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Transmissie
Pieken in variabele opwek en elektrificatie 
overvragen het bestaande net. Behoud van 
competitie, liquiditeit en betrouwbaarheid 
betekent tijdig investeren in transmissie.

LAND IN ZICHT. GW's aan zeewindstroom 
komen als eerste onze grootste industriële 
clusters aan de kust tegen. Deze clusters 
elektrificeren versneld en romen de 
grootste windpieken af. Resultaat: Stabiel 
vermogen voor het achterland. Daardoor in het 
binnenland slechts beperkt netverzwaring nodig.

NIEUWE KORTE LIJNTJES. Ontwikkelaars van 
wind- en zonprojecten, nieuw grootverbruik 
(snelladers, ICT, elektrolyse) en opslag 
optimaliseren samen met de netbeheerder 
de individuele vestigingslocaties in de 
planfase. Resultaat: Optimale benutting nieuwe 
en bestaande ruimte op het net.

CAPEX VS. OPEX. Overheid, netbeheerders, 
opwekkers, opslagpartijen en verbruikers 
zoeken samen continu het financiële 
en maatschappelijke optimum tussen 
investeren in netverzwaring en betalen 
voor redispatching. Resultaat: Reductie totale 
gesocialiseerde kosten van netbeheer. 

Verbruik
Verbruikers, opwekkers, netbeheerders en 
bufferaars zijn sterk wederzijds afhankelijk. 
Scherp tariefontwerp1 stimuleert cruciale 
elektrificatie, vraagsturing en vraagreductie.

ALTIJD GOEDKOPER. Groei in opwek is pas 
zinvol als de extra kWh’s gas, benzine of 
diesel vervangen. Garandeer dat voor alle 
gebruikers elektriciteit (jaargemiddeld) 
altijd de voordeligste energiedrager is. 
Resultaat: Versnelde elektrificatie.

E.T.S. PER KWARTIER. ‘Opslag in verbruik’ 
(vraagsturing bij laadpaal, koelhuis, etc.) is 
kostenefficiënter dan investeren in kabels, 
elektrolysers en accu’s. Stel eindgebruikers 
bloot aan kwartierprijzen op basis van CO2/
kWh. Resultaat: Volle benutting flexpotentieel.

WEL GOED, GELD TERUG. Stel klein- en 
grootverbruikers bloot aan dezelfde 
energiebelastingsstaffel. Wie zijn verbruik 
jaar op jaar met 3 procent reduceert, 
krijgt de extra betaalde belasting terug. 
Resultaat: Blijvende kostenreductie door 
investeringen in energie-efficiëntie.

1. Ons uitgangspunt: Budgetneutraal per individuele 
gebruiker. Politiek zit aan de knoppen.

Opslag
Zonder opslag is het CO2-budget voor 
regelbaar vermogen (max. 12 Mton) niet 
toereikend. Met deze punten dwingen we 
de implementatie van voldoende opslag af.

WARMTEBUFFERS. Warmtepompen en 
weerstandsverwarming leveren in 2030 
een groot deel van de stoom, HT-warmte, 
tapwater en ruimteverwarming. Goedkope 
buffers houden warmte uren tot maanden 
vast. Resultaat: Kostenefficiënte opslag en 
benutting van langdurige overschotten. 

INTRADAY OPSLAG. Wind en zon zijn 
betrouwbaar, alleen niet regelbaar. 
Overtollige kWh’s zijn doorgaans dezelfde 
dag alsnog zeer welkom. Accu’s, supercaps 
en vliegwielen houden ze enkele uurtjes 
in bewaring. Tot 2030 implementeren 
we tientallen GWh's aan ‘korte’ opslag. 
Resultaat: Netstabiliteit zonder spinning 
reserve, met minimale curtailment.

AANJAGEN ELEKTROLYSE. In 2030 is 30% 
van alle waterstof die de industrie gebruikt 
groen. Import is prima. Resultaat: Benutting 
structurele overschotten en tijdig aanjagen 
kostenreductie elektrolyse en opslag H2.

