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Samenvatting 
 

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van verduurzaming binnen de glastuinbouwsector 

hebben LTO-Glaskracht, Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Liander opdracht verstrekt om de 

mogelijkheden van een virtueel energiecluster nader te onderzoeken. Binnen zo een virtueel 

energiecluster kan de productie van en vraag naar elektriciteit door tuinders gestuurd worden. 

Hiermee ontstaat meer ruimte voor duurzaam zon- en windvermogen op het net. Het 

glastuinbouwgebied Brakel is hiervoor uitgekozen en onderzocht. Dit glastuinbouwgebied ligt in het 

netgebied Zuilichem.     

 

Het netgebied Zuilichem in de Bommelerwaard wordt gevoed door twee regelstations (Zuil 1 en 

Zuil 2) met een gezamenlijke technische capaciteit van 46 MW. Deze stations verzorgen de 

stroomvoorziening voor de woonkern Brakel en de overige zakelijke en huishoudelijke 

eindgebruikers in dit gebied met een piek belasting op kwartierniveau van 36 MW in 2014. Binnen 

dit gebied zijn 17 glastuinders actief waarvan er 12 een WKK hebben met een  totaal opgesteld 

productievermogen van 18 MW-elektrisch. Het totaal opgesteld vermogen belichting bedraagt 

eveneens 18 MW-elektrisch (op basis van kwartierwaarden). 

 

Ten behoeve van het verduurzamen van de energieproductie kunnen tuinders een deel van de 

eigen WKK-productie vervangen door inkoop van zon- en windvermogen via het net. De 

glastuinders hebben gezamenlijk tot 6 MW flexibiliteit beschikbaar om extra netinkoop toe te 

passen binnen de aanwezige capaciteit van de netaansluitingen. Er is potentieel meer flexibiliteit 

beschikbaar als de individuele aansluitcapaciteit van 2 MW vergroot wordt. De aansluitcapaciteit 

van 2 MW is echter nu nog technisch beperkt door de capaciteit van componenten 

(transformatoren). Ook wordt de aansluitcapaciteit economisch gezien beperkt door de hoge kosten 

voor aansluitingen groter dan 2 MW. 

 

Door 6 MW WKK-productie te vervangen voor duurzame netinkoop kunnen de 

glastuinbouwbedrijven tot 4 kton/jaar (15%) op hun CO2-emissie besparen. Bij maximering van de 

netinkoop door het technisch verruimen van de aansluitcapaciteiten is de totale CO2-

emissiebesparing 13 kton/jaar (48%) ten opzichte van een totale uitstoot van 27 kton/jaar (100%) 

door inzet van WKK’s.  

 

In de huidige tariefstructuur (eenmalige en terugkerende netwerkkosten en energiebelasting) is het 

vervangen van WKK-inzet door duurzame netstroom echter financieel nadelig voor tuinders. Zo 

stijgen de vaste kosten met 100% bij maximering van de netinkoop door glastuinders (indien de 

aansluitcapaciteiten technisch verruimd zijn). 

 

Het aansluiten van 21 MW zon- en windvermogen leidt niet tot een overbelasting van regelstation 

Zuilichem (Zuil 1 en Zuil 2). Binnen de huidige netstructuur worden aansluitingen van 2 tot 10 MW 

rechtstreeks op de regelstations aangesloten. Vermogens groter dan 10 MW worden rechtstreeks 

op het onderstation Zaltbommel aangesloten. Binnen de huidige Liander belastingprognoses wordt 

er geen rekening gehouden met flexibiliteit en heeft dit geen invloed op het al dan niet verzwaren 

van de netten. 

 

Om tot een waardering van flexibiliteit te komen is het nodig dat de tariefstructuur en de 

voornoemde procedures voor netaansluiting en -verzwaring aangepast worden. Of dit kan en mag 

is afhankelijk van de kosten die de netbeheerder hiervoor moet maken en de regulering van de 

netwerktarieven voor de netten.  
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1 Inleiding 
 

LTO-Glaskracht, Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Liander hebben opdracht verstrekt om te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een virtueel energiecluster in de Bommelerwaard. Dit 

is het gecoördineerd aanpassen van de individuele elektriciteitsvraag en –productie van tuinders. 

Hiermee kan ruimte voor duurzaam opwekte zon- en windenergie gecreëerd worden op het net wat 

tot CO2-emissiebesparing en economische voordelen kan leiden.  

1.1 Aanleiding 
Door overheidsdoelstellingen en doelstellingen van de tuinbouwsector zelf voor een substantiële 

verduurzaming van de energieproductie zal er in de toekomst meer zon- en windvermogen op het 

net komen. Ter verduurzaming van de glastuinbouwsector is het wenselijk om zoveel mogelijk 

ruimte te bieden aan duurzaam opgewekte energie binnen de bestaande netruimte. Hiervoor is 

inzicht in de stuurruimte van de vraag en het aanbod van elektriciteit van groot belang. Liander, 

LTO-Glaskracht en tuinders hebben het initiatief genomen om door nader onderzoek inzicht te 

krijgen in deze stuurruimte. 

1.2 Doelstelling 
Doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de toepassing van een virtueel 

energiecluster in de Bommelerwaard. Onderzocht wordt of door slim om te gaan met de inzet van 

de productiemiddelen (WKK en netinkoop) van tuinders er meer ruimte vrijgemaakt kan worden 

voor duurzame energieproductie (zon en wind) op het bestaande net. Tevens wordt onderzocht of 

de glastuinders hiermee een bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van de CO2-emissie 

van de sector en daarmee kunnen bijdragen aan verduurzaming in het algemeen. 

1.3 Leeswijzer 
Eerst zullen de potentiele voordelen voor een virtueel energiecluster toegelicht worden (hoofdstuk 

2). In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten beschreven van het netgebied met de aanwezige 

stations. Vervolgens wordt de huidige situatie in netbelasting (hoofdstuk 4), de situatie met een 

profieloptimalisatie (hoofdstuk 5) en de situatie met toevoeging van zon- en windvermogen 

(hoofdstuk 6) beschreven. Na een financiële beschouwing van deze scenario’s (hoofdstuk 7) volgen 

de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). 
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2 Perspectief virtueel energiecluster 
 

De glastuinbouwsector in Nederland is een energie-intensieve bedrijfstak die streeft naar een 

energie- en kostenefficiënte inzet van middelen, een lagere CO2-emissie en een constructieve 

samenwerking met haar omgeving. De glastuinbouwsector wordt gekenmerkt door een grote en 

toenemende elektriciteitsbehoefte, opwekking van elektriciteit met WKK-eenheden 

(warmtekrachtkoppeling) en mogelijkheden tot sturing van inkoop en levering. De glastuinbouw in 

de Bommelerwaard bestaat daarbij voor een groot aandeel uit chrysantenteelt. Bij deze teelt zetten 

tuinders belichting in ter verhoging van de productie en productkwaliteit. Een WKK-eenheid levert 

daarbij warmte, CO2 en elektriciteit voor de belichting en voor levering aan het openbare net. Een 

deel van de elektriciteit voor belichting wordt niet betrokken van de WKK maar ingekocht vanuit 

het openbare net. De inzet van de productiemiddelen gebeurt momenteel op individuele basis door 

de tuinders op bedrijfseconomische gronden.  

