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Samenvatting 

De energiemarkten staan nog steeds op zijn kop. De aardgasprijs was eind 2021 al 

historisch hoog, en de oorlog in Oekraïne zorgde voor een nieuwe stijging en een 

toename in volatiliteit. Ondanks de prijsstijging van aardgas blijft de marktpositie van 

de netleverende gasmotor-WKK (warmtekrachtkoppeling) erg sterk. Ook biedt een 

gasmotor-WKK voor eigen belichting nog steeds prijsvoordelen ten opzichte van het 

apart inkopen van elektriciteit en ketelgas. Ondanks de sterke marktpositie van de 

gasmotor-WKK zijn de energiekosten van met name belichtende tuinders wel sterk 

gestegen. Dit geldt ook voor tuinders zonder WKK. De kosten zijn zo sterk gestegen dat 

analisten verwachten dat tot vier op de tien tuinders tijdelijk of definitief stopt als de 

kosten niet binnen enkele maanden normaliseren.1 Een buitengewoon zorgelijke 

situatie voor de sector. Uit de inventarisatie van BlueTerra blijkt dat het opgesteld 

gasmotor-WKK vermogen afgelopen jaar iets is toegenomen. De komende jaren zullen 

de draaiuren afnemen door de toename van zon en wind, maar blijft de spark spread 

tijdens draaiuren gunstig. De ondersteunende rol op het elektriciteitsnet wordt groter 

door een stijgende trend in de inzet van noodvermogen en regelvermogen om het 

elektriciteitsnet in balans te houden.  

 

 

Figuur 0.1 - Links: WKK Barometer voor levering aan het elektriciteitsnet dd. April 2022. Rechts: WKK 
Barometer voor levering voor eigen bedrijf dd. April 2022. De lichtblauwe wijzer geeft een ‘worst case’ scenario 
weer van het jaar 2027.  

Marktpositie 2023 

De marktpositie van WKK is nog steeds goed en is zelfs versterkt ondanks de sterk gestegen 

prijzen voor gas ten opzichte van het najaar van 2021. De hoge elektriciteitsprijs zorgt er in 

veel gevallen voor dat de gasmotor-WKK rendabel is ten opzichte van de inkoop van 

elektriciteit en ketelgas. De warmteprijs van een netleverende gasmotor-WKK is de meeste 

tijd aanzienlijk lager dan warmte uit een ketel dankzij de hoge opbrengst van 

elektriciteitsverkoop. Onderstaande figuur geeft dit duidelijk weer. De warmteprijs uit de 

gasmotor-WKK stijgt wanneer de elektriciteitsprijs laag is. Dit komt typisch voor op momenten 

met veel zon en wind zoals bijvoorbeeld in oktober, eind januari en begin maart.   

 

 
1 Energeia, 2022 ‘Hoge gasprijzen dwingen vier van de tien glastuinders definitief of tijdelijk te stopen.’  
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Figuur 0.2 - Warmteprijs van een onbelichte tuinder. 

Ook de belichtende tuinder behaalt voordeel met een gasmotor-WKK. Echter zijn de totale 

kosten van de belichtende tuinder sterk gestegen. Onderstaand figuur geeft dit duidelijk weer. 
 

 

Figuur 0.3 - Totale energiekosten belichte tuinder. Referentie (Ketel en E-inkoop) versus WKK. 

Belichting is erg kostbaar geworden. Er komen signalen uit de markt dat als gevolg hiervan de 

belichtingsuren momenteel met 50% zijn verlaagd. Naast de sterk gestegen prijzen zien we de 

volatiliteit van de elektriciteitsprijs sterk toenemen door de groei van zon en wind. Op dit 

moment drukt windstroom voornamelijk grotere gascentrales uit de markt. Maar het effect van 

zonnestroom op de spotprijzen van elektriciteit is zo sterk dat de draaiuren van WKK 

verschuiven van midden op de dag naar het begin en einde van de dag en soms ook naar 

weekenduren of nachturen. Dit is voor tuinders met een CO₂-behoefte een lastige 

ontwikkeling, omdat de CO₂ uit de WKK voor de teelt hard nodig is, juist wanneer de zon 

schijnt.  

Marktpositie 2025 

De huidige marktprijzen voor gascontracten in 2025 nemen sterk af ten opzichte van de 

gascontracten voor 2023. De elektriciteitsprijzen nemen minder sterk af, waardoor de spark 

spread vergroot wordt en de gasmotor-WKK positie versterkt wordt. De draaiuren van de 

gasmotor-WKK dalen echter wel door de toenemende levering van elektriciteit uit zon en wind.  

 

Door deze toename zullen de vollasturen van de gasmotor-WKK in 2025 (circa 3.200 uur) 

ongeveer 12% lager liggen dan in 2023 (3.600 uur). Vooral midden op de dag in het tweede 
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en derde kwartaal zullen door zon-PV de elektriciteitsprijzen op veel dagen te laag worden 

voor de gasmotor-WKK om rendabel te kunnen draaien. In het eerste en vierde kwartaal zal 

de marktprijs steeds meer afhangen van de productie van windstroom. Draaiuren verschuiven 

daardoor naar eerder ongebruikelijke uren zoals in de nacht of in het weekend. De daling van 

draaiuren zal deels gecompenseerd worden door hogere opbrengsten in de uren wanneer er 

wel geproduceerd wordt.  

Marktpositie 2027 

In 2027 zal het aantal vollasturen van netleverende gasmotor-WKK ten opzichte van 2025 

verder afnemen tot ongeveer 3.000 uur. Er zal nog meer wind- en zonne-energie beschikbaar 

komen, maar er zijn nog veel momenten dat er vraag is naar fossiel vermogen. De toename 

van duurzame productie is doorslaggevend en zorgt ervoor dat er steeds meer op 

ongebruikelijke uren gedraaid gaat worden en dat het gebruik van warmte en CO₂ van de 

gasmotor-WKK’s lastiger inzetbaar is. De winstgevendheid van de WKK is wel afhankelijk van 

de regelgeving, zoals een CO2-belasting en belastingvrijstelling op WKK-gas. Dit verklaart de 

grote speling in de rendabiliteitsfiguren. 

 

Waar in 2023 de windproductie nog voornamelijk de gascentrales de markt uitdrukt, zal in 

2027 de windproductie ook steeds vaker gasmotor-WKK’s uit de markt drukken. Door de groei 

van duurzame weersafhankelijke opwekking ontstaat erer een groeiende vraag naar naar 

flexibele vraag.  

Doorkijk naar 2030 

Op basis van de plannen in het Klimaatakkoord zal het vermogen van wind en zon richting 

2030 fors toenemen. De vollasturen van gasmotor-WKK’s zullen echter maar beperkt 

afnemen door een toenemende vraag naar elektriciteit en een afname aan capaciteit van 

kolencentrales en kerncentrales in Noordwest Europa. Daardoor zal er op momenten met 

weinig zon en wind veel gasvermogen nodig zijn inclusief het vermogen van de gasmotor-

WKK. Volgens de huidige inzichten heeft de aardgas-WKK in 2030 nog steeds een belangrijke 

rol te spelen2.  

Over de Barometer  

April 2022 - De Barometer is tot stand gekomen als onderdeel van Kas als Energiebron in 

opdracht van Glastuinbouw Nederland (via Kennis in je Kas) en het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. BlueTerra Energy Experts is een onafhankelijk adviesbureau op 

het gebied van energiebesparing en decentrale opwekking met WKK’s en duurzame energie. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 
  

 
2 Voor een verdiepende analyse over de rol van de gasmotor-WKK in 2030, adviseren wij het rapport: 
toekomstige rol van de WKK te lezen. https://blueterra.nl/project/rol-warmtekrachtkoppeling-wkk-voor-de-
toekomst/ 
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1 Achtergrond 

Over de WKK Barometer 

Sinds 2011 biedt de jaarlijkse WKK Barometer inzicht in de rentabiliteit van een nieuwe of 

bestaande gasmotor-warmtekrachtinstallaties (WKK). De Barometer wordt opgesteld als 

onderdeel van het programma Kas als Energiebron en de langjarige samenwerking tussen 

Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De 

rentabiliteit wordt bepaald door de huidige en voorziene ontwikkelingen op de energiemarkten 

en concurrentie van andere productie-eenheden. Deze ontwikkelingen zijn uitgewerkt in 

specifiek ontwikkelde modellen waarmee de marktpositie, inzet en verwachte kosten/baten 

worden gekwantificeerd. Dit resulteert in een onderbouwde verwachting van de rentabiliteit 

voor de korte- en middellange termijn, weergegeven als Barometer aan het einde van dit 

rapport. Wanneer in dit rapport wordt gesproken over WKK dan wordt bedoeld gasmotor-

WKK. Als andere vormen van WKK worden bedoeld, dan wordt dat expliciet aangegeven.  

 

De analogie met een Barometer is dat met de kennis van nu wordt gekeken naar de toekomst. 

Daarmee is de nauwkeurigheid van de verwachting beperkt en wordt er niet gesproken over 

een voorspelling. Incidenten en gebeurtenissen binnen en buiten de elektriciteitsmarkt 

alsmede beleidsveranderingen kunnen van grote invloed zijn op de voorziene 

marktontwikkelingen. Aan deze Barometer kunnen geen rechten worden ontleend. De 

gasmotor-WKK is in de glastuinbouw toonaangevend als benchmark voor de energiekosten. 

Kennis en inzicht in de benchmark dragen bij aan het inschatten van de potentie en kansen 

van alternatieven voor de energievoorziening in de sector, met name de duurzame energie-

opties. Daarnaast is het van belang om de inzet van WKK scherp in beeld te hebben om de 

ontwikkeling van de glastuinbouw in de energietransitie goed te kunnen volgen. Daarmee is 

de Barometer een belangrijk instrument binnen het programma Kas als Energiebron. 

Leeswijzer 

Deze jaarlijkse Barometer rapportage is opgebouwd uit meerdere delen. In Hoofdstuk 2 wordt 

de merit order besproken, alsmede ontwikkelingen in verbruik en productie van elektriciteit. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de prijsontwikkeling op de commodity markten. Hoofdstuk 4 beschrijft 

de ontwikkelingen van energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie 

(ODE), gevolgd door Hoofdstuk 5 waar het opgesteld WKK-vermogen wordt beschreven. Tot 

slot wordt in Hoofdstuk 6 de marktpositie van de WKK beschreven. 
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2 Elektriciteitsproductie en -
consumptie 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op elektriciteitsproductie en -consumptie. Hierbij wordt 

besproken hoe de invulling van elektriciteitsproducenten plaatsvindt in Nederland en hoe het 

geïnstalleerd vermogen aan thermische processen en duurzame energie-opwekkers, de 

import/exportcapaciteit en de elektriciteitsvraag zal veranderen de komende jaren. Er wordt 

ook kort gekeken naar veranderingen op dit gebied bij omringende landen.  

