Eindhoven University of Technology

MASTER
Microwarmte "kracht" of microwarmte "zwak"?
onderzoek naar het potentieel van de HRe-installatie in Nederland

van Noorden, B.C.
Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Microwarmte"kracht"
of
Microwarmte"zwak"?
Onderzoek naar het potentieel van de HRe-installatie in Nederland

Auteur:
Identiteitsnummer:
Opleiding:

Ing. B.C. van Noorden
0540056
Technische Innovatiewetenschappen
Technology and policy in Advanced Economies
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technologie Management

Begeleiders:

dr. Ir. G.P.J. Verbong (eerste begeleider, TU/e)
Faculteit Technologie Management.
dr. ir. R.P.J.M. Raven (tweede begeleider, TU/e)
Faculteit Technologie Management

Datum:

November 2008

Voorwoord

Dit rapport is het eindresultaat van onderzoek dat ik binnen Technische Universiteit
Eindhoven heb uitgevoerd naar het potentieel van de HRe-installatie. Daarbij is meteen een
einde gekomen aan mijn studententijd. Een fijne tijd waarbij ik ben begonnen met
werktuigbouwkunde op de HTS van Hogeschool Zuiyd en eindig op de opleiding Technische
Innovatiewetenschappen aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

Het afstuderen zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van een aantal personen.
Allereerst wil ik graag mijn begeleiders dhr. Verbong en dhr. Raven bed anken voor hun
bijdrage en begeleiding van mijn afstudeer onderzoek. Een zeer speciale dank gaat uit naar
mijn ouders, omdat ik anders nooit zo lang had kunnen studeren en al mijn vrienden en
vriendinnen die mij al die jaren hebben gesteund.

