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1 INLEIDING 

Na de jaren met een lage sprak spread is de elektriciteitsmarkt sinds begin 2019 opgekrabbeld. 
We zien daarbij grote bewegingen op de elektriciteitsmarkt met een sterke groei van elektriciteit 
uit zon en wind en toenemende export. Wat betekent dit voor de komende jaren, welk effect 
heeft dit op de marktpositie van WKK? Deze Barometer geeft een inschatting van de rentabiliteit 
van gasmotor-WKK voor de komende jaren tot 2025.  
 
Op basis van de positie in de ‘merit-order’ (volgorde in kostprijs) wordt ingeschat hoeveel draai-
uren WKK zal gaan maken en wat de prijs zettende installatie wordt. Daarmee wordt de renta-
biliteit van zowel de netleverende WKK als WKK voor belichting ingeschat. De marktontwikkeling 
wordt ingeschat met een model van BlueTerra (EMF) voor de komende jaren op basis van de 
kennis van nu over de ontwikkelingen in opgesteld vermogen en de elektriciteitsvraag. Vervol-
gens wordt met het Barometermodel de rentabiliteit bepaald en daarmee de Barometerstand. 
Omdat er veel behoefte is aan inzicht over de ontwikkelingen en de marktpositie van WKK rich-
ting 2030 wordt een voorzichtig doorkijkje gegeven richting dat jaar uitgaande van het volledig 
uitvoeren van de plannen in het Klimaatakkoord.  
 
Vlak voor publicatie van deze Barometer is de coronacrisis uitgebroken en dit zal waarschijnlijk 
een stevig effect hebben op de economie. De indruk van BlueTerra is echter dat dit een tijdelijk 
effect zal hebben op de elektriciteitsvraag en een beperkt effect op de merit-order. De invloed op 
de marktpositie van WKK en daarmee op de Barometer is naar verwachting ook beperkt. 

Over de WKK Barometer 
Sinds 2011 biedt de jaarlijkse WKK Barometer inzicht in de rentabiliteit van een nieuwe of be-
staande gasmotor-WKK installatie. Deze rentabiliteit wordt bepaald door de huidige en voor-
ziene ontwikkelingen op de energiemarkten en concurrentie van andere opwekkingsmiddelen. 
Deze ontwikkelingen zijn uitgewerkt in specifiek ontwikkelde modellen waarmee de WKK markt-
positie, inzet en verwachte kosten/baten worden gekwantificeerd. Dit resulteert in een onder-
bouwde 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 voor het weer is dat met de kennis van nu wordt gekeken naar 
de toekomst. Daarmee is de nauwkeurigheid van de verwachting beperkt en wordt er niet ge-
sproken over een voorspelling. Incidenten en gebeurtenissen binnen en buiten de elektriciteits-
markt alsmede beleidsveranderingen kunnen van grote invloed zijn op de voorziene marktont-
wikkelingen. Aan deze Barometer kunnen geen rechten ontleend worden. 

 

WKK is in de glastuinbouw toonaangevend als benchmark voor de energiekosten. Kennis en in-
zicht 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. Daarmee is de 
Barometer een belangrijk instrument binnen het programma Kas als Energiebron. 

Leeswijzer 
Deze jaarlijkse Barometer rapportage is opgebouwd uit drie delen. In hoofdstuk 2 worden de 
marktontwikkelingen besproken, inclusief ontwikkelingen in het opgesteld vermogen. Hieruit 
wordt de WKK marktpositie bepaald in hoofdstuk 3. Met deze input wordt de verwachte renta-
biliteit bepaald in hoofdstuk 4, resulterend in de positie van de Barometer. 
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2 ENERGIEMARKTEN 

2.1 Gasmarkt 

2.1.1 Internationale olie- en gasmarkten 
Vanwege de nog altijd sterke koppeling van de marktprijs van gas aan olie, tonen we eerst een 
beeld van de ontwikkeling van de olieprijs. De olieprijs was in 2019 zeer volatiel. De prijs zat 
vanaf voorjaar 2019 sterk in de lift en steeg van 50 $/vat tot 80 $/vat in oktober om daarna weer 
terug te vallen tot 60 $/vat. In Figuur 2.1 is begin 2019 weer een korte opleving in de prijzen te 
zien,  om daarna redelijk stabiel rond de 60 $/vat (Brent) en 55 $/vat (WTI) te blijven.  

 

  
Figuur 2.1: Ontwikkeling olieprijs (2019) (Bron: Bloomberg) 

De relatief lage prijzen worden veroorzaakt door een strijd tussen de VS en OPEC omtrent de 
productiecapaciteit, deze houden elkaar in evenwicht. De productiebeperking van OPEC-leden 
om de prijs op peil te houden hebben maar zeer beperkt effect. De groei van de olieproductie 
bij niet-OPEC gerelateerde landen is groter dan de netto-productiedaling van de OPEC-leden. 
Met name in de Verenigde Staten, maar ook in Noorwegen, Canada, Mexico en Brazilië, groeit 
de olieproductie. De handelsoorlog tussen de VS en China, sancties tegen Iran en de onrusten in 
het Midden-Oosten hadden impact maar zorgen niet voor grote, langdurige effecten. De ver-
wachting is dat het spanningsveld tussen OPEC en de VS voorlopig zal blijven bestaan en de 
olieprijs stabiel zal houden, ook de forwards laten een vlak beeld zien. Echter, de vraag is welk 
effect het coronavirus op de lange termijn zal hebben op de olieprijs. De angst dat het overaan-
bod van olie verder oploopt is groot en heeft ook effect op de lange termijn olieprijzen.  
 
Er is al enkele jaren een verschil tussen Brent en WTI. Brent geeft daarbij de mondiale situatie 
weer, terwijl WTI vooral beïnvloedt wordt door de ontwikkelingen in de VS. De WTI blijft daarbij 
erg onder druk staan door de hoge productie van schalieolie  in Amerika. Deze productie is het 
gevolg van de grote stijging in schaliegas productie vanaf het einde van het eerste decennium. 
Cruciaal in de prijszetting op de lange termijn is ook hoe de olievraag van grote economieën 
zoals China en India zich gaat ontwikkelen. Deze vraag is nu in een stijgende lijn, maar op de 
korte termijn is deze sterk onzeker door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarnaast 
zal op de lange termijn het overschakelen op andere energiebronnen de komende jaren al zijn 
impact hebben. Zo is er het streven van China om benzine auto’s geleidelijk te vervangen door 
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elektrische auto’s met 10% in 2019 tot een verbod op verkoop van fossiele auto’s tussen 2025 
en 2030.  
 
Voor de korte termijn kunnen alle verwachtingen echter de prullenbak in. Het coronavirus en de 
bijbehorende politieke onrust heeft voor een scherpe daling in de olieprijs gezorgd. Het virus leidt 
tot een wereldwijde vraaguitval en is er dus minder olie nodig. Vervolgens was er onenigheid 
tussen de OPEC en Rusland over maatregelen om de productie te beperken. Die partijen bereik-
ten geen overeenstemming, waardoor het ieder voor zich werd op de mondiale oliemarkt. Het 
gevolg was een crash, met olieprijzen onder de $30/vat. Momenteel zitten we midden in deze 
crisis en zijn de korte termijn vooruitzichten dus zeer onzeker. Op de lange termijn is het afwach-
ten op welke manier de olie-industrie zal herstellen door deze crisis. 
 

2.1.2 Internationaal speelveld gasmarkt 
De gasmarkt wereldwijd kan grofweg in drie markten worden opgesplitst: Noord-Amerika 
(Henry Hub), Europa (vooral bepaald door TTF en NBP) en Azië. Tot ongeveer 2005 lag het prijs-
niveau in deze markten op eenzelfde niveau, daarna liepen de prijzen even sterk uit elkaar. Vanaf 
die periode heeft de winning van schaliegas in Noord-Amerika de prijs ter plaatse sterk beïn-
vloed en daalde deze ten opzichte van de prijzen in Europa en Japan. Deze laatste prijzen bleven 
de olieprijs volgen. Na de kernramp in Fukushima in 2011 is de afname van LNG in Japan sterk 
gestegen en de prijs is daardoor eveneens naar een hoog niveau gestegen, gekoppeld aan de 
olieprijs. Het afgelopen jaar zijn de prijzen in de verschillende markten weer naar elkaar toe 
bewogen. De Europese markten en de Aziatische markten zijn naar het prijspeil van de Henry 
Hub gezakt.  

Figuur 2.2: Ontwikkeling spotprijzen Henry Hub (2014-2019) (Bron: EIA) 
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De Henry Hub blijft daarbij ook de komende jaren onder druk staan als gevolg van het ruime 
aanbod van Amerikaans schaliegas. In Figuur 2.3 is te zien dat de prijs naar verwachting zal blij-
ven schommelen rond de 3 $/MMBtu (ca. 10,2 $/MWh). Dit heeft dus ook steeds meer een 
prijsdrukkend effect op de andere markten.  

Figuur 2.3: Prognose van de Henry Hub tot en met 2021 (Bron: EIA) 

De hoofdreden voor het ontstaan van een mondiale markt is de groei aan wereldwijde LNG ca-
paciteit. Een hoger prijsniveau in één markt, betekent dat LNG export naar deze markt interes-
sant wordt. In Figuur 2.4 is de sterke groei van de LNG import in Europa te zien vanaf het derde 
kwartaal van 2018. Vooral LNG uit de VS maar ook die uit Rusland hebben hun weg weten te 
vinden naar de Europese markt. De capaciteit voor LNG export vanuit de VS zal komende jaren 
nog toenemen. 

 

Niet alleen de LNG import capaciteit maar ook de ontwikkeling van gaspijplijnen vanuit Rusland 
naar Europa zorgen voor een divers aanbod van aardgas. Daar komt bij dat er voldoende aardgas 
geproduceerd wordt. Figuur 2.5 toont dat de productie van aardgas in met name de VS en Rus-
land sterk is gegroeid. In 2018 kende de VS zelfs de sterkste groei qua productie in 10 jaar tijd. 
Voor Rusland is de productie in 2017 uitzonderlijk sterk gegroeid. De grote potentiële afzetmarkt 
en de hoge productie zorgen voor een felle strijd tussen Rusland en VS voor de levering van 
aardgas aan Europa. De Amerikaanse politiek ziet de afhankelijkheid van Europa van Russisch 
gas als een gevaar en wil dus graag de Europese markt bedienen met LNG. Hierbij proberen ze 

Figuur 2.4: Ontwikkeling LNG import naar Europa per exportland van Jan 2018 - Nov 2019 (Bron: EIA) 
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ook in te spelen op het sentiment door het Amerikaanse gas te framen als “freedom gas”. Daar-
mee is de aardgasmarkt meer dan ooit onder invloed van geopolitieke aspecten die prijzen kun-
nen  

gaan beïnvloeden.   

Aan de vraagkant zijn echter de komende jaren ook interessante ontwikkelingen te verwachten. 

Plannen van diverse landen om afscheid te nemen van kolen en kernenergie in Europa zullen 
juist leiden tot een toenemende vraag naar aardgas, onder andere in Nederland en Duitsland. 
Toepassing van aardgas voor warmte zal voorlopig ook nog niet sterk veranderen. Daarnaast 
wordt de vraag vanuit China en Japan steeds relevanter voor de prijszetting in de Europese 
markt. Grotere vraag en dus hogere prijzen in Azië zal LNG schepen aantrekken die momenteel 
richting Europa varen. In Figuur 2.5 is te zien dat de consumptie in China 2018 zeer sterk is ge-
groeid.  De verwachting is dat deze groei doorzet waardoor China een steeds interessantere 
afzetmarkt wordt. Daarnaast is het opvallend dat in Rusland met de sterke groei in productie 
ook de consumptie van aardgas fors gegroeid is. 
 