Een tuinder zet zijn productiemiddelen primair in voor een optimale productie van zijn teelt. 

Daarom zal maar een deel van het opgestelde WKK –vermogen en netinkoop flexibel inzetbaar zijn. 

Het uitgangspunt bij een virtueel energiecluster is om het flexibele deel van de productiemiddelen 

van de tuinders gezamenlijk en flexibel in te zetten. Dit kan resulteren in de volgende voordelen: 

 Financieel voordeel voor tuinders; lagere transportkosten, vermeden gasverbruik, CO2-

emissiekosten en handelsvoordelen 

 Een lagere CO2-emissie door de ruimere inzet van duurzame bronnen 

 Meer ruimte voor de inzet van zon- en windenergie op het elektriciteitsnet  

 Kostenbesparing door het voorkomen of uitstellen van netverzwaringen 

 Betere balancering van vraag en aanbod op het regionale en landelijke elektriciteitsnet 

 Ruimere beschikbaarheid van flexibele inzet van installaties door een bijdrage aan de 

flexibiliteit in de (inter)nationale elektriciteitsmarkt (regelvermogen) 

Momenteel bedrijven de tuinders hun productiemiddelen individueel. Zowel de WKK en netinkoop 

ten behoeve van  de belichting wordt op individuele basis in- en uitgeschakeld. De belichting wordt 

hierbij hoofdzakelijk geschakeld ten behoeve van een optimale productie van de gewassen. De 

WKK wordt economische bedreven afhankelijk van de eigen behoefte aan warmte, CO2 (gereinigde 

WKK - rookgassen) en elektriciteit en de geldende marktprijzen voor elektriciteit. Door de 

productiemiddelen flexibeler in te zetten kan er meer ruimte gemaakt worden voor de inzet van 

zon- en windvermogen. Er kan daarbij meer duurzaam vermogen ingekocht worden via het net. 

Deze inzet van duurzaam vermogen binnen de gastuinbouwsector leidt weer tot een verlaging van 

de CO2-emissie van deze glastuinbouwbedrijven. 

Door een beperkt netdeel af te bakenen – netdeel Zuilichem - kan een gedetailleerde analyse van 

de productie en afname van elektriciteit op individueel aansluitingenniveau worden onderzocht.  

Zon- en windvermogen is niet stuurbaar. Wanneer grote zon- en windvermogens in het gebied op 

het net aangesloten worden zal de productie op het elektriciteitsnet sterk variëren. Gelijktijdige 

productie van zon-, wind-, en WKK-vermogen kan het net zwaar belasten. Om overbelasting en 

dus een netverzwaring te voorkomen kan het zinvol zijn om het WKK-vermogen terug te schakelen 

als er pieken in productie van zon- en windvermogen van toepassing zijn, mits dit economisch 

verantwoord is. Naast deze  optimale benutting van de lokale netcapaciteit kan flexibele inzet van 

de installaties ook bijdragen aan de flexibiliteitsbehoefte in het landelijke net en de (inter)nationale 

elektriciteitsmarkt. 
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3 Uitgangspunten 
 

Om inzicht te krijgen in de waarde van flexibiliteit is de volgende informatie verzameld over het 

netgebied de Bommelerwaard en de huidige belasting van het net:  

 De netwerkstructuur en -capaciteit van het netwerk in de Bommelerwaard (Zuilichem) 

 De capaciteit en inzet van WKK’s en belichting bij de individuele tuinders 

 Het energievraagprofiel van overige eindgebruikers in het gebied 

 De potentiële zon-wind productie in het gebied 

3.1 Netwerkstructuur netgebied Zuilichem 
Het netgebied Zuilichem rond Brakel in de Bommelerwaard bestaat uit een geconcentreerd cluster 

van glastuinbouwbedrijven met vooral chrysantenteelt. Het type teelt is representatief voor de 

gehele Bommelerwaard. Ook is het gebied gelegen nabij een woonkern Brakel, die onderdeel is van 

het onderzochte netdeel. Tot slot zijn in dit gebied een aantal vooruitstrevende ondernemers actief 

die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan dit initiatief. Uitgangspunt voor het onderzoek is 

netgebied Zuilichem dat wordt gevoed vanuit onderstation Zaltbommel. Netgebied Zuilichem 

bestaat uit twee regelstations, Zuil 1 en Zuil 2, met elk een capaciteit van 23 MW. Elk regelstation 

is te vergelijken met een grote meterkast waarin verschillende velden (groepen)  samenkomen. 

Elke groep heeft een bepaalde capaciteit en verbindt een aantal afname- en leveringspunten 

(stations). Figuur 1 geeft een weergave van het beschouwde middenspanningsnet in de 

Bommelerwaard rondom Brakel. Hierin zijn regelstations [RS] Zuilichem I en II in zwart 

weergegeven inclusief de verbinding met onderstation Zaltbommel (zwarte lijn). Elk afgaand veld 

naar het netgebied Zuilichem heeft een eigen kleur voor de kabels (lijnen) en stations (blokken). 

 

Figuur 1 Weergave van het beschouwde middenspanningsnet in de Bommelerwaard 
rondom Brakel. Hierin zijn regelstations Zuilichem I en II in zwart weergegeven inclusief 
de verbinding met onderstation Zaltbommel. Elk afgaand veld heeft een eigen kleur voor 
de kabels (lijnen) en stations (blokken). 

RS 

Zuilichem I 

en II 
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3.2 Installaties glastuinbouw regio Brakel 
De glastuinbouwsector kenmerkt zicht door een grote behoefte aan elektriciteit, warmte en CO2.  

De grote behoefte aan elektriciteit komt met name door de benodigde belichting om de groei en 

kwaliteit van de gewassen te stimuleren. Ook de warmte en CO2 zijn daarvoor nodig. Met behulp 

van een warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie (met of zonder rookgasreiniging) kan (deels) in 

deze drie behoeften voorzien worden. Naast de inzet van de WKK kan er ook netstroom ingekocht 

worden. Warmte en CO2 kunnen ook door de aanwezige ketel(s) geleverd worden.  

Binnen het beschouwde gebied rondom Brakel zijn glastuinbouwbedrijven actief die voornamelijk 

snijbloemen en met name chrysanten telen. Hiervan hebben twaalf glastuinders een WKK 

installatie beschikbaar. Momenteel bedrijft elke tuinder de productiemiddelen individueel. Het 

gezamenlijk opgesteld vermogen aan WKK’s is 18 MW.  

Figuur 2 toont de inzet van de WKK’s in netgebied Zuilichem gedurende 2014. De rode lijn geeft de 

maandelijkse totale productie in MWh weer. De paarse balken geven de maximale kwartierwaarden 

per maand in MW. In de productie (rode lijn) is een seizoensprofiel zichtbaar met een lagere 

productie in de zomer. De maximale kwartierwaarden schommelen tussen de 13 en 18 MW.  