2.1 Merit order 

Elektriciteit wordt in Nederland door een breed scala aan technieken geproduceerd, van 

zonnepanelen en windparken tot kolen- en kerncentrales. De volledige beschikbare capaciteit 

aan elektriciteitsproductie is niet altijd noodzakelijk om ingezet te worden, de 

elektriciteitsvraag varieert door de tijd heen. Bepaalde technieken zullen om die reden pas 

vanaf een bepaalde elektriciteitsvraag opgestart of afgebouwd worden. De rangschikking in 

welke volgorde de technieken gebruikt worden naarmate de elektriciteitsvraag toe of afneemt 

wordt bepaald door de merit order. De rangschikking in de merit order is hoofdzakelijk 

gebaseerd op de korte termijn variabele kosten van de technieken, zoals brandstofkosten, 

CO₂-prijs, onderhoudskosten, transmissietarieven, heffingen et cetera. De marktprijs voor 

elektriciteit wordt bepaald door de duurste productie-eenheid die ingezet moet worden om aan 

de vraag te voldoen. In de meeste gevallen is dit een gascentrale.  

 

 

  Figuur 2.1 - Illustratie van het merit order model. [1] 

De merit order is een zeer belangrijk gegeven in de lange termijn analyse van de Barometer. 

Analyses van de marktprijzen, overleg met expertpanels in het verleden en overleg met 

verschillende marktpartijen leiden tot de conclusie dat de inzet van productie-eenheden in de 

praktijk de merit order redelijk goed volgt.  

 

Niet enkel de korte termijn kosten bepalen de rangschikking in de merit order. Ook 

weersomstandigheden, duurzaamheid en technische eigenschappen van technieken bepalen 

de volgorde.  
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Kerncentrales kunnen vanuit een technisch oogpunt bijvoorbeeld niet (gemakkelijk) op- of 

afgeschakeld worden. Deze techniek heeft baat bij een constante vermogensproductie, en 

zoveel als mogelijk draaiuren. Om deze reden bevindt deze techniek zich vrijwel altijd aan het 

begin van de merit order. Weersomstandigheden en duurzaamheid zorgen er bijvoorbeeld 

voor dat windmolens aan het begin van de rangschikking staan. Andere voorbeelden van 

technieken die niet enkel op basis van kosten zijn gerangschikt zijn elektriciteitsproducenten 

vanuit afval en hoogovengas, maar ook industriële aardgas-warmtekrachtkoppelingen (WKK) 

die bijvoorbeeld continue stoom dienen te leveren aan de industrie.  

 

Naast dat in Nederland elektriciteit geproduceerd wordt, kan het ook voorkomen dat 

elektriciteit geïmporteerd wordt vanuit de buurlanden. Ook komt het voor dat elektriciteit 

geëxporteerd wordt. De inlandse productiehoeveelheid is afhankelijk van de mate van import 

en export.  

 

Door de opgestelde duurzaamheidsdoelstellingen in het Klimaatakkoord en FitFor55 zal de 

komende jaren het beschikbare vermogen aan duurzame elektriciteitsproductie toenemen. 

Hierdoor zal meer onzekerheid in de markt optreden door het toegenomen fluctuerend en 

alleen afregelend stuurbaar vermogen. De overige productietechnieken zullen hierop 

afgestemd moeten worden door sneller te reageren met op- en afregelen. De merit order 

wordt daarmee aanzienlijk dynamischer en kan niet meer slechts voor enkele situaties 

(bijvoorbeeld peak/off-peak) vastgesteld worden. BlueTerra heeft daarom een merit 

ordermodel op uurbasis uitgewerkt, het Energy Market Forecast model (EMF). In dit model is 

naast een statische merit order het regelgedrag van productievermogen meegenomen 

hetgeen tot aanpassing van de inzet van centrales leidt.  

 

In de hierna volgende paragrafen worden eerst de ontwikkelingen met verschillende 

producenten op de elektriciteitsmarkt, de elektriciteitsvraag en import/export-balans 

beschreven. Daarna worden de uitkomsten van het EMF voor de steekjaren 2023, 2025 en 

2027 weergegeven. 

2.2 Productiepark fossiele energie 

Het aanwezige productievermogen van thermische processen zoals gas- en kolencentrales 

zijn de afgelopen jaren amper toegenomen. Enkel een aantal kleinschalige thermische 

elektriciteitsproducenten zijn opgestart tussen 2018 en 2021, zoals (bio)gasgestookt 

vermogen in de glastuinbouw en de afvalverwerkingssector. In deze jaren is het 

productievermogen vanuit deze processen meer afgenomen dan toegenomen. In de periode 

2018 - 2021 is 2,2 GW aan thermisch vermogen uit bedrijf gegaan, waarvan 0,6 GW 

vermogen aan kolencentrales. In het begin van 2020 is 2 GW aan geconserveerd gasgestookt 

vermogen gedeconserveerd, en begin 2021 is was dit 0,7 GW.  

 

De komende jaren staan (momenteel) geen grootschalige projecten op de planning om het 

conventioneel productievermogen te verhogen. Enkel een aantal kleinschalige projecten staan 

op de planning voor de periode 2021 - 2025, dit betreft echter maar 0,2 GW aan vermogen. 

TenneT geeft in haar rapport monitor leveringszekerheid 2021 [2] aan dat in deze periode 1,9 

GW aan gasgestookt vermogen definitief uit bedrijf genomen zal worden. Welke centrales dit 

precies zijn en in hoeverre ze ook daadwerkelijk uit bedrijf gaan is niet bekend. In ieder geval 

is bekend gemaakt dat de Burgum centrale van Engie toch voorlopig niet uit bedrijf genomen 

wordt [3].  

 

Vanaf 2025 zijn de zaken echt onzeker. Om deze reden zijn hier scenario’s voor gehanteerd 

om te voorspellen hoe het productiepark aan fossiele energie zich vorm zal gaan geven vanaf 
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dit jaar. In het Leveringszekerheidrapport van TenneT in 2021 wordt gebruik gemaakt van drie 

verschillende scenario’s , namelijk KA0, IPKA0 en IPND0.  

 

In Tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de veranderingen in productievermogen per 

technieken voor de verschillende gehanteerde scenario’s.  

Tabel 2.1 - Verandering productievermogen per techniek, per scenario voor 2022, 2025 en 2030 [2]. 

Steekjaar 2022 2025 2030 

Scenario’s en 
gevoeligheden 

KA0 KA1 KA0 KA1 
KA0 
KA2 

KA1 IPKA0 
IPND0 
IPND2 

IPND1 

Nucleair 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Steenkool & 
bijstook 

4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gas (methaan) 17,6 16,0 15,9 14,3 14,3 12,7 14,5 12,7 12,7 

Waterstof 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 

Biomassa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,2 2,2 

Afvalverbranding 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

In de KA-scenario’s zal het thermisch operationeel vermogen tot 2030 afnemen vanaf 2025. 

Voornamelijk het vermogen van kolencentrales zal afnemen tot 2030, namelijk tot 0 GW. Dit is 

in overeenstemming met de opgestelde wetten dat er kolencentrales meer in gebruik mogen 

zijn vanaf dit jaartal. In totaal zal dit type vermogen naar verwachting afnemen met 6,2 GW. 

Kolencentrales zouden in theorie wel omgebouwd kunnen worden, zodat deze op een andere 

brandstof kunnen draaien. Het is nog niet bekend wat er met welke centrale gaat gebeuren. 

Naast de kolencentrales zullen overige vermogens ook afnemen of geconserveerd worden.  

 

In de IPND-scenario’s wordt uitgegaan dat de helft van de nieuwere kolencentrales 

overstappen op het gebruik van biomassa voor elektriciteitsopwekking in 2030. Biomassa en 

afvalverbranding in de andere scenario’s zullen niet veranderen ten opzichte van 2022, 

waarschijnlijk door de recente ontwikkelingen op het gebied van biomassa en de circulaire 

economie. Ook wordt er rekening gehouden met een verschuiving naar waterstof vanaf gas. 

Voor de EMF-analyses zal gebruik worden gemaakt van het IPKA0-scenario.  

2.3 Ontwikkeling duurzame opwek 

Om de verduurzaming van Nederland te bevorderen, is een toename van duurzaam 

opgewekte elektriciteit noodzakelijk. In 2020 is het opgesteld vermogen aan zon-PV 

toegenomen tot 10,7 GW. Dit is een stijging van 3,5 GW in een jaar tijd. Door deze 

ontwikkelingen op het gebied van zon-PV is ervan uitgegaan dat in alle scenario’s ook de 

komende jaren het opgestelde vermogen zon-PV zal toenemen, namelijk als volgt [2]: 

 

Steekjaar 2022 2025 2030 

Scenario’s en 
gevoeligheden 

KA0 KA1 KA0 KA1 
KA0 
KA2 

KA1 IPKA0 
IPND0 
IPND2 

IPND1 

Zon-PV [GW] 14,9 14,9 21,0 21,0 25,2 25,2 30,8 46,2 30,8 
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Ook windvermogen op land en windvermogen op zee zal de komende tien0 jaar naar 

verwachting fors toenemen. Voor “wind op land” zal het vermogen als volgt stijgen voor de 

verschillende scenario’s [2]: 

 

Steekjaar 2022 2025 2030 

Scenario’s en 
gevoeligheden 

KA0 KA1 KA0 KA1 
KA0 
KA2 

KA1 IPKA0 
IPND0 
IPND2 

IPND1 

Wind op land 
[GW] 

5,3 5,3 6,4 6,4 7,2 7,2 8,8 11,6 8,8 

 

Naast de verwachting dat het windvermogen op land toe zal nemen, is er ook de verwachting 

dat het windvermogen op zee fors toe zal nemen. Voor wind op zee is de volgende 

verwachting geschetst door de verschillende scenario’s [2]: 

 

Steekjaar 2022 2025 2030 

Scenario’s en 
gevoeligheden 

KA0 KA1 KA0 KA1 
KA0 
KA2 

KA1 IPKA0 
IPND0 
IPND2 

IPND1 

Wind op zee 
[GW] 

3,1 3,1 6,8 6,8 11,6 11,6 11,5 16,6 11,5 

 

In Figuur 2.1 is een totaaloverzicht van opgestelde vermogens weergegeven per scenario. 

Voor de EMF-analyses zal gebruik worden gemaakt van het IPKA0-scenario. 

Recentelijk zijn de nieuwe locaties bekendgemaakt waarop meer wind op zee vermogen 

geplaatst moet worden. In totaal zal er 10 GW extra vermogen geplaatst moeten worden voor 

2031. Momenteel is er echter al vertraging bij het uitschrijven van de huidige tenders voor 

wind op zee en zal er veel vaart gemaakt moeten worden om dit extra vermogen voor het 

geplande moment te realiseren.  

2.4 Import en export van elektriciteit 

Nederland is in verbinding met buurlanden door middel van stroomkabels. Via deze kabels 

kan elektriciteit geïmporteerd worden, maar ook geëxporteerd worden. Dit levert flexibiliteit 

voor het leveren van elektriciteit en vergroot dus de leveringszekerheid. 

 

Een overzicht van de huidige en verwachte capaciteit voor import en export van elektriciteit 

naar het buitenland is weergegeven in Tabel 2.2.  