Opwek
Elektriciteit is de motor van de transitie. 
Tot 2030 is het zaak wind en zon versneld 
op te schalen en (daarmee) de kostprijs van 
emissievrije kWh's verder te reduceren. 

VERSNEL OP ZEE. Wind op zee heeft het tij 
mee. Verhoog het installatietempo naar 2 
à 3 GW per jaar. Resultaat: Ruim 50 procent 
elektriciteitsproductie uit zeewind in 2030.

SCHAALSPRONG IN ONDERHOUD. Verdere 
kostenreductie in wind en zon realiseren 
we via efficiëntieslagen in onderhoud en 
operationele expertise. Resultaat: Betaalbare 
emissievrije opwek, ook op lange termijn.

DURF TE VERPLICHTEN. In 2030 ligt op elk 
geschikt dak verplicht zon-PV. Resultaat: 
Meervoudige benutting dakoppervlak en 
bestaande distributie-infra.

DUBBELDOELKAVELS. Meervoudig 
ruimtegebruik is doorslaggevend in de 
tenders voor nieuwe opwek. Wind- en 
zonneparken leveren naast kWh's ook 
kcal's en geven tegelijkertijd de natuur 
de ruimte om te herstellen. Resultaat: 
Nederland realiseert het meest productieve en 
coöperatieve zee- en landgebruik ter wereld.

De eerste helft | Kostenefficiënt naar 25 Mton CO2-reductie in 2030 
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Opwek
In 2050 zijn wind en zon de werkpaarden 
van de energievoorziening. Regelbaar 
vermogen is daarnaast nu ook emissievrij. 

BETROUWBARE PRODUCTIE. Wind en zon 
zijn de nieuwe baseload - voorspelbaar 
maar niet regelbaar. Biomassa gebruiken we 
als back-up voor als vraagsturing en accu's 
niet toereikend zijn. Resultaat: Betrouwbare 
productie op afroep zonder onnodig 
conversieverlies van seizoensopslag.

CIRCULAIR DESIGN. Turbines, panelen en 
funderingen zijn eerlijk geproduceerd en 
hoogwaardig te ontmantelen/recyclen. 
Resultaat: Echt hernieuwbare energie.

ECOLOGISCH WINDPARADIJS. Ecologie 
begrenst terecht de ruimte voor huidige 
windparken op zee. Verder groeien kan 
op voorwaarde van meetbare verbetering 
voor vogels en zeeleven. Resultaat: Echt 
duurzame energie.

STERK STAALTJE CCU. Hoogovengascentrales 
stoten per kWh dubbel zoveel CO2 uit als 
kolencentrales. Dat accepteren we in 2050 
vanzelfsprekend niet meer. Resultaat: 5 tot 
9 Mton CO2-reductie.
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Transmissie
Netbeheerders investeren vandaag al in het 
net van 2050. Vergroten van capaciteit en 
implementeren van innovaties, zoals (HV)
DC-kabels en supergeleiders, is cruciaal.

MOLECULEN PER BUIS. Het gasnet 
is herbruikbaar. Gasvraagreductie 
en elektrificatie creëren ruimte om 
bulkvolumes H2 te transporteren. Resultaat: 
Herbestemming afgeschreven infra, enorm 
transmissievermogen en opslag in het gasnet.

WAT VAN VER KOMT. Nederland is geen 
eiland. Internationale handel is onze kracht 
en daar verdienen we aan. Resultaat: Soms is 
Tsjechië blij met onze windstroom, soms zijn wij 
blij met waterkracht uit IJsland. Soms is heel 
Europa blij met waterstof uit Australië, die via 
onze kust het achterland in stroomt.