Figuur 3 toont de inzet van de belichting van glastuinders binnen het netgebied Zuilichem 

gedurende 2014. De rode lijn geeft de maandelijkse totale inzet van de belichting weer in MWh 

gedurende 2014 met een duidelijke seizoensafhankelijke inzet. De paarse balken geven de 

maximale kwartierwaarden in MW weer per maand. Hierin is een duidelijke seizoensafhankelijkheid 

zichtbaar met waardes die variëren van 6 MW in de zomermaanden tot 18 MW in de 

windermaanden. 

Op basis van het verschil tussen de inzet van de WKK’s en de inzet van belichting (Figuur 2 en 

Figuur 3) blijkt dat de WKK’s niet enkel ingezet worden voor belichting. Omdat ook de 

warmtevraag sterk seizoen afhankelijk is zal de inzet van de WKK’s daarom ook sterk afhangen 

van de eigen elektriciteits- en CO2-behoefte en de prijs die de tuinder kan krijgen voor de 

geproduceerde stroom. 

 

Figuur 2 Energieprofiel en maximale kwartierwaarden voor de inzet van WKK’s. 
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Figuur 3 Energieprofiel en maximale kwartierwaarden voor de inzet van belichting 

3.3 Gebouwde omgeving – afnemers (exclusief tuinders) 
Naast de glastuinbouwbedrijven zijn er een er een groot aantal andere aangeslotenen in het 

netgebied. Dit zijn vooral huishoudens maar ook scholen, winkels en MKB-bedrijven. Het 

gesommeerde afnameprofiel van deze overige aangeslotenen op regelstations Zuilichem I en 

Zuilichem II is weergegeven in Figuur 4. De rode lijn geeft de maandelijkse totale afname weer in 

kWh gedurende 2014. De paarse balken geven de maximale kwartierwaarden in kW weer per 

maand. In zowel de afname (rode lijn) als in de maximale kwartierwaarden (paarse balken) is een 

seizoen afhankelijkheid af te lezen. De maximale kwartierwaarden variëren hierbij van 7 MW in het 

voorjaar tot ruim 14 MW in december (maand 12). 

 

 

Figuur 4 Energieprofiel en maximale kwartierwaarden van het elektriciteitsverbruik 

vanaf schakelstations Zuil 1 en Zuil 2 zonder WKK en belichting van de tuinders. 
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3.4 Zon- en windvermogen scenario  
Er staan nog geen windturbines in het netgebied Zuilichem. Het geïnstalleerde vermogen aan 

zonnepanelen is beperkt qua invloed op de energieprofielen en is onderdeel van het afnameprofiel 

van het gebied (Figuur 4).  

Om in te schatten wat de potentie is aan zon- en windvermogen, die binnen het gebied op het 

netwerk aangesloten kan worden zal gebruik gemaakt worden van een standaard zon-windprofiel. 

Op basis van een windprofiel van een 3 MW windturbine en een 10 kW piek (66 m2) zonprofiel is 

een gecombineerd zon-windprofiel gemaakt van 15 MW wind (circa 5 windturbines) en 6 MW 

zonnepanelen  (4 hectare oppervlak). Het resulterende productieprofiel is weergegeven in Figuur 5. 

De zwarte en gele lijnen geven de maandelijkse productie van wind en zon weer in MWh.  

De zwarte en gele balken geven de maximale kwartierwaarden wind en zon weer in MW. De 

productie en maximale kwartierwaarden van de zonproductie (geel) laten een seizoen 

afhankelijkheid zien met een maximale kwartierwaarde van 6 MW in het voorseizoen en de zomer. 

De productie van wind (zwarte lijn) laat ook een seizoen afhankelijkheid zien met een hoge 

productie in de winter en een lagere productie in de zomer. Opvallend is dat de maximale 

kwartierwaarden van windvermogen constant 6,5 MW zijn gedurende het jaar.  

 

Figuur 5 Energieprofiel en maximale kwartierwaarden als maandgemiddelden voor 6 MW 

zon- en 15 MW windvermogen. 
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4 Data-analyse huidige situatie 
 

Om de waarde van flexibiliteit inzichtelijk te maken binnen het netgebied Zuilichem zijn de 

energieprofielen opgevraagd. Zowel bij de individuele glastuinders als bij Liander op de 

regelstations Zuilichem worden de in – en uitgaande energiestromen gemeten. De meetgegevens 

van de glastuinders zijn met toestemming van de glastuinders opgevraagd bij de meetbedrijven.  

De beschikbare data bestaat uit de volgende datasets: 

- Kwartierwaarden per afgaand veld (totaal 6 velden) in de inkoopstations Zuil 1 en Zuil 2   

- Kwartierwaarden per aangesloten glastuinbouwbedrijf van de elektriciteitsaansluiting op 

het Liander netwerk 

- Kwartierwaarden voor de WKK-inzet op individuele glastuinbouwbedrijven 

- Kwartierwaarden voor de inzet van de belichting op individuele glastuinbouwbedrijven 

De inzet van de WKK’s en de belichting is niet beschikbaar als fysieke meting. Deze zijn berekend 

op basis van een algoritme dat kijkt naar de afname uit het elektriciteitsnet, het opgegeven 

opgestelde WKK-vermogen, het opgestelde vermogen belichting en de (belichtende) teelt. De eigen 

bedrijfslast is op basis van het oppervlak van de kas bepaald.  

De beschikbare gasdata van de betreffende tuinders is enkel op klokuurbasis beschikbaar. Dit 

maakt het onmogelijk om dit te vergelijken met kwartierwaarden elektriciteit. In de verdere 

uitwerking van de studie is dan ook volledig gewerkt met de kwartiermeetdata elektriciteit.  

De meetdata is beschouwd over de periode januari 2014 tot en met mei 2015 (17 maanden). 

Daarmee is een representatieve recente periode geselecteerd om maximale aansluiting te hebben 

bij de hedendaagse markt- en bedrijfsvoering. 

4.1 Technische analyse energiestromen 
De energiestromen op het niveau van regelstations Zuilichem zijn weergegeven in Figuur 6. Hierin 

is het energieprofiel (MWh) van regelstation Zuil 1 (paars), regelstation Zuil 2 (blauw) als het 

gesommeerde energieprofiel van Zuil 1 en 2 (oranje) te zien. Dit omvat zowel het totaal van de 

energievraag van de lokale afnemers (Figuur 4) als de energievraag en -productie van de tuinders 

(Figuur 2 en Figuur 3). De grafiek toont het profiel over een periode van ruim een jaar (17 

maanden). In de zomermaanden is de afname relatief laag en wordt er via regelstation Zuil 2 ook 

energie teruggeleverd aan het hogere netvlak Zaltbommel. In de winter wordt er zowel via 

regelstations Zuil 1 en Zuil 2 energie afgenomen. 
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Figuur 6 weergave van het resulterende energieprofiel in MWh op regelstation Zuil 1 en 
Zuil 2-niveau periode 1/1/2014 tot en met 31/5/2015. 