Figuur 2.2 - Schematische weergave van de ontwikkelingen op het gebied van opgesteld vermogen voor 
verschillende technieken. [2] 
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Alleen de landen waarmee Nederland momenteel een directe verbindingen heeft door middel 

van stroomkabels, zijn meegenomen in dit overzicht. Naar verwachting zal alleen de capaciteit 

met België en Duitsland de komende jaren uitgebreid worden. De import/export capaciteit met 

Noorwegen, Groot-Brittannië en Denemarken zal naar verwachting niet uitgebreid worden. Dit 

is echter op dit moment een punt van onzekerheid.  

 

De huidige totale capaciteit aan import/export is 9,1 GW. Naar verwachting zal dit in 2023 pas 

uitgebreid worden, tot in totaal 10,8 GW in 2030.  

Tabel 2.2 - Overzicht verwachte import/export [2] 

Land België België Duitsland Noorwegen 
Groot 

Brittannië 
Denemarken 

Totaal 
import/ 
export 

Verbinding AC AC AC DC DC DC Nominaal 

Jaar GW GW GW GW GW GW GW 

2020 1,7 2,4 4,3 0,7 1,0 0,7 9,1 

2021 1,7 2,4 4,3 0,7 1,0 0,7 9,1 

2022 2,4 2,4 4,3 0,7 1,0 0,7 9,1 

2023 2,4 2,4 4,4 0,7 1,0 0,7 9,2 

2024 2,4 2,4 5,0 0,7 1,0 0,7 9,8 

2025 3,4 2,4 5,0 0,7 1,0 0,7 9,8 

2027 3,4 2,4 5,0 0,7 1,0 0,7 9,8 

2030 3,4 3,4 5,0 0,7 1,0 0,7 10,8 

2.5 Elektriciteitsverbruik in Nederland 

Op de elektriciteitsmarkt zullen niet alleen aan de aanbodkant veranderingen plaatsvinden de 

komende jaren. Ook de vraag naar elektriciteit zal veranderen. Door de energietransitie is er 

meer onzekerheid ontstaan hoe deze elektriciteitsvraag zich zal ontwikkelen. In Figuur 2.3 is 

een schematische weergave gegeven van de verwachte elektriciteitsvraag. Dit is opnieuw per 

scenario bekeken. In de KA-scenario’s wordt ervan uitgegaan dat de elektriciteitsvraag 

beperkt toeneemt tot 2025, en vervolgens licht stijgt in 2030. In de overige scenario’s is 

rekening gehouden dat de elektriciteitsvraag juist fors is toegenomen in 2030 ten opzichte van 

2022. Voor de EMF-analyses zal gebruik worden gemaakt van het IPKA0-scenario. De KA-

scenario’s lijken “out-dated” en de verwachtingen bij de IPND-scenario’s lijken te fors.  

 

Figuur 2.3 - Schematische weergave van de verwachte elektriciteitsvraag in 2022, 2025 en 2030. [2] 
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2.6 Beperkingen in transportcapaciteit 

Om de geproduceerde elektriciteit te kunnen transporteren naar de gebruikers, dient er 

voldoende capaciteit in het elektriciteitsnet aanwezig te zijn. Doordat de komende jaren meer 

geëlektrificeerd gaat worden en er meer vermogen aan zon-PV en wind geplaatst gaat 

worden, komt het elektriciteitsnet onder druk te staan.  

 

Op dit moment vinden er al capaciteitsproblemen plaats in Nederland, voor zowel invoering 

als afname van elektriciteit. Een totaaloverzicht van de huidige situatie is weergegeven in 

Bijlage A. Hierin is al duidelijk te zien dat in het Noordwesten van het land vandaag de dag al 

problemen ontstaan met de capaciteit voor afname. Verder blijkt dat op de Randstad na, 

vrijwel overal in Nederland problemen ontstaan met het voeden van elektriciteit aan het net.  

 

Deze beperking in transportcapaciteit kan effect hebben op de keuze om een WKK toe te 

passen. Wanneer in een bepaalde regio bijvoorbeeld geen capaciteit aanwezig is voor het 

voeden van aan het elektriciteitsnet, dan kan het niet interessant zijn om een WKK toe te 

passen omdat het overschot aan elektra niet gevoed kan worden aan het net. Andersom geldt 

dat er gebieden zijn waarin de afnamecapaciteit beperkend is. In deze gebieden zal het niet 

mogelijk zijn om het gecontracteerd vermogen te verhogen. Voor een glastuinbouwbedrijf zou 

dit bijvoorbeeld betekenen dat uitbreiding van het bedrijf niet mogelijk is als deze wens 

aanwezig is. Dit betekent dat uitbreiding alleen mogelijk is wanneer een WKK toegepast wordt 

voor het opwekken van de elektriciteit. In deze gebieden blijft het toepassen van een WKK 

dus belangrijk zolang de transportcapaciteit niet verbeterd wordt.  
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3 Energiemarkten 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de (energie)markten die van invloed zijn bij het 

gebruikmaken van een WKK. Er zal worden gekeken naar de aardgas-, CO₂-uitstoot- en 

elektriciteitsmarkt, hoe de verwachtingen zijn op het gebied van prijs. Hierbij wordt enkel 

gekeken naar de Nederlandse/Europese-situatie. Het is belangrijk om hier een goed beeld 

van te krijgen, aangezien de prijzen van deze componenten een aanzienlijke invloed hebben 

op het gebruik van WKK’s in de glastuinbouw. 

3.1 Actualiteit - Oorlog in Oekraïne  

De inval van Rusland in Oekraïne en de reactie vanuit het westen op Rusland hebben een 

enorme impact op de energievoorziening in Europa in zijn algemeenheid, en de aardgasmarkt 

in het bijzonder. De toch al krappe gasmarkt reageerde met extreem hoge prijzen en grote 

prijsschommelingen vanwege de grote onzekerheid over de levering van aardgas. De 

gestegen gasprijs heeft uiteraard een sterke impact op de elektriciteitsprijs die ook fors 

gestegen is. Daarnaast is de prijs voor olie sinds de inval fors gestegen door onzekerheid over 

een boycot op Russische olie.  

 

Het is momenteel erg onzeker hoe de situatie in Oekraïne zich verder gaat ontwikkelen en 

welke invloed dit zal hebben op de gaslevering. Wat wel gesteld kan worden is dat er een 

fundamentele verandering in de manier waarop er in Europa tegen de energetische 

afhankelijkheid van Rusland wordt aangekeken. De EU heeft in korte tijd het plan REPowerEU 

gepresenteerd, waarbij het zichzelf als doel heeft gesteld eind dit jaar de import van Russisch 

gas met 60% te verminderen en voor 2030 niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. De 

diversificatie van de gasimport, elektrificatie, energiebesparing en het transformeren van de 

energie-intensieve industrie hebben daarbij de focus. Ook in Nederland worden specifieke 

plannen ontwikkeld voor het borgen van de leveringszekerheid en het verminderen van de 

afhankelijkheid van Rusland. Zo wordt er door de overheid nagedacht over een vulverplichting 

voor de gasvoorraden en wordt er gesproken over het aangaan van langetermijncontracten 

om minder afhankelijk te zijn van de markt. Dergelijke aanpassingen zullen een blijvende 

invloed hebben op de markt. 

 

De huidige situatie op de energiemarkt is uniek en de ontwikkelingen volgen elkaar nog altijd 

in hoog tempo op. In onderstaande analyse is getracht de huidige ontwikkelingen zo goed 

mogelijk te duiden. Er wordt uitgegaan dat de situatie op de energiemarkten lange termijn 

stabiliseert en dat er op de korte termijn geen problemen rondom leveringszekerheid zal 

ontstaan. 

3.2 Aardgas 

De markt voor aardgas is afgelopen tijd hevig veranderd en er hangen donkere wolken boven 

de markt. In deze paragraaf zal bekeken worden hoe de Nederlandse en internationale markt 

veranderd is, en wat de verwachtingen zijn voor komende jaren. De markt is echter erg 

onzeker door de geopolitieke ontwikkelingen.   

3.2.1 De Nederlandse gasmarkt 

De Nederlandse aardgasmarkt is door een aantal ontwikkelingen aanzienlijk veranderd ten 

opzichte van een aantal jaar geleden [4]. Het Nederlandse aardgas komt vanuit kleine 

gasvelden en uit Groningen. Het aanbod van kleine gasvelden is met meer dan de helft 

afgenomen in de afgelopen tien jaar.  
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Voor de kleine gasvelden op land worden bijvoorbeeld al geen nieuwe vergunningen meer 

verleend, waardoor naar verwachting het gasaanbod vanuit de kleine gasvelden in de 

toekomst verder zal afnemen. De afbouw van gaswinning in Groningen is de afgelopen jaren 

in een versnelling gekomen. Oorspronkelijk was het plan om vanaf 2023-2024 al geen gas 

meer te winnen uit het Groningerveld. Inmiddels wordt dit tijdpad heroverwogen. Hoe dan ook 

is Nederland erg afhankelijk geworden van import (zie Figuur 3.1). 
 

 

Figuur 3.1 - Binnenlandse productie en vraag naar gas. [5] 

Het geïmporteerde gas is vrijwel altijd hoogcalorisch gas. Het overgrote deel van Nederland, 

waaronder de gebouwde omgeving, maakt echter gebruik van laagcalorisch gas. Het 

geïmporteerde gas zal door het toevoegen van stikstof omgezet worden naar laagcalorisch 

gas. De capaciteit aan stikstofinstallaties zal door het toenemende geïmporteerde gas 

verhoogd moeten worden. Hiermee wordt voorkomen dat er een tekort ontstaat op 

laagcalorisch gas [4].  

 

De gehele Noordwest-Europese L-gasmarkt (laagcalorisch) wordt vrijwel alleen bediend 

vanuit Nederland. Deze markt bestaat uit delen van België, Duitsland en Frankrijk. Deze 

landen werken echter al jaren om gasapparatuur om te bouwen, zodat deze werkzaam 

kunnen zijn op H-gas (hoogcalorisch), waardoor de export van L-gas vanuit Nederland zal 

afnemen. Naar verwachting zal deze export volledig teruggedrongen worden tussen 2020 en 

2030 naar nul kuub [4].   