2.1.3 Regionale ontwikkelingen 
De plannen betreffende het terugschroeven en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in Gro-
ningen hebben het afgelopen jaar een beperkte impact gehad. De productie is afgenomen van 
23,5 mrd Nm3 in 2017 naar 18,8 mrd Nm3 in 2018. Voor het huidige gasjaar 2019-2020 stelt het 
kabinet de Groninger gasproductie vast op 11,8 miljard Nm3 in een gemiddeld jaar. Daarmee 
wordt al dit gasjaar het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geadviseerde niveau van 12 
miljard Nm3 bereikt. De gaswinning in Groningen kan mogelijk al in 2022 worden teruggebracht 
naar nul. Dit is aanzienlijk sneller dan in eerste instantie werd verwacht. Om dit te kunnen be-
reiken wordt als eerste ingezet op het beter benutten van de bestaande stikstof-mengcapaciteit 
waardoor er een grotere beschikbaarheid blijft van laagcalorisch gas. Daarnaast wordt een 
nieuwe stikstoffabriek gebouwd in Zuidbroek zodat er meer H-gas kan worden opgemengd met 
stikstof tot G-gas. Ten slotte wordt het gebruik van de opslagberging Norg aangepast zodat het 
ook bijgemengd gas kan ontvangen.  
 

De vrees voor grootschalige problemen rondom een lagere beschikbaarheid van laagcalorisch 
gas is ook verdwenen. Een heftig effect van de ontwikkelingen in Groningen op de TTF marktprijs 
is daarom niet aan de orde. Zoals gezegd wordt de prijs van aardgas steeds meer bepaald door 

Figuur 2.5 - Jaarlijkse productie/consumptie groei met overzicht van grootste jaarlijkse groei per land (Bron: BP) 
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internationale invloeden en de effecten van één aardgasbron op de TTF-gasprijs hebben een 
kleine invloed. 
 

2.1.4 Prijsstelling 
Kijkend naar de TTF gasprijs in Figuur 2.6 is deze na een hoge prijs in januari sterk gedaald rich-
ting de zomer, waarna de prijs gedurende vele maanden rond de €10/MWh bleef. Relatief koud 
weer in begin november en een kortstondige terugval van de LNG import zorgden voor een be-
perkte opleving. Door de zeer milde winter in Europa en de daarbij horende lage vraag heeft dit 
zich niet doorgezet en zijn de TTF day-ahead prijzen weer richting de €10/MWh teruggevallen. 
De lage prijzen zijn een combinatie van korte termijn factoren zoals de milde winter, en meer 
structurele factoren zoals de eerder vermelde toename van het (LNG) aanbod. Ook de mondiale 
coronavirus zorgt momenteel voor een prijsdrukkend effect, het is afwachten hoe lang dit zal 
aanhouden.  

 

 
Figuur 2.6: Ontwikkeling TTF dagprijs in 2019 

Zoals te zien in Figuur 2.7 was het prijsverloop van de forwards licht dalend over 2020. De lange 

termijn forwards liggen begin 2020 rond de 16 €/MWh. De Cal-2020 eind vorig jaar en de Cal-

2021 worden echter veel sterker beïnvloed door de day-ahead prijzen. De cal-2021 ligt momen-

teel al geruime tijd onder de 15 €/MWh.  

 

De prijszetting wordt zoals eerder gesteld bepaald door de internationale vraag en aanbod. Het 

diverse en rijkelijke aanbod van aardgas via import blijft de komende jaren prijsbepalend op de 

aardgasmarkt. De verwachting is wel dat door een hogere vraag in zowel Europa als Azië er op-

waartse druk zal zijn op de aardgasprijzen. Door de verdere groei van LNG conversie en transport 

capaciteit wordt het opwaartse prijspotentieel wel geremd. De komende periode stijgen de prij-

zen licht naar de 15 €/MWh. Na 2021 is er ruimte voor de prijs om door te stijgen naar 20€/MWh 

maar dit zal sterk afhangen van de wereldwijde consumptiegroei. 
  

Figuur 2.7: Gasprijsontwikkeling TTF Cal-20-25: Bron: Energiemarktinformatie.nl 
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 In de Barometer wordt uitgegaan van: 

• 2021 (Q1/Q4): 14,4 €/MWh (14,0 ct/Nm³) 

• 2023 (Q1/Q4): 16,9 €/MWh (16,5 ct/Nm³) 

• 2025 (Q1/Q4): 17,4 €/MWh (17,0 ct/Nm³) 

2.2 Kolenmarkt 

Jarenlang gold er een lage kolenprijs ten opzichte van de gasprijs. Deze verhouding kwam vooral 
door het overschot van kolen in Noord-Amerika. Het schaliegas heeft daar de inzet van kolen 
verdrongen, waardoor deze kolen op de wereldmarkt komt. Door de wereldwijde daling in de 
aardgasprijs, mede doordat het goedkope schaliegas via LNG geëxporteerd wordt, is dit ver-
schijnsel nu ook in andere delen van de wereld te zien.  
 

In Figuur 2.8 zijn bijvoorbeeld de winstgevendheid van kolengestookte elektriciteitscentrales 

(clean dark spread, dat wil zeggen; inclusief kosten voor CO2) en van aardgasgestookte elektrici-

teitscentrales (clean spark spread) in Duitsland weergegeven. Tot begin 2019 lag de dark spread 

boven de spark spread, maar dit is het afgelopen jaar door de lage gasprijs veranderd. In veel 

gevallen is de stroom uit kolencentrales duurder dan die uit gascentrales. De vraag naar kolen 

in Europa is hierdoor laag. 
 

 
Figuur 2.8: Ontwikkeling clean dark spread en de clean spark spread in Duitsland van 2015-2020 (Bron: Bloomberg) 
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In China neemt de groei in de vraag naar kolen af onder druk van luchtverontreiniging. Een groot 

aantal geplande kolencentrales zijn niet gebouwd. Ook in Europa zal, zoals eerder vermeld, ko-

len een steeds minder grote rol in de elektriciteitsproductie gaan krijgen in de komende decen-

nia. Toch zorgen de lage kolenprijzen ook voor groei in opkomende economieën en blijft het 

voor die landen vanuit kostenoogpunt een goedkope manier om snel capaciteit voor elektrici-

teitsproductie bij te kunnen plaatsen. In Figuur 2.9 zie je de sterke stijging van het gebruik van 

kolen in de opkomende economieën sinds 2010. Kolen zullen in de komende jaren een domi-

nante factor blijven voor elektriciteitsproductie.    

 

De prijs van kolen is met name voor de korte termijn gedaald ten opzichte van begin vorig jaar. 
Op de lange termijn zal naar verwachting door de blijvende vraag uit opkomende economieën 
en een verminderde productie de prijs zich weer iets herstellen. In onderstaande Figuur 2.10 is 
ook duidelijk te zien dat de prijsontwikkeling voor de verschillende jaren uit elkaar is gaan lopen. 
De forwards voor 2020 (blauw) en 2021 (oranje) zijn lager dan die voor de daaropvolgende jaren. 
De kolenprijs blijft echter onder druk staan en het is sterk de vraag of de dark spread in de wes-
terse landen zal verbeteren de komende jaren.  

  
 

Figuur 2.9: Elektriciteitsproductie uit kolencentrales in opkomende economieën (Bron: BloombergNEF) 

Figuur 2.10: Kolenontwikkeling forwards Cal-20-25 (Bron: Energiemarktinformatie.nl) 
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2.3 CO2 emissierechten 

2.3.1 EU ETS 

De sterke prijsstijgingen van de ETS emissierechten van  hebben zich niet doorgezet afgelopen 

jaar. Met uitzondering van de zomerperiode, waarin de prijs richting de 30 €/ton CO2 ging, 

schommelde de prijs tussen de 23 en 26 €/ton CO2. Deze trend zet zich dit jaar voorlopig door. 

Voor een deel wordt dit gevoed door de lage gasprijs en de switch van kolen naar aardgas. Met 

het huidige verschil tussen de gas- en kolenprijs zorgt 25 €/ton voor een verschuiving in de merit-

order van gasvermogen ten opzichte van kolenvermogen. Elektriciteitsproductie door gascen-

trales vereist minder rechten, waardoor de prijs gedrukt wordt. Daarnaast zorgde de onzeker-

heid rondom de Britse rechten na de Brexit lange tijd voor een afwachtende houding. Deze 

Britse rechten zijn in afwachting van een Brexit voor langere tijd uit de markt gehouden. Nu de 

Britse bedrijven pas eind 2020 het EU ETS verlaten, worden deze rechten alsnog geveild. Om de 

markt niet teveel te verstoren gebeurt dit in fases. De impact van de eerste veiling was beperkt 

waardoor de angst voor een sterk prijsdempend effect gedurende het jaar is afgenomen.  

  

Dit toont aan dat de prijsontwikkeling van ETS sterk afhankelijk is van politieke beslissingen en 

daarmee lastig te voorspellen. De vraag is hoe geanticipeerd wordt op grote ingrepen, zoals het 

sluiten van kolencentrales in Duitsland. Wanneer er geen rechten uit de markt genomen wor-

den, kunnen de rechten worden benut door andere partijen en is er netto geen CO2 reductie. 

De verwachting is dat de ETS CO2 prijs het komende jaar minder stabiel zal zijn. In de zomer van 

dit jaar worden de nieuwe benchmark-emissies bepaald aan de hand waarvan de industrie vrij 

toegekende rechten krijgt. Daarnaast zal het aantal vrij te geven rechten vanaf 2021 sterker af-

nemen met 2,2% per jaar. De verwachting is dat dit een flinke stijging van de ETS CO2 prijs zal  

veroorzaken.  

 

Op de korte termijn is er echter iets anders aan de hand. Ook deze markt wordt sterk beïnvloed-

door de corona crisis. De vooruitzichten voor minder industriële uitstoot en minder uitstoot door 

de luchtvaart zorgen voor een terugval van de ETS prijs. Daarnaast is de verkoop van CO2 rechten 

een middel om de acute liquiditeitsproblemen te verlichten. Dit zorgt voor een verdere terugval 

van de prijzen. Wat dit op de lange termijn voor de markt gaat betekenen is uiteraard nog erg 

onzeker maar een herstel van het prijsniveau, al dan niet door politiek ingrijpen, lijkt aanneme-

lijk. 

 

Figuur 2.11: Ontwikkeling ETS prijs van oktober 2019 tot en met maart 2020. Vanaf maart 2020 groot effect Coronacrisis. Bron: 
energiemarktinformatie.nl) 
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2.3.2 Nationaal beleid  

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 heb-

ben rondom de minimale hoogte van de CO2-prijs. Het betreft een wettelijke minimumprijs voor 

CO2-emissies ten gevolge van elektriciteitsopwekking bij bedrijven die vallen onder het EU ETS. 

Als de ETS-prijs dus hoger ligt dan de minimumprijs voor CO2 volgt er geen nationale heffing. De 

minimumprijs zal in 2020 12,30 €/ton bedragen en richting 2030 doorstijgen naar 43 €/ton. 

Daarmee leek de maatregel al enigszins ingehaald door de realiteit, omdat de verwachting was 

dat de ETS-prijs hoger zou blijven dan de 12,30 €/ton en op termijn ook richting de 40 €/ton zou 

gaan. De huidige situatie laat zien dat deze minimumprijs onder bepaalde omstandigheden toch 

relevant kan worden. 