4.2 Financiële structuur verrekeningen 
Glastuinders hebben de keuze tussen de inzet van WKK of netinkoop voor belichting. Veelal is een 

combinatie van toepassing van zowel WKK-inzet als netinkoop. De WKK-inzet wordt vooral 

toegepast zolang de geproduceerde WKK-warmte bruikbaar is en/of omdat de technische of 

contractuele ruimte van de beschikbare netaansluiting niet toereikend is om in de belichtingsvraag 

te voorzien. 

De variabele kostprijs van de WKK worden bepaald door de gasprijs, de onderhoudskosten en de 

warmtebenutting. Bij 100% warmtebenutting is de variabele kostprijs van de door een WKK 

geproduceerde elektriciteit nagenoeg altijd de voordeligste keuze. 

De kosten voor netinkoop bestaan uit de commodity inkoopprijs (bijvoorbeeld op de APX-markt), 

de netwerkkosten Liander en de energiebelasting. Met name de netwerkkosten Liander kennen een 

structuur, waarbij een aantal kosten als vaste kosten aangemerkt worden. Daarbij is de technische 

capaciteit van een netaansluiting (maximaal 2 MW) vaak beperkend om de WKK–inzet 

uitwisselbaar te hebben voor netinkoop.    

De “vaste” netwerkkosten Liander zijn: 

- Contractkosten op basis van de hoogst gerealiseerde kilowatt inkoopwaarde op 

klokkwartierniveau op jaarbasis: € 1.210 per MW / maand (ofwel  € 14.520 per MW / jaar) 

- Maandmaximum kosten op basis van de hoogste gerealiseerde klokkwartier waarde op 

maandbasis:€ 1.470 per MW / maand 

De “variabele” netwerkkosten Liander en energiebelasting zijn: 

- Transport Liander: € 8,80 per MWH 

- Energie Belasting: € 15,20 / MWH (bij afname van 50 MWh tot 10.000 MWH op jaarbasis) 
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Voorbeeld: 

Bij 2.000 uren belichting uit het elektriciteitsnet gedurende 7 maanden belichting (september tot 

en met maart) bedragen de “vaste” netwerkkosten Liander per MW op jaarbasis € 14.520 + 7 x € 

1.470 = € 24.810. Per MWh betekent dit gedeeld door 2.000 uren aan “vaste” netwerkkosten € 

12,41 / MWH  

Ook de bijkomende variabele kosten (prijspeil 2016) bij inkoop elektriciteit uit het net (netafname) 

voor transport Liander (€ 8,80 per MWH) en Energie Belasting van € 15,20 / MWH (afname zone 

50 MWh – 10.000 MWH op jaarbasis) zijn substantieel.  

Totaal zijn deze bijkomende secundaire kosten € 24,00 per MWH.      

De verrekeningstructuur van deze vaste kosten en de maximum capaciteit van de aanwezige 

netaansluitingen in het netgebied is een beperking voor de inzet van flexibiliteit in het gebied 

tijdens belichting.  

4.3 CO2-emissie 
Een WKK draait op aardgas en stoot daarmee CO2 uit. De CO2-emissie van aardgas bedraagt 1,88 

kg CO2/ m3 aardgas1. Een WKK haalt daarbij typisch een totaalrendement van 90 % (40% 

elektrisch, 50% thermisch). Met een totale productie van 51 GWh/jaar elektrisch resulteert dit in 

een totale CO2-emissie van ruim 27 kton/jaar. Dit is enkel de CO2-emissie voor de inzet van WKK’s 

en dus exclusief de CO2-emissie van de ketels en aanvullende netinkoop. Voordeel van de inzet van 

de WKK is dat de warmte en CO2 nuttig ingezet kunnen worden. De CO2-emissie van zon- en 

windproductie wordt op nul verondersteld.  

  

                                                

1 Bron:www.CO2emissiefactoren.nl 

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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5 Profieloptimalisatie mogelijkheden zonder zon/wind 

5.1 Technische analyse 
Door WKK-productievermogen van tuinders flexibel in te zetten kan meer duurzaam vermogen 

ingekocht worden. Flexibiliteit ontstaat wanneer het afgenomen of geproduceerde vermogen 

verhoogd of verlaagd kan worden. Het beschikbare flexibel vermogen bestaat hierbij uit WKK’s en 

de belichting. De flexibiliteit bij inzet van belichting is beperkt. Dit vermogen kan mogelijk een half 

uur eerder of later ingeschakeld worden.  

De flexibiliteit bij de inzet van een WKK buiten de winter belichtingsperiode is veel minder beperkt 

vanuit het productieproces omdat de behoefte aan elektriciteit, warmte en CO2 ook anders ingevuld 

kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om de WKK economisch te bedrijven. Belemmering tijdens 

de winter belichtingsperiode is de capaciteit van de netaansluiting. Indien de eigen vraag naar 

elektriciteit groter is dan de beschikbare capaciteit van de netaansluiting, dan dient de WKK te 

draaien voor eigen gebruik. De stuurruimte van de aangesloten tuinders voor inzet van de WKK’s is 

weergegeven in de rode en groene balken in MW (Figuur 7). De rode kolommen geven het flexibel 

vermogen weer van WKK-s die kunnen worden afgeschakeld (uitschakelen van productie). Dit 

betekent extra inkoop op de gekoppelde schakelstations Zuil 1 + Zuil 2 (inkoop). Dit beschikbare 

flexibele vermogen varieert gedurende het jaar tussen de 1 en 6 MW gemiddeld per maand. 

De groene kolommen geven het beschikbare flexibele vermogen weer van de WKK’s die kunnen 

worden ingeschakeld (het aanzetten van productie). Deze door de WKK’s geproduceerde 

elektriciteit hoeft derhalve niet geleverd te worden door de gekoppelde schakelstations. Ook dit 

flexibel vermogen varieert gedurende het jaar tussen de 1 en 6 MW. Zowel het flexibel af te 

schakelen productievermogen (rode balken) als het flexibel bij te schakelen productievermogen 

(groene balken) zijn gemiddelde maandwaarden. Dit zijn gemiddelden van alle  kwartierwaarden 

die in de betreffende maand voorkomen. Het momentaan beschikbaar flexibel vermogen kan hier 

van afwijken. 

 

Figuur 7 kwartier meetdata per regelstation en opgeteld per maand weergegeven Zuil 
1+2  
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5.2 Financiële consequenties toepassing flexibiliteit 
Het leveren van flexibiliteit door tuinders levert meerkosten op voor de tuinders. Door het 

afschakelen van WKK-vermogen zal er meer stroom ingekocht worden. Door extra netinkoop gaan 

zowel de variabele als de vaste transportkosten voor elektriciteitsgebruik omhoog. De variabele 

kosten betreffen zowel de energiebelasting in €/MWh als de MWh – tarieven (volumecomponent) 

voor transport. De variabele transportcomponent (€ / MWh) hangt af van de categorie van de 

netaansluiting. Voor Liander geldt voor een zogenaamde middenspanning-distributie-aansluiting 

[MS-D: van 136 kW tot 2.000 kW] een variabele transportvergoeding van 8,8 €/MWh.  

