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Workshop 5: Energietransitiemodel: maak je eigen energiescenario
John Kerkhoven van Quintel gaf een korte inleiding op het Energietransitiemodel. Met dit
model kan een veelheid aan suggesties en ideeën voor de toekomst van onze
energiehuishouding worden doorgerekend op een aantal aspecten, zoals de totale
kosten voor onze energiehuishouding, de CO2emissies, het aandeel hernieuwbare
energie. Ook netinpassingsaspecten en de effecten van nietstuurbare opties als wind en
zon zitten op een eenvoudige manier in het model.
Middels een pollsysteem via hun smartphone konden deelnemers stemmen over een
aantal aannames in het model en de vragen die ze aan het model wilden stellen. Eerst
stelde Kerkhoven de vraag welke verwachtingen de deelnemers hadden over de
toekomstige energieprijzen (i.c. de olieprijs) in 2030, omdat dit een van de belangrijkste
factoren in het model is. Die verwachtingen bleken nogal uiteen te lopen, namelijk tussen
een halvering ten opzichte van het huidige prijsniveau en een verdriedubbeling. Het
‘gemiddelde’, een verdubbeling van de prijs, bleek in het model een sterk effect te
hebben op de kosten van onze energiehuishouding, namelijk in de ordegrootte van
honderden euro’s meerkosten per huishouden per maand. Om nog maar niet te spreken
van de impacts op Nederland als aantrekkelijke vestigingslokatie voor energieintensieve
bedrijven. Een duidelijke illustratie van het belang van het bereiken van een nieuwe
strategie voor onze energievoorziening, één van de doelstellingen van het SERproces.
Eén van de vragen die de deelnemers geanalyseerd wilden zien was het effect van een
hoger aandeel zonPV. In een poll via de smartphone gaven de deelnemers aan te
verwachten dat in 2020 bijna de helft van de daken van huishoudens wel panelen
zouden hebben. Dit leverde in het model enkele procenten meer hernieuwbare energie
op. Gevolg van dit aandeel zonPV was echter ook dat alle gasgestookte
elektriciteitscentrales niet meer rendabel waren door het drukkende effect van zonPV op
de piekprijzen, terwijl de kolencentrales wel bleven draaien; een ongunstige situatie voor
de CO2uitstoot van fossiel. Om dit tegen te gaan suggereerde de zaal een verhoging
van de CO¬2prijs tot 40 euro per ton; Kerkhoven kon uit ervaring aangegeven dat de
CO2prijs nog aanmerkelijk hoger moet worden om gas kolen te laten vervangen.
Zo werden nog enkele andere polls doorgerekend, waaronder het effect van verbeterde
isolatie van bestaande woningen (de zaal ging ervan uit dat een gemiddeld Alabel wel
haalbaar moest zijn in 2030). En was er de nodige discussie over mogelijkheden voor
elektriciteitsopslag en de invloed daarvan op het elektriciteitssysteem als geheel.
Feedback van de deelnemers was dat het een nuttig en behulpzaam model is voor het
snel beantwoorden van diverse ‘whatif’ vragen. Punt van commentaar was wel dat het
model sterk financieeleconomisch georiënteerd is. Decentrale opwekking spreekt veel
mensen ook aan omdat het voor burgers een manier is om hun afhankelijkheid van
energiebedrijven te verminderen, daar zijn sommigen bereid extra kosten voor te
accepteren.
Kerkhoven sloot af met de uitnodiging aan de deelnemers om via de website
(www.energietransitiemodel.nl) zelf scenario´s te maken, bij voorkeur ambitieuze
scenario´s die nog wel sluitend zijn. Als u die naar Kerkhoven mailt, met als filenaam
SER: UwNaam zal uw werk worden meegenomen in het SERtraject.
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