 

Rondom de landelijke CO2-heffing voor de industrie zoals opgenomen in het Klimaatakkoord 

heerst nu, negen maanden voor de invoering, nog altijd onduidelijkheid. Alleen de hoofdlijnen 

zoals omschreven in het Klimaatakkoord zijn tot nu toe bekend. De nationale CO2-heffing zoals 

beschreven in het Klimaatakkoord is geen ‘cap and trade’ systeem zoals het EU ETS, maar plakt 

een prijs op alle CO2 die boven de reductiedoelstelling ligt, dit wordt de vermijdbare CO2-uitstoot 

genoemd. Zowel de heffing als de hoeveelheid vermijdbare CO2 gaan ieder jaar oplopen, waar-

door het steeds interessanter wordt om CO2-reducerende maatregelen te nemen. In Figuur 2.12 

wordt een voorbeeld geschetst van het verloop van de hoeveelheid vermijdbare CO2 voor een 

bedrijf. De hoogte van de heffing wordt bepaald aan de hand van de verwachte kosten per ton 

CO2 van reductiemaatregelen. Het idee hierachter is dat wanneer deze verwachte kosten lager 

zijn dan de heffing, het loont om te investeren in de maatregel. Zo kan er in theorie exact worden 

bepaald hoe hoog de heffing dient te zijn om voldoende maatregelen kostendekkend te laten 

zijn. Op basis van de huidige inzichten zou de CO2-heffing moeten starten bij 30€/ton en lineair 

oplopen naar 100 tot 150 €/ton. De hoogte van deze taks is inclusief de ETS-prijs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wetsvoorstel met alle details rondom de nationale CO2-heffing wordt naar verwachting be-
gin april 2020 gepresenteerd. Hierop zal een consultatie volgen met mogelijke aanpassingen tot 
gevolg. Begin 2021 moet de heffing dan worden ingevoerd. 

Figuur 2.12: Mogelijke uitwerking van nationale CO2 heffing. Bron BlueTerra DCT analyse op basis van  concept klimaatakkoord 
najaar 2019 
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2.4 Elektriciteit markt 

2.4.1 Lange en korte termijn markten in 2018 
Eind 2018 lag de APX-prijs hoog, met prijzen rond de 60 €/MWh. Voor een deel was de verwach-
ting dat dit korte termijn redenen betrof zoals problemen rond de beschikbaarheid van Belgi-
sche kerncentrales en dat de prijs weer zou dalen. De APX is echter verder gedaald dan verwacht, 
een groot deel van het jaar lag de prijs onder de 40 €/MWh. Dit terwijl de forwards (Endex cal-
19) gedurende het voorgaande jaar voor het grootste deel boven de 50 €/MWh lag. De hoofd-
reden voor dit verschil is de fors lagere aardgasprijs gedurende 2019 dan verwacht. 
In Figuur 2.13 is de dag-markt (APX) vergeleken met de year-ahead prijzen, zoals behaald in 
2019. Hiermee wordt het verschil zichtbaar tussen vooraf inkopen (year-ahead) en handelen op 
de korte termijn markt (APX). Het verschil is groter dan de gemiddelde prijsstijging in de year-
ahead tussen 2017 en 2018.  
 

 
Figuur 2.13: Vergelijk tussen de korte termijn (APX) en Year Ahead (Endex) marktprijzen voor elektriciteit 

Traditioneel zijn de Endex lange termijn prijzen van Figuur 2.14 een goede indicator voor de 
uiteindelijke marktprijs voor komende jaren. Door de veranderende energiemarkt en de fluctu-
aties in de gasmarkt kan het verschil tussen de year-ahead en de APX prijs echter behoorlijk zijn. 
In 2019 was de APX dus uiteindelijk een stuk lager dan de year-ahead prijs, in 2018 was dit pre-
cies andersom.  
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Figuur 2.14 - Ontwikkeling Peak en Off-peak prijzen (Endex) voor 2021-2024. 

Toch blijven de lange termijnprijzen een belangrijke graadmeter voor de richting van de prijzen 
op de lange termijn. In Figuur 2.14 worden de peak en off-peak prijzen voor 2021 tot en met 
2023 weergegeven. Deze lagen een groot deel van 2019 hoog met een peak-prijs die schom-
melde rond de 60 €/kWh. Dit komt door de verwachting dat de aardgasprijs op de lange termijn 
iets omhoog zal gaan. Daarnaast vermindert het overschot aan productiecapaciteit door de slui-
ting van kolencentrales (zie Figuur 2.15) en kerncentrales in West-Europa. Dit zorgt voor hogere 
prijsverwachtingen op de lange termijn.  

 

 
Figuur 2.15: Prognose productiecapaciteit kolencentrales West-Europa (Bron: Timera Energy) 
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2.4.2 Flexibiliteit 
Voor een goed functionerend stroomnet dient de balans tussen geproduceerd en afgenomen 
elektriciteit continu gelijk te blijven. Hiertoe hebben zowel afnemers als producenten de plicht 
om een vast programma van opwek/afname te volgen, de zogenoemde programmaverantwoor-
delijkheid. 
 
Grote onverwachte veranderingen in het aanbod of de afname van elektriciteit kunnen de net-
balans verstoren. Dit is direct merkbaar in de netfrequentie. Om verdere problemen te voorko-
men, moeten netbeheerders direct veranderingen aanbrengen aan het in- of uitgaande ver-
mogen. De werking hiervan is geïllustreerd op de website van mains frequency. 
 
Om snel te kunnen reageren hebben netbeheerders een poule van regel- en reservevermogen. 
Voor de Nederlandse markt is dit opgedeeld in vier segmenten, zoals beschreven in 17Tabel 2.1.  
 

Segment Doel Reactie 

[min] 

Duur 

[uur] 

Minimum 

[MWe] 

Primaire reserve (FCR) Frequentie balanceren 0,5 Max. 0,25 1  

Secundaire reserve (aFRR) Vermogens sturing 15   4  

Noodvermogen, opregelend (mFRRda) Grote onbalans 15  Min. 1  20  

Noodvermogen, afregelend (mFRRda) Grote onbalans 15  Min. 1  20  

Tabel 2.1 - Segmentatie regel- en reserve vermogen Nederland 

Door de toename van (variërend) duurzaam vermogen heeft TenneT de capaciteit van deze pou-
les vergroot in de afgelopen jaren, zoals weergegeven in Figuur 2.16. 

Figuur 2.16: Gecontracteerd balanceringsvermogen door TenneT. Bron: BlueTerra op basis van TenneT 

 

 

 

http://www.mainsfrequency.com/
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Naast de gecontracteerde vermogens hanteert TenneT een marktsysteem voor onbalans regu-

lering. Op deze markt kunnen partijen op- en afregelend vermogen aanbieden. Bij afroep wor-

den deze kosten verrekend op de veroorzaker van de onbalans. 

 

Momenteel wordt er geprobeerd de balanshandhaving van het elektriciteitsnet in alle Europese 

lidstaten te stroomlijnen. De verwachting is dat het Nederlandse systeem voor regel- en nood-

vermogen zal worden doorgevoerd. Hierover is echter nog wel discussie, diverse landen wensen 

een ander beprijzingssysteem gebaseerd op kortere tijdsintervallen van vier tot tien seconden. 

Hier zal op korte termijn een beslissing over worden genomen.  

 

De toename van duurzaam vermogen maakt dat het steeds moeilijker wordt om de balans te 

handhaven. Op 22 januari 2020 werd door TenneT een bedrijfstoestand Alert afgekondigd. Deze 

werd afgekondigd vanwege een vermogenstekort dat TenneT niet zelf kon oplossen ondanks 

alle mechanismen die daarvoor bestaan. Het lijkt erop dat dit is ontstaan door dichte mist waar-

door de productie van wind en zon onverwacht sterk tegenviel. Het tekort werd uiteindelijk op-

gelost doordat de Belgische transmissienetbeheerder Elia kon inspringen met de aanbieding van 

350 MW aan noodvermogen.  

 

Figuur 2.17 hieronder geeft een ander voorbeeld van de impact van duurzame opwekking op 25 

februari 2020. Als gevolg van zon en wind is er midden op de dag een piek in duurzame productie 

door zon en wind. De kolencentrales draaien constant en het verschil in vermogen wordt volle-

dig opgevangen door aardgasvermogen. Tot twee keer toe moest het gezamenlijke gasver-

mogen opgeregeld worden, beide keren circa 5.000 MWe. 
 

 
 
Figuur 2.17: Nederlandse elektriciteitsproductie 25 februari 2020 - Door wegvallen duurzame productie moest er 5000 MWe wor-
den opgeregeld. (Bron: Entrance) 

In de zomer van 2019 kende Nederland voor de tweede keer ooit negatieve prijzen op de APX 

markt. In december gebeurde dit opnieuw en in februari dit jaar zorgde de storm Ciara voor een 

dergelijk scenario. Deze negatieve prijzen staan symbool voor de sterk fluctuerende prijzen die 
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we het afgelopen jaar hebben gezien. In is te zien dat de gemiddelde APX prijs redelijk constant 

is, maar dat de laagste en hoogste prijs per week sterk verschillen. De prijsverschillen zullen de 

komende jaren alleen maar toenemen bij een groter percentage aan duurzaam vermogen. In 

Duitsland zijn de dagelijkse prijswisselingen nu al veel groter dan in Nederland.  

 
Figuur 2.18 Opwekking met Zon PV (geel), wind op zee (paars), wind op land(blauw) en biogas (groen) op zondag 29 
maart 2020 (bron: Energieopwek.nl) 

Op zondag 21 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april 2020 zijn voor het eerst midden op de 
dag meerdere uren negatieve APX prijzen ontstaan door een hoge mate van duurzame opwek 
in combinatie met de lage vraag. Figuur 2.18 geeft het beeld van zondag 29 maart. Dit is een 
beeld dat komende jaren sterker zal worden met de verdere groei van zon en windvermogen. 

 

 
Figuur 2.19: APX gemiddelde, laagste en hoogste prijzen op weekbasis 

Ondernemers kunnen door het verhandelen van flexibiliteit op de APX en door het inspelen op 

de onbalansverrekening (passief) voordeel creëren. De opbrengsten uit deze flexibele inzet ligt 
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de laatste jaren gemiddeld ongeveer rond de 15 €/kWe per jaar (dus € 15.000 per MWe). On-

dernemers die er zeer actief mee omgaan kunnen dit voordeel opvoeren tot wel 20 €/kWe per 

jaar.  

 

De handelspartijen op de markt die WKK-vermogen bundelen voor de handel (aggregators) bie-

den goede software om in te spelen op de markt in relatie tot de energie- en CO2-behoefte van 

het eigen bedrijf.  

 

Door deze effecten verwacht BlueTerra een stijgende prijs voor flexibel vermogen. Deze waarde 

is als volgt meegenomen in de berekeningen: 

• 2021: 15 €/kWe per jaar 

• 2023: 17 €/kWe per jaar 

• 2025: 20 €/kWe per jaar 

 

Wat betreft de waarde van flexibiliteit richting 2030 zal de vraag van belang zijn of de marktin-

richting nog hetzelfde is. Bij de grote hoeveelheden duurzaam vermogen die in 2030 staan op-

gesteld is het de vraag of de huidige marktinrichting met alleen een prijs per kWh en niet voor 

vermogen (Energy Only) nog in deze vorm zal bestaan. Daarover is nu al veel discussie en in 

Europa wordt in de diverse landen daar verschillend over gedacht. Desalniettemin is de inschat-

ting van BlueTerra dat door de relatief lage investeringskosten, het hoge rendement en de hoge 

flexibiliteit de marktpositie van gasmotor-WKK in een andere marktinrichting nog steeds goed 

zal zijn. 

 

2.4.3 Toekomstige prijs ontwikkelingen 

De elektriciteitsmarkt lijkt te staan voor grote veranderingen waarvan nu de eerste tekenen 

zichtbaar worden. De transitie naar een duurzamere elektriciteitsvoorziening heeft op verschil-

lende aspecten invloed en de elektriciteitsprijs zal voor een groot deel bepaald worden door de 

(politieke) ontwikkelingen op dit gebied.  

 

Allereerst is er de impact van de CO2-beprijzing op de elektriciteitsvoorziening. De huidige prijs 

van CO2 via EU ETS van 25 €/ton CO2 zorgt met de huidige elektriciteitsmix in Nederland voor 

een stijging van 8 á 9 €/MWh. Er is niet alleen deze directe invloed op de elektriciteitsprijs, maar 

ook op het verschil tussen de winstgevendheid van kolengestookte elektriciteitscentrales (dark 

spread) en van aardgasgestookte elektriciteitscentrales (spark spread). Deze wordt steeds klei-

ner en de winstgevendheid van moderne gascentrales is nu groter dan die van de gemiddelde 

kolencentrale. Zie ook Figuur 2.8.  