De variabele kosten voor energiebelasting en de variabele transportkosten zijn opgeteld 20,6 

€/MWh. Dit geeft een verhoging van circa 45% -50% van de commodity inkoopprijzen (indicatie 

prijspeil APX - 2015). De vaste transportkosten voor het contractvermogen per klokkwartier 

bedragen 1.220 €/ MW /maand  en voor het maximale klokkwartier per maand 1.470€ / MW / 

maand (bij 2.000 uren € 12,41 per MWH). De vaste transportkosten stijgen met circa 100% bij 

maximering van de netinkoop (maximale inkoop binnen de aansluitcapaciteit). In bijlage 2 is een 

uitgebreide analyse gemaakt van de extra kosten voor netinkoop. Door deze substantiële 

meerkosten voor netinkoop kiezen aangesloten tuinders voor de invulling van een grootste deel 

van hun belichting voor toepassing van WKK. 

5.3 CO2-emissie toepassing flexibiliteit 
Uit paragraaf 5.1 blijkt dat er 1 tot 6 MW flexibel WKK-vermogen beschikbaar is. Uitgaande van 3,5 

MW afschakelbaar vermogen met een inzet van 8 uur per dag gedurende een half jaar resulteert 

dit in 15.500 MWh/jaar die niet geproduceerd wordt. Deze hoeveelheid energie kan daarmee 

duurzaam ingekocht worden via het net. Dit resulteert in een potentiele CO2-emissiebesparing van 

ruim 8 kton/jaar CO2. Door het niet inzetten van dit WKK-vermogen is er echter minder warmte en 

CO2 beschikbaar voor de teelt. De ketel zal deze warmte- en CO2-behoefte aanvullen. Uitgaande 

van een thermisch rendement van 50% van de WKK is er 19.500 MWh/jaar warmte benodigd. Met 

een ketelrendement van 100% resulteert dit in een CO2-emissie van ruim 4 kton/jaar CO2. De 

totale resulterende CO2-emissiebesparing is daarmee 4 kton/jaar. Dit is 15% van de totale WKK-

gerelateerde CO2-emissie (27 kton/jaar) zoals vermeld in paragraaf 4.3. Afvlakking van de 

belasting door gewijzigde inzet van WKK ten gunste van zon/wind creëert daarmee een verlaging 

van de CO2-emissie. 

6 Profieloptimalisatie inclusief zon/wind. 

6.1 Technische analyse 
Door de plaatsing van zowel duurzame zon- als windproductie stijgt de productiecapaciteit in het 

gebied. Bekeken wordt in hoeverre de flexibiliteit van de installaties van de tuinders de belasting 

van het net kan verlagen om meer ruimte te creëren voor zon- en windvermogen. 

Om inzicht te krijgen in het energieprofiel op het net bij plaatsing van zon- en windvermogen wordt  

een standaard zon- en windprofiel opgeteld bij het bestaande energieprofiel van regelstations Zuil 

1 en Zuil 2. Er is gekozen om met een substantieel zon- en windvermogen (in dezelfde grootte 

orde als het opgestelde WKK – vermogen) te rekenen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de 

gevolgen hiervan op het net. Er wordt virtueel totaal 21 MW bijgeplaatst, 6 MW zon en 15 MW 

wind. Figuur 8 laat het resulterende maandgemiddelde energieprofiel zien van de situatie met en 

zonder zon- en windvermogen. 
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Hierbij is teruglevering op het net door zon-, wind en wkk-vermogen negatief uitgedrukt (ODN: 

ontvangen door net). De levering uit het net aan de gebruikers is positief uitgedrukt (LDN: levering 

door net). Aan de hand van het energieprofiel met zon- en windvermogen (rode lijn) en zonder 

zon- en windvermogen (blauwe lijn) is duidelijk dat er in de situatie met zon- en windvermogen 

meer elektriciteit wordt terug geleverd aan het net. 

 

Figuur 8 Effect op Schakelstation - niveau  (Zuil 1 en Zuil 2) met 6 MW zon en 15 MW 
wind periode 1/1/2014 tot en met 31/5/2015. 

Om de potentiele capaciteitsproblemen inzichtelijk te maken bij plaatsing van 21 MW zon- en 

windvermogen is de piekbelasting op het net van belang. Deze is uitgedrukt in maximale 

klokkwartierwaarden (het maximale vermogen gedurende 15 minuten). De hoogste 

klokkwartierwaarden op basis van de profielen met zon- en windvermogen zijn weergegeven in 

Figuur 9. 
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Figuur 9: Effect op Schakelstation - niveau  (Zuil 1 en Zuil 2) met 6 MW zon en 15 MW 
wind 

De paarse kolommen tonen de maximale klokkwartierwaarden bij maximale inkoop voor eigen 

bedrijfsgebruik. Dit houdt in dat de WKK’s zijn afgeschakeld en dat er maximaal ingekocht wordt 

via het net. Dit is inclusief 21 MW zon- en windvermogen op het net. De rode kolommen zijn de 

maximale klokkwartierwaarden inclusief zon-, wind- en WKK inzet. Hierbij zijn de WKK’s volgens de 

bestaande profielen ingezet. 

Zowel bij het afschakelen van de WKK’s (paars) als bij het inzetten van de WKK’s (rood) wordt de 

netcapaciteit van 46 MW op stationsniveau (Zuil1 en Zuil2) niet overschreden. Hieruit blijkt dat er 

nog meer ruimte is voor de inzet van zon- en windvermogen op station Zuil1 en Zuil2, ook 

wanneer de WKK’s nog niet zijn afgeschakeld. 

De piekbelasting in de situatie met WKK-inzet en zon- en windvermogen (rood) is de maximale 

piekbelasting ongeveer 33 MW op kwartierwaarden. Dit betekent dat er op station Zuilichem-

niveau nog 13 MW (46 – 33 = 13 MW) ruimte is bovenop de 21 MW zon- en windvermogen. 

Daarnaast blijkt uit paragraaf 5.1 dat de glastuinders 1 tot 6 MW flexibiliteit beschikbaar hebben 

waarmee er nog meer ruimte voor zon- en wind gecreëerd kan worden. 
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6.2 Financiële consequenties  
De financiële consequenties voor het leveren van flexibiliteit door tuinders zijn toegelicht in 

paragraaf 5.2. Enkel wanneer het geïnstalleerd zon- en windvermogen bij de tuinder achter de 

meter geplaatst wordt kunnen de meerkosten voor extra netinkoop verlaagd worden. Hiervoor 

geldt echter dat de capaciteit ook beperkt is tot 2 MW.  

6.3 CO2-emissiereductie 
In paragraaf 5.3 is op basis het flexibel inzetbaar WKK-vermogen berekend dat er 4 kton/jaar CO2 

bespaard kan worden. Wanneer er van uitgaan wordt, dat er geen beperking is op de inkoop van 

vermogen op het net dan zou al het WKK-vermogen vervangen kunnen worden door netinkoop.  

Met een totale eigen productie van 51 GWh/jaar op basis van WKK’s wordt ruim 27 kton/jaar CO2 

uitgestoten. Om toch in de warmte en CO2–behoefte te voorzien zullen ketels ingezet worden. Op 

basis van de WKK-inzet en een thermisch rendement van 50% is er een warmtebehoefte van 64 

GWh/jaar. Bij warmte- en CO2-levering door ketels resulteert dit in een CO2-emissie van bijna 14 

kton/jaar (100% ketelrendement). De totale resulterende CO2-emissiebesparing door het niet 

inzetten van WKK’s en het inkopen van duurzame netstroom is daarmee 27–14=13 kton/jaar CO2. 