CENTRAAL NAAR DECENTRALER. Het 
energiesysteem wordt decentraler, het 
net past zich daarop aan. Verschillende 
netvlakken krijgen verschillende functies. 
Resultaat: Lokaal wordt ook gestuurd op 
piekbelasting, congestie en spanningskwaliteit. 
Centraal wordt gestuurd op balancering en 
frequentie. 

Verbruik
Bindende elektrificatie biedt de 
energiesector investeringszekerheid. 
Piekvraagreductie borgt de stabiliteit. 

VEERKRACHT. De leveringszekerheid in 
Nederland behoort tot de wereldtop. Dat 
blijft, maar kost wel serieus geld. Wie zijn 
bedrijf of woning zo inricht dat een uurtje 
zonder elektriciteit ongemerkt voorbijgaat, 
helpt het net enorm en wordt passend 
beloond. Resultaat: Geen oververzekering.

TOEGEVOEGDE WAARDE. De energie-
intensieve industrie heeft voor Nederland 
grote waarde maar staat ook voor een 
enorme uitdaging. Onze kenniseconomie 
specialiseert verder en maakt veel meer met 
veel minder energie. Resultaat: Behoud van 
werkgelegenheid en innovatiekracht voor NL.

NEGATIEVE EMISSIES. Wie in 2040 nog 
CO2 uitstoot, onttrekt 1 procent van zijn 
jaaruitstoot direct uit de atmosfeer. Na 
2050 loopt deze verplichting op tot 120 
procent. Resultaat: Wie beter kan, gokt niet op 
energie-intensieve negatieve emissies. Wie nog 
niet anders kan, levert tijdige R&D.

Opslag
Na 2050 gaat ook de laatste aardgascentrale 
van het net. Wind, zon en opslag staan nu 
centraal in de complete energievoorziening.

STRATEGISCHE RESERVE. Seizoensopslag 
van elektriciteit in moleculen is duur maar 
veelzijdig en onmisbaar. In samenspraak 
met de chemische industrie - die inmiddels 
primair op groene waterstof draait - houdt 
de energiesector minimaal 4 weken aan H2 
in buffer. GW's vermogen staan klaar om 
de waterstof om te zetten in elektriciteit en 
warmte. Resultaat: Leveringszekerheid. 

EUROPESE INNOVATIEHUB. Ontwikkelingen 
in opslag gaan nu nog aan de EU voorbij. 
Nederland trekt met buurlanden de kar en 
maakt de EU alsnog doorslaggevend in deze 
groeisector. Een opslag- en conversiehub op 
de Noordzee is ons visitekaartje. Resultaat: 
Lucratieve, strategische systeemintegratie en 
opslag in eigen huis.

BEWUST NIET OPSLAAN. Opslag is een 
middel. CO2-vrije levering het doel. Vandaag 
is opwek (veel) goedkoper dan opslag. Als 
dat zo blijft, accepteren we curtailment. 
Resultaat: Kosten- boven energie-efficiëntie.

De tweede helft | Kopwerk voor betaalbare nul-uitstoot in 2050
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Governance
Transitie staat of valt met organisatie. 

HOOFDDOEL CENTRAAL. De overheid stelt 
één doel centraal: Een CO2vrije samenleving 
in 2050. Wet- en regelgeving borgt dat de 
reductie binnen onze grenzen wordt behaald. 

SYSTEM OF SYSTEMS. Keuzes op 
details hebben invloed op het gehele 
energiesysteem. Sluiten van kolencentrales 
heeft zonder vernietiging van vrijgevallen 
ETS-rechten in EU-verband bijv. geen zin.

STIMULEER WAAR HET KAN. Iedereen is in 
staat een bijdrage te leveren. Individueel, 
collectief of bedrijfsmatig. Schrap 
beperkende wetten en normen. Geef 
initiatief en innovatie de ruimte. Stimuleer 
participatie, lokaal maatwerk en bottom-
up initiatieven. De overheid heeft als 
belangrijkste taken: faciliteer, zorg voor 
mogelijkheden tot financiering en jaag aan. 

DWING WAAR HET MOET. Deze transitie 
draait om vergaande CO2-reductie met 
een belangrijk einddoel. Geef ruimte 
aan initiatieven, maar stel ook kaders die 
afgedwongen worden indien de juiste 
stappen niet gezet worden. 
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Klimaat en Energiekoepel (KEK)
KEK bestaat uit 300+ jonge energie- en klimaatexperts en vertegenwoordigt de generatie die 
het Klimaatakkoord tot 2030 uitvoert. Dit manifest is opgesteld door Kernteam Elektriciteit. 
De leden zijn werkzaam in de energiesector, wetenschap, industrie, overheid en consultancy.

 ▪ Anton Tijdink 
 ▪ Bart van der Wielen
 ▪ Dirk Oudes

 ▪ Line van Kesteren
 ▪ Margriet Penninkhof 
 ▪ Sanne Akerboom 

 ▪ Stephan de Vos
 ▪ Thijs ten Brinck 
 ▪ Yanniek Huisman

Digitalisering
De toekomst van de energie is digitaal. 

TRANSACTIES IN BLOCKCHAIN. Zelflerende 
apparatuur herkent de behoeften van 
de gebruiker. Deze stelt alleen nog 
verbruiksvoorkeuren in. Bijvoorbeeld: 
Minimale CO2-uitsoot, minimale kosten 
of maximaal eigenverbruik. Algoritmes 
doen autonoom dagelijks miljoenen 
microtransacties met behulp van 
blockchaintechnologie - denk aan groene 
energiecertificaten en peer2peer trade. 

ENERGIEDATA EN PRIVACY. Uitwisseling 
van verbruiksdata is cruciaal voor het 
energiesysteem maar ook privacygevoelig. 
Leg de basis voor een balans tussen 
gebruik van data, transparantie en privacy.

BESCHERM WAAR NODIG. Het is in ieders 
belang dat Nederland een welvarende 
economie blijft. Het is in ieders belang dat 
we kwetsbare consumenten beschermen 
tegen onevenredige ingrepen op 
koopkracht, baanzekerheid en woongenot. 

GA AAN DE SLAG. Ga aan de slag 
met grootschalige demonstraties en 
experimenteer ook doelgericht met 
ogenschijnlijk kansarme routes. Durf te 
kiezen, ook als de onzekerheid blijft en durf 
ook bij te sturen gedurende de rit. Accepteer 
dat er fouten gemaakt worden. Erken dat 
we geen tijd hebben om te wachten op de 
perfecte theoretische oplossing. 

SPREID WINKANSEN. Alle suggesties in dit 
manifest dragen bij aan een betaalbare 
energietransitie. Althans, met de kennis van 
nu. Ontwikkelingen gaan snel en de transitie 
gaat door. Geen van de in dit manifest 
genoemde middelen is heilig maar het doel 
staat niet ter discussie: Klimaatverandering, 
geopolitieke spanningen en sociale 
ontwrichting voorkomen.

PREDICTIVE ASSET MANAGEMENT. Miljarden 
sensoren, drones met beeldherkenning, 
(Industrial) Internet of Things-toepassingen 
en bigdata-analyse optimaliseren 
investeringen en onderhoud in opwek, 
transmissie, opslag en verbruik. Wanneer 
het energiemanagement een afwijking 
constateert, volgt automatisch alarm.

CYBERVEILIGHEID. Laadpalen, accu’s en 
warmtepompen trekken grote vermogens 
en weten wie thuis is. Besturing voldoet 
aan beveiligingsniveaus die we ook van 
onze bank eisen. Als extra verdedigingslinie 
schort de netbeheerder bij hacks of bugs 
de deelname in flexprogramma’s op 
afstand op. Daarbij blijft basisfunctionaliteit 
(verwarmen, koelen, laden) geborgd.

Onmisbare succesvoorwaarden 