 

De sluiting van kolencentrales in Nederland heeft hierdoor een beperkt effect gehad op de prijs-

stelling. Dit neemt niet weg dat toekomstige sluitingen wel een groot effect kunnen hebben op 

de prijs. Het voornemen is om de Amercentrale in 2025 volledig om te zetten op biomassa, ter-

wijl de overige drie kolencentrales uiterlijk in 2030 dicht moeten. Hierbij moet vermeld worden 

dat een eventuele snellere sluiting van meer centrales de komende jaren niet ondenkbaar is. 

Politieke belangen en compromissen kunnen zorgen dat het huidige beleid herzien zal worden. 

Een dergelijke vervroegde sluiting zou een significante stijging van de elektriciteitsprijs tot ge-

volg hebben. Zoals eerder vermeld zijn er in omliggende landen vergelijkbare plannen. De im-

pact van een “Kohleausstieg” met een capaciteitsvermindering van 12,5 GW in 2022 zal ook 

significant zijn. Daarnaast heeft Duitsland, evenals België, ook nog altijd het plan om zijn kern-

centrales gefaseerd te sluiten. Dit zal ook een prijsopdrijvend effect hebben op de Nederlandse 
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elektriciteitsmarkt. Dit is een effect dat nu ook al te zien is in de lange termijn beurs (zie ook 

Figuur 2.14). 

 

 
Figuur 2.20 - BlueTerra verwachting van prijszettende centrales richting 2035 op basis van EMF-modellering 

Bovenstaande figuur laat zien dat richting 2030 duurzame energie steeds vaker prijszettend zal 

zijn. Hiervoor dienen wel de huidige plannen uit het Klimaatakkoord uitgevoerd worden. De 

prijszetting gaat dus sterk beïnvloed worden door politieke keuzes. Dit brengt onzekerheid met 

zich mee. Daarnaast is het volstrekt onduidelijk wat de huidige corona crisis voor invloed gaat 

hebben op de elektriciteitsmarkt en de andere energiemarkten.  

 
De Barometer komt uit op de volgende prijsontwikkeling: 

• 2021 (base/peak): 40,1 / 48,1 €/MWh  

• 2023 (base/peak): 43,8 / 53,9 €/MWh  

• 2025 (base/peak): 45,1 / 55,5 €/MWh    

 

2.5 Spark spread 
De economische marge van een WKK wordt ook wel de spark spread genoemd. Deze is gedefi-
nieerd als het verschil tussen de brandstof kosten en opbrengsten uit elektriciteit- en warmte-
levering. Uit deze marge worden de bedrijfskosten, zoals onderhoud en verzekering, betaald.  
Afhankelijk van de gekozen inkoop strategie, wordt deze spark spread gebaseerd op de lange- 
of korte termijn energieprijzen. Lange termijn markten geven zekerheid voor (toekomstige) kos-
ten en opbrengsten, terwijl korte termijn mogelijkheden biedt om op acute tekorten/overschot-
ten te reageren. In Figuur 2.21 zijn de spark spreads over 2019 weergegeven die behaald hadden 
kunnen worden op de korte en lange termijn.  



 

22 / 52 BlueTerra / 17.895 Barometer WKK april 2020 

 

 
Figuur 2.21 - Vergelijk korte- en lange termijn spark spread o.b.v. gemiddelde WKK rendementen en volledige warmte afzet 

De korte termijn (APX & TTF) spark spread was gedurende het gehele jaar gunstiger dan wat 
behaald wat kunnen worden met de lange termijn spark spread (TTF en Endex year ahead). Hier 
is de met name de onverwachte lage aardgasprijs in 2019 debet aan. De elektriciteitsprijs was 
hierdoor fors lager dan verwacht (zie hoofdstuk 2.4) waardoor ook de economische marge van 
de WKK verminderde. 
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2.6 Energiebelasting 

De belastingmaatregelen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd hebben in de glastuinbouw-
sector veel stof doen opwaaien. Het belastingtarief in elke schijf gaat omhoog door de stijging 
van de ODE waarmee de groeiende uitgaven voor de SDE gedekt moeten worden. De impact is 
met name groot in de derde schijf van elektriciteit 
De verhoogde belastingdruk zorgt in deze schijf voor een stijging van de energieprijs van 18% bij 
gelijkblijvende marktprijzen. Een maatregel die de sectoren hard treft. Er werd door de sectoren 
sterk tegen geageerd omdat het de elektrificatie in de weg zou staan. Voor aardgas zorgt de 
stijging van de belastingdruk in de derde schijf voor 7% hogere prijzen, 11% lager dan de verho-
ging op elektriciteit. Dit is tegenstrijdig met het politieke voornemen om aardgas verbruik naar 
verhouding meer te belasten dan elektriciteit. 
 

In onderstaande tabellen staan de tarieven voor energiebelasting plus ODE per schijf weergege-
ven over 2019 en 2020 voor aardgas én elektriciteit. Voor de eerste twee schijven van aardgas 
geldt een apart verlaagd tarief voor de glastuinbouw. Voor de overige twee schijven wordt het 
normale belastingtarief voor aardgas gevolgd. De belasting voor de 2e (170.000 - 1 mln m3) en 
3e schijf zijn hierdoor nagenoeg gelijk.  

 

Jaar 0 t/m170.000 m³ 170.001 t/m 1 mln m³ 1 mln t/m 10 mln m³ meer dan 10 mln m³ 

2019  € 0,1006   € 0,0411   € 0,0296   € 0,0160  

2020  € 0,1232   € 0,0436   € 0,0429   € 0,0317  

Tabel 2.3- Energiebelasting en opslag duurzame energie op aardgas in 2019 en 2020. Bron: Belastingdienst 

 

Jaar 0 t/m10.000 kWh 10.001 t/m 50.000 kWh 50.001 t/m 10 mln kWh meer dan 10 mln kWh 

2019  € 0,118   € 0,081   € 0,022   € 0,001  

2020  € 0,125   € 0,088   € 0,034   € 0,001  

Tabel 2.4- Energiebelasting en opslag duurzame energie op elektriciteit in 2019 en 2020. Bron: Belastingdienst 

Het produceren van belastingvrije elektriciteit met een WKK voor eigen gebruik wordt door de 
belasting op elektriciteit uit het net financieel interessanter dan in voorgaande jaren.  

 

Figuur 2.22: Vergelijking van stijging van de marginale gasprijs en elektriciteitsprijs in de 3e belastingschijf 
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De verhoging van de energiebelasting en opslag duurzame energie op aardgas heeft het voor-
deel op warmte uit een WKK ten opzichte van een gasketel vergroot, omdat een elektriciteits-
productie met een elektrisch rendement boven de 30%, zoals ook gasmotor-WKK, is vrijgesteld 
van deze belasting en ODE. 

 

 
Figuur 2.23: ontwikkeling energiebelastingen en Opslag Duurzame Energie Aardgas voor schijf 3 

Bovenstaande projectie is gebaseerd op de huidige belastingplannen (voorjaar 2020) voor aard-
gas, zoals ook geformuleerd in het Klimaatakkoord. Voor de derde schijf betekent dit dat de 
sterkste stijging achter de rug lijkt. Momenteel is de verwachting dat de komende jaren de ener-
giebelasting plus ODE op aardgas nog iets zal stijgen om daarna weer iets te dalen.  

 

Fiscaliteit speelt een steeds grotere rol in de marktpositie van WKK. Veranderingen op het ge-
bied van energiebelasting kunnen deze positie daarom sterk beïnvloeden. Op de lange termijn 
is er onzekerheid welke beleidskeuzes gemaakt zullen worden. Vooralsnog zijn er echter geen 
signalen dat er grote hervormingen op stapel staan.  
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2.7 WKK in Nederland 

2.7.1 Opgesteld vermogen 
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 2.24 geeft een 
indicatie van het opgestelde vermogen in de glastuinbouw over de onderzochte jaren. 

 
Figuur 2.24 - Opgesteld WKK vermogen in de glastuinbouw tot 2020 

Mede dankzij de verbetering van de marktomstandigheden voor gasmotoren in de glastuinbouw 
vindt er een stabilisatie van het opgesteld vermogen plaats. In 2019 is 44 MWe nieuw vermogen 
in de tuinbouw geplaatst. Dit komt naar verwachting overeen met het aandeel aan sanering. 
Mede omdat er een groei zit in duurzame verwarming met biomassa, geothermie en restwarmte 
verwachten we geen hernieuwde groei van WKK in de tuinbouw en gaan we uit van een stabili-
satie.  

Voor belichting blijft WKK tot 2030 de primaire bron van elektriciteit, eenvoudigweg omdat elek-
triciteit van het net inclusief de netkosten en energiebelastingen duurder is. In sommige gebie-
den 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, Asten Heusden, Zuidplas en 
Erica).  

 

Voor de Barometer van april 2020 is BlueTerra uitgegaan van de volgende vermogensontwikke-
ling van opgesteld gasmotor vermogen in de tuinbouw, uitgaande van een gedeeltelijke afname 
van WKK met alleen netlevering: 

• 2021 2400 MWe 

• 2023 2400 MWe 

• 2025 2300 MWe  
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2.7.2 Investering en bedrijfskosten 

Financierbaarheid WKK 
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 ver-
lengen van leasecontracten die uit hun looptijd lopen (meestal tien jaar) levert over het alge-
meen geen probleem op.  
 
Vrijwel alle leasecontracten zijn afgelopen verlengd. Onder de huidige omstandigheden is dat 
rendabel gebleken. Hierbij speelt mee dat de restwaarde na afloop van de eerste lease termijn 
(dit is een fiscale eis van 25% van de nieuwwaarde) vervolgens in een vervolg termijn verder kan 
worden afgebouwd.  
 

(Her-) investering in WKK 
Voor (her-) investering in WKK installaties wordt in de Barometer uitgegaan van kengetallen. In 
deze kengetallen is er rekening gehouden met een permanente rookgasreiniger of deNOx, zoals 
sinds 2017 verplicht is. 

• Investering WKK 360 €/kW 

• Investering RGR  60 €/kW 

• Afschrijftermijn Installatie 10 jaar 

• Rente ten behoeve van annuïteit 6% % 

• Onderhoud WKK 0,0070  €/kWh 

• Onderhoud RGR + ureum 0,0016  €/kWh 

 

2.7.3 Draaiuren WKK 
Er lijkt een groot onderscheid te zijn tussen WKK’s die het grootste deel van de elektriciteit aan 
het net levert (zonder belichting) en WKK’s die voor een deel elektriciteit voor belichting produ-
ceert. De draaiuren van WKK-installaties met alleen netlevering worden bepaald door de prijzen 
op de energiemarkt, waarbij de warmtevraag een beperking geeft op het maximaal aantal draai-
uren per dag. De WKK’s bij een belichte teelt draaien primair voor de belichting. Daarbuiten kan 
nog extra gedraaid worden als de elektriciteitsprijzen op de markt goed zijn en ook met de be-
perking dat er wel warmtevraag moet zijn.  
 
WKK’s die alleen voor de netlevering draaien hebben in 2019 ongeveer 3500 draaiuren gemaakt, 
waarbij richting het eind van het jaar de draaiuren met gunstige prijzen zijn toegenomen. WKK’s 
die voor belichting produceren draaien, afhankelijk van de teelt, 4000 tot 4500 uur per jaar.  
 
De Barometer richt zich primair op de net leverende WKK, waarbij de vrijkomende warmte nut-
tig kan worden ingezet in de kas. Het potentieel van de draaiuren is gebaseerd op de uitkomsten 
van het BlueTerra Energy Market Forecast model (EMF, zie paragraaf 3.3). 
 