3.2.2 Afhankelijkheid Nederland 

Door het afnemen van de eigen aardgasproductie, is Nederland steeds meer afhankelijk en 

gevoelig geworden voor internationale ontwikkelingen. In 2020 is bijna 46 miljard kuub aan 

aardgas geïmporteerd, voornamelijk vanuit Noorwegen en Rusland. Doordat pas recent 

besloten is om de gasproductie in Groningen eerder af te bouwen, zijn er nog geen contracten 

opgesteld voor de nieuw te importeren gascapaciteit. Er zal dus meer geconcurreerd moeten 

worden voor het aantrekken van de benodigde volumes. De volgende internationale 

ontwikkelingen zullen, naast de oorlog in Oekraïne, het meeste invloed hebben op de 

gasprijzen en -capaciteit voor Nederland [4]:  

 

• de vraag naar aardgas vanuit Noorwegen zal toenemen doordat Polen ook aangesloten 

wordt door middel van een gasleiding. Het aanbod vanuit Noorwegen zal echter niet 

toenemen aangezien zij al aan hun maximale capaciteit zitten; 

• in Duitsland wordt de LNG-importcapaciteit vergroot en de twee handelsmarkten in het 

noorden en zuiden worden samengevoegd tot één enkele handelsmarkt;  

• de aanleg van NordStream2, een gaspijpleiding vanuit Rusland, zorgt voor politieke 

spanningen, bijvoorbeeld vanuit de VS. Door recente ontwikkelingen tussen Oekraïne en 

Rusland heeft Duitsland zelfs de vergunningen voor deze pijpleiding geschorst. Door de 

wens die Europa heeft uitgesproken om niet langer afhankelijk te zijn van Russisch gas is 

het de vraag of NordStream2 ooit in gebruik zal worden genomen; 
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• door een beperkte gasopslagcapaciteit in Noordoost-Azië (China, Zuid-Korea en Japan) 

ontstaat er al snel krapte op de (LNG)gasmarkt, zeker in situaties waarin/waarbij de 

gasvraag snel toeneemt, bijvoorbeeld bij een winter. Tevens zet China bijvoorbeeld  in op 

het uitfaseren van kolen door aardgas, dat de vraag verder zal doen stijgen;  

• de levering van LNG vanuit de VS is sterk afhankelijk van de momentane prijs. Dit gas zal 

alleen naar Europa komen als de Europese marktprijs inclusief transportkosten hoger ligt 

dan de marktprijs in de VS. Door de huidige krappe markt in Europa is de levering van 

LNG uit de VS sterk toegenomen. Voor de komende periode is de verwachting dat LNG 

uit de VS een belangrijke bron van aardgas zal worden; 

• LNG vanuit Qatar zal door de ligging tussen Azië en Europa ook voor de markt met de 

hoogste marktprijs kiezen, waardoor deze aanbieder enkel bij hoge prijzen zal leveren aan 

Europa/Nederland. Daarnaast heeft Azië veel lange termijn contracten met Qatar. Toch 

wordt er voor een belangrijk deel naar Qatar gekeken om de reductie van de import van 

Russisch gas te bewerkstelligen;  

• er zijn veel plannen om de LNG-importcapaciteit in Europa op te schroeven. Zo heeft 

Gasunie laten weten dat het zeer waarschijnlijk mogelijk is om de aanvoercapaciteit bij de 

GATE-terminal dit jaar te verhogen van de huidige 12 miljard m3/jaar tot maximaal 20 

miljard m3/jaar. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor de huur van een 

drijvende LNG-terminal bij Eemshaven. Daarnaast heeft Duitsland besloten snel twee 

LNG-terminals te bouwen om de afhankelijkheid van Rusland te verkleinen; 

• naar verwachting zal de huidige mondiale gasmarkt krapper worden in 2025, aangezien in 

2020 investeringen in LNG-exportprojecten zijn gestagneerd door de sterk gedaalde vraag 

door corona. De huidige unieke situatie op de gasmarkt kan nieuwe investeringen echter 

wel versnellen en de LNG-productiecapaciteit doen toenemen.   

 

Dat Nederland steeds afhankelijker wordt van internationale ontwikkelingen is ook terug te 

zien in de aardgasprijs. Een overzicht van de verandering van de aardgasprijs van februari 

2021 t/m februari 2022 is weergegeven in Figuur 3.2.  

 

Figuur 3.2 - Prijsontwikkeling aardgas (Natural Gas EU Dutch TTF) in 2021/2022, d.d. 16 maart 2022. [6]  

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zorgt voor veel onzekerheid op de markt. De markt is 

enigszins tot rust gekomen, maar de prijs blijft extreem hoog en onzeker. BlueTerra acht het 

echter aannemelijk dat de aardgasprijs de komende jaren weer zal dalen als de markt 

stabiliseert. Dit zal onder andere komen doordat er meer zekerheid zal ontstaan door meer 

levering van LNG vanuit de VS en het Midden-Oosten. De prijzen blijven naar verwachting wel 
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structureel hoger en volatieler. De prijsprognoses voor aardgas zijn weergegeven in Tabel 3.1. 

Deze aardgasprijzen zijn gehanteerd voor de Barometer. Daarnaast is er ook een scenario 

met hoge prijzen en een scenario met lage prijzen weergegeven.  

Tabel 3.1 - Huidige marktprijzen voor verschillende jaarcontracten d.d. 16 maart 2022 

Type Eenheid 2022 2023 2025 2027 

Marktprijzen €/Nm³ € 0,80 € 0,63 € 0,33 € 0,24 

3.3 Steenkool en biomassa 

Steenkool wordt, inmiddels in combinatie met biomassa, gebruikt voor het opwekken van 

elektriciteit in Nederland. De prijs voor steenkool beweegt over het algemeen mee met het 

heersende sentiment op de andere energiemarkten. De prijs van steenkool is dan ook zeer 

sterk gestegen en staat nu hoger dan ooit. Komende jaren behoudt steenkool een belangrijke 

rol in de elektriciteitsproductie in de wereld. De forwards voor de komende jaren blijven boven 

de 100 dollar per ton. De prijsontwikkeling voor 2021 en deels 2022 van steenkool is 

weergegeven in Figuur 3.3. Hierin is de sterke stijging van de steenkoolprijs goed te zien. De 

vraag naar steenkool wordt voornamelijk bepaald door landen in Azië, zoals China en India. 

Ondanks dat Europa en Amerika steeds minder steenkool zijn gaan verbruiken, is de 

verwachting dat het wereldwijde verbruik aan steenkool pas in 2025 af gaat nemen.  
 

 

Figuur 3.3 - Prijsontwikkeling steenkool (dollar per ton) d.d. 24 maart 2022. [7]   

De laatste jaren was het normaal dat de steenkoolprijs lager lag dan de aardgasprijs. De 

oorzaak hiervan is voornamelijk de toenemende winning van goedkoop schaliegas in Amerika 

geweest, waardoor steenkolen meer zijn verdrongen en het beschikbare aanbod aan kolen 

toenam.  

 

Om deze reden lag de Clean Spark Spread altijd hoger dan (of gelijk aan) de Clean Dark 

Spread, dit is ook te zien in Q1 en Q2 van 2021 in Figuur 3.4. De Clean Spark Spread en de 

Clean Dark Spread geven de winstgevendheid van respectievelijk aardgasgestookte -en 

kolengestookte elektriciteitscentrales aan. In Q3 lijkt echter een ommekeer plaats te vinden. 

Door de hoge gasprijzen in combinatie met perioden met wind ligt de Clean Spark Spread 

lager dan de Clean Dark Spread. Deze trend zet door tot het einde van het jaar. Door de zeer 

negatieve Clean Spark Spread is het onvoordelig geweest voor gascentrales om in de bedrijf 
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geweest te zijn in deze periode. Het tegenovergestelde was van toepassing voor 

kolencentrales.  
 

 

Figuur 3.4 - Clean Spark Spread VS Clean Dark Spread voor elektriciteitscentrales voor 2021, inclusief CO2-
prijs, weergegeven op weekbasis. 

In Nederland wordt in de kolencentrales biomassa bijgestookt. De hoeveelheid biomassa, in 

de vorm van houtpellets, dat gebruikt wordt verschilt per centrale. In de Eemshavencentrale is 

bijvoorbeeld 15% (op massabasis) van de input van de centrale gebaseerd op biomassa [8]. 

In de Amercentrale is dit zelfs 80% op massabasis [9]. Voor dergelijke grootschalige 

toepassingen is de prijs voor industriële houtpellets doorgaans 160 – 190 € /ton [10]. Voor dit 

type brandstof worden doorgaans langetermijncontracten afgesloten.  

3.4 CO₂-beprijzing 

Bedrijven die onder het EU-ETS systeem vallen moeten rechten kunnen overleggen om hun 

CO₂-uitstoot af te dekken. Deze rechten moeten voor een deel worden aangekocht. Enkele 

glastuinbouwbedrijven vallen in deze ETS categorie. De verwachting voor de toekomst met 

betrekking tot CO₂-beprijzing voor de overige glastuinbouwbedrijven zal ook in deze paragraaf 

besproken worden.  

3.4.1 EU-ETS 

Het EU-ETS systeem is het handelssysteem voor CO₂ in Europa. Zogenaamde ETS-bedrijven 

zijn verplicht om te betalen voor hun CO₂-uitstoot. Dit wordt gedaan door het kopen van 

rechten via het EU-ETS handelssysteem. Ook een aantal glastuinbouwbedrijven vallen onder 

het ETS. Daarnaast hangt de CO₂-prijs van het glastuinbouw sectorsysteem (Paragraaf 3.4.3) 

ook vast aan de ETS-prijs. 

 

De prijs voor CO₂-uitstoot is in fors gestegen de afgelopen tijd. Halverwege februari 2021 

bedroeg deze prijs ongeveer 16,5 € /ton, en een jaar later bedraagt de prijs ongeveer 95 € 

/ton. De markt is op dit moment erg volatiel, onder andere door de Oekraïnecrisis, een 

toename van het gebruik van steenkool en speculatie. 
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Figuur 3.5 - Prijsontwikkeling CO₂ (EU-ETS) in 2021/2022 d.d. 15 maart 2022. [11] 

De aanscherping van de klimaatdoelen naar 55% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 

zal ervoor zorgen dat het aantal beschikbare rechten verder krimpt. De prijsontwikkelingen op 

de CO₂-markt zijn echter zeer moeilijk te voorspellen. Bij onvoldoende rechten kunnen 

bijvoorbeeld zeer hoge (tijdelijke) prijspieken ontstaan. De verwachting vanuit BlueTerra is dat 

de komende jaren de CO₂-prijs hoog zal blijven. Een prijsprognose is weergegeven in Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 - Prijsprognoses EU-ETS prijs CO₂ 

Jaar Eenheid 2022 2023 2027 2030 

Prognose €/ton CO₂ € 90,00 € 92,50 € 102,50 € 110,00 

3.4.2 Minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie 

De Wet minimum CO₂-prijs elektriciteitsopwekking moet de komende jaren zorgen dat de 

CO₂-prijs niet onder een drempelwaarde komt en dat de elektriciteitsproducenten duidelijkheid 

hebben rondom de minimale hoogte van de CO₂-prijs. Deze minimumprijs is alleen van 

toepassing op bedrijven die onder het EU ETS vallen. Slechts enkele gasmotor-WKK’s in de 

tuinbouw vallen hier onder. De prijs is wel relevant voor grote gas- en kolencentrales. De CO₂-

prijs ligt nu al ver boven de minimumprijs (zie Figuur 3.6) en heeft dus geen impact.  
 

 

Figuur 3.6 - Minimum CO₂ -prijs voor elektriciteitsproducenten. [12] 
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3.4.3 CO₂-sectorsysteem voor de glastuinbouw 

De bedrijven werkzaam in de glastuinbouw vallen niet allemaal onder het EU ETS-systeem. 

Voornamelijk de kleinere glastuinbouwbedrijven hebben momenteel niet te maken met kosten 

voor het uitstoten van CO₂. Het ontbreken van individuele beprijzing voor de CO₂-uitstoot 

geeft aardgas-WKK’s momenteel een competitief voordeel ten opzichte van grote 

gascentrales die onder het ETS vallen. 

 

Dit betekent echter niet dat deze glastuinbouwbedrijven in de toekomst geen prijs zullen 

betalen voor de CO₂-uitstoot. De afspraken die de glastuinbouwsector heeft gemaakt samen 

met het Rijk zijn vastgelegd in het “Convenant CO₂-emissieruimte 2013-2020”, wat doorloopt 

tot 2024. Glastuinbouw Nederland stelt hierover het volgende:  

 

“Onderdeel van het convenant is het CO₂-sectorsysteem waarmee de 

glastuinbouwsector het CO₂-doel 2020 heeft gegarandeerd. De 

glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het EU-ETS zijn uitgezonderd van 

deelname, evenals gemengde tuinbouwbedrijven met minder dan 2.500 m2 

glasopstanden. In het CO₂-sectorsysteem wordt de totale CO₂-emissie van de 

glastuinbouwsector in beeld gebracht en vergeleken met de CO₂-doelstelling. Bij een 

overschrijding van de jaarlijkse doelstelling - afgeleid van het doel voor 2020 - worden 

de kosten van deze overschrijding verrekend met de individuele bedrijven op basis 

van het gasverbruik in het betreffende jaar.  

Op basis van het CO₂-sectorsysteem komt de glastuinbouwsector in 

aanmerking voor het verlaagde belastingtarief op ketelgas. Tot en met 2016 heeft de 

glastuinbouwsector ieder jaar de CO₂-doelstelling gehaald.”  

 

Er is echter gebleken dat het werkelijke glastuinbouwareaal groter is dan eerst gedacht, 

waardoor de absolute emissies hoger zijn dan verwacht. Daarnaast zijn er beleidsinterventies 

geweest waaronder de ODE-belasting, die het halen van de doelstelling verder uit beeld 

hebben gebracht. Inmiddels wordt ook onderhandeld over een vervolg op het convenant voor 

tot en met 2030. 

3.5 Elektriciteitsmarkt 

In deze paragraaf worden de internationale ontwikkelingen op het gebied van de 

elektriciteitsmarkten besproken.  

3.5.1 Korte- en lange termijnmarkten 

Elektriciteit kan ingekocht worden op zowel de korte termijn, als de lange termijn markten. 

Voor de korte termijn wordt elektriciteit ingekocht op de EPEX-SPOT (EPEX) markt. 

Langetermijncontracten kunnen afgesloten worden op de ICE ENDEX (ENDEX). Doordat 

EPEX (European Power Exchange) een spotmarkt is, komt de prijs per uur tot stand. Op basis 

van vraag en aanbod komen prijzen voor de volgende dag tot stand. Doordat de ENDEX een 

lange termijnmarkt is, komt de prijs per periode tot stand: per maand, kwartaal of jaar.  

 

In Figuur 3.7 is de prijsontwikkeling (weekgemiddelden) van EPEX en ENDEX weergegeven 

voor het jaar 2021. Hierin is te zien dat het tijdens Q1 van 2021 de prijzen vrij stabiel lijken. 

Vanaf de zomer lijkt het erop dat internationale ontwikkelingen effect hebben op de prijzen. De 

prijzen zijn in het tweede halfjaar van 2021 extreem volatiel gebleken. Dit is voornamelijk het 

gevolg van hoge aardgasprijzen. Door de hoge aardgasprijzen is het aantrekkelijker geworden 

om kolencentrales meer te gebruiken. Vervolgens is echter ook de prijs van kolen aanzienlijk 

gestegen, waardoor de prijzen voor elektriciteit hoog bleven. De EPEX is in december 2021 

zelfs tot een record prijs gegroeid van circa 310 € /MWh. 
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Figuur 3.7 - Ontwikkelingen EPEX en ENDEX prijzen in 2021. 

3.5.2 Flexibiliteit  

Voor een goed functionerend stroomnet dient de balans tussen geproduceerd en afgenomen 

elektriciteit continu in evenwicht te blijven. Hiertoe hebben zowel afnemers als producenten de 

plicht om een vast programma van opwek/afname te volgen, de zogenoemde 

programmaverantwoordelijkheid. Grote onverwachte veranderingen in het aanbod of de 

afname van elektriciteit kunnen de netbalans verstoren. Dit is direct merkbaar in de 

netfrequentie.  

 

Om snel te kunnen reageren heeft netbeheerder TenneT een poule van regel- en 

reservevermogen. Voor de Nederlandse markt is dit opgedeeld in vier diensten met allen een 

ander doel, zoals beschreven in Tabel 3.3. De primaire reserve, ook wel Frequency 

Containment Reserve (FCR) genoemd, zorgt voor een eerste response op afwijkingen van de 

frequentie. In Europa is de frequentie van het net 50 Hz. FCR zorgt voor het snelste herstel 

van de afwijking door extra stroom aan het net toe te voegen of juist minder. Bij grotere 

afwijkingen wordt aFRR ingeschakeld. Binnen maximaal vijftien minuten is het maximale 

gecontracteerde vermogen op- of afgeschakeld. Echter, als het beschikbare aFRR onder een 

drempelwaarde komt en/of de verwachting is dat de storing langer zo zal blijven, dan zijn 

aanvullende maatregelen nodig. Bij te weinig aFRR wordt mFRRda ingeschakeld en bij een 

langdurige onbalans wordt mFRRsa ingeschakeld.  

Tabel 3.3 - Balanceringsdiensten Nederlands elektriciteitsnet 

Type Doel Reactietijd [min] Duur [min] Minimum [MWe] 

Primaire Reserve (FCR) Frequentie balanceren 0,5 max. 15 1 

Secundaire reserve (aFRR) Vermogens sturing 15 min. 60 1 

Noodvermogen (mFRRda) Grote onbalans 15 min. 60 20 

Noodvermogen (mFRRsa) Langdurige onbalans 15 min. 15 1 
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Figuur 3.8 - Regelvermogen per dienst over de jaren om het elektriciteitsnet te balanceren. Op basis van 
Tennet. [13] 

Het vermogen van elke dienst, waarin een verschil kan zitten tussen op- en 

afschakelvermogen, is weergegeven in Figuur 3.8. Het gecontracteerde vermogen voor 

mFRRsa is niet openbaar beschikbaar. Door de toename van (variërend) duurzaam vermogen 

heeft TenneT de capaciteit van deze poules vergroot in de afgelopen jaren. De capaciteiten 

worden gecontracteerd via een marktsysteem. Op deze markt kunnen partijen op- en 

afregelend vermogen aanbieden. Bij afroep worden deze kosten verrekend op de veroorzaker 

van de onbalans. In het vooruitzicht van FRR capaciteit voor Q2 2022 zal het opwaartse 

vermogen toenemen met 15 MW, terwijl het neerwaartse vermogen zal toenemen met 182 

MW. 

 

De balans van het elektriciteitsnet wordt steeds meer op de proef gesteld door het 

toenemende opgestelde vermogen aan duurzame productie-eenheden zoals zon-PV en 

windturbines. Hierdoor kan er een trend ontstaan om WKK’s te blijven toepassen in de 

glastuinbouw om meer leveringszekerheid te garanderen.  
 

 

Figuur 3.9 - Hoogste, laagste en gemiddelde prijsontwikkeling EPEX 2021. 

Daarentegen zorgt een toenemend vermogen aan duurzaam opgewekte elektriciteit uit zon-

PV en windturbines er steeds meer voor dat negatieve EPEX-prijzen ontstaan op de markt. 

Hiervan is een overzicht weergegeven in Figuur 3.9. Ook hieruit blijkt dat onbalans in het net 

steeds lastiger gaat worden om op te vangen, aangezien op bepaalde momenten 

netbeheerders dus betalen om van de opgewekte elektriciteit af te komen. Door de groeiende 

onbalans in het net, kunnen ondernemers flexibel opgesteld vermogen verhandelen. Door te 

optimaliseren op de flexibele markten kan er een extra opbrengst van 15 € /kW/jaar 

gerealiseerd worden. BlueTerra verwacht dat dit in de toekomst toeneemt.   
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Vanuit dit oogpunt kan het interessant zijn voor glastuinbouwbedrijven om de WKK in bedrijf te 

houden, zodat dit opgestelde vermogen beschikbaar gesteld zou kunnen worden om onbalans 

in het net tegen te gaan. Hierbij moet wel gesteld worden dat in de zomermaanden geen 

noodzaak aanwezig is voor flexibel vermogen, aangezien er voldoende zon- en windenergie 

opgewekt wordt. In deze tijd van het jaar is er echter een grote vraag naar CO₂ voor 

plantengroei. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat de WKK alleen draait om de benodigde 

CO₂ op te wekken, terwijl de opgewekte elektriciteit voor (meer) onbalans zorgt in het net. In 

deze periode is de kans op negatieve elektriciteitsprijzen ook aanzienlijker. Doordat de 

opbrengsten voor elektriciteit in deze periode aanzienlijk lager zullen liggen, of zelfs negatief 

zullen zijn, zouden de CO₂-kosten flink opgedreven kunnen worden.  

 

Hierdoor zal het noodzakelijk zijn om alternatieven te gaan gebruiken voor het “opwekken” 

van de benodigde CO₂, of mogelijkheden voor elektriciteitsopslag wanneer de WKK draait 

maar de elektriciteitsprijs laag of negatief is.  

3.5.3 Noodvermogenpool 

Partijen kunnen ook contracten afsluiten om mee te doen aan de noodvermogenpool. De 

noodvermogenpool zijn bedrijven die beschikbaar opgesteld vermogen in laten zetten door de 

netbeheerder. Deze pool wordt vervolgens alleen gebruikt wanneer het verschil tussen vraag 

en aanbod boven een bepaald gewenst niveau uitkomt, en wanneer de markt voor het 

aanbieden van flexibel vermogen tekortschiet. Het minimale vermogen dat meegenomen 

wordt in de noodvermogenpool is 20 MW. Verschillende partijen kunnen ook hun opgestelde 

vermogen bundelen om aan deze eis te voldoen [14].  

 

Bovenop de vaste vergoeding voor het gecontracteerde vermogen door bedrijven, volgt een 

variabele vergoeding. Deze vergoeding bedraagt minimaal 200 €/MWh plus de momentane 

EPEX-prijs voor het opregelen. Voor het afregelen wordt de EPEX-prijs minus 250 € /MWh 

gehanteerd. In 2021 is 40 keer de noodvermogenpool geraadpleegd door TenneT [15]. Er zit 

een stijgende lijn in de inzet van noodvermogen (zie Figuur 3.10). 
 

 

Figuur 3.10 - Afroepen noodvermogen door TenneT [15] 

Normaal gesproken moet vermogen 24 uur beschikbaar worden gesteld, maar tuinders 

kunnen inmiddels gebruik maken van een zogenoemde flexpool. In deze flexpool zitten 

meerdere tuinders die allemaal verschillende uren voor hun rekening nemen. Zo hoeven ze 

alleen op bepaalde uren vermogen beschikbaar te stellen in plaats van de volledige 24 uur. 

Een marktpartij geeft aan dat op jaarbasis de vergoeding uit kan komen op ruim € 40.000 euro 

per MW [15]. Omdat de noodvermogenpool vooral past bij WKK’s die voor eigen belichting 

draaien, zijn de baten verder niet meegenomen in de bepaling van de Barometer. 
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3.5.4 Toekomstige prijsontwikkelingen 

Door de invloed van de energietransitie zullen er grote ontwikkelingen plaatsvinden op het 

gebied van prijs voor elektriciteit. Zo blijkt nu al dat bijvoorbeeld zon- en windenergie voor 

(tijdelijke) negatieve prijzen kan zorgen. Normaliter zijn de ENDEX-prijzen voor elektriciteit 

een goede indicatie van de toekomstige elektriciteitsprijzen, maar door dergelijke 

schommelingen in elektriciteitsproductie uit verschillende bronnen en ontwikkelingen op 

politiek gebied lijkt dit steeds minder van toepassing te zijn.  
 

 

Figuur 3.11 - ENDEX ontwikkeling voor Off-peak, Peak en Base prijzen. (d.d. 23 maart 2022) [16]. 

Ondanks deze onzekerheden zal het vooralsnog nuttig zijn om de ENDEX-prijzen te blijven 

raadplegen voor een complete langetermijnstrategie.  

 

De verwachting is dat in de loop van 2023 de ENDEX-prijzen voor elektriciteit aanzienlijk af 

zullen nemen, ervan uitgaande dat de gasreservers dan weer op peil zijn. In 2024 zal vanuit 

de prognose de afname in prijs verder doorgezet worden. Naast de impact van deze zaken, 

zorgt de (stijgende) CO₂-prijs ook voor een impact op de elektriciteitsmarkt. De huidige EU-

ETS prijs voor CO₂ van meer dan 80 €/ ton doet de elektriciteitsprijs op dit moment met 

ongeveer 40 €/ MWh stijgen. Ook het vervroegd sluiten van de resterende kolencentrales in 

Nederland kan een aanzienlijk effect gaan hebben op de elektriciteitsprijs, voornamelijk vanaf 

2025 wanneer deze centrales uitgefaseerd dienen te zijn. Naast de ambitie om de 

kolencentrales uit te faseren in Nederland, hebben landen zoals België en Duitsland ook de 

ambitie om hun kerncentrales op korte termijn uit te faseren. Dit zal de import van elektriciteit 

vanuit deze landen gaan beïnvloeden, waardoor ook de elektriciteitsprijs beïnvloedt zal gaan 

worden. De prijsprognose van de EPEX-prijs voor elektriciteit is weergegeven in Tabel 3.4. 

Deze prijzen zijn aangehouden in de barometer. Nogmaals moet opgemerkt worden dat de 

prijzen erg volatiel zijn. Het blijft daarom een momentopname.  

Tabel 3.4 - Marktprijzen van de jaargemiddelde base EPEX (elektriciteit) door BlueTerra. 

Type Eenheid 2022 2023 2025 2027* 

Marktprijzen € /MWh € 196,00 € 154,00 € 97,54  €87,11  

* o.b.v. 2026 

3.5.5 Certificaten van oorsprong 

Vanaf 1 januari 2020 zijn er naast de Garanties van Oorsprong (GVO’s) voor duurzaam 

opgewekte elektriciteit ook Certificaten van Oorsprong (CvO) voor alle andere met fossiele 

brandstoffen opgewekte elektriciteit. De waarde van de CvO is echter verwaarloosbaar. 
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3.5.6 De huidige WKK spark spread  

De WKK spark spread wordt gebruikt om de economische marge bij een WKK aan te geven. 

De economische marge bij een WKK bestaat uit het verschil tussen de kosten van het 

benodigde aardgas, en de kosten die er zouden zijn wanneer ketelwarmte en elektriciteit via 

het elektriciteitsnet separaat ingekocht zouden worden. Door deze referentie is deze WKK 

spark spread niet te vergelijken met de clean spark en dark spread in figuur 3.3 waarbij 

warmte niet gewaardeerd wordt! De WKK spark spread, dus inclusief een waarde voor de 

warmte, kan zowel op korte termijn prijzen (EPEX + TTF) als lange termijn prijzen (ENDEX + 

year ahead TTF) gebaseerd worden. De korte termijn spark spread zorgt voor meer inzicht en 

kans om op acute overschotten en tekorten te reageren. De lange termijn spark spread biedt 

meer zekerheid in de kosten en opbrengsten in de toekomst, zoals bij langere termijn 

contracten. In Figuur 3.12 zijn beide spark spreads voor 2021 weergegeven.  
 

 

Figuur 3.12 - Vergelijking korte- en lange termijn spark spread o.b.v. gemiddelde WKK rendementen en 
volledige warmte-afzet. De waarde van de warmte is gelijkgesteld aan de kostprijs van warmte uit een gasketel. 

Ondanks de hoge aardgasprijs is de spark spread positief aangezien de referentie met 

ketelgas duurder is. De WKK spark spread is voornamelijk afhankelijk van de elektriciteitsprijs 

en die ligt hoog. Op de korte termijn spark spread is de invloed van zon- en windstroom 

zichtbaar. 

 

Omgekeerd geredeneerd stijgt de warmteprijs uit de gasmotor-WKK wanneer de 

elektriciteitsprijs laag is. Dit komt typisch voor op momenten met veel zon en wind zoals 

bijvoorbeeld in oktober, eind januari en begin maart. 

 

Figuur 3.13 - Warmteprijs van een onbelichte tuinder. 
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4 Energie- en millieubelastingen 

De prijzen voor elektricteit en aardgas zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen in 

Nederland. Naast de daadwerkelijke kosten van elektriciteit en aardgas, worden ook 

netbeheerkosten verrekend aan de gebruiker. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan 

een aansluitvergoeding, capaciteitstarief en transportkosten. Verder bestaan de prijzen uit 

energie- en milieubelastingen. Deze belastingen bestaan uit de Energiebelasting (EB) en de 

heffing op duurzame energieopslag (ODE). De hoogte van de belastingen is afhankelijk van 

de grootte van het verbruik aan aardgas en elektriciteit, dit gebeurt namelijk door middel van 

schijven. Op het gebied van energie- en milieubelastingen is de verwachting dat er de 

komende jaren ook grote veranderingen zullen plaatsvinden voor de glastuinbouwsector.  
 

 

Figuur 4.1 - Ontwikkeling van de energiebelasting + ODE-belasting voor elektriciteit per schijf. [17] 

De ontwikkeling van de energiebelasting + ODE-belasting voor elektriciteit per schijf is 

weergegeven in Figuur 4.1. De belastingen voor alle schijven stijgen sinds 2016 cumulatief 

gezien, in 2022 lijkt hier echter verandering in te komen. Alleen de belastingtarieven voor 

grootverbruikers (> 10 mln kWh) zijn licht verhoogd. Voor de overige schijven zijn de tarieven 

verlaagd ter compensatie van de hoge energieprijzen. Met name in de eerste schijf is een 

forse verlaging doorgevoerd om particulieren te ontzien. Voor volgend jaar is nog onduidelijk 

in hoeverre deze   

 

De ontwikkeling van de energiebelasting + ODE-belasting voor aardgas (verlaagd tarief) per 

schijf is weergegeven in Figuur 4.2. Hier is gekeken naar “verlaagd tarief”, aangezien dit 

momenteel van toepassing is voor glastuinbouwbedrijven. De belastingtarieven voor alle 

schijven stijgen al jaren. Ook in 2022 lijken de cumulatieve prijzen licht te stijgen ten opzichte 

van 2021. De verwachting is dat dit ook de komende jaren verder zal stijgen, om de 

gebouwde omgeving en bedrijven te stimuleren om van het gas af te gaan.  

 

Glastuinbouwbedrijven met een eigen WKK met een totaalrendement van minimaal 60% 

komen in aanmerking voor de vrijsteling van energiebelasting op aardgas. Ook grotere 

energiecentrales kennen een vrijstelling van de belasting op de brandstof, omdat 

eindgebruikers uiteindelijk al belasting betalen over de ingekochte stroom. Dit voorkomt dat er 

dubbel belasting betaald wordt in deze situatie.  
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Figuur 4.2 - Ontwikkeling van de energiebelasting + ODE-belasting voor aardgas (verlaagd tarief) per schijf. [17] 

In het coalitieakkoord 2021-2025 is vermeld dat het verlaagd tarief op aardgas voor 

glastuinbouwbedrijven zal komen te vervallen. Dit heeft een grote invloed op de eerste en 

tweede staffels (zie Figuur 4.3). 
 

 

Figuur 4.3 - EB + ODE belasting op aardgas in 2022. [17] 

De verwachte prognose van de belastingtarieven zijn weergegeven in Figuur 4.4. De 

verwachting is dat de EB+ODE de komende jaren zal blijven stijgen voor aardgas. Vanaf 2026 

is het de verwachting dat de prijzen stabiel blijven tot 2030.  
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Figuur 4.4 - Prijsprognose EB + ODE BT voor aardgas (normaal tarief).  

Ook de eerder genoemde vrijstelling op energiebelasting (aardgas) bij het gebruik van een 

WKK zal in deze periode verder beperkt worden voor de glastuinbouw. De belastingtarieven 

voor 2022 voor aardgas bij “normaal” tarief zijn weergegeven in. De cumulatieve 

belastingtarieven voor schijf 3 en 4 zijn gelijk bij normaal en verlaagd tarief. Alleen schijven 1 

en 2 zijn hoger in belastingtarief per Nm3, waardoor voornamelijk kleinere glastuinbouwbedrijf 

met een WKK geraakt zullen worden met deze maatregelen uit het coalitieakkoord. De kosten 

voor het gebruiken van een WKK in de glastuinbouw zal door het beperken van de 

inputvrijstelling en het afschaffen van het verlaagd tarief aardgas voor alle 

glastuinbouwbedrijven toenemen de komende jaren. Hierdoor kan de positie van de WKK bij 

glastuinbouwbedrijven flink veranderen. 

  

Een grote kantekening bij de hierboven genoemde tarieven is dat in de Fit-for-55 plannen van 

de Europese Commissie de degressiviteit van de belasting moet worden afgeschaft. 

Daarnaast zou elektriciteit per energie eenheid niet langer zwaarder belast mogen worden 

dan aardgas. Dit zou een enorme impact hebben op de energiebelastingstructuur in 

Nederland. In hoeverre dit daadwerkelijk zal worden doorgevoerd is nog onzeker. Wel lijkt het 

kabinet in het coalitieakkoord voor te sorteren op een verschuiving van de belastingdruk van 

elektriciteit naar aardgas.  
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5 WKK in Nederland 

Sinds 2002 inventariseert BlueTerra in samenwerking met de Wageningen UR het opgestelde 

WKK vermogen in de glastuinbouw en grotere utiliteit in de WKK Monitor. Figuur 5.1 geeft een 

indicatie van het opgestelde vermogen in de glastuinbouw over de onderzochte jaren. 
 

 

Figuur 5.1 - Opgesteld WKK-vermogen in de glastuinbouw. Peildatum is steeds 1 januari van desbetreffende 
jaar. 