Eindhoven, november 2008

Bas van Noorden

3

Samenvatting
Sinds de verschijning van het vierde Nationale MilieuPlan blijkt dat de verandering voor grote
milieuproblemen moet worden gevormd
middels systeeminnovaties. Een van deze
systeeminnovaties is de omslag naar een duurzame energiehuishouding. Om dit te bereiken
zijn er meerdere paden mogelijk. Een van deze paden is het gecombineerd opwekken van
elektriciteit en warmte op huishoudelijk niveau. Dit wordt ook wei micro warmtekracht
koppeling (micro-wkk) of Hoog Rendement elektriciteitsinstallatie (HRe) genoemd. Deze
warmtevraaggestuurde installatie heeft als bijproduct elektriciteit die kan worden gebruikt op
huishoudelijk niveau. Voor de consument kan zodoende worden bespaard op inkoop van
elektriciteit. De opwekking van elektriciteit thuis komt ten goede van het milieu omdat
leidingverliezen worden vermeden.
Er bestaan verschillende soorten technologieen die kunnen worden toegepast in de HReinstallatie. De belangrijkste zijn de stirlingmotor, de gasmotor en de brandstofcel. Deze
technologieen hebben allen een andere warmtekrachtverhouding waardoor deze in
aanmerking komen voor verschillende woningen.
De inpassing van de HRe vergt nauwelijks aanpassingen aan de huishoudelijke situatie. Wei
zal vanwege de ingaande en uitgaande elektriciteitsstromen het noodzakelijk zijn dat een
"slimme" meterkast wordt geplaatst.
Naast het gebruikt van de installatie als los toestel wordt er ook onderzoek gedaan naar het
koppelen van HRe-installaties. Dit wordt ook wei Virtual Power Plant genoemd. De HReinstallaties worden opgenomen in een digitaal netwerk en kunnen zo op afstand worden in en
uitgeschakeld. Hierdoor zou beter en sneller op de elektriciteitsvraag kunnen worden
ingespeeld. In dit geval is een voorraadvat om warmte op te slaan wei noodzakelijk.
Naast de HRe-installatie zijn er ook andere technologieen die in decentrale warmte en
elektriciteit kunnen voorzien. Deze worden gezien als concurrerende technologieen die een
groot potentieel van de HRe in de weg staan. Bij warmteopwekkende technologieen kan
worden gedacht aan zonneboilercombi, warmtepomp, isolatie en externe warmtelevering.
Een elektriciteitsopwekkende concurrent is PV. Ais laatste is er een combinatie van een
zonneboiler met PV. Dit systeem wekt net als de HRe-installatie zowel warmte al elektriciteit
op. Deze laatste technologie staat nog erg in de kinderschoenen.
Doel
Omdat het succes van een innovatie niet aileen afhankelijk is van technische eigenschappen
wordt er ook gekeken naar de maatschappelijke omstandigheden. De doelstelling van dit
rapport is het verkrijgen van inzicht in het potentieel van de HRe-installatie binnen de transitie
naar een duurzame energiehuishouding door middel van de transitie theorie en strategisch
niche management.
Theoretisch kader
Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op
elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie,
cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. Voor de totstandkoming van transities is
het vereist dat innovaties op verschillende maatschappelijke domeinen samenkomen en
elkaar versterken. Transities vergen een langere tijd omdat er bestaande grenzen, barrieres,
instituties en verhoudingen moeten worden doorbroken. Nieuwe technologieen kunnen zich
zonder hulp niet staande houden in deze entourage; hiervoor dient een beschermde
omgeving te worden gecreeerd. Hier komt Strategisch Niche Management (SNM) aan te pas.
Het uitgangspunt van SNM is dat transities ontstaan op microniveau. Op deze wijze wordt
een bottom-up verandering op mesoniveau (regime) bereikt. Binnen SNM spelen drie
processen een belangrijke rol namelijk: het uiten en vormen van verwachtingen, het formeren
van een netwerk en leerprocessen. De experimenten worden aan de hand van deze
processen geanalyseerd waardoor een beeld van de stand van zaken kan worden verkregen.
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Werkwijze
Allereerst is gestart met het analyseren van uitgevoerde en niet-uitgevoerde experimenten die
te maken hebben met de HRe-instaliatie. Deze experimenten worden geanalyseerd aan de
hand van de drie processen die binnen SNM een belangrijke rol spelen. Hierbij is vooral
gebruik gemaakt van beschikbare literatuur. De hieruit verkregen ervaringen worden gebruikt
ter beoordeling van het potentieel van de HRe.
Vanuit de Transitietheorie komt het belang voor het voeren van een actor- en systeemanalyse
naar voren. De geanalyseerde experimenten gaven al enkele actoren weer. Door middel van
Iiteratuurstudies zijn de overige actoren gedefinieerd. Enkele belangrijke actoren die naar
voren kwamen zijn: energiebedrijven, fabrikanten, de overheid, netwerkbeheerders,
installateurs en consumenten. De systeemanalyse beschrijft een drietal regimes namelijk het
elektriciteitsregime, het gasregime en het verwarmingsregime. Binnen deze regimes heersen
regels die van invloed zijn op de stabiliteit van een regime en van invloed zijn op de
ontwikkeling van de HRe-instaliatie.
Resultaten
Uit de analyse is naar voren gekomen dat de beloftes en verwachtingen vooral worden
gedeeld door actoren die actief zijn in het gas- en verwarmingsregime. De introductie van de
HRe-instaliatie zal voor deze twee regimes weinig veranderingen teweeg brengen. In het
elektriciteitsregime zal een mogelijke transitie plaatsvinden van centrale opwekking naar
decentrale opwekking van elektriciteit.
Wei heersen er veel onduidelijkheden omtrent de HRe die een grote diffusie verhinderen.
Hierbij
kan
gedacht
worden
aan
onzekerheden
omtrent
aanschafprijs,
terugleververgoedingen etc. Een ander belangrijk aspect is dat de HRe-instaliatie met
stirlingmotor aileen rendabel is voor huizen met een hoog aardgasverbruik. Hierdoor is de
installatie in iets meer dan 35% een mogelijke optie als vervanger voor de HR-ketel. In dit
geval wordt er wei van uitgegaan dat woningbouwcorporaties een conservatieve actor is.
Vanwege deze onzekerheden staan de regels niet op de juiste manier op elkaar afgestemd
waardoor deze technologie niet gezien kan worden als de technologie die een transitie
teweeg kan brengen. Wei biedt de HRe-instaliatie de mogelijkheid om als tussenoplossing te
fungeren op de weg naar een duurzame energiehuishouding.
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1.

Inleiding

1.1.