Dit draaiuur potentieel wordt gecorrigeerd voor periodes met een lagere warmteafname zoals 
de zomermaanden en gedurende teeltwissels. Er wordt alleen van draaien uitgegaan als de 
warmte direct kan worden benut of opgeslagen kan worden in de dag buffer. 

  



 

BlueTerra / 17.895 Barometer WKK april 2020 27 / 52 

 

De resulterende draaiuurverwachting voor deze Barometer is weergegeven in Tabel 2.2; 

Jaar Verwachte inzet WKK 

2021 3500 u/jr 

2023 3100 u/jr 

2025 3050 u/jr 

Tabel 2.2 - Verwachting draaiuren WKK voor de komende Barometer periode 

Het aantrekken van de prijzen resulteert de afgelopen jaren in meer WKK draaiuren. Komende 
jaren neemt het aantal draaiuren weer geleidelijk af door toenemend vermogen van zon en 
wind. Ook na 2025 zal die trend zich nog verder doorzetten. 

2.8 Potentiele extra inkomsten door CVO’s 

Vanaf 1 januari 2020 zijn er naast de Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor duurzaam opge-
wekte elektriciteit ook Certificaten van Oorsprong (CvO) voor alle andere met fossiele brand-
stoffen opgewekte elektriciteit. Dat is een gevolg van een amendement op de wet VET en wordt 
ook wel full disclosure genoemd. Voor fossiel opgewekte MWh-en mag het geen GvO heten 
maar een CvO, het komt echter op hetzelfde neer. De wetswijziging houdt in dat leveranciers 
van alle elektriciteit die zij leveren, de herkomst via certificaten moeten kunnen aantonen. Dit 
administratieve systeem wordt in Nederland beheert door CertiQ. Producenten van elektriciteit 
kunnen zich registreren bij CertiQ waarbij vervolgens door CertiQ de opgewekte MWh-en ge-
certificeerd worden. Voor producenten is dit geen verplichting, maar wel een kans om extra 
inkomsten te genereren. Leveranciers moeten namelijk voldoende certificaten hebben om 
stroom te kunnen verkopen. De certificaten vertegenwoordigen dus waarde. De hoogte van die 
waarde is afhankelijk van het type opwekking en de locatie van de opwekking, welke worden 
gekoppeld aan het GvO-certificaat. Het is gebleken dat de consument meer wil betalen voor 
lokale duurzame energie. Daardoor ligt de prijs van een GvO van elektriciteit van waterkracht 
uit Noorwegen (0,3 €/MWh) bijvoorbeeld lager dan die vanuit wind- of zonne-energie in Neder-
land (5 €/MWh). 
 
Met de nieuwe Certificaten van Oorsprong kan de brandstof worden herleidt, dus aardgas, kolen 
of nucleair. Elektriciteit uit WKK wordt aangemerkt als ‘uit aardgas geproduceerd’. Er is dus he-
laas geen extra credit voor het WKK-element, iets watCertiQ overigens wel zou willen. Maar alle 
elektriciteit opgewekt met aardgas heeft een aanzienlijk lagere emissie dan uit kolen (800 tot 
900 gr/kWh), of zelfs het fossiele gemiddelde (ca. 600 gr/kWh). Dit zou kunnen betekenen dat 
elektriciteit uit aardgas gewilder zou worden dan elektriciteit uit kolen. Ook is de vraag of de 
consument niet liever elektriciteit uit aardgas koopt dan van nucleaire energie dat een imago-
probleem rondom veiligheid kent. 
 
Deze CvO’s bieden voor WKK’s een extra inkomstenbron. Er  worden CvO’s op aardgas van elek-
triciteit uit Nederland verkocht in Oostenrijk, omdat daar al met dit systeem wordt gewerkt. De 
prijs van deze certificaten is naar verluid zo’n 20 ct per MWh. Het is nog erg onzeker hoe deze 
prijs zich gaat ontwikkelen. Dit hangt onder andere af van het aandeel van de geproduceerde 
elektriciteit dat geregistreerd gaat worden, oftewel hoe groot het aanbod gaat zijn. Daarnaast 
is het de vraag of andere landen ook een dergelijke verplichting voor leveranciers in gaan voe-
ren. Als dit niet of beperkt gebeurt dan dreigt de Nederlandse markt overspoeld te worden met 
buitenlandse certificaten, wat de prijs zal drukken. Ten slotte is het nog onzeker hoeveel meer-
waarde een leverancier kan halen uit elektriciteit uit aardgas ten opzichte van andere fossiele 
brandstoffen. Het lijkt echter aannemelijk dat de prijs voor een aardgas certificaat van oorsprong 
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geleidelijk hoger kan komen te liggen dan de huidige prijs in Oostenrijk en dit op termijn wel een 
interessante extra inkomstenbron kan vormen voor WKK’s. Nu levert de CvO circa 700 € per 
MWe per jaar op. Dit kan komende jaren dus meer worden. 
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3 ANALYSE MARKTPOSITIE WKK 

De merit-order is een zeer belangrijk gegeven in de lange termijn analyse in de Barometer. In de 
merit-order worden de beschikbare bronnen van elektriciteit gesorteerd op volgorde van varia-
bele kostprijs. In theorie gaat de bron met de laagste variabele kosten als eerste aan het net 
leveren bij een toenemende elektriciteitsvraag.  
 
De laatste elektriciteitsbron die er bij komt bepaalt de kostprijs van elektriciteit. Analyse van de 
marktprijzen, het overleg met het expertpanel in het verleden en overleg met verschillende par-
tijen in de markt, leiden tot de conclusie dat de inzet van productie-eenheden in de praktijk de 
merit-order redelijk goed volgt. Centrales waarvan de elektriciteit op de termijnmarkt is ver-
kocht zullen niet draaien als op de korte termijn markt de elektriciteit goedkoper kan worden 
ingekocht.  
 
In de merit-order moet wel rekening worden gehouden met seizoens-effecten en karakteristie-
ken van sommige centrales. Zo zijn er centrales die vanwege contracten of technische beperkin-
gen niet teruggeregeld kunnen worden. Er is een gedeelte aardgas-WKK dat jaarrond stoom 
moet leveren aan procesindustrie en dus door zal draaien tijdens de nachturen (mustrun ver-
mogen). Dit staat dan verder naar voren dan op basis van de variabele kostprijs verwacht zou 
worden. Ook stadsverwarming valt hieronder (in het stookseizoen), alsmede de kerncentrale in 
Borsele en elektriciteitsproductie uit afval en hoogovengas. 
 
Tenslotte beïnvloedt de mate van (netto) import welk deel van de binnenlandse vraag door bin-
nenlands vermogen wordt geleverd. Daarnaast wordt de inlandse vraag soms verhoogd door 
een netto export naar omliggende landen. 
 
De komende jaren wordt onder uitvoering van de afspraken van het Klimaatakkoord en het 
overheidsbeleid de elektriciteitsproductie door zon en wind snel groter. Het aanbod van grillig 
en niet stuurbaar (of beperkt stuurbaar) vermogen wordt daarmee groter. Het overige ver-
mogen zal daarop moeten reageren met steeds sneller op- en afregelen. De regelsnelheid, de 
opstartsnelheid en de tijd dat een centrale eventueel moet stilstaan heeft invloed op de inzet 
van centrales. 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 volgde 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 2021, 2023 en 2025 weergegeven. 
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3.1 Elektriciteit productie in Nederland 
De behaalde elektriciteitsprijs is het resultaat van de elektriciteitsvraag in het net en het opge-
stelde productie vermogen. In deze paragraaf zullen de ontwikkelingen in de vraag worden be-
licht. 
 

3.1.1 Nederlands verbruik 
Het Nederlandse netto verbruik van elektriciteit (exclusief netverliezen) bedroeg in 2019 113 
TWh (113 miljard kWh). Sinds 2006 is het verbruik stabiel, maar TenneT verwacht de komende 
jaren een stijging van circa 1 TWh/jr door de elektrificatie van industrie en huishoudens.   

 

 
Figuur 3.1 - Door CBS geregistreerde netto verbruik, productie en importsaldo 

Figuur 3.2 geeft een inschatting van het elektriciteitsverbruik volgens de Klimaat- en Energiever-
kenning (KEV) van het PBL. Duidelijk is dat het verbruik richting 2030 nagenoeg constant blijft. 
Omdat men verwacht dat het totale bruto finaal energieverbruik zal dalen neemt het aandeel 
elektriciteit toe. 
 
Dit beeld van een gelijkblijvend verbruik is in lijn met de afgelopen jaren waarbij nieuwe verbrui-
ken van elektriciteit (Elektrisch vervoer, warmtepompen, koeling, overige elektrificatie) worden 
gecompenseerd door efficiëntie verbetering (LED verlichting, zuiniger apparatuur, et cetera). 
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Figuur 3.2 - Aandeel Elektriciteit in bruto finaal energieverbruik van 2000 tot 2030 (Bron: Entrance op basis van PBL) 

Of dit beeld klopt richting 2030 wordt door BlueTerra betwijfeld. BlueTerra schat in dat de vraag 
enigszins toeneemt door geleidelijke elektrificatie van woningen, kassen en industriële bedrij-
ven. In het EMF-model gaan we uit van een geleidelijke vraaggroei tot 8% groei in 2030 ten 
opzichte van 2020.  
 

3.1.2 Grensoverschrijdend vermogen en vraag 
Middels grensoverschrijdende verbindingen kan elektriciteit van en naar het buitenland worden 
getransporteerd. De huidige transport capaciteit naar het buitenland wordt de komende jaren 
uitgebreid van 6,5 GW naar 10,8 GW in 2026. Een breakdown van deze capaciteit is weergege-
ven in Figuur 3.3. 

 
Figuur 3.3 - Ontwikkelingen in de interconnectiecapaciteit naar omringende landen voor de komende jaren (Bron: TenneT KCD 2017, 
deel II) 

In Figuur 3.3 is het verloop van het invoersaldo over de afgelopen jaren weergegeven. In onder-
staande figuur is dit nog wat scherper weergegeven op maandbasis. 
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Figuur 3.4 - Door TenneT waargenomen productie, import en export. (Bron: TenneT) 

Duidelijk zichtbaar is de afname van import en toename van export. Vooral in de wintermaanden 
slaat de netto balans over van import naar export. Opvallend is dat ondanks de toename van de 
grensoverschrijdende capaciteit de hoeveelheid import- en exportvermogen minder is dan voor-
gaande jaren. 

 

Overigens kan afhankelijk van het weerbeeld de netto balans over de dagen en binnen een dag 
flink variëren. In onderstaande figuur is het beeld over 2019 apart weergegeven. Zichtbaar is het 
patroon over het jaar, maar ook de spreiding op dagbasis.  

 

Figuur 3.5 - BlueTerra import/export analyse over 2019 op basis van Ensoe-E data. Negatief = export van elektriciteit 
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Onderstaande figuren geven het gemiddelde import/export dagpatroon weer in de maanden 
januari en juli. Het blijkt een patroon waarbij in de ochtend en eind van de dag een relatieve 
piek optreedt. Alleen is dat in januari bij een continu export patroon en in juli een bijna continu 
importpatroon. 

 

 
Figuur 3.6 - Gemiddelde import/export in Nederland in januari 2019, negatief = export 

 

 
Figuur 3.7 - Gemiddelde import/export in Nederland in juli 2019, negatief = export 
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In onderstaande figuur zijn de gemiddelde uurwaarden per maand voor 2019 gegeven. Duidelijk 
zichtbaar is het patroon waarbij vooral in de zomer export optreedt en gedurende het hele jaar 
een piek in de ochtend rond 8.00u en aan het eind van de middag rond 17.00 á 18.00 uur.  

 

 

Het blijkt dat over de jaren heen de patronen van import/export veranderen en dat het daarmee 
moeilijk is om het patroon in de toekomst te voorspellen. De wisselende winstgevendheid van 
kolencentrales en gascentrales, de sluiting van kolen- en kerncentrales en de toename van duur-
zame vermogen zorgen voor veel fluctuaties in import/export patronen. Vooralsnog wordt in 
het EMF-model het patroon van 2019 overgenomen, zoals weergegeven in Figuur 3.8. 