Dit is 48% van de totale WKK-gerelateerde CO2-emissie die dan volledig vervangen wordt door 

netinkoop en warmte- en CO2-levering door ketels. Voor zon/wind wordt verondersteld dat deze 

geen CO2-uitstoot hebben (CO2-uitstoot tijdens het produceren en onderhoud wordt hierbij buiten 

beschouwing gelaten). Afschakeling van de WKK’s resulteert daarmee in een verlaging van de CO2-

emissie. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 

Het virtueel energiecluster is een methode om te komen tot een grotere inzet van duurzaam zon- 

en windvermogen ter verduurzaming van de energievoorziening en de glastuinbouwsector. Voor de 

tuinders resulteert dit in een positieve CO2-emissiereductie. Een virtueel energiecluster resulteert 

nu echter nog in hogere kosten voor tuinders. Tevens heeft een virtueel energiecluster voor de 

netbeheerder nu geen waarde. Bovenstaande is nader uitgewerkt in onderstaande conclusies en 

aanbevelingen:  

1. Hoofdkenmerken van het netgebied Zuilichem en de aangeslotenen. 

Het netgebied Zuilichem wordt gevoed door twee regelstations (Zuil 1 en Zuil 2) met een 

gezamenlijke technische capaciteit van 46 MW. Deze stations verzorgen de stroomvoorziening voor 

de woonkern Brakel en de overige zakelijke en huishoudelijke eindgebruikers in dit gebied en 

hadden in 2014 een piek belasting van 36 MW. In dit gebied zijn 17 glastuinbouwbedrijven 

gevestigd. 12 hiervan hebben een WKK met een  totaal opgesteld elektrisch productievermogen 

WKK van 18 MW. Het totaal opgesteld vermogen belichting bedraagt 18 MW (maximale 

kwartierwaarden). De glastuinbouwbedrijven hebben ieder een netaansluiting met een maximale 

technische capaciteit tot 2 MW. 

 

2. Er is ruimte voor een forse uitbreiding van zon- en windvermogen.  

Op basis van de energieprofielen en maximale kwartierwaarden is er ruimte beschikbaar voor 

plaatsing van zon- en windvermogen op het netgebied Zuilichem zonder dat dit tot overbelasting 

leidt. Zo leidt invoeding van een virtueel 21 MW zon- en windvermogen niet tot 

capaciteitsproblemen op het niveau van de regelstations Zuil 1 en Zuil 2.  

 

3. Hogere eenmalige aansluitkosten bij netaansluitingen groter dan 2 en 10 MW. 

Binnen de huidige netstructuur van de netbeheerder Liander dienen netaansluitingen van 

glastuinbouwbedrijven met vermogens groter dan 2 MW rechtstreeks op regelstation Zuil 1 of Zuil 

2 aangesloten te worden. Vermogens groter dan 10 MW dienen rechtstreeks op onderstation 

Zaltbommel (hoogspanning) aangesloten te worden. Dit betekent indicatief 5 – 10 keer hogere 

eenmalige aansluitkosten wegens de doorbelasting van de meerlengte van de voedingskabels tot 

de stations Zuilichem of Zaltbommel. 

 

4. Er is 6 MW stuurbaar vermogen van de installaties in de glastuinbouw. 

Er is  tot 6 MW stuurruimte bij glastuinders om productievermogen af te schakelen of om de 

afname te vergroten op basis van de energieprofielen in 2014. Dit vermogen zou ingezet kunnen 

worden om extra zon- en windvermogen mogelijk te maken op het net en/of de belasting op het 

net te verminderen. Een belemmering om nog meer stuurruimte beschikbaar te krijgen bovenop de 

6 MW is de individuele aansluitcapaciteit van maximaal 2 MW.  

 

5. Prognoses Liander – toekomstige netverzwaring regelstations Zuilichem wordt verwacht. 

Flexibiliteit wordt nog niet meegenomen in de belastingprognoses. 

Netbeheerder Liander verwacht in het netgebied Zuilichem en omstreken een vermogensgroei, 

zowel in levering als in afname. In de plannen wordt er daarom gesproken over verzwaring van de 

regelstations Zuilichem en de omliggende netgebieden. Er is momenteel in deze prognoses geen 

inzet van flexibiliteit voorzien. 

 

6. 100% Kostenstijging en 4 kton/jaar (15%) CO2-emissiebesparing bij de inzet van 6 MW 

flexibiliteit van de installaties in de glastuinbouw  

De kosten voor extra netinkoop door inzet van flexibiliteit door tuinders zijn aanzienlijk (100% 

stijging van de vaste kosten bij maximering van de netinkoop). Het inzetten van flexibiliteit is 

daarom voor glastuinders momenteel economisch niet interessant. De CO2-emissiebesparing bij 
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inzet tot 6 MW flexibiliteit is 4 kton/jaar (15%) ten opzichte van een totale uitstoot van 27 

kton/jaar (100%) voor de inzet van WKK’s. 

 

7. Bij volledige duurzame netinkoop is er meer ruimte voor duurzaam zon- en windvermogen 

met een potentiele CO2-emissiebesparing van 13 kton/jaar (48%). 

Er kan meer ruimte gemaakt worden voor duurzaam zon- en windvermogen wanneer tuinders 

volledig overschakelen van WKK-productie naar duurzame netinkoop. Het beschikbaar krijgen van 

deze ruimte wordt echter beperkt door de individuele aansluitcapaciteit van 2 MW en de financiële 

consequenties die dit heeft voor de tuinders. Bij volledige overschakeling naar duurzame netinkoop 

is de potentiele CO2-emissiebespring 13 kton/jaar. Dit is 48% van de totale WKK-gerelateerde CO2-

emissie van 27 kton/jaar. Dit is geen 100% omdat de warmte- en CO2-levering vervangen wordt 

door gasgestookte ketels met een resulterende CO2-emissie. 

7.1 Discussie en aanbeveling 
Binnen de huidige tariefstructuur voor transportkosten is er voor de aangesloten tuinders geen 

prikkel aanwezig voor een flexibele inzet van WKK-vermogen ten behoeve van extra zon/wind 

productie. Afnemers van elektriciteit krijgen immers transportkosten berekend afhankelijk van de 

grootte van de netaansluiting en de piekafname (maximale kwartierbelasting op het net). Ook kan 

de capaciteit van de aansluiting een belemmering vormen in het vervangen van eigen WKK-

productie voor duurzame netinkoop. 

Om afvlakking van de netinkoop en  een grotere inzet van (duurzame) productie te realiseren is 

een tariefstructuur vereist, die onderscheid maakt in netwerkkosten inkoop of verkoop tijdens 

gemeten of voorspelde congestie (overbelasting). Hierbij kan actief, vooraf middels nominatie of 

zelfs momentaan, afvlakking gerealiseerd worden bij congestie. Op deze wijze kan zon/wind 

voorrang krijgen door de inzet van stuurbare WKK. Congestie kan op kwartierniveau worden 

ingezet en verrekend met een op- of afslag op de MWH-prijs [€/MWH]. In het Westland is hier 

enkele jaren geleden ervaring mee opgedaan toen het knooppunt Westerlee tijdelijk overbelast 

was. Momenteel heeft dit echter voor de netbeheerder geen waarde omdat er  vooralsnog geen 

capaciteitsproblemen (congestie) zijn. 

Naast het waarderen van flexibel vermogen kan een slim netontwerp meerwaarde leveren om de 

verwachte vermogensgroei (vraag en aanbod) in het net op te nemen. Zo is het bekend en 

uitgelegd in deze studie, dat de gelijktijdigheid van zon- en windvermogen klein is. Hiermee kan 

meer duurzaam vermogen opgenomen worden dan dat er volgens de huidige rekenregels 

toegepast wordt.  

Puntsgewijze opsomming aanbevelingen voor vergroting inzet flexibiliteit:  

 Verhoging van het contractvermogen bij extra netinkoop niet op jaarbasis doorberekenen maar 

op maandbasis – immers tuinders gebruiken dit vermogen maar een deel van het jaar.  

 Maximale klokkwartierwaarde per maand enkel doorbelasten als er een overschrijding van 

vermogensafname op een schakelstation (voorbeeld Zuil 1+ Zuil 2) dreigt. 

 Tuinders kunnen op basis van inzicht in de netbelasting (automatische sturing) actief een 

bijdrage leveren aan afvlakking. De inzet van WKK tijdens klokkwartieren, dat de netinkoop te 

hoog dreigt te worden kan de balans compleet maken in nauwere samenwerking tuinders en 

regionale netbeheerders.  

 Meerkosten voor verzwaring van de aanwezige netaansluitingen in het gebied van heden 

maximaal 2 MW minimaliseren om meer netinkoop mogelijk te maken en/of in een aantal 

gevallen meer WKK – terug levering mogelijk te maken.     

 De hogere kosten voor aangesloten tuinders moet vanzelfsprekend goedgemaakt worden door 

vermeden kosten aan de zijde van de netbeheerder dan wel de (Energie) belasting betaler. 



                                                                                                  

-20- 
 

Bijlage 1: Netstructuur regelstations Zuilichem I en II  
Regelstation Zuilichem I (Zuil1) 

Regelstation Zuilichem II (Zuil2) 
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Bijlage 2 Meerkosten voor inzet van flexibel vermogen 
 

Meerkosten transportkosten Liander netinkoop  

De variabele transportcomponent (€ / MWh) hangt af van de categorie van de netaansluiting. Voor Liander geldt voor een zogenaamde Midden Spanning 

Distributie aansluiting [MS-D: van 136 kW tot 2.000 kW] een variabele vergoeding van 8,8 €/MWh De vaste transportkosten voor het contractvermogen 

per klokkwartier bedragen 12,50/ MW /maand  en voor het maximale klokkwartier per maand 14,50€ / MW / maand. 

Tabel 1 Bestaande maximum klokkwartier per maand, met – en zonder technische restricties 
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2014 957           2.067        2.857        14% 2.485        5.123        5.123        0% 2.015        2000 2.944        34% 1.997        4.500        6.361        11% 2.036        4.779        5.419        5%

1 949           2.067        2.849        28% 2.450        5.123        5.123        0% 1.966        2000 2.762        44% 1.760        4.500        6.140        20% 1.525        4.181        4.774        5%

2 909           2.044        2.809        24% 2.389        5.062        5.062        0% 1.989        2000 2.712        53% 1.760        4.500        6.140        15% 1.975        4.723        5.355        2%

3 670           2.050        2.570        11% 2.234        3.354        3.354        0% 1.997        2000 2.874        33% 1.410        4.500        5.772        7% 1.350        4.145        4.738        7%

4 414           414           414           0% 1.248        1.248        1.248        0% 1.966        2000 2.756        27% 909           4.500        5.272        2% 950           2.075        2.668        0%

5 396           396           396           0% 674           877           877           0% 1.950        2000 2.759        29% 850           4.500        5.189        5% 852           852           852           0%

6 346           346           346           0% 620           620           620           0% 1.849        2000 2.420        19% 735           4.500        5.106        9% 755           756           756           0%

7 418           418           418           0% 1.235        1.235        1.235        0% 1.956        2000 2.375        16% 705           4.500        5.070        4% 957           3.118        3.711        0%

8 635           2.040        2.535        5% 1.384        1.384        1.384        0% 1.994        2000 2.420        18% 1.241        4.500        5.594        5% 1.076        3.206        3.799        0%

9 876           2.054        2.776        13% 1.544        2.985        2.985        0% 1.951        2000 2.695        31% 1.073        4.500        5.432        10% 1.082        3.945        4.538        3%

10 916           2.046        2.816        20% 2.278        4.951        4.951        0% 1.946        2000 2.681        40% 1.997        4.500        6.361        18% 1.585        4.328        4.921        11%

11 957           2.039        2.857        34% 2.384        4.971        4.971        0% 1.981        2000 2.925        48% 1.836        4.500        6.206        16% 1.795        4.648        5.267        18%

12 937           2.039        2.837        36% 2.485        5.064        5.064        0% 2.015        2000 2.944        54% 1.986        4.500        6.341        24% 2.036        4.779        5.419        17%

2015 998           2.074        2.898        8% 2.625        5.288        5.288        0% 2.011        2000 3.429        48% 1.960        4.500        6.314        13% 2.025        4.776        5.408        11%

1 998           2.074        2.898        23% 2.625        5.288        5.288        0% 2.008        2000 2.984        56% 1.897        4.500        6.252        26% 2.025        4.776        5.408        17%

2 975           2.062        2.875        11% 2.552        5.223        5.223        0% 2.008        2000 3.429        55% 1.960        4.500        6.314        15% 1.639        4.435        5.028        17%

3 448           448           448           0% 2.359        4.797        4.797        0% 1.966        2000 2.919        47% 1.947        4.500        6.304        8% 1.831        4.716        5.309        8%

4 473           473           473           0% 2.270        4.166        4.166        0% 2.011        2000 2.921        34% 1.403        4.500        5.783        4% 923           1.984        2.577        2%
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In Tabel 1 is per veld (distributiering) weergegeven wat de hoogste klokkwartier - waarde opgeteld per aansluiting is. Zowel de maximum 

klokkwartierwaarde per maand in de bestaande situatie, met en zonder technische beperkingen op de individuele netaansluitingen. De kolom met de 

gemiddelde overschrijding per maand in procenten [%] betreffen de klokkwartieren, dat er een technische overschrijding van toepassing zou zijn.  

De gemiddelde klokkwartierwaarde van de technische overschrijding per veld is bepaald door alle aansluitingen van betreffende ring op te tellen. Als 

voorbeeld: Als er 3 tuinders op een veld zijn aangesloten en er is één tuinder, die opgeteld een klokkwartier overschrijding realiseert, dan is de 

gemiddelde overschrijding van dat gehele veld 1/3 = 33%. Van al deze percentages is per maand dan weer een gemiddelde overschrijding gemaakt. 