In 2021 is 103 MWe nieuw vermogen in de tuinbouw geplaatst, fors meer dan in 2020. 

Tegelijkertijd is er maar 22 MWe gesaneerd. Voor het eerst in twaalf jaar is het opgesteld 

WKK-vermogen weer gegroeid. Het is mogelijk dat er buiten de grote leveranciers om nog 

tweedehandse (gereviseerde) WKK’s zijn geplaatst. 

 

Voor belichting blijft WKK voor veel bedrijven tot 2030 de primaire bron van elektriciteit, 

eenvoudigweg omdat elektriciteit van het net inclusief de netkosten en energiebelastingen 

duurder is. In sommige gebieden speelt dan ook nog mee dat de netcapaciteit niet zomaar 

voldoende is om alle vraag vanuit belichting via het net te leveren (onder andere 

Bommelerwaard, Heusden- Asten, Zuidplaspolder en Erica). Richting 2030 gaat het echter 

wel voorkomen dat er veel momenten komen met veel zon en wind. Hierdoor kan uiteindelijk 

besloten worden om toch stroom van het net te halen. Dit moet dan wel veel goedkoper zijn 

om de additionele netkosten te compenseren.   

 
Voor de Barometer van april 2022 is BlueTerra uitgegaan van de volgende 
vermogensontwikkeling van opgesteld gasmotorvermogen (  
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Tabel 5.1). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen gasmotor-WKK’s voor de belichte teelt en 

voor gasmotor-WKK’s die aan het net leveren. Naast de tuinbouw gasmotoren staat er ook 

250 MW gasmotor vermogen in de gebouwde omgeving. Vanwege het verwachtte 

toegenomen areaal met belichting zal het vermogen stijgen. Het opgesteld vermogen 

netleverende gasmotor-WKK’s zal naar verwachting juist afnemen.  
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Tabel 5.1 - Verwachting gasmotorvermogen bij belichte en onbelichte (netleverende) teelt in MW.  

Jaar Bij belichte teelt Netleverend 

2023 1.800 1.000 

2025 1.810 990 

2027 1.820 875 

2030 1.844 831 

5.1 Financierbaarheid 

Een veranderende financiële markt kan leiden tot andere voorwaarden voor financiering. De 

algemene ontwikkeling is wel dat financiering van WKK-projecten geen knelpunt vormt. Het 

verlengen van leasecontracten die uit hun contractduur lopen (meestal tien jaar), levert over 

het algemeen geen probleem op.  

 

Vrijwel alle leasecontracten zijn de afgelopen jaren verlengd. Door de ODE-verhoging zijn er 

ook ondernemers die de WKK hebben ingeruild voor een grotere versie. Onder de huidige 

omstandigheden is dat rendabel gebleken. Ook de nieuwe inkomsten zoals bijvoorbeeld uit de 

noodvermogenpool (zie Paragraaf 3.5.3) maken de business case van de WKK, zeker voor 

belichte tuinen, meer solide. Echter zijn de energiekosten per m² kas behoorlijk toegenomen 

en resulteert dit in de situatie dat er veel minder belicht wordt dan vorig jaar. Uit de analyse 

van de marktpositie (Hoofdstuk 6) blijkt wel dat de WKK steeds minder overdag zal kunnen 

draaien, omdat gasgestookte installaties, zeker in de zomermaanden, vaker overdag uit de 

merit order gedrukt gaan worden. Er zal een grotere noodzaak komen tot de buffering van 

warmte en elektriciteit of CO₂ zodat de WKK kan draaien tijdens gunstigere uren. 

 

Door de stijging van de energieprijzen is het verder gunstiger geworden om een WKK in 

bedrijf te nemen ten opzichte van een gasketel. De spark spread is toegenomen (zie 

paragraaf 3.5.6) en daarmee interessanter voor de WKK. Regelgeving over energiebelasting 

over eigenverbruik en een prijs voor CO₂-uitstoot kunnen hier wel effect op hebben.  

5.2 (Her-) investering in WKK 

Voor (her-) investering in WKK-installaties wordt in de Barometer uitgegaan van kengetallen. 

In deze kengetallen is rekening gehouden met een permanente rookgasreiniger om de NOx te 

beperken, zoals sinds 2017 verplicht is. De kengetallen zijn als volgt (Tabel 5.2). 

Tabel 5.2 - Kengetallen WKK. 

Type Eenheid Aantal 

Investering WKK € / kW 373 

Investering RGR € / kW 90 

Afschrijftermijn Installatie Jaar 10 

Rente ten behoeve van annuïteit % 6 

Onderhoud WKK € / kWh 0,0070 

Onderhoud RGR + ureum € / kWh 0,0016 

 
Deze prijzen houden geen rekening met de recente prijsstijgingen van grondstoffen 
waaronder staal.   
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6 Analyse marktpositie WKK 

6.1 Marktpositie gasmotor WKK 

Om de inzet van WKK en andere bronnen qua draaiuren over het jaar heen goed in beeld te 

krijgen heeft BlueTerra het EMF-model ontwikkeld (Energy Market Forecast model). Met dit 

model wordt de inzet van productiemiddelen per uur volgens de merit order bepaald (zie 

paragraaf 2.1), rekening houdend met de beperkingen in regelsnelheid en vereiste 

stilstandtijden van de verschillende bronnen. Kolencentrales draaien bijvoorbeeld na stilstand 

pas na twee á drie uur weer op vollast en moeten na een stop tot twaalf uur uit bedrijf zijn. 

Voor duurzame opwekking met wind en zon is uitgegaan van een reëel weer- en 

opwekpatroon. In de analyse wordt gebruik gemaakt van het klimaatjaar 2014, aangezien dit 

als een representatief jaar wordt geacht. Eerdere analyses met andere jaren laten 

vergelijkbare uitkomsten zien. Voor de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag wordt 

aangesloten bij de verwachting van TenneT (zie Paragraaf 3.5). 

6.1.1 Toelichting categorieën 

In het EMF-model komen verschillende productcategorieën terug. In de tabel hieronder kan 

per categorie een korte toelichting gevonden worden (Tabel 6.1).  

Tabel 6.1 - Toelichting van productcategorieën in EMF-model. 

Categorie Toelichting Categorie Toelichting 

P2H & P2G 
Power to heat en power to gas. E-boilers 
warmtepompen en elektrolysers 

Must run – Industrie 
Industriële processen waarbij elektriciteit 
bijproduct is. Bv. hoogoven gas 

Zon-PV Zonne-energie (op land & water) Must run – SV Stadsverwarming, warmte woningen sturend 

Wind op Zee Windturbines op zee Must run – Overig 
Overige bronnen waarbij continu stroom 
wordt geproduceerd. Bv. waterkracht, 
biomassa, kernenergie 

Wind op Land Windturbines op land (en IJsselmeer) Must run Flex 
Industriële processen met variabele 
elektriciteitsproductie. Bv. industriële WKC’s 

Accu – ontladen 
Gebruik van elektriciteit uit accu’s en 
batterijen 

Kolen Kolencentrales (inclusief bijstook biomassa) 

Gasmotor 
Gasmotor-WKK’s voor netlevering, geen 
limitatie. Deze categorie omvat de WKK 
voor tuinders zonder belichting. 

Gas – overig  
Gascentrales voor elektriciteitsproductie aan 
het net. 

Gasmotor d/n 

Gasmotor-WKK’s voor inzet tijdens 
plateau uren3. Warmtevraag is 
bepalend. Deze categorie omvat de 
WKK voor tuinders met belichting. 

  

 

De Amercentrale schakelt na 2025 volledig over op biomassa en wordt daarmee beschouwd 

als ‘must run overig’. 

6.1.2 Winter periode Week 1, veel aanbod van wind 

In Figuur 6.1 is een typische week 1 in de winter van 2023 weergegeven (klimaatjaar 2014, 

maandag = 6 januari). Het is een week met relatief veel wind en weinig zon. Waar voorheen 

gasmotor-WKK’s voornamelijk draaiden in het dagplateau tijdens werkdagen verschuift dit 

steeds meer door het aandeel zon naar de ochtend- en avondpiek. De hoeveelheid wind in de 

nachturen drukt een deel van het must-run vermogen uit de merit order. Richting het weekeind 

is er minder wind, waardoor er een groter aandeel fossiel vermogen wordt ingezet. 

 

 
3 De plateau uren, ook wel piek uren genoemd, zijn op weekdagen tussen 07:00 uur en 23:00 uur. Gasmotor d/n 
staat voor dag/nacht 
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Figuur 6.1 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 1 (maandag 00:00 – tot en met zondag 
23:59) in 2023. Bron: BlueTerra Energy Market Forecast model versie 7.0. 

In onderstaande grafiek is nogmaals dezelfde klimaatweek weergegeven maar dan voor 2027 

(Figuur 6.2). Door de forse toename van het windvermogen, worden andere energiebronnen 

weggedrukt. Het effect op WKK is daarmee ook zeer groot. Alleen de meest flexibele bronnen 

kunnen overdag nog enkele uren produceren voor het net. Tijdens de nachten zijn er steeds 

meer aanbodoverschotten, hetgeen kansen biedt voor P2X4 toepassingen. 

 

Figuur 6.2 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 1 in 2027. Bron: BlueTerra Energy Market 
Forecast model versie 7.0. 

In 2030 zal het aanbod van windvermogen nog verder zijn toegenomen tot 20.300 MWe, 

hetgeen meer is dan de binnenlandse vraag. In weken met veel wind zien we dan ook dat 

wind alle andere bronnen volledig wegdrukt, zoals weergegeven in Figuur 6.3.  

 
4 P2X staat voor de conversie van elektriciteit naar andere energiedragers, bijvoorbeeld power-to-heat, ook wel 
PtH of P2H genoemd Dit is het omzetten van elektrische energie in warmte. Dit kan gedaan worden door middel 
van bijvoorbeeld elektrische boilers en warmtepompen. Daarnaast zou elektriciteit omgezet kunnen worden in 
(groene) waterstof (H2) via elektrolyse.  
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Figuur 6.3 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 1 in 2030. Bron: BlueTerra Energy Market 
Forecast model versie 7.0. 

Door het toegenomen aanbod van flexibele afnemers zal het overschot duurzame energie 

beperkt blijven, zoals weergegeven in Figuur 6.4. Op momenten van mogelijke overschot zal 

er ‘wind curtailing’ plaatsvinden. Hierbij wordt de duurzame productie verminderd door de 

turbines minder efficiënt in te zetten. De waarde van elektriciteit op deze momenten is zeer 

onzeker en wordt mede bepaald door de inzet van P2H en P2G. Die goedkope elektriciteit 

biedt ruimte voor nieuwe markten, waaronder elektriciteitsopslag, elektrische boilers, 

flexibiliteit en waterstofproductie. 

 

 

Figuur 6.4 - Vraag en aanbod balans op de Nederlandse elektriciteitsmarkt in week 1 in 2030. Bron: BlueTerra 
Energy Market Forecast model versie 7.0. 

6.1.3 Winter periode Week 2, weinig aanbod van wind 

In Figuur 6.5 is een week 2 in de winter van 2023 weergegeven (klimaatjaar 2014). Het is een 

week met relatief weinig wind en weinig zon. Gasmotor-WKK’s draaien op werkdagen veelal 

in het dagplateau. Vanwege de geringe hoeveelheid wind in de nachturen, wordt de vraag 

ingevuld met elektriciteit uit kolen- en gascentrales. Richting het weekeind is er meer wind, 

waardoor er een kleiner aandeel fossiel vermogen wordt ingezet. 
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Figuur 6.5 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 2 (maandag 00:00 – tot en met zondag 
23:59) in 2023. Bron: BlueTerra Energy Market Forecast model versie 7.0. 

In onderstaande grafiek is nogmaals dezelfde klimaatweek weergegeven maar dan voor 2027 

(Figuur 6.6). De Amercentrale moet stoppen met het verstoken van kolen. Daarom staat in het 

EMF-model vanaf 2025 onder ‘must run overig’.  

 

Figuur 6.6 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 2 in 2027. Bron: BlueTerra Energy Market 
Forecast model versie 7.0. 

In 2030 is het aanbod van windvermogen verder toegenomen. Hierdoor is te zien dat, zelfs in 

een week met minder wind, windenergie andere bronnen uit de merit order drukt. Dit is 

zichtbaar in Figuur 6.7. Hierdoor daalt de inzetbaarheid van de WKK en wordt deze beperkt 

tot de onconventionele uren.  
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Figuur 6.7 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 2 in 2030. Bron: BlueTerra Energy Market 
Forecast model versie 7.0. 

Door een lagere productie van zon en wind in deze week zal er meer fossiel vermogen 

draaien en tegelijkertijd het vermogen van P2H en P2G beperkt worden ingezet (Figuur 6.8). 

Er zal er ook geen curtailing plaatsvinden van zon en wind.  

 

 

Figuur 6.8 - Vraag en aanbod balans op de Nederlandse energiemarkt in week 2 in 2030. Bron: BlueTerra 
Energy Market Forecast model versie 7.0. 

6.1.4 Zomer periode, veel aanbod van zon-PV 

Waar er in de winter veel aanbod is vanuit wind, is er in de zomer juist een groot aanbod van 

zonne-energie. Dit is goed zichtbaar in de analyse van week 25 zoals weergegeven in Figuur 

6.9. Hoewel de productie van zon-PV een duidelijk effect heeft op de productiemix, blijft het 

merendeel in 2023 ingevuld door fossiel vermogen. Er zijn overdag wel momenten waarop 

fossiel uit de merit order gedrukt wordt.  
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Figuur 6.9 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 25 van 2023. Bron: BlueTerra Energy 
Market Forecast model versie 7.0. 

In 2027 is opgesteld vermogen van zon-PV dusdanig gegroeid, dat deze installaties grote 

delen van de binnenlandse vraag kunnen leveren. Er zullen momenten zijn van overvloed van 

zon en wind, zoals weergegeven in Figuur 6.10 door een afgevlakte zonproductie. Daarnaast 

drukt de duurzame opwek de fossiele opwek in de zomer overdag uit de merit order. Deze 

centrales zullen wel weer moeten bijspringen in de avond en nacht wanneer de productie van 

voornamelijk zon afneemt. Deze verschuiving kan problemen geven voor tuinders met een 

grote CO₂-vraag zonder CO₂-opslagmogelijkheden.  

 

Figuur 6.10 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 25 van 2027. Bron: BlueTerra Energy 
Market Forecast model versie 7.0. 

Richting 2030 zal dit effect verder versterkt worden, zoals weergegeven in Figuur 6.11. 

Tijdens de nachtelijke uren zal er wel veel vraag zijn naar flexibel (fossiel) vermogen. Daarbij 

wordt ervan uit gegaan dat de WKK’s in de zomernachten weinig draaien vanwege een 

beperkte warmtevraag. Echter in de avonden zal bij het wegvallen van het kolenvermogen 

bijna het gehele gasvermogen opgeregeld moeten worden.  
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Figuur 6.11 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 25 van 2030. Bron: BlueTerra Energy 
Market Forecast model versie 7.0. 

Net als in de winter, zullen grote hoeveelheden duurzame elektriciteit resulteren in momenten 

van aanbodoverschot. Waar dit in de winter vooral ’s avonds is, zal dit in de zomer vooral 

overdag zijn (Figuur 6.12). Flexibele afnemers kunnen hier op inspelen met bijvoorbeeld P2H, 

mits ze de warmte kunnen gebruiken of opslaan. Daarnaast kan P2G ook inspelen op deze 

overschotten.  

 

 

Figuur 6.12 - Vraag en aanbod balans op de Nederlandse energiemarkt in week 24 in 2030. Bron: BlueTerra 
Energy Market Forecast model versie 7.0. 

6.2 Draaiuren WKK 2023-2030 

WKK’s worden onderverdeeld in twee groepen. Allereest zijn er WKK’s die het grootste deel 

van de elektriciteit aan het net leveren, zoals vaak het geval is bij niet-belichte kassen. Deze 

worden ook wel netleverende WKK’s genoemd. De inzet van deze installaties wordt bepaald 

door de prijzen op de energiemarkt, waarbij de warmtevraag een beperking geeft op het 

maximaal aantal draaiuren per dag. Daarnaast speelt de levering van CO₂ uit deze installaties 

een steeds grotere rol binnen de glastuinbouw, waardoor er mogelijk in de zomer toch 

gedraaid moet worden ondanks lage elektriciteitsprijzen.  

 

De tweede categorie zijn de WKK-installaties waarbij een deel van de opgewekte elektriciteit 

ingezet wordt voor belichting (WKK voor belichting). Daarbuiten kan nog extra gedraaid 

worden als de elektriciteitsprijzen op de markt hoog zijn.  
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Het potentieel van de draaiuren is gebaseerd op de uitkomsten van het BlueTerra Energy 

Market Forecast model (EMF, zie paragraaf 6.1). 

 

De gemiddelde WKK heeft in 2020 ongeveer 4.000 draaiuren gemaakt, waarbij richting het 

eind van het jaar de draaiuren met gunstige prijzen zijn toegenomen.   
 

 

Figuur 6.13 - Draaiuren WKK [18] 

Voor de Barometer van april 2022 is BlueTerra uitgegaan van de onderstaande vollasturen 

voor gasmotor-WKK’s in de tuinbouw voor netlevering. Tussenhaakjes zijn de vollasturen 

weergegeven inclusief eigen belichting.  

Tabel 6.2 - Vollasturen WKK 

Jaar Netleverende WKK Netlevering door WKK voor belichting 

2023 3.600 1.600 (3.800) 

2025 3.200 1.400 (3.600) 

2027 3.000 1.300 (3.500) 

2030 2.950 1.000 (3.200) 

 

De geringe daling in 2030 is toe te schrijven aan de uitfasering van kolencentrales, waardoor 

er een groter beroep wordt gedaan op de WKK. Op de Amercentrale na is er nog niet bekend 

wat er precies met de overige kolencentrales gaat gebeuren. De Onyx centrale zal gesloten 

worden, maar per wanneer is nog onzeker. Voor de Maasvlakte 3 en Eemshaven centrales is 

de toekomst nog onzeker. Wanneer deze niet omgezet worden naar een andere brandstof, zal 

deze elektriciteit opgewekt moeten worden door andere eenheden, zoals de WKK.  

 

Daarnaast zijn de draaiuren in 2023 zeer onzeker. Vanwege het productieplafond van 

kolencentrales en de hoge gasprijs is het onbekend hoe de kolencentrales hun opwek gaan 

verdelen over het jaar. Op de momenten dat de kolencentrales uitstaan zal dit geleverd 

moeten worden door andere bronnen.  

6.2.1 Extra wind op zee 

Zoals in paragraaf 2.3 beschreven, is er bekend geworden dat er in 2031 tot 10 GW extra 

wind op zee geplaatst zou worden. Om dit vermogen te plaatsen is er ontwikkeling nodig aan 

de vraagzijde5. De effecten hiervan op de vollasturen van de WKK in 2030 zijn weergegeven 

in Tabel 6.3.  

 
5 https://energeia.nl/energeia-artikel/40101316/tenders-wind-op-zee-moeten-snel-en-grootschalig 
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Tabel 6.3 - Vollasturen WKK bij extra wind op zee in 2030. 

Wind op zee Additionele vraag Netleverende WKK Netlevering door WKK voor belichting 

11,6 GW 0 TWh 2.950 1.000 (3.200) 

17,6 GW 8 TWh  2.650 900 (3.100) 

21,6 GW 15 TWh 2.500 800 (3.000) 

 

Extra wind op zee zal leiden tot een daling van de vollasturen van de WKK. Echter zal het 

effect steeds verder afnemen, omdat er momenten blijven met weinig wind en zon. Op deze 

momenten zijn de WKK en andere fossiele bronnen nodig om aan de vraag te voldoen. Zie 

Paragraaf 6.1.3. 

6.3 Verloop Barometer sinds 2011 

De Barometer wordt bijgehouden vanaf september 2011, zoals weergegeven in Figuur 6.14. 

De Barometers tonen het overzicht van WKK’s die leveren aan het elektriciteitsnet. Het is 

duidelijk dat de Barometerpositie in 2012 flink is achteruitgegaan met een dieptepunt in 2014. 

In 2015 is de waarde voor 2016 weer iets gestegen en inmiddels is de marktpositie gunstiger 

dan ooit.  

 

In de figuren hieronder is de gele wijzer één jaar vooruit; de rode wijzer het tussenliggende 

jaar; de blauwe wijzers het laatste jaar. De blauwe wijzer staat in verbinding met een andere 

(lichtere) blauwe wijzer en is verbonden met een pijl. De donkerblauwe wijzer geeft de 

prognose op basis van huidige regelgeving. Bij een ‘worst case’ scenario kan het rendement 

op de WKK nadeliger uitpakken, wat is aangeduid met de lichtblauwe wijzer.  
 

 

Figuur 6.14 - WKK Barometer september 2011 

 

Figuur 6.15 - WKK Barometer maart 2012 

 

Figuur 6.16 - WKK Barometer april 2013 

 

Figuur 6.17 - WKK Barometer april 2014 
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Figuur 6.18 - WKK Barometer juni 2015 

 

Figuur 6.19 - WKK Barometer augustus 2016 

 

Figuur 6.20 - WKK Barometer januari 2017 

 

Figuur 6.21 - WKK Barometer februari 2018 

 

Figuur 6.22 - WKK Barometer maart 2019 

 

Figuur 6.23 - WKK Barometer oktober 2019 

 

Figuur 6.24 - WKK Barometer maart 2020 

 

Figuur 6.25 - WKK Barometer oktober 2020 
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Figuur 6.26 - WKK Barometer april 2021 

 

Figuur 6.27 - WKK Barometer oktober 2021 

 

 

Figuur 6.28 - WKK Barometer april 2022 
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A Bijlage: Overzicht beperkingen 
transportcapaciteiten elektra 

Netbeheer Nederland - Capaciteitskaart afname elektriciteitsnet (d.d. 17 februari 2022) 

[19]: 
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Netbeheer Nederland - Capaciteitskaart teruglevering (d.d. 17 februari 2022) [19]: 
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