopen vijf jaar zijn de oudste kolen-
centrales gesloten, in ruil voor het afschaf-
fen van de kolenbelasting en het openhou-
den van de nieuwe kolencentrales. Om aan 
het Urgenda-vonnis te voldoen, 25 procent 
CO2-besparing aan het eind van 2020 ten 
opzichte van 1990, is eind 2019 een kolen-
centrale uit de jaren 90 gesloten en wordt 
op dit moment gekeken naar het sluiten van 
een nieuwe kolencentrale of het reduceren 
van de jaarlijkse productie van de overge-
bleven centrales (de Rechtspraak). Vanaf 

2030 mag er geen elektriciteit meer worden 
geproduceerd met kolen (Wet verbod op 
kolen bij elektriciteitsproductie 2019). In 
plaats van een totaal verbod had de overheid 
ook commerciële productie kunnen verbie-
den en de centrales na 2030 in een reserve 
kunnen plaatsen voor het borgen van de 
leveringszekerheid, zoals in het Verenigd 
Koninkrijk. Een vorm van compensatie zal 
immers op een manier betaald moeten wor-
den, zoals beschreven in artikel 4 van de Wet 
verbod op kolen bij electriciteitsproductie. 

Het verbod heeft grote gevolgen voor de Ne-
derlandse elektriciteitsmix. Op dit moment 
is het productiepark gediversifieerd met ko-
lencentrales, gascentrales, een kerncentrale, 
wind en zon. In de aanloop naar de verkie-
zingen werd er in Den Haag weer gesproken 
over het bouwen van nieuwe kerncentrales. 
Er zijn echter geen marktpartijen die willen 
bouwen zonder een garantie van de overheid 
en een mogelijke nieuwe centrale zal niet 
binnen tien jaar operationeel zijn. Door de 
ligging van Nederland wordt ingezet op wind 
op zee. Ook de zoncapaciteit neemt signifi-
cant toe de komende tien jaar. Deze weers-
afhankelijke opwek zal gebalanceerd worden 
door opslag en flexibele vraag en aanbod, 
mede geholpen door de digitalisering van 
de sector. Voor toekomstige back-up-capa-
citeit zijn we daardoor aangewezen op gas-
centrales in Nederland en de buurlanden. 

Monitoring leveringszekerheid
Door de grote veranderingen in de elektri-
citeitsmix en de elektrificatie wordt steeds 
vaker de vraag gesteld wie verantwoordelijk 
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is voor de leveringszekerheid van elektriciteit 
in Nederland. Landelijk netbeheerder Tennet 
doet jaarlijks een monitoring en brengt ad-
vies uit aan het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. De eindverantwoorde-
lijke lijkt dus de minister van Economische 
Zaken en Klimaat te zijn. Het advies wordt 
uitgebracht op basis van de ‘Loss of Load Ex-
pectation’ (LOLE); het verwachte aantal uren 
per jaar dat niet aan de elektriciteitsvraag kan 
worden voldaan. De grens van de LOLE is in 
Nederland vastgesteld op vier uur. Er worden 
twee berekeningen gemaakt. Een nationale 
berekening, waarbij er geen import en export 
plaatsvinden, en een Europese berekening op 
basis van een model tussen samenwerkende 
omringende netbeheerders. Bij de nationale 
berekening loopt de LOLE snel op richting 
2030, maar bij de Europese berekening blijft 
de LOLE onder het maximum van vier uur. 