In Tabel 2 zijn de meerkosten per jaar van het extra benodigde contractvermogen (cc) op basis van de hogere klokkwartierwaarden en de extra 

maandkosten voor de verhoogde maandbelastingen weergegeven. Voor 2015 zijn de maandkosten naar rato verhoogd naar de kosten voor een geheel 

kalenderjaar (de eerste 4 kalendermaanden zijn met een factor 3 vermenigvuldigd). Het verbruik wat voor 2015 met deze extrapolatie resulteert kan 

mogelijk iets hoger uitkomen dan werkelijk, wat variabele transportkosten en de energiebelasting mogelijk iets hoger laat eindigen dan werkelijk. Daarbij 

zijn weer drie scenario’s onderscheiden, namelijk huidige situatie, technisch maximaal inkopen (binnen technische aansluitvermogens aansluitingen) en 

geen beperkingen verondersteld op de huidige aansluitingen.   

Tabel 2 extra kosten inkoop bestaand, technisch maximaal en geen restrictie 

 

Naast de vaste kosten transport (kW – componenten) gaan ook de variabele transportkosten per MWH door extra netinkoop omhoog. In Tabel 3  is deze 

verhoging weergegeven als het volledige benodigde vermogen binnen de bij de hierboven al toegelichte scenario’s zouden worden ingekocht. 

Tabel 3 extra variabele kosten inkoop bestaand, technisch maximaal en geen restrictie 

 

 

CC kosten Maandpiek CC kosten Maandpiek CC kosten Maandpiek

2014 123.410       € 11.862 251.696€    23.086€       301.954€    28.381€       139.510€    67% 195.062€  71%

2015 149.292       € 12.025 289.018€    23.297€       348.944€    29.172€       150.998€    66% 216.799€  70%

Technisch maximaal (2) Geen restrictie (3) Verschil (1)+(3)

Totaal

Normale inkoop (1) Verschil (1) en (2)

Totaal

2014 36.217 MWh 72% 41.309 MWh 73%

2015 36.914 MWh 70% 43.730 MWh 72%

2014 318.711€               72% 363.517              73%

2015 324.847€               70% 384.823              72%

 €                                209.274 527.986€                                 572.792€                                 

 €                                236.716 561.563€                                 621.539€                                 

23.781 MWh 59.998 MWh 65.090 MWh

26.900 MWh 63.814 MWh 70.629 MWh

Variabel transport Variabel transport Variabel transport

Normale inkoop (1) Technisch maximaal (2) Geen restrictie (3) Verschil (1) en (2) Verschil (1)+(3)
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Extra energiebelasting netinkoop 

Een tweede belangrijke variabele kostencomponent is de Energiebelasting, die met extra netinkoop per MWH aanzienlijke meerkosten met zich 

meebrengt. De Energiebelasting doorloopt een aantal zones van 0 – 10.000 kWH [zone 1], van 10.000 – 50.000 kWh [zone 2],  van 50.000 kWh tot 

10.000.000 kWh [zone 3] en > 10.000.000 kWH [zone 4]. De extra ingekochte elektriciteit voor belichting per tuinder valt voor het grootste deel in zone 

3. Het tarief van de Energiebelasting voor  zone 3 inclusief toeslag groene energie bedraagt € 11,80 /MWh. De extra ingekochte MWh en de daarmee 

samenhangende meerkosten Energiebelasting zijn voor drie bovengenoemde scenario’s weergegeven in Tabel 4. 

Tabel 4 Extra kosten energiebelasting met bestaande technische capaciteit 

 

Prikkels afvlakking netinkoop/WKK teruglevering  

Zoals in omschreven gaan door extra netinkoop zowel de vaste- (transportkosten) als variabele kosten (transport en energiebelasting) omhoog. De vaste 

transportkosten stijgen met circa 100% bij maximering netinkoop. Door deze substantiële meerkosten van netinkoop kiezen aangesloten tuinders voor 

de invulling van een grootste deel van hun belichting voor toepassing van WKK. 

Om toch tuinders extra te bewegen meer netinkoop toe te passen om bijvoorbeeld duurzaam geproduceerde elektriciteit af te nemen zijn een aantal 

denkrichtingen mogelijk om dit te bewerkstelligen: 

 Verhoging van het contractvermogen niet op jaarbasis doorberekenen maar op maandbasis – immers tuinders gebruiken dit vermogen maar een deel 

van het jaar.  

 Maximale klokkwartierwaarde per maand enkel doorbelasten als er een overschrijding van vermogensafname op een schakelstation (voorbeeld Zuil 

1+ Zuil 2) dreigt. 

 Tuinders kunnen op basis van inzicht in de netbelasting (automatische sturing)  actief een bijdrage leveren een afvlakking. De inzet van WKK tijdens 

klok-kwartieren, dat de netinkoop te hoog dreigt te worden kan de balans compleet maken in samenwerking tuinders en regionale netbeheerders.   

De variabele kosten tarieven voor Energiebelasting en de variabele Transportkosten zijn opgeteld 20,6 €/MWh. Dit geeft een verhoging van circa 45% -

50% van de commodity inkoopprijzen (indicatie prijspeil APX - 2015).  

2014 36.217 MWh 72% 41.309 MWh 73%

2015 36.914 MWh 70% 43.730 MWh 72%

2014 427.363€               72% 487.443              73%

2015 435.590€               70% 516.012              72%

 €                                280.618 707.981€                                 768.062€                                 

 €                                317.415 753.005€                                 833.427€                                 

23.781 MWh

26.900 MWh

59.998 MWh

63.814 MWh

65.090 MWh

70.629 MWh

Normale inkoop (1) Technisch maximaal (2) Geen restrictie (3) Verschil (1) en (2) Verschil (1)+(3)

Energiebelasting Energiebelasting Energiebelasting
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De hogere kosten voor aangesloten tuinders moet vanzelfsprekend goedgemaakt worden door vermeden kosten aan de zijde van de netbeheerder 

danwel de (Energie) belasting betaler. Lagere (toekomstige) investeringen in elektriciteitsnetten en een grotere opname / afname van duurzaam 

geproduceerde elektriciteit kunnen deze kosten verlagen.   

Verschuiven lichtprofielen 

Het is aannemelijk dat tuinders vanuit de teelt niet of heel beperkt het belichtingspatroon willen verschuiven. Hooguit in de randen van het 

belichtingsseizoen wat eerder of later aanvangen met de belichting en respectievelijk eerder en later eindigen.  

Verschuiving middels meer inkoop vanuit het elektriciteitsnet voor belichting in plaats van inzet van WKK kan mits dit economisch verantwoord toegepast 

kan worden is een reële optie voor tuinders.  

Hooguit enkele uren in het belichtingsseizoen kan mogelijk de belichting worden afgeschakeld om inkoop te verminderen (voorbeeld 50% belichting) en / 

of zelfs de WKK(’s) terug te laten leveren. Dit alles onder voorwaarden, dat tuinders een acceptabele vergoeding ontvangen voor deze afschakeling. 