Aan/eiding

Sinds de verschijning van het vierde Nationale MilieuPlan (NMP4) wordt er vanuit gegaan dat
de eventuele oplossing voor grote milieuproblemen moet worden gevonden in de vorm van
een systeeminnovatie, welke op verschillende manieren vorm kan krijgen 1. In Nederland is
een van de mogelijke systeeminnovaties de omslag naar een duurzame energiehuishouding.
Om tot een systeeminnovatie te komen worden er in eerste instantie een aantal doelstellingen
vastgelegd. Binnen Nederland is het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk
voor de doelstellingen die moeten leiden tot een duurzame energiehuishouding. Voor een
systeeminnovatie zijn meerdere paden mogelijk. EZ heeft deze paden verdeeld in een aantal
thema's. Een hiervan is het thema "nieuw gas" waar het pad "mini en micro WKK (aardgas
Jokale micro WKK) onder vale.
Warmtekrachtkoppeling is in Nederland geen onbekend begrip. Deze gecombineerde
opwekking van elektriciteit en warmte wordt al geruime tijd gebruikt binnen de industrie. Sinds
een aantal jaren wordt er ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een WKK
installatie voor huishoudelijk gebruik.
Micro WarmteKrachtKoppeling (micro-wkk), ook wei HRe-installatie (Hoog Rendement
elektriciteit installatie) genoemd, wordt gezien als een technologie die mogelijk een bijdrage
levert aan een duurzame energiehuishouding. Deze installatie produceert zowel elektrische
als thermische energie op huishoudelijk niveau. De verwachtingen zijn dat de HRe bespaart
op de energierekening van een huishouden door de uitsparing van elektriciteitsinkoop.
Uiteindelijk zou de HRe-installatie geld moeten gaan opleveren. Daarbij wordt verwacht dat
door het minder afnemen van elektriciteit de uitstoot van schadelijke stoffen wordt
gereduceerd.
Het potentieel van een nieuwe technologie is van een aantal factoren afhankelijk. Dit zijn
onder andere de technische eigenschappen van een product. Echter geldt dat duurzame
energietechnologieen vaak niet in staat zijn zich zelf te verkopen. Het succes van een nieuwe
technologie is niet aileen afhankelijk van de technische eigenschappen maar ook van
maatschappelijke omstandigheden. Om het potentieel van de HRe-installatie te onderzoeken
wordt daarom gebruik gemaakt van de transitie theorie en de strategische niche management
benadering.

1.2.

Doe/stelling

Doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het potentieel van de HReinstallaties in de energiehuishouding van de Nederlandse huishoudens door gebruik te maken
van de transitie theorie en strategisch niche management (SNM).

1.3.

Onderzoeksvragen

De daaruit volgende onderzoeksvraag luidt:
Wat is het potentieel van de HRe-installatie binnen de transitie naar een duurzame
energievoorziening?

1 "Een wereld en een wil; werken aan duurzaamheid", Nationaal Milieuplan 4, Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2001)
2 "Verdieping transitiepaden"; eindrapport 2: Verdieping; Ministerie van Economische Zaken; (concept, februari 2006)
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De deelvragen die hierbij horen zijn:
Wat zijn de beloftes, verwachtingen en leerprocessen omtrent de HRe-instaliatie?
Wie vormen het netwerk van actoren en wat zijn hun belangen?
Wat zijn de relevante regimes en op welke manier hebben deze invloed op de
ontwikkeling van de HRe-instaliatie?

1.4

Opzet van het onderzoek

Ais eerste worden een aantal projecten beschreven waarbij HRe-instaliaties worden getest.
Deze projecten worden beschreven aan de hand van de drie belangrijke processen van de
strategische niche management benadering namelijk: beloften en verwachtingen, netwerk en
leerprocessen. Ais eerste worden de beloftes en verwachtingen omtrent de HRe beschreven,
vervolgens wordt bekeken welke actoren het netwerk vormen en als laatste worden de
resultaten van de tests geanalyseerd, waaruit conclusies kunnen worden getrokken. De basis
van deze beschrijvingen zijn wetenschappelijke publicaties, internetbronnen en websites van
betrokkenen.
Vervolgens wordt er een regimeanalyse gemaakt. Hierin worden drie verschillende regimes
beschreven die van invloed zijn op de HRe-instaliatie. De betreffende regimes zijn het
elektriciteitsregime, het gasregime en het verwarmingsregime. Binnen de regimeanalyse
wordt er gekeken naar zowel de huidige stand van zaken als wei de mogelijke toekomst bij
introductie van de HRe-installatie. Om de huidige regimes te vergelijken met de mogelijke
toekomstige regimes wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
Wat is het verschil met het huidige regime?
Welke actoren spelen een belangrijke rei in het nieuwe regime?
Van welke actoren kan medewerking worden verwacht en van welke actoren kan
tegenstand worden verwacht?

Mogelijke inzichten op bovenstaande vragen worden verkregen door toepassing van de
strategische niche management benadering en de transitietheorie. Hierbij wordt gekeken naar
cognitieve, normatieve en regulatieve regels binnen de regimes en de veranderingen die hier
plaatsvinden na de komst van de HRe-installatie. Hieruit voigt een conclusie die antwoord
geeft op de tweede en derde deelvraag.

1.5

Afbakening van het onderzoek

In dit onderzoek wordt aileen de Nederlandse situatie rond de HRe-instaliatie bekeken. Dit
houdt in dat de projecten die worden geanalyseerd aileen Nederlandse actoren participeren.
Beperking tot Nederland wordt gedaan omdat een internationale analyse niet realiseerbaar is
binnen de beschikbare tijd van dit afstudeeronderzoek.
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1.6

Opbouw van het rapport

Om een beter beeld te krijgen van de werking van de HRe-instaliatie wordt als eerste het
principe van de technologie beschreven en vergeleken met de huidige situatie. Vervolgens
worden de belangrijkste varianten van de HRe-instaliatie beschreven. Hierop volgend worden
concurrerende technologieen beschreven om de HRe te positioneren binnen de verwarmingsen elektriciteitsopwekkende systemen.
In hoofdstuk vier wordt het theoretisch kader beschreven. Hierin worden de, voor dit
onderzoek, belangrijkste achtergronden van de transitie theorie en strategische niche
management benadering beschreven. De transitie theorie benadrukt het belang van
experimenten en reikt strategisch niche management aan als kader hiervoor. Aan de hand
van de SNM benadering worden een negental experimenten geanalyseerd om leerprocessen
te koppelen aan een mogelijk potentieel van de HRe-instaliatie, dit gebeurt in hoofdstuk vijf.
Aansluitend worden de samenwerkingsverbanden beschreven in hoofdstuk zes. In hoofdstuk
zeven, acht en negen worden drie regimes beschreven. Dit zijn respectievelijk het
elektriciteitsregime, het gasregime en het verwarmingsregime. Deze worden beschreven
omdat ze invloed hebben op de ontwikkeling van de HRe-instaliatie. Tenslotte volgen in
hoofdstuk 10 de conclusies en aanbevelingen omtrent de HRe-instaliatie.
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2.

Technologie

In het komende hoofdstuk wordt de technologie van de HRe-installatie beschreven en
vergeleken met de huidige situatie. Daarna wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal
verschillende varianten van de HRe-installatie namelijk: het stirling principe, de gasmotor en
de brandstofcel. Tevens wordt de Virtuele Power Plant aangehaald als mogelijke optie voor
grootschalige inpassing van de HRe.

2.1.

De HRe-installatie

De HRe-installatie, ook wei micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk), is een installatie die
zowel warmte als elektriciteit produceert. Deze technologie wordt gezien als de
energiebesparende opvolger van de huidige standaard centrale verwarmingsketels. De HRe3
installatie verzorgt dezelfde functie als de cv-ketel: het verwarmen van ruimtes en tapwater .
Het idee van gecombineerde warmte- en elektriciteitsopwekking is niet nieuw. In 1884 werd
voor het eerst, in een hotel in San Diego, gebruik gemaakt van de restwarmte die ontstaat bij
de opwekking van elektriciteit. Tijdens de twintigste eeuw werd de goedkopere kolen de
brandstof voor het opwekken van elektriciteit. De daarbij vrijkomende lucht was echter veel
meer vervuild. De fabrieken werden buiten de stad geplaatst waardoor de afstand naar de
4
stad te lang werd voor de pijpleidingen om de warmte te transporteren • Vanaf de jaren '70
van de vorige eeuw is de warmtekracht weer relevant. Dit komt mede door de introductie van
de gasturbine en de eerste oliecrisis. Sinds deze oliecrisis is er meer aandacht ontstaan voor
de energiebesparing, wat resulteerde in cogeneratie en andere duurzame
opwekmogelijkheden. De warmtekrachtkoppeling was een duurzame opwekmogelijkheid
waar de aandacht weer van toenam en op brede schaal werd toegepast. De laatste jaren is er
niet aileen aandacht voor de grote warmtekrachtcentrales maar ook voor de kleinere
varianten. Deze warmtekrachtsystemen vinden toepassing in het boerenbedrijf, utiliteitsbouw
en in de woningbouw5 . Vandaar ook de naam micro-wkk.
De HRe-installatie is een systeem dat elektriciteit produceert. De warmte die vrijkomt tijdens
dit proces wordt gebruikt om te voorzien in de warmtevraag van een huishouden. Op dit
moment zijn de HRe-installaties warmtevraaggestuurd. Dit houdt in dat warmte het
hoofdproduct is en elektriciteit een bijproduct. De reden waarom de installaties
warmtevraaggestuurd zijn, is het dumpen van warmte te voorkomen om zo meer voordeel te
halen uit de elektriciteitsproductie.
De warmtevraag van een huishouden is erg seizoensgebonden. Zomers is er minder warmte
nodig dan in de winter. Tevens is de warmtevraag, net als de elektriciteitsvraag, onderhevig
aan een niet constante vraag, welke o.a. afhankelijk is van het leefpatroon binnen een
huishouden. Warmtevraag en elektriciteitsvraag vallen niet altijd samen. Aansluiting aan het
net blijff daardoor noodzakelijk. Zowel om overproductie terug te leveren als de tekorten te
kunnen onttrekken.