  

Gemiddelde per maand [blauw = import, oranje = export]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7

Uren Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Juli

[0..23] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe] [MWe]

0 -3.048 -3.220 -2.593 -1.459 -969 384 199 810 425 -1.456 -2.952 -1.938 199

1 -3.174 -3.049 -2.451 -1.123 -623 691 439 1.221 859 -1.116 -2.783 -1.689 439

2 -3.132 -2.884 -2.171 -904 -309 954 610 1.375 1.102 -843 -2.646 -1.561 610

3 -3.024 -2.589 -1.911 -645 -70 1.166 737 1.399 1.198 -515 -2.382 -1.260 737

4 -2.907 -2.417 -1.704 -515 -35 1.253 800 1.430 1.265 -273 -2.134 -933 800

5 -2.756 -2.510 -1.737 -475 -94 1.187 912 1.545 1.396 -262 -1.946 -729 912

6 -2.402 -2.524 -1.782 -284 319 1.594 1.500 1.971 1.714 -38 -1.851 -643 1.500

7 -1.982 -2.564 -1.795 -37 363 1.630 1.450 2.119 1.624 -15 -1.586 -642 1.450

8 -1.834 -2.435 -1.692 -155 110 1.375 1.124 1.850 1.217 -31 -1.403 -588 1.124

9 -1.859 -2.541 -1.764 -704 -479 699 574 1.197 558 -459 -1.281 -570 574

10 -1.922 -2.567 -1.825 -953 -563 368 245 800 311 -691 -1.544 -800 245

11 -2.034 -2.501 -2.017 -1.187 -652 144 17 529 208 -821 -1.552 -1.021 17

12 -2.132 -2.522 -2.154 -1.217 -848 -137 -221 145 9 -936 -1.588 -1.087 -221

13 -1.949 -2.294 -2.024 -986 -783 41 -184 212 76 -728 -1.661 -1.203 -184

14 -1.648 -1.994 -1.832 -824 -639 207 -100 334 253 -434 -1.415 -994 -100

15 -1.418 -1.622 -1.684 -590 -466 401 106 572 582 -60 -1.165 -752 106

16 -1.380 -1.307 -1.457 -375 -295 719 351 984 927 321 -831 -597 351

17 -1.532 -1.446 -1.304 -259 -179 895 652 1.355 1.114 424 -691 -534 652

18 -2.394 -2.265 -1.540 -305 -142 990 733 1.490 963 -10 -1.165 -850 733

19 -2.673 -2.742 -1.762 -354 12 1.195 925 1.732 1.089 -727 -1.958 -1.550 925

20 -2.849 -2.834 -1.984 -503 88 1.183 1.005 1.734 825 -1.228 -2.175 -1.740 1.005

21 -2.836 -2.863 -2.135 -851 -61 999 1.029 1.365 587 -1.258 -2.349 -1.841 1.029

22 -3.029 -3.130 -2.451 -1.361 -662 482 485 772 444 -1.515 -2.414 -1.765 485

23 -3.201 -3.319 -2.724 -1.801 -1.046 205 193 532 365 -1.630 -2.718 -1.869 193

Figuur 3.8 - Gemiddelde uurwaarden per maand voor Import/Export in 2019 
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3.2 Productie vermogen 
Zoals beschreven in de intro van paragraaf 3.1 is de groothandelsmarkt van elektriciteit afhan-
kelijk van de balans tussen vraag en aanbod. Deze paragraaf zal een overzicht schetsen van het 
productie aanbod op de elektriciteitsmarkt. 
 
3.2.1 Huidig productiepark 
Het energieakkoord heeft de afgelopen jaren geresulteerd in de sluiting van vijf oudere kolen-
centrales met een gezamenlijk vermogen van 2.770 MWe. Daarnaast is er onder druk van de 
Urgenda uitspraak de Hemwegcentrale per eind 2019 gesloten en worden de drie resterende 
kolencentrales voor 2030 gesloten. 
Hiermee ontstaat er nieuwe ruimte op de energiemarkt, waarmee een deel van het geconser-
veerde gasvermogen weer als flexibele centrale in bedrijf wordt genomen. De verwachting is dat 
deze trend de komende jaren onverminderd voortzet, zoals weergegeven in het overzicht van 
Figuur 3.9. 
 

 
Figuur 3.9 - Opgesteld fossiel vermogen o.b.v. nieuwsberichten en verwachtingen BlueTerra (bron: o.a. Energeia, TenneT) 

Doordat steeds meer sectoren overstappen op duurzame warmte uit biomassa of minder ener-
gie-intensieve processen, is er ook een reductie van must-run vermogen voorzien. Het reste-
rende vermogen zal flexibel worden ingezet om zo een betere businesscase te bereiken. Deze 
ontwikkelingen zijn als volgt opgenomen in de Barometer. 

 
Tabel 3.1 - Vermogens ontwikkeling fossiel vermogen zoals opgenomen in de Barometer 

Scenario jaar 2021 2023 2025 2030

Traditioneel fossiel

Gascentrales [MWe] 7.841      7.841      9.116      9.376      

Kolen [MWe] 4.024      4.024      3.381      -          

Must-run vermogen

Stadsverwarming [MWe] 1.502      1.502      970         860         

Industriële WKC [MWe] 920         920         920         660         

Afval + Bio + HO gas [MWe] 1.647      1.647      2.247      1.887      

Fossiel vermogen
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3.2.2 Ontwikkelingen duurzaam vermogen 
Opgesteld zon-PV vermogen 
De ontwikkeling van in Nederland opgestelde zonnepanelen (zon-PV) is de afgelopen jaren in 
een stroomversnelling gekomen. Mede door de realisatie van SDE+ vergunde zon-PV projecten 
is het opgesteld vermogen fors gegroeid tot circa 5 GWp eind 2019. 

 

Voor de komende jaren zal het opgestelde vermogen stijgen met gemiddeld 2 GWp per jaar, tot 
25 GWp in 2030 (bron: TenneT, NEV). Met de ontwikkelingen van decentrale elektriciteit opslag 
zou dit verder kunnen stijgen tot 30 GWp in 2030. Het resulterende zon PV scenario voor de 
Barometer is weergegeven in Tabel 3.2. 

 

Opgesteld wind vermogen 
Eind 2019 staat er 5,0 GW windvermogen opgesteld, waarvan 3,3 GW op land. Dit vermogen op 
land zal in de komende jaren doorgroeien tot 6 GW in 2025. Met de huidige ontwikkeling wordt 
verwacht dat deze hoeveelheid niet in 2023, maar in 2025 wordt gerealiseerd. 

 

De grootste groei van windvermogen zal voortkomen uit de ontwikkelingen van wind op zee. 
Tot 2023 is de overheid op koers om elk jaar een park van 0,7 GW in bedrijf te nemen, waarmee 
het totaal uitkomt op 12,5 GW in 2025. Deze verwachtingen voor windvermogen zijn als volgt 
opgenomen in de Barometer. 

 

 
Tabel 3.2 – Vermogens ontwikkeling duurzaam vermogen zoals opgenomen in de Barometer 

3.3 Marktpositie WKK met het EMF-model 
Om de inzet van WKK en andere opwekkers in draaiuren over het jaar 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, maar daarbij 
wordt ook rekening gehouden met beperkingen in regelsnelheid en vereiste stilstand tijden. Bij-
voorbeeld kolencentrales draaien na stilstand pas in twee á drie uur op vollast en moeten na 
een stop tot twaalf uur uit bedrijf zijn. Dit geldt voor nieuwe centrales, oudere centrales hebben 
nog strengere restricties. Voor duurzame opwekking met wind en zon is uitgegaan van een reëel 
weerpatroon. Uitgegaan is van 2014, hetgeen een redelijk gemiddeld klimaatjaar blijkt te zijn. 
 

In Figuur 3.10 is een typische week 1 in de winter in 2021 (klimaatjaar 2014), een week met 
relatief veel wind en weinig zon. Gasmotoren draaien vooral in het dag plateau tijdens werkda-
gen. De hoeveelheid wind in de nachturen drukt al het vermogen boven het must-run vermogen 
uit de merit-order. 

Scenario jaar 2021 2023 2025 2030

Wind op zee [MWe] 3.757      5.157      6.557      11.257   

Wind op land [MWe] 3.353      5.000      6.000      7.800      

Zon-PV [MWe] 7.000      8.400      12.400   25.000   

Duurzaam vermogen
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Figuur 3.10 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 1 in 2021 o.b.v. de energiemarkt 2019 Q3-Q4. Bron: BlueTerra 
Energy market forecast model versie 6.5 

Op onderstaande grafiek is nogmaals dezelfde klimaatweek weergegeven maar dan voor 2025. 
De productie van wind is zo sterk toegenomen dat in de nacht zelfs het must-run vermogen 
wordt weggedrukt. Kolencentrales krijgen het in een dergelijke week moeilijk vanwege de vele 
momenten dat niet geleverd kan worden en de eisen aan ‘minimum up time’ en ‘minimum down 
time’. Gasmotoren draaien nog grotendeels wel als voornaamste gasvermogen.  

 

 
Figuur 3.11 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 1 in 2025. Bron: BlueTerra Energy market forecast 
model versie 6.5 
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De grote pieken op woensdag en vrijdag, tot wel 10.000 MWe, geven aan dat er een groot flexi-
bel vermogen vereist is om de fluctuaties op te vangen. Gasmotoren dragen met een vermogen 
van 2800 MWe voor een betrekkelijk klein deel daaraan bij.  

In 2030 zal de productie van windvermogen nog verder zijn toegenomen. De gevolgen zijn in 
een dergelijke week dan vrij extreem. Er zal ‘wind curtailing’ plaatsvinden vanwege momenten 
met een overschot aan elektriciteit uit wind. Daarnaast blijven er een paar grote pieken over die 
met gasvermogen opgevangen moeten worden. 

 

 
Figuur 3.12 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 1 in 2030. Bron: BlueTerra Energy market forecast model versie 
6.5 

Week 1 in het klimaatjaar 2014 is een week met veel wind. Week 2 is een week met betrekkelijk 
weinig wind. Onderstaande figuur geeft het beeld voor week 2 in 2021. 

 
Figuur 3.13 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 2 in 2021. Bron: BlueTerra Energy market forecast model versie 
6.5 
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In 2025 geeft dezelfde week weer, zie de figuur hieronder. Toch is de piek op donderdag van 
aardgasvermogen opmerkelijk. Misschien dat in de praktijk toch nog wat kolenvermogen in be-
drijf is maar dit neemt niet weg dat de piek richting de 12.500 MWe gaat. 
 

 
Figuur 3.14 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 2 in 2025. Bron: BlueTerra Energy market forecast model versie 
6.5 

 
Het beeld voor week 2 in 2030 wordt in onderstaande figuur gegeven. Het verdwijnen van ko-
lencentrales geeft in deze week weer ruimte aan gasvermogen. Wel worden de pieken voor 
gasvermogen op dagelijkse basis bijzonder groot.  
 

 
Figuur 3.15 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 2 in 2030. Bron: BlueTerra Energy market forecast model versie 
6.5 
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In Figuur 3.16 wordt het beeld in de zomer weergegeven. Figuur 3.16 geeft het beeld in week 
24 voor het jaar 2021. Week 24 is een week met een middelmatige hoeveelheid wind en zon. 
De gevolgen van duurzaam zijn beperkt maar wel zichtbaar. Vooral gedurende de dag is de maxi-
male productie voor fossiel vermogen beperkt. Kolenvermogen kan in deze week nog volcontinu 
draaien. 

 
Figuur 3.16 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in de zomer van 2021 op basis van de energiemarkt 2018. Bron: BlueTerra 
Energy market forecast model versie 6.4 

Dezelfde week in 2025 wordt in onderstaande figuur weergegeven. Het aandeel vermogen op 
basis van aardgas inclusief gasmotor-WKK komt onder druk te staan. 

 
Figuur 3.17 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in de zomer van 2025. Bron: BlueTerra Energy market forecast model 
versie 6.4 
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In Figuur 3.18 is de situatie in 2030 weergegeven. Ondanks dat er in 2030 van wordt uitgegaan 
dat er geen kolencentrales meer draaien wordt het aandeel aardgas stevig weggedrukt door 
duurzaam. Nadelig voor gasmotor-WKK is dat het grote aandeel gasvermogen in deze week tij-
dens de nachturen optreedt. 
 

 
Figuur 3.18 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 24 in 2030. Bron: BlueTerra Energy market forecast model versie 
6.5 

 
Voor het beeld wordt ook week 25 in 2030 weergegeven. Deze week heeft weinig wind maar als 
gevolg van het betere weer wel meer opbrengst uit zon-PV. Wederom wordt overdag een groot 
deel van het aardgasvermogen uit de merit-order gedrukt en draait het meeste gasvermogen in 
de nachturen. 

 
Figuur 3.19 - Gemodelleerde energieproductie in Nederland in week 25 in 2030. Bron: BlueTerra Energy market forecast model versie 
6.5 
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3.4 Gevolgen van voortijdige sluiting van kolencentrales 
Begin april 2020 is bekend geworden dat het kabinet onderzoekt of het de capaciteit van de 3 
nieuwe kolencentrales tot 25% kan beperken of dat als alternatief een van de centrales kan 
worden gesloten. Met deze maatregel wil het kabinet er naar streven om alsnog eind dit jaar 
aan de Urgenda uitspraak te kunnen voldoen. Er is bij publicatie van dit rapport nog geen besluit 
of uitspraak bekend. 

 

De vraag is of de capaciteit daadwerkelijk voor iedere centrale wordt teruggebracht tot maxi-
maal 25% of dat de productie tot 25% wordt teruggebracht. Het ligt niet voor de hand om de 
kolencentrales in deellast te laten draaien. Om een gevoel te krijgen voor het effect van deze 
maatregel een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met het EMF model uitgaande van 25% van de 
capaciteit.  

 

Wanneer de capaciteit van de kolencentrales in 2021, 2023 of 2025 met 25% wordt terugge-
bracht resulteert dit in ongeveer 20% meer draaiuren (in 2021 circa 600 uur extra) van netleve-
rende WKK. De gemiddelde elektriciteitsprijs gaat circa 10% stijgen. Het gecombineerde effect 
zorgt dat de inkomsten met circa 30% zullen stijgen. Deze maatregel zal dus de marktpositie van 
netleverende WKK aanzienlijk versterken. De terugverdientijd van een nieuwe WKK daalt met 
ongeveer een jaar (voor de typische WKK in de Barometer van ongeveer 4,4 jaar naar 3,3 jaar). 

Het effect voor WKK ten behoeve van belichting is lager. Het aantal draaiuren voor netlevering 
zal stijgen en de marge stijgt ook. Relatief is het effect kleiner omdat de draaiuren en de  inkom-
sten van WKK met belichting al relatief hoog liggen. De terugverdientijd van een WKK voor be-
lichting daalt met ongeveer 0,3 jaar (voor de typische WKK in de Barometer van 2,2 jaar naar 
ongeveer 1,9 jaar).  

 

3.5 Ontwikkeling en trends richting 2030 
Het jaar 2030 is een belangrijk jaar voor alle doelstellingen in het Klimaatakkoord. Vanuit alle 
beleidsmakers is er behoefte aan zicht op de ontwikkelingen richting 2030. In deze Barometer 
proberen we de marktontwikkelingen en de marktpositie van gasmotor-WKK richting 2030 te 
schetsen. Daarbij wordt voor de elektriciteitsmarkt uitgegaan van de groei van het vermogen in 
zon-PV en wind zoals verwacht in het Klimaatakkoord. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de 
(nieuwe) kolencentrales in 2030 uit bedrijf genomen worden. Zie ook de voorgaande paragrafen. 
 
Een trend die de figuren in de vorige paragraaf laten zien is dat de productie van zon en wind in 
2030 een grote impact zal gaan hebben. Met de uitgangspunten zoals gehanteerd in het EMF 
komt het totale vermogen van zon-PV, wind, biomassa en de kerncentrale in Borssele uit op 
44.500 MWe en daarmee een aandeel van 92% van het totale vermogen. Dit vermogen levert 
dan ongeveer 60% CO2 neutrale elektriciteitsproductie. Dat is dus nog lager dan de beoogde 70% 
in het Klimaatakkoord.  
 
De grilligheid van zon-PV en vooral wind is duidelijk zichtbaar in de figuren van de vorige para-
graaf. De variaties in windvermogen zijn bijzonder groot. Variaties van 12.000 MWe in een tijds-
bestek van twee á drie uur komen regelmatig voor. Dit vraagt veel van snel regelend vermogen, 
zowel vermogen van flexibele productie, regelbare vraag en eventueel snel regelbare opslag. 
Flexibiliteit vanuit grensoverschrijdende verbindingen (import/export) zal maar heel beperkt 
zijn. De verbinding met Denemarken en Noorwegen kunnen wellicht gebruikt worden voor flexi-
bele inzet (totaal 1.400 MWe). De beperking komt omdat vooral wind zich manifesteert in grote 
weersystemen die zo groot zijn als heel Noordwest-Europa. Dus als het hard waait in Nederland, 
dan waait het ook hard in België, Verenigd Koningrijk, Duitsland en Denemarken. 
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Gasmotoren zijn bijzonder snel regelbaar met een karakteristiek waarbij van 0 naar 100% kan 
worden opgeregeld in enkele minuten. Gasturbine centrales zijn wat trager met een opregel-
snelheid van 0 naar 100% in 30 tot 90 minuten. Er staat naar verwachting voldoende gasver-
mogen, maar het is moeilijk in te schatten of dat vermogen gezamenlijk voldoende snel is. Naast 
de productie is er ook sturende vraag. Op dit moment is er zo’n 700 MWe aan stuurbare vraag 
(TenneT Flexibility Monitor). Onzeker is in hoeverre dit uitgebreid moet worden door inzet van 
bijvoorbeeld schakelbare elektrische verwarming (Power-to-Heat of P2H). Ook is onzeker of 
elektrische opslag in de vorm van batterijen en andere systemen zoals bijvoorbeeld flowbatte-
rijen op grote schaal doorbreken. Elektrische auto’s zouden wel eens als flexibele opslag kunnen 
worden ingezet. In de Barometer wordt uitgegaan van de flexibele inzet van 1,5 miljoen elektri-
sche auto’s.  
 
Het opgesteld vermogen van gasmotor-WKK in de tuinbouw, ingeschat op 2.600 MWe in 2030, 
is maar beperkt ten opzichte van de totale behoefte van zo’n 12.000 MWe aan flexibel ver-
mogen. Het aantal draaiuren van gasmotor-WKK daalt in 2030 naar circa 2000 draaiuren. Uit 
een berekening van de opbrengst, gebaseerd op het huidige prijspeil, blijkt dat de inkomsten 
per draaiuur met circa 20% stijgen en daarmee de daling van de draaiuren vrijwel volledig com-
penseren.  
 
Uit het EMF-model blijkt dat de gevoeligheid van deze draaiuren voor variaties in verschillende 
variabelen zoals het aantal elektrische auto’s, andere vormen van elektrische opslag, toename 
van elektriciteitsvraag (bijvoorbeeld warmtepompen) of import/export beperkt is.  
 
Naast de opbrengst per draaiuur zit in het verdienmodel van gasmotor-WKK nog een extra 
waarde voor de flexibele inzet. Deze extra waarde kan op dit moment bijvoorbeeld gerealiseerd 
worden door handel op de intraday markt of de onbalans markt. Gasmotor-WKK is het snelst 
regelbare productievermogen en is daarmee goed inzetbaar om op deze markten geld te ver-
dienen. Deze extra opbrengst zal naar verwachting komende jaren stijgen door de toenemende 
vraag naar snel regelend vermogen. Richting 2030 wordt het zeer moeilijk een voorspelling te 
doen naar de waarde van de flexibiliteit omdat er door hogere opbrengst geleidelijk wel meer 
aanbod van flexibel vermogen en flexibele vraag zal komen. We gaan er echter wel vanuit dat 
tot 2030 de vraag voorloopt op het aanbod en dat daardoor deze waarde komende jaren toe-
neemt. 
 
Conclusie 
Netto zal de opbrengst van gasmotor-WKK met netlevering in 2030 ongeveer hetzelfde zijn als 
in 2025. Het aantal draaiuren voor netlevering ligt daarbij wel met 2.000 draaiuren aanmerkelijk 
lager. Dit betekent dat de functie van WKK als bron voor warmte en CO2 onder druk staat. WKK 
kan niet meer op ieder gewenst moment van de dag draaien. Juist op momenten dat de zon 
sterk schijnt zal de markt er niet zijn om WKK te laten draaien en zal er op die momenten dus 
ook geen CO2 beschikbaar zijn. Dit is uiteraard voor tuinders ongewenst. 
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4 CONCLUSIES 

4.1 Conclusies marktpositie WKK 

Op basis van de huidige marktontwikkelingen, verwachte marktmechanismes en modellering 
van de WKK marktpositie komt BlueTerra tot de volgende conclusies: 

Tot 2022 

• Door de relatief hoge CO2-prijs en de relatief lage gasprijs is het kostprijsverschil van elektri-
citeit uit kolen en gascentrales is klein geworden. De (clean) spark spreads van gascentrales 
en kolencentrales ontlopen elkaar daarom niet veel.  

• De kostprijs van elektriciteit uit gasmotor-WKK ligt lager dan van kolen- en gascentrales. Gas-
motoren staan daarom gemiddeld genomen zeer gunstig in de merit-order. Gasmotoren kun-
nen daarom relatief veel draaiuren maken en worden vooral beperkt door de afzet van 
warmte en eigen elektriciteitsgebruik (belichting).  

• Door het uit bedrijf gaan van oude kolencentrales en de toename van export is de merit-
order opgeschoven waarbij gascentrales grotendeels prijszettend zijn geworden. De kostprijs 
van gascentrales ligt hoger dan van gasmotor-WKK. De spark spread c.q. de opbrengst van 
gasmotor-WKK is daarmee verbeterd sinds 2018. 

• De verhoging van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) in 2020 op aard-
gas in combinatie met de vrijstelling van EB en ODE voor alle elektriciteitsopwekking heeft 
de positie van gasmotor-WKK met netlevering verder verbeterd. 

• De verhoging van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) in 2020 op elek-
triciteit heeft de positie van gasmotor-WKK voor belichting verder verbeterd. 

• Import van elektriciteit is de afgelopen jaren afgenomen en deze trend lijkt zich door te zet-
ten. Deels komt dit door afname van fossiele productie capaciteit in het buitenland en deels 
door toename van duurzaam vermogen in Nederland. Het eerste zal een prijsopdrijvend ef-
fect hebben maar het tweede effect zal tot lagere prijzen leiden (tijdens uren met veel duur-
zame opwekking). In Frankrijk is de onrust over vermeende technische problemen met kern-
centrales afgenomen. 

• De groei van duurzaam vermogen in Nederland zet zich door. Zon-PV groeit harder dan voor-
heen voorzien, wind groeit iets langzamer dan voorzien maar zet zich door sterke kostprijs-
dalingen en ondersteunend beleid wel door.  

• Het versneld uit bedrijf nemen van de (nieuwe) kolencentrales tot circa 25% van het be-
staande vermogen levert een aanzienlijke verbetering op voor WKK. Het aantal draauren van 
netleverende WKK stijgt met circa 20%, de gemiddelde prijs stijgt met 10% waardoor de in-
komsten met circa 30% stijgen. De terugverdientijd van een nieuwe WKK daalt met ongeveer 
een jaar (voor de typische WKK in de Barometer van ongeveer 4,4 jaar naar 3,3 jaar). Het 
effect voor WKK ten behoeve van belichting is kleiner. De terugverdientijd van een WKK voor 
belichting daalt met ongeveer 0,3 jaar (voor de typische WKK in de Barometer van 2,2 jaar 
naar ongeveer 1,9 jaar). 