Naast de LOLE wordt er ook gekeken naar 
de ‘Expected Energy Not Served’ (EENS), het 
aantal MWh dat niet geleverd kan worden 
gedurende een jaar en het vermogenstekort. 
De LOLE-berekening wordt gemaakt op ba-
sis van een probabilistisch model. De pro-
ductiecapaciteit wordt geschat op basis van 
input van producenten en de vraag op basis 
van verschillende vraagvoorspellingen zo-
als die uit de Klimaat en Energieverkenning 
(KEV) van het Planbureau voor de Leefom-
geving (PBL). Voor de komende tien jaar is 
bekend dat kolencentrales zullen sluiten en 
een nieuwe kerncentrale nog niet operatio-
neel zal zijn en daarnaast welke gascentrales 
er precies zijn en hoeveel wind- (op zee) of 
zoncapaciteit er ongeveer gebouwd gaat wor-

den. De grootste onzekerheid zit in de mo-
dellering van de vraag door de elektrificatie. 
De vraagvoorspelling is cruciaal voor de uit-
komsten van de monitoring van de leverings-
zekerheid, maar hier is tot vorig jaar weinig 
aandacht voor geweest in de rapportages.

Naast het rapport Monitoring Leverings-
zekerheid van Tennet zijn er ook ande-
re organisaties die de ontwikkelingen op 
energiegebied in Nederland analyseren. De 
International Energy Agency (IEA) brengt 
een Energy Policy Review uit, waarbij alle 
aspecten van het Nederlandse energiesys-
teem aan de orde komen en er ook specifiek 
gekeken wordt naar de leveringszekerheid 
van elektriciteit, gevolgd door enkele aan-
bevelingen. Daarnaast is er een rapport van 
het Pentalateral Energy Forum (PLEF), een 
samenwerkingsverband tussen de regionale 
netbeheerders in Noordwest-Europa. De me-
thodologie komt overeen met die van het na-
tionale Tennet-rapport met een horizon van 
vijf jaar (PLEF 2020). The European Network 
of Transmission System Operators for Elec-
tricity (ENTSOE) is een samenwerkingsver-
band tussen 35 landen en 42 netbeheerders 
(Entsoe.eu). ENTSOE begeleidt de energie-
transitie op Europees niveau en rapporteert 
daarbij over leveringszekerheid voor het ko-
mende seizoen (zomer/winter), de komende 
tien jaar in de Mid-term Adequacy Forecast 
(MAF) en de komende tien tot 20 jaar in het 
Ten-Year Network Development Plan (TYN-
DP). De data die gebruikt worden voor het 
PLEF-rapport en het MAF-rapport worden 
steeds meer op elkaar afgestemd, in lijn met 
het nationale Tennet-monitoringsrapport. 
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Door de overgang van een elektriciteitsmix 
met centrale conventionele basislastcentrales 
naar een mix gedomineerd door decentrale 
weersafhankelijke opwek in combinatie met 
flexibel vermogen, is de vraag of sturen op 
de uitkomsten van het huidige (probabilisti-
sche) model nog steeds de juiste is. Het zou 
de voorkeur hebben om korte- en langeter-
mijnaspecten te definiëren en op basis van 
het geheel een conclusie te trekken voor leve-
ringszekerheid van elektriciteit. Kortetermij-
naspecten zijn ‘generation adequacy’, waarbij 
gekeken wordt naar de verhouding tussen 
vraag en aanbod en hoe snel het systeem 
herstelt na een onbalans. Ook is het belang-
rijk om te kijken of de aanvoer van de be-
nodigde grondstoffen plaats kan vinden, wat 
voor Nederland nu gas is en ook zal blijven 
in de toekomst. Andere aspecten zijn net-
congestie, de kwaliteit van de data, scenario’s 
voor Noordwest-Europese weerpatronen en 
de beschikbaarheid van interconnectieca-
paciteit. Langetermijnaspecten zijn geopoli-
tieke spanningen, zoals de situatie rondom 
de aanleg van de Nord Stream 2 pijplijn, de 
ontwikkeling van de energievraag en de ca-
paciteit van het net. Daarnaast is het func-
tioneren van de Nederlandse ‘energy-only 
markt’ belangrijk, omdat investeringen in 
nieuwe capaciteit gebaseerd worden op de 
huidige en te verwachten marges.2 Het ka-
der met alle dimensies van leveringszeker-
heid ontwikkeld door Larsen e.a. geeft hier 
een compleet beeld van (Larsen e.a. 2017).

Ontwikkeling van de vraag
Uit de laatste Tennet-monitoring (Monito-
ring Leveringszekerheid 2020) komt naar 

voren dat we in 2030 op nationaal niveau 
een LOLE hebben van honderden uren, ver 
boven de norm van vier uur. We worden 
importafhankelijk en de vraag is of omrin-
gende landen stroom kunnen leveren tijdens 
de uren van nood. Door de grote verande-
ringen in het vraagprofiel is het heel moei-
lijk in te schatten wat de vraag zal zijn in 
ons land en omringende landen in 2030. De 
onderliggende vraag neemt af door efficiën-
tie, maar de totale vraag neemt toe door de 
elektrificering die plaatsvindt in de verschil-
lende sectoren. In een recent rapport van CE 
Delft bleek dat de bandbreedte van de elek-
trificatie groot is; tussen de 18 TWh en 69 
TWh additionele elektriciteitsvraag in 2030 
op een basisvraag van 104 TWh (CE Delft 
2020). Het laatste Tennet-monitoringsrap-
port gaat uit van een totale vraag vergelijk-
baar met het laagste vraagscenario uit het 
rapport van CE Delft en een zeer conserva-
tieve inschatting van de piekvraag (Rapport 
Monitoring Leveringszekerheid 2020). Sec-
toren waar de meeste groei verwacht wordt 
zijn industrie, mobiliteit en datacenters. Met 
name de toenemende datacenter basislast-
vraag zal in de toekomst een dure en moei-
lijke opgave worden voor back-up-capaciteit. 

De maximale piekvraag hangt af van het 
slim sturen van bijvoorbeeld elektrisch ver-
voer of elektrische boilers. Slim sturen is 
mogelijk door een verdere digitalisering, 
maar deze is afhankelijk van data en de 
kwaliteit van deze data. Het op grote schaal 
beschikbaar maken van data uit slimme 
meters zou een eerste stap zijn om de kwa-
liteit van onder andere de vraagdata te ver-
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beteren en nieuwe diensten (flexibiliteit) 
aan te kunnen bieden voor vraagsturing. 

Het rapport concludeert dat het niet de 
vraag is of elektrificatie plaats gaat vinden, 
maar wanneer. De politieke keuzes die nu 
gemaakt worden zijn hiervoor bepalend, 
maar nog omgeven door vele onzekerhe-
den. De sector met de grootste onzekerhe-
den is de industrie. Er zullen snel concrete 
plannen moeten komen voor de elektrifica-
tie, netcapaciteit en waterstof, zodat er tijdig 
geïnvesteerd kan worden en er meer duide-
lijkheid komt over de te verwachten vraag.

Interconnectie
Onderdeel van het Europese Clean Energy 
Package is de volledig geïntegreerde ‘inter-
nal energy market’.3 Goede interconnectie is 

hierbij van cruciaal belang, zodat landen op 
elkaar kunnen vertrouwen als er een centrale 
uitvalt of er meer wind of zon is dan verwacht 
en er stroom geïmporteerd en geëxporteerd 
kan worden (Europese Commissie 2021b). 
Door een efficiënte Europese interne markt 
kan de weersafhankelijke elektriciteitspro-
ductie geoptimaliseerd worden tussen de 
verschillende landen. Tot aan de Brexit was er 
een interne Europese elektriciteitsmarkt met 
gekoppelde spotprijzen, maar vanaf dit jaar 
maakt het VK daar geen deel meer van uit. Op 
een minder efficiënte wijze wat betreft prijs 
en leveringszekerheid vindt er echter nog wel 
uitwisseling van stroom plaats met het VK. 

Vanuit de afspraken voor de European 
Energy Union moeten landen streven naar 
15 procent interconnectiecapaciteit van de 

Kerncentrale in Borssele | Tom Buysse
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geïnstalleerde nationale capaciteit in 2030. 
Netbeheerders moeten, in lijn met de Clean 
Energy Package, 70 procent van de grensca-
paciteit beschikbaar maken voor import en 
export. Onderzoek toont aan dat de leve-
ringszekerheid door meer interconnectieca-
paciteit toeneemt, maar dat de robuustheid 
van het systeem afneemt (Beyza, 2020). Dit 
wordt veroorzaakt door het risico dat een 
stroomonderbreking in het ene land zich uit-
breidt naar het andere land, zoals de stroom-
storing van 8 januari dit jaar in Kroatië.4 In de 
afgelopen 20 jaar is de interconnectiecapaci-
teit van Nederland toegenomen van 3.5 GW 
naar 9.1 GW en richting 2030 zal de capaciteit 
verder toenemen naar 10.8 GW, ver boven 
het Europese target. Naast het uitbreiden van 
de grenscapaciteiten met Duitsland en België 
zijn er ook drie nieuwe zeekabels aangelegd. 
In 2008 kwam de NorNed-kabel (0.7 GW) 
met Noorwegen gereed, gevolgd door de 
BritNed-kabel (1 GW) met het Verenigd Ko-
ninkrijk in 2012. Eind 2019 is de Cobra-ka-
bel (0.7 GW) met Denemarken opgeleverd. 
De beschikbaarheid van de BritNed-kabel 
is hoog. NorNed heeft te maken met veel 
reducties door de situatie in het Noorse net. 

Afgelopen januari waren alle drie de ka-
bels een dag tijdelijk niet beschikbaar door 
storingen, waardoor Nederland alleen nog 
verbonden was met Duitsland en België. De 
interconnectoren zijn cruciaal voor de leve-
ringszekerheid, omdat Nederland volgens 
de nationale berekening na 2025 afhankelijk 
wordt van de buurlanden. Noorwegen, De-
nemarken en het Verenigd Koninkrijk zou-
den ook onderdeel uit moeten maken van 

het PLEF. Deze landen zouden dan in het-
zelfde detail meegenomen worden in de Eu-
ropese berekening voor leveringszekerheid 
als de andere omringende landen. Duitsland 
wordt richting 2030 meer afhankelijk van 
importen. De Duitse kerncentrales zijn eind 
2022 allemaal gesloten en eind 2038 sluit de 
laatste kolencentrale de deuren. In de eer-
ste veiling voor het sluiten van Duitse ko-
lencentrales werd zo besloten een nieuwe, 
grote kolencentrale te sluiten, iets wat nie-
mand een paar jaar geleden voor mogelijk 
had gehouden. In België worden de laatste 
kerncentrales eind 2025 gesloten. België zet 
in op het bouwen van nieuwe gascentrales 
gesteund door een capaciteitsmechanisme.5 

Het wetsontwerp voor dit mechanisme is in 
maart dit jaar goedgekeurd. De eerste vei-
ling heeft nog niet plaatsgevonden, maar 
staat gepland voor het najaar van 2021. Er 
blijft dus niet veel tijd over voor het reali-
seren van nieuwe gascentrales. In Duits-
land zullen met het huidige beleid ook vele 
nieuwe gascentrales gerealiseerd moeten 
worden. Het is maar zeer de vraag of deze 
centrales op tijd zullen zijn om Nederland te 
kunnen helpen gedurende de kritieke uren.

Conventioneel vermogen en flexibi-
lisering
Tussen 2000 en 2010 groeide de vraag van 
elektriciteit in Nederland met ongeveer an-
derhalf procent per jaar. Er was sprake van 
een ‘firm vermogenstekort’, wat betekent dat 
het opgestelde Nederlandse vermogen niet 
altijd toereikend was om aan de vraag te vol-
doen. Vanwege het vermogenstekort was er 
vanuit de politiek vraag naar nieuw produc-
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tievermogen (Tweede Kamer 2004). Voor 
een diverse elektriciteitsmix werd er aange-
stuurd op zowel kolen- als gascentrales. Alle 
energiebedrijven wilden in die tijd verschil-
lende centrales bouwen. De splitsingswet 
maakte verkoop van productie- en leverings-
bedrijven mogelijk en er was interesse vanuit 
de omringende landen om de Nederlandse 
bedrijven over te nemen gedurende dezelf-
de periode. Dit maakte het realiseren van 
nieuwe capaciteit extra aantrekkelijk. Daar-
naast begon men met het versneld ontwik-
kelen van zon- en windcapaciteit. Hiervoor 
werd veel subsidie verstrekt in de West-Eu-
ropese landen, wat onderdeel was van de 
2020 klimaatdoelen. Marges voor conven-
tionele centrales namen door de ontstane 
overcapaciteit snel af. De vraag stagneerde 
en de hernieuwbare energie nam met name 
in het buitenland snel toe, waardoor goed-

kope stroom Nederland binnenstroomde. 
Een aantal nieuwe gascentrales ging voor 
jaren in de mottenballen of werd uit bedrijf 
genomen gedurende de zomermaanden. 

De ontwikkelingen rondom de marges van 
gascentrales en de kritiek vanuit de maat-
schappij op kolencentrales betekenden het 
einde van de resterende bouwplannen. Tot 
op heden zijn er gezien de marktontwikke-
lingen geen nieuwe grootschalige conventio-
nele centrales gepland richting 2030. Groot-
schalige biomassa (-subsidie) wordt weer 
afgebouwd. Zon- en windcapaciteit blijven 
de komende jaren sterk groeien. Op dit mo-
ment is er ongeveer 10 GW zoncapaciteit 
in Nederland en 7 GW aan windcapaciteit. 
Richting 2030 strijgt dit door naar respectie-
velijk 27 GW en 19 GW (Monitoring Leve-
ringszekerheid 2020). Na 2030 zal de elek-
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triciteitsmix bestaan uit gascentrales, wind, 
zon, korte- en langetermijnopslag in com-
binatie met de interconnectoren. De huidige 
gascentrales zijn zeer geschikt om de schom-
melingen van de weergerelateerde opwek op 
te vangen. Flexibilisering aan de aanbodzij-
de is echter vereist om het steeds extremer 
wordende resterende vraagprofiel richting 
2030 te kunnen balanceren. Om dit moge-
lijk te maken is verdere digitalisering aan 
de aanbodzijde vereist, zodat bijvoorbeeld 
windmolens, zonneparken en kortetermijn-
opslag actiever gestuurd kunnen worden.

Electriciteitsmarkt
Eerder zijn de begrippen energy-only en ca-
paciteitsmarkt genoemd. In een energy-only 
markt is er alleen een vergoeding voor de 
geleverde stroom (kilowattuur) en bij een 
capaciteitsmarkt is er (ook) een vergoeding 
voor het aanhouden van capaciteit (kilo-
watt). Er wordt door middel van een veiling 
voor langere tijd capaciteit gecontracteerd 
om aan een vooraf vastgesteld niveau van de 
vraag te kunnen voldoen, zoals in België en 
het VK. In Nederland heeft de (energy-on-
ly) markt zich ontwikkeld tot een volwassen 
markt voor zowel de korte- als langetermijn-
handel. De grote variaties in de weersafhan-
kelijke opwek, de diverse elektriciteitsmix 
en hogere import- en exportcapaciteit in 
relatie tot alle omringende landen zorgen 
voor toenemende liquiditeit. De kosten van 
gas, kolen en CO2 zullen de komende jaren 
nog de hoofdrol spelen voor de Nederlandse 
prijsvorming en de netto-exportpositie van 
stroom. Een hogere CO2-prijs verbetert bij-
voorbeeld de exportpositie van Nederland 
door de huidige kolen gedomineerde Duitse 

elektriciteitsmix. De toekomstige stroom-
prijzen en marges zijn bepalend voor de 
bereidheid te investeren in nieuwe opwek-
capaciteit in de energy-only markt. Op dit 
moment zijn de marges en marktontwikke-
lingen niet aantrekkelijk genoeg om te in-
vesteren in nieuwe gascentrales. De huidige 
hoge prijs van CO2 is vooral gunstig voor 
opwekcapaciteit zonder CO2-uitstoot. Er 
wordt volop geïnvesteerd in wind- en zonca-
paciteit op basis van de subsidies en langeter-
mijnprijscontracten met grootverbruikers. 

Daarnaast is er een toename van flexibel ver-
mogen, waarbij opslagcapaciteit een grote 
ontwikkeling doormaakt. Voor de korteter-
mijnopslag wordt gekozen voor grootscha-
lige batterijen en warmtebuffers en voor de 
langetermijnopslag volgen de meeste landen 
de European Green Deal door te kiezen voor 
waterstof. Ook datagedreven oplossingen 
voor vraag- en aanbodsturing zijn volop in 
ontwikkeling, maar hiervoor is het zoals eer-
der genoemd belangrijk dat de digitalisering 
versneld wordt. Door deze ontwikkelingen 
vindt er een verschuiving plaats van de li-
quiditeit naar de kortetermijnmarkt, waarbij 
handel gedurende de dag steeds belangrijker 
wordt om verschillen in wind- en zonpro-
ductie ten opzichte van eerdere voorspellin-
gen te corrigeren. De prijsvolatiliteit neemt 
door het grotere aandeel van weersafhan-
kelijke opwek op de korte termijn toe en dit 
verhoogt de waarde van flexibel vermogen. 
De verwachting is dat de hogere prijsvolati-
liteit de komende jaren zal blijven en dit is 
gunstig voor bestaande gascentrales en het 
ontwikkelen van nieuw flexibel vermogen.
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Japan, Texas en het Verenigd 
Koninkrijk
Recente voorbeelden in Japan en de Ameri-
kaanse staat Texas laten zien hoe belangrijk 
het is om de korte- en langetermijnaspecten 
mee te nemen in de beoordeling van de le-
veringszekerheid. In Japan was het begin ja-
nuari 2021 koud gedurende drie weken met 
temperaturen ver onder het gemiddelde. 
Problemen met de elektriciteitsvoorziening 
ontstonden door een tekort aan gas, waar-
door centrales niet (op volle kracht) konden 
draaien en aan grootverbruikers gevraagd 
werd om de stroomvraag te reduceren (Oba-
yashi en Sheldrick 2021). In februari van dit 
jaar waren de gasinstallaties in Texas niet 
voorbereid op de sneeuw en extreem koude 
periode, waardoor meer dan vier miljoen 
mensen dagenlang zonder stroom, verwar-
ming en water zaten. Naast het ontbreken 
van gas voor de gascentrales werd ook dui-
delijk dat de piek stroomvraag behoorlijk 
onderschat was. In de winterverwachting 
van de netbeheerder was de geschatte maxi-
male vraag 67 GW, terwijl de werkelijke 
voorspelling van de piekvraag op een mo-
ment tijdens de koude periode meer dan 
tien procent hoger lag (ERCOT). Texas is 
een energy-only markt. Een capaciteitsmarkt 
had een black-out echter niet voorkomen, 
omdat de installaties niet goed voorbereid 
waren op de extreme winterse omstandig-
heden. De financiële afrekening van deze 
periode, waarbij stroomprijzen dagenlang 
9000 dollar waren, zal waarschijnlijk leiden 
tot vele faillissementen van leveranciers en 
onbetaalde rekeningen van consumenten 
met een flexibel contract (Kelly en McL-

aughlin 2021). Ook dichter bij huis heeft de 
netbeheerder van het Verenigd Koninkrijk 
(met een capaciteitsmarkt) verschillende 
noodberichten moeten uitsturen afgelopen 
januari, omdat het niet aan de vraag dreig-
de te kunnen voldoen (National Grid ESO). 
De belangrijkste redenen hiervoor waren 
verminderde beschikbaarheid van produc-
tie-eenheden en windstille dagen. Daarnaast 
werd er bij sommige interconnectoren uitge-
gaan van import tijdens kritieke uren, terwijl 
in de praktijk het Verenigd Koninkrijk deze 
uren exporteerde (Timera Energy 2021). 

Conclusie
Na jaren van overcapaciteit ontwikkelt zich 
een nationaal vermogenstekort richting 
2030. Vanwege subsidies, het geforceerd 
sluiten van kolencentrales en de huidige 
onzekerheden in de markt is de bereid-
heid te investeren in nieuwe conventionele 
back-up-capaciteit in Nederland laag. Leve-
ringszekerheid van elektriciteit wordt door 
de grote onzekerheden van de energietransi-
tie minder vanzelfsprekend. Dit is zorgelijk, 
maar er is nu nog genoeg tijd. Naast de LO-
LE-berekening moeten de andere genoemde 
leveringszekerheidsaspecten meegewogen 
worden in het eindoordeel van Tennet aan de 
minister van Economische Zaken en Klimaat 
om de markt op tijd bij te kunnen sturen. 
Duidelijke keuzes vanuit de politiek omtrent 
de elektrificatie van met name de industrie 
is van belang voor de markt om te kunnen 
investeren. De digitalisering moet versneld 
worden, waardoor de markt kan beschikken 
over kwalitatief goede data om zowel aan de 
vraag- als aan de aanbodzijde nieuwe dien-



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2021 62

sten te kunnen leveren voor het balanceren 
van het net. Door de toenemende liquiditeit 
en marktvolatiliteit op de korte termijn en een 
hogere prijs van CO2 wordt er op dit moment 
volop geïnvesteerd in wind- en zonneparken, 
opslagcapaciteit en datagedreven oplossingen 
voor flexibiliteit. De markt functioneert, maar 
toekomstige verstoringen vanuit buurlanden 
door de introductie van capaciteitsmarkten 
en het geforceerd sluiten van centrales kun-
nen dit mogelijk veranderen. Meer onder-
zoek is vereist naar de ontwikkeling van de 
vraag en de uitwisseling van stroom met de 
buurlanden tijdens kritieke momenten. Al-
leen dan kan bepaald worden of de afhan-
kelijkheid van de buurlanden acceptabel is 
voor de leveringszekerheid richting 2030.

drs. R.R.C. Timmer doet onderzoek naar de 
toekomstige leveringszekerheid van elektri-
citeit in Nederland en is manager van Cross 
Energy Trading.
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1. Gebruikte eenheden: elektrisch vermo-
gen wordt uitgedrukt in Watt ( spanning ‘Volt’ 

keer stroomsterkte ‘Ampere’). 1 MW is 106  watt, 
1 GW is 109 watt en een TW is 1012 watt. Met 
TWh (1 TWh is 1 TW geleverd gedurende 1 uur 
‘h’) wordt de hoeveelheid verbruikte of geprodu-
ceerde elektrische energie uitgedrukt.

2. Een energy-only markt is een markt 
waarbij alleen de geproduceerde elektriciteit 
wordt vergoed.

3. Doel van de internal energy market: vrije 
uitwisseling van elektriciteit tussen Europese lan-
den, concurrentie, goede interconnectie, verbete-
ren leveringszekerheid en verduurzaming.

4. Op 8 januari 2021 vond er na een 
storing in Zuidoost-Europa een ontkoppeling 
plaats van het net tussen Noordwest-Europa en 
Zuidoost-Europa, waardoor ook in Nederland 
verschillende stroomstoringen werden gemeld 
door de tijdelijke spanningsdip.

5. Capaciteitsmechanisme: hierbij wordt 
het aanhouden van capaciteit vergoed.