2.1.1.

Rendement
De restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen wordt gebruikt om in
de warmtevraag te voorzien. Het totaal rendement is daardoor hoger dan bij gescheiden
opwekking zoals de huidige situatie. In de huidige manier wordt, bij een groot deel van de
huishoudens, warmte opgewekt met een centrale verwarmingsketel die berust op het principe
van het verbranden van aardgas. De elektriciteit wordt in Nederland centraal opgewekt door
een aantal grote centrales. De rendementen van deze centrales verschillen onderling. De
rendementsverschillen zijn o.a. afhankelijk van toepassingen van nieuwe technologieen en

3 'Wat is Micro-wkk?"; www.microwkk.nl geraadpleegd op 08-07-2008
4 "The development of industrial CHP in the Netherlands"; Siok K; Department of Science, technologie and society,

university of Utrecht; (1993).
5 "Combined Heat & Power, a brief history of CHP origins, center for Energy Efficiency & Renewable Energy.

www.ceere.org
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het bouwjaar. Het opwekken van elektriciteit heeft een rendement van 40% tot 45%6.
Daarnaast levert het transport van elektriciteit ook de nodige verliezen op. Totaal gezien gaat
7
hierdoor meer dan de helft van de oorspronkelijke energie als warmte verloren •

Prmaire

Tran$missieverlie.en

Erergie

Beschikbare energie voor eirdgebruik

S

Figuur 1 Gecentraliseerde energieproductie (Bron: www.mini-wkk.nl (2008))

De in Nederland verbruikte elektriciteit werd in 2005 voor 52% geproduceerd met aardgas,
22% uit kolen, 10% uit kernenergie, 13% uit duurzame bronnen en voor 3% uit overige
8
bronnen . Door de gezamenlijke opwekking en de vermeden transmissieverliezen verbruikt
de HRe-instaliatie minder primaire energie wat leidt tot emissie- en kostenreductie.

Micro-WKK

Gesch.eiden opwektdng

Ete)ri!t':ot1.'<~
~~'~

W'armt:o'j
fS~

Figuur 2 Brandstof besparing micro-wkk t.o. v. gescheiden opwekking (Bron www.microwkk.nl
(2008))

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de HRe-instaliatie bespaart op fossiele brandstoffen om in
dezelfde energievraag te voorzien. Het rendement van een HRe-instaliatie is het totaal van
het rendement van het opwekken van elektriciteit en de geproduceerde warmte. Afhankelijke
van de verschillende varianten van de HRe-instaliatie ligt het rendement tussen de 90% en
95%.

6 "Sustainable small-scale CHP technologies for buildings: the basis for multi-perspective decision-making" Alanne

K. Saari A; renewable and sustainable energy reviews; (2004)
7 "Voor een duurzame oplossing"; Een aardgas transitie project van Gasterra; (2006)
8 "Energie Verslag Nederland 2006"; Elektriciteits- en gasmarkt; ECN Beleidsstudies; (2006)
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2.2.

Inpassing HRe-installatie

Het plaatsen van een HRe-installatie binnen een huishouden vergt nauwelijks aanpassingen
aan de huishoudelijke situatie. De installatie kan geplaatst worden op de plek van de huidige
installatie. Een van de weinige aanpassingen is het veranderen van de meterkast naar een
slimme meterkast. De slimme meterkast meet zowel de inkomende als de uitgaande stroom
van elektriciteit en aardgas. De slimme meterkast maakt het ook mogelijk om van buitenaf de
woning los te koppelen van het elektriciteitsnet. Dit om de veiligheid en de kwaliteit te
handhaven.
De komst van een slimme meterkast maakt het ook mogelijk HRe-instaliaties van een
centraal punt in en uit te schakelen. Dit wordt ook wei Virtual Power Plant genoemd.

2.2.1. Virtual Power Plant (VPP)
Naast het gebruik van de HRe-instaliatie als los toestel wordt er ook onderzoek gedaan naar
Virtual Power Plants (zie experiment Virtual Power Plant). Bij een VPP worden meerdere
HRe-instaliaties opgenomen in een digitaal netwerk om in de elektriciteitsvraag te voorzien.
Dit concept kan o.a. gebruikt worden voor het afvlakken van de piekvraag.
Een dergelijk systeem heeft gevolgen voor de bezitter van de installatie. De installaties
worden centraal aangestuