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Het rapport Energiesysteem van de Toekomst  
geeft inzicht in de impact van het 
energiesysteem op basis van ruimtelijke 
uitgangspunten. 

EZK stelt in het kader van PEH ruimtelijke 
alternatieven voor. De netbedrijven dragen 
hieraan bij door impact op het energiesysteem 
te duiden en aan te geven welke 
optimalisaties mogelijk zijn. 2

De overheid maakt een integrale afweging, 
rekening houdend met de verschillende 
belangen. Resultaten van deze integrale 
afweging worden benut om sectorale 
plannen verder te optimaliseren. Een 
feedbackloop is dus noodzakelijk. 

Dit is een periodiek en iteratief proces. 

De keuzes uit de integrale afweging worden 
door overheden vastgelegd in diverse 
uitvoeringsplannen zoals de 
meerjarenprogramma’s, omgevingsagenda’s 
etc. 

Netbeheerders en marktpartijen werken 
keuzes uit in hun investeringsplannen.

Systeemverkenning – integrale afweging - programmering
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Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050

Scenario Regionaal

• Nederland CO2-reductie koploper in EU

• Vrijwel zelfvoorzienend

• Zeer geringe im-/exporten

• Energie-intensieve industrie blijft gelijk 

aan de huidige omvang

• Grote nationale projecten, wind op 

zee, maar ook zonneweides en wind op 

land

• Circulariteit belangrijk voor goederen-

en voedselproductie

Scenario Nationaal Scenario Europees Scenario Internationaal

• Europa haalt CO2-doelen en is 

koploper in de wereld

• Algemene CO2-heffing, 

importheffingen & compensatie aan 

de grenzen van Europa

• Energie-intensieve industrie groeit

• Wereldwijde waterstof- en 

biomassamarkt, groen gas import

• Fossiel met CCS krijgt veel ruimte 

• Gehele wereld streeft naar CO2-doelen, 

fossiel wordt sterk beperkt

• Vrije handel wordt gestimuleerd

• Handelsinfrastructuren worden sterk 

bevorderd

• Energie-intensieve industrie groeit

• Wereldwijde waterstof- en biomassamarkt

• CCS krijgt ruimte

• Vrijwel zelfvoorzienend

• Zeer geringe im-/exporten

• Krimp van energie-intensieve 

industrie

• Regionale focus energiesysteem, 

zonneweides, wind op land

• Veel warmtenetten 

• Burgers zeer gedreven

• Circulariteit speerpunt voor 

goederen- en voedselproductie



Energiebalans tussen vraag en aanbod veranderd - 2050

• Het huidige energiesysteem is grotendeels gebaseerd op conventionele productie. Die is vraaggestuurd. Het 
toekomstige energiesysteem zal volledig draaien op variabele opwek uit wind en zon met als resultaat voortdurend 
een groot verschil tussen vraag en aanbod
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De totale netbelasting neemt fors toe

Belasting ontwikkeling per HS-MS-station (exclusief systeemflexibiliteit)
• Aanmerkelijke belastinggroei

• hoogste verwachte groei in verstedelijkte gebieden door hogere dichtheid van woningen en bedrijvigheid
• elektrificatie in de gebouwde omgeving, de industrie en van de mobiliteit hebben 

Grote (extra) belasting voor de regionale elektriciteitsnetten 
• Scenario’s Regionaal en Nationaal gemiddeld >2x capaciteit 
• Noord-Nederland en in Zeeland meeste capaciteitsproblemen door opwek



De komende jaren moet er fors uitgebreid worden (tot 2050)

Nieuwe stations Aantal Regionaal Nationaal Europees Internationaal

MS-LS station 84.000 12.000 10.900 9.900 7.500

MS, MS-MS, TS-MS stations 870 780 750 660 600

HS-MS, HS-TS stations 242 142 135 98 91

Totaal stations in Regionale netten 85.452 12.922 12.795 10.658 8.191
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Dit is een enorm werkpakket voor netbeheerders en aannemers

Uitbreidingen stations Aantal Regionaal Nationaal Europees Internationaal

MS-LS station 84.000 15.000 14.900 13.300 11.490

MS, MS-MS, TS-MS stations 870 12 15 29 16

HS-MS, HS-TS stations 242 60 71 101 105

Totaal stations in Regionale netten 85.452 15.072 14.986 13.430 11.611

Kabels nieuw/ bijleggen Lengte in km Regionaal Nationaal Europees Internationaal

LS_kabel 153.400 33.800 38.800 32.000 27.900 

MS_kabel 107.000 44.400 44.100 35.200 33.600 

Totaal kabels in Regionale netten 260.400 78.200 82.900 67.200 61.500



Trends werkpakket tot 2030 en tot 2050: sterke toename, 
piek t/m 2035
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• Na 2030 fors werkpakket. Daarom belangrijk om ver vooruit te kijken
• Alle netvlakken grootste werkpakket van 2030 tot 2040:

• jaarlijks nog meer in de netten investeren dan op dit moment al het geval is

• Uitgangspunt werk tot 2030 uitgevoerd:
• zo niet→ extra investeringen hier bovenop

• Gestage daling werkpakket 2040-2050:
• deels veroorzaakt door het feit dat we kijken naar een zichttermijn van 2050 (als finaal 

eindpunt) 
• groei aantal assets gaat hierin uiteraard nog over in groei werkzaamheden t.a.v. 

onderhoud en instandhouding
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Ontwikkelpad gas: Regionale netten

1. Diversificatie in alle gasnetten

• 2020-2030 toename productie groen gas (vergisting, vergassing)

• > 2030 ook groen gas naar hogedruknetten (RTL, HTL) --> boosters

• > 2035 waterstof in gebouwde omgeving (EUR en INT scenario)

2. Gelijktijdig transport van veel verschillende gassen

• Verdelingspuzzel gezamenlijk oplossen (netbeheerders)

• Regie nodig (overheid)

• Onbenutte leidingen niet opruimen als nuttig hergebruik mogelijk is

➢ Meer en meer vergroening (biogas), methaannet blijft nodig

➢ Bij verschillende kwaliteiten methaan en waterstof: tijdelijk meer infrastructuur nodig

➢ Sterk regionaal karakter > maatwerk (netkoppeling, boosters, hergebruik leidingen)
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Spreiding van te verwijderen gasaansluitingen
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Ontwikkelpaden waterstof: meer capaciteit, nieuwe 
aansluitingen, ook in gebouwde omgeving vanaf 2030

verwijderen/aanpassen 
assets

Huidige situatie Regionaal Nationaal Europees Internationaal

LD-leidingen (km) 108.995 km 62.923 km 75.627 km 31.087 km 31.567 km

HD-leidingen (km) 11.396 km 6.629 km 8.045 km 3.392 km 3.433 km 

# Districtsstations 20.351 8.967 12.178 5.334 5.334

#Gasaansluitingen 
industrie verwijderen

2.000 2.000 2.000 3.000

#ansluitingen industrie 
overzetten naar H2

2.000 3.000 3.000 3.000

#Utiliteitsbouw 
gasaansluitingen 
verwijderen

600.000 800.000 900.000 900.000 

#Utiliteitsbouw 
overzetten naar H2

- - 100.000 300.000

#Huishoudens overzetten 
naar H2

1.414.000 5.280.000

#Afsluiters vervangen 43.000 162.000 

#Regelaars omzetten 4.000 14.000



Nieuwe warmte transport- en distributienetten zijn nodig

Regionaal Nationaal Europees Internationaal

Totaal 
capaciteit 
(GW)

4,8 2,8 0,9 2,1

Schatting 
lengte 
transportnet
(km)

500 500 250 250

Gemiddelde 
diameter 
transport

DN700 DN500 DN450 DN700

Schatting  
aantal nieuwe  
aansluitingen 
distributie

4,1 mln 2,1 mln 1,0 mln 1,0 mln
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Voor het transport van de baseload warmte naar gebouwen voorzien alle 

scenario's transportnetten in de regio's Rotterdam-Den Haag, Amsterdam, 

Groningen, Nijmegen. Daarnaast lokale aansluitingen distributie.



Naast investeren in nieuwe infra is ook efficiënte benutting 
met inzet van flexibiliteit noodzakelijk

• Er is grotere vraag naar de inzet van flexibiliteitsmiddelen voor zowel de korte als de lange termijn. De flexibiliteitsbehoefte
speelt in alle beschouwde energiedragers: aardgas/groen gas (methaan); waterstof, elektriciteit en warmte.  

Figuur: De behoefte aan seizoensflexibiliteit (links) en aan flexibel piekvermogen (rechts) integraal over elektriciteit, waterstof, methaan en warmte voor weerjaar 1987. 12



Tijdig aanpassen van energienetwerken is een randvoorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Tegelijkertijd is het geen sinecure. 

Daarom is deze verkennende studie uitgevoerd, waarin we verkennen wat de benodigde aanpassingen zijn in het energiesysteem, in 

energienetten, flexibiliteitsmiddelen, en welke systeemintegratie en koppelingen tussen sectoren nodig zijn voor een betrouwbaar, betaalbaar 

en robuust klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

De hoofdconclusies van de analyses zijn:

1. Zeer fors uitbreiden en aanpassen van energie-infrastructuren is nodig om een betrouwbare klimaatneutrale energievoorziening te 

kunnen faciliteren.

2. Omdat energievraag en aanbod op tijdschalen van uren tot en met seizoenen op elkaar moeten worden afgestemd, is er voor alle 

energiedragers een grote behoefte aan (nieuwe vormen van) flexibiliteitsmiddelen.

3. De kosten van infrastructuur en flexibiliteit en het ruimtebeslag nemen in de scenario’s sterk toe.

4. Slimme keuze van omvang en locatie van flexibiliteitsmiddelen en locatie van aanbod- en vraagontwikkeling beperkt de impact op 

elektriciteitsinfrastructuur.

5. De analyse van de ontwikkelpaden van infrastructuuruitbreidingen en -aanpassingen laat zien dat een grote versnelling noodzakelijk is ten 

opzichte van het historische tempo van uitbreidingen. De huidige doorlooptijden voor netaanpassingen leiden tot knelpunten. De 

beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel, zal moeten meewegen bij de strategische keuzes;

6. Een langetermijnperspectief en integraliteit van energiescenario’s zijn noodzakelijk om inzichten te ontwikkelen over een kosteneffectieve 

transitie naar een betrouwbaar en klimaatneutraal energiesysteem. Een langetermijnperspectief is ook van belang om noodzakelijke

maatregelen tijdig te identificeren en - parallel aan de toenemende maatschappelijke vraag ernaar - tijdig te kunnen realiseren.
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Algemene conclusies Energiesysteem van de toekomst

Tijdig aanpassen van energienetwerken is een randvoorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Tegelijkertijd is het geen sinecure. Daarom is deze 
verkennende studie uitgevoerd, waarin we verkennen wat de benodigde aanpassingen zijn in het energiesysteem, in energienetten, 
flexibiliteitsmiddelen, en welke systeemintegratie en koppelingen tussen sectoren nodig zijn voor een betrouwbaar, betaalbaar en robuust 
klimaatneutraal energiesysteem in 2050. 
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Bouwend Nederland en de netbeheerders werken op verschillende plekken samen om er voor te zorgen dat we 

met elkaar meer kunnen produceren. Bijvoorbeeld via:

• Via Mijnaansluiting.nl, alwaar wordt gewerkt aan het uniformeren van processen o.a. door digitalisering. 

• Via 'Mensen Maken de Transitie', waar o.a. BNL, TNL en NBNL samenwerken aan de thema's: 

• Meer Technici (o.a. bij 'Sneller aan de Slag') 

• Ketenprocesoptimalisatie (vanuit gedachte; hoe beter samenwerken, hoe meer je met de beschikbare technici kunt doen)

• Technologische Innovatie (ook bekeken vanuit de arbeidsbesparende kant). 

Samen (verder) aan de slag: arbeidsmarkt & scholing: 
meer en samen?



15

De ondergrond wordt drukker. Werkzaamheden vereisen 
goede afstemming én ruimte!

• Tot 2050 gaat (minstens) 1/3e van de Nederlandse straten open voor de energietransitie.

• Afhankelijk van het scenario verdwijnt 30% tot maximaal 70% van het regionaal gasnet

• Toch neemt door nieuwe infrastructuren de ondergrondse ruimteclaim toe. Vooral in het stedelijk gebied 

en in het havengebied zal dit wringen.

• Vooral in het Europese scenario gaat het wringen, daar liggen de meeste ondergrondse infrastructuren 

naast elkaar. 

• De uitbreiding van het elektriciteitsnet kan veel ruimte vragen, zowel ondergronds als bovengronds. De 

transformatorhuisjes moeten een plek krijgen in de stedelijke structuur. Met name in stedelijk gebied kan 

dit voor alle scenario’s wringen
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Mogelijkheden om samen op te trekken

1. Regie en planbaarheid: Zorgen voor vergroten van de planbaarheid door de hele keten 
heen t.a.v. de realisatie van energie-infrastructuur

2. Arbeidsmarkt: (campagne voor) aantrekken en opleiden van extra werknemers
3. Doorlooptijden en ruimte: met elkaar zorgdragen dat we zo efficiënt mogelijk kunnen 

gaan realiseren
4. Nieuw energienetten: aandringen op investeringen warmte, in landelijke en regionale 

waterstofinfrastructuur, stimulering groen gas én CO2-netten waar nodig
5. Flexibiliteit stimuleren: Ontwikkelen van prikkels die zeker stellen dat omvangrijke 

benodigde investeringen in flexibiliteitsmiddelen plaatsvinden
6. Operationele samenwerking: veiligheid en ketensamenwerking (incl. innovatie)