2023 – 2025 

• Vanaf ongeveer 2023 zal het aantal draaiuren voor gasmotor-WKK geleidelijk afnemen als 
gevolg van meer productie van duurzaam vermogen, zowel door wind als door zon. Op basis 
van modellering met het EMF-model neemt het aantal draaiuren van netleverende WKK af 
tot ca. 3000 in 2023 en 2025. De inkomsten nemen daardoor iets af. 

• Uren met gunstige marktprijzen voor elektriciteit verschuiven steeds meer. In de kwartalen 
Q2 en Q3 zijn dat de uren aan het begin en aan het eind van de dag. In de kwartalen Q1 en 
Q4, met relatief veel wind, kunnen dit ook uren in de nacht en in het weekend worden. Dit 
zorgt er voor dat het gebruik van warmte en vooral CO2 uit WKK lastiger wordt. 
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• Door het groeiende vermogen in duurzame energie zal er een groeiende vraag zijn naar flexi-
bel vermogen. Het aanbod van flexibele afname zal naar inschatting van BlueTerra achter-
blijven waardoor flexibel vermogen zoals gasmotor-WKK een hogere opbrengst uit flexibele 
inzet kan genereren. Prijzen voor onbalansvermogen zullen naar verwachting stijgen. 

• Veel belichtende tuinders zullen de komende jaren nog vasthouden aan eigen WKK’s voor 
belichtingsenergie. Niet alleen door de positieve businesscase, maar soms ook omdat er niet 
voldoende netcapaciteit beschikbaar is. 

• De ontwikkelingen in het buitenland geven wat onzekerheid over ontwikkelingen met be-
trekking tot import en export. De kolencentrales in Duitsland worden op langere termijn uit 
gefaseerd en mogelijk gaat hetzelfde gebeuren met kerncentrales. In België is er nog ondui-
delijkheid over de toekomst van de kerncentrales dan wel de vervanging ervan. 

• Richting 2025 zal de marktpositie van gasmotor-WKK ook bepaald worden door beleidskeu-
zes en fiscaliteit. 

Richting 2030 

• Op basis van de plannen van het Klimaatakkoord, waarin vanaf 2023 jaarlijks 1000 MWe wind 
op zee wordt bijgeplaatst, zullen de draaiuren van netleverende WKK verder afnemen tot 
circa 2000 uur per jaar.  

• Doordat de drie resterende kolencentrales (totaal 3300 MWe) in 2030 uit bedrijf moeten zal 
dit zorgen voor hogere prijzen bij afwezigheid van elektriciteit uit zon en wind. Ook de waarde 
van flexibel vermogen zal naar verwachting verder stijgen. De verwachting is dat door deze 
effecten WKK qua rentabiliteit op het niveau van 2025 blijven. 

• Naast beleid en fiscaliteit zal de marktinrichting van belang zijn voor de rentabiliteit van WKK 
en ander vermogen richting 2030. Bij de hoeveelheden duurzaam vermogen die in 2030 staan 
opgesteld is het de vraag of de huidige marktinrichting met alleen een prijs per kWh en niet 
voor vermogen (Energy Only) nog in deze vorm zal bestaan. Daarover is nu al veel discussie 
en in Europa wordt in landen daar verschillend over gedacht. Desalniettemin is de inschatting 
van BlueTerra dat door de relatief lage investeringskosten, het hoge rendement en de hoge 
flexibiliteit de marktpositie van gasmotor-WKK in een andere marktinrichting nog steeds 
goed zal zijn. 
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4.2 Stand Barometer WKK tot april 2020 
De marktpositie van net leverende gasmotor-WKK is in 2020 verbeterd ten opzichte van 2019. 
De overcapaciteit op de Nederlandse elektriciteitsmarkt is verder afgenomen door uitbedrijf-
name van de Hemwegcentrale en door toenemende export. Gascentrales zijn overwegend prijs-
zettend. Daarnaast werkt de aanpassing van energiebelasting en opslag duurzame energie in het 
voordeel van gasmotor-WKK. Door deze veranderingen zijn de draaiuren en opbrengsten van 
netleverende WKK toegenomen.  
Op middellange termijn (2023) nemen de opbrengsten van de netleverende WKK iets af door 
teruglopende draaiuren als gevolg van steeds meer elektriciteit uit zon en wind. Ook de uren 
waarop gasmotor-WKK kan draaien verschuiven door duurzame opwek naar andere uren meer 
aan het begin en einde van de dag en in het weekend. 
Op langere termijn in 2025 ziet de situatie er hetzelfde uit als in 2023. Maar risico’s met afne-
mende draaiuren en strenger CO2-beleid en invloed door fiscale aanpassingen nemen toe. 
Het inzetten van WKK voor eigen gebruik (belichting) blijft rendabel. Ook deze toepassing van 
WKK profiteert van de aanpassingen in energiebelasting en opslag duurzame energie. WKK voor 
eigen gebruik is echter minder gevoelig voor veranderingen in beleid en de markt. De resulte-
rende Barometerstanden zijn weergegeven in  Figuur 4.1.  
 
De coronacrisis die vlak voor publicatie is uitgebroken zal waarschijnlijk een stevig effect hebben 
op de economie. De indruk van BlueTerra is echter dat dit voor de langere termijn een beperkt 
effect zal hebben op de elektriciteitsvraag en de merit-order op uurbasis. De invloed op de markt-
positie van WKK en daarmee op de Barometer is naar verwachting ook beperkt. 
 

 
 Figuur 4.1 - WKK Barometer standen per april 2020 

Marktpositie 2021 
De spark spread voor elektriciteitsproductie in Nederland is verbeterd door de afnemende ca-
paciteit, waar onder de uitbedrijfname van de Hemweg kolencentrale per begin 2020, en toe-
nemende export. Tenslotte hebben de aanpassingen in energiebelasting en opslag duurzame 
energie de situatie van gasmotor-WKK verbeterd. De situatie van een WKK die draait voor be-
lichting in de nachturen, in combinatie met netlevering overdag is zeer gunstig. 
Investeren in nieuwe WKK voor alleen netlevering is in het algemeen tot 2021 redelijk rendabel 
en hangt sterk af van de inpassing. Met eigen gebruik van elektriciteit is WKK zeer rendabel, 
afhankelijk van de verhouding eigen gebruik en netlevering.  
 
Het versneld uit bedrijf nemen van de (nieuwe) kolencentrales tot circa 25% van het bestaande 
vermogen levert een aanzienlijke verbetering op voor WKK. Het aantal draauren van netleve-
rende WKK stijgt met circa 20%, de gemiddelde prijs stijgt met 10% waardoor de inkomsten met 
circa 30% stijgen. De terugverdientijd van een nieuwe WKK daalt met ongeveer een jaar (voor 
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de typische WKK in de Barometer van ongeveer 4,4 jaar naar 3,3 jaar). Het effect voor WKK ten 
behoeve van belichting is kleiner. De terugverdientijd van een WKK voor belichting daalt met 
ongeveer 0,3 jaar (voor de typische WKK in de Barometer van 2,2 jaar naar ongeveer 1,9 jaar). 
 

Marktpositie 2023 
Door toenemende levering van elektriciteit uit zon en wind komen de draaiuren voor gasmotor-
WKK onder druk te staan. Ten opzichte van 2021 zullen de draaiuren circa 15% lager liggen. In 
Q2 en Q3 zullen de prijzen midden op de dag door zon-PV op veel dagen te laag worden voor 
WKK. In Q1 en Q4 hangt de marktprijs steeds meer af van de productie door windturbines. Het 
totaal aantal draaiuren neemt af maar wordt deels gecompenseerd door wat hogere opbreng-
sten in de uren dat er wel gedraaid wordt. 
Het inzetten van de bestaande WKK voor eigen belichting waarmee de inkoop van elektriciteit 
wordt vermeden, inclusief netkosten en energiebelasting, blijft zeer rendabel en zelfs investeren 
in een WKK voor eigen belichting is in het algemeen rendabel. Het risico voor afnemende draai-
uren voor netlevering speelt bij belichting slechts beperkt een rol. 
 

Perspectief 2025 
De situatie in 2025 ligt qua draaiuren en opbrengst op eenzelfde niveau als in 2023, dus 15 á 
20% lager dan in 2021. Verwacht wordt dat er nog meer duurzaam wordt opgewekt en dat de 
export nog verder toeneemt. Deze effecten heffen elkaar enigszins op. Meer duurzame opwek 
zorgt er voor dat WKK op andere uren gaat draaien en dat het gebruik van warmte en vooral 
CO2 uit WKK daardoor lastiger wordt. 
Door het groeiende vermogen in duurzame energie zal er een groeiende vraag zijn naar flexibel 
vermogen. Het aanbod van flexibele afname zal naar inschatting van BlueTerra achterblijven 
waardoor flexibel vermogen zoals gasmotor-WKK een hogere opbrengst uit flexibele inzet kan 
genereren. Prijzen voor onbalansvermogen zullen naar verwachting stijgen. Richting 2025 zal de 
marktpositie van gasmotor-WKK ook bepaald worden door beleidskeuzes en fiscaliteit. 
 
WKK voor belichting behoudt een goede positie. Draaien voor belichting blijft grotendeels ren-
dabel door uitgespaarde inkoop van elektriciteit. Daarnaast kan geprofiteerd worden van netle-
vering tijdens uren met hoge prijzen op de elektriciteitsmarkt. 
 
Doorkijkje naar 2030 

Op basis van de plannen in het Klimaatakkoord neemt het vermogen van wind en zon verder 
toe. Echter met de uitbedrijfname van de drie nieuwe kolencentrales komt er weer wat ruimte 
op de markt. De draaiuren van gasmotor-WKK nemen af tot circa 2000 draaiuren voor netleve-
ring. De extremen in prijzen zullen verder toenemen en omdat gasmotor-WKK in de uren met 
hoge prijzen draait wordt het lager aantal draaiuren gecompenseerd. Ook een hogere opbrengst 
voor flexibiliteit draagt daaraan bij. Onder de huidige marktinrichting blijft er een rol voor gas-
motor-WKK bestaan. Onzekerheid ligt in beleidskeuzes, fiscaliteit en een eventuele aanpassing 
van de marktinrichting. 
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4.3 Verloop van de Barometer vanaf 2011 

De Barometer wordt bijgehouden vanaf september 2011, zoals weergegeven in Figuur 4.2 tot 
53. Het is duidelijk dat de Barometerpositie één jaar vooruit vanaf 2011 flink is achteruitgegaan 
met een dieptepunt in 2014 voor de waarde in 2015. In 2015 is de waarde voor 2016 weer iets 
gestegen en nu is de waarde voor 2019 de positie voor 2012 in 2011 gepasseerd.  
Ook de middellange termijn verwachting heeft een zelfde beweging gemaakt van een band-
breedte van middelmatig tot slecht, terug naar een bandbreedte in de middelmatige rang. 

 

  

 

 

  

  

Figuur 4.2 - WKK Barometer september 2011 Figuur 4.3 - WKK Barometer maart 2012 

Figuur 4.4 - WKK Barometer april 2013 Figuur 4.5 - WKK Barometer april 2014 

Figuur 4.6 - WKK Barometer juni 2015 Figuur 4.7 - WKK Barometer augustus 2016 

Figuur 4.8 - WKK Barometer januari 2017 Figuur 4.9 - WKK Barometer februari 2018 



 

50 / 52 BlueTerra / 17.895 Barometer WKK april 2020 

  
  Figuur 52 – WKK Barometer maart 2019 Figuur 53 – WKK Barometer oktober 2019 
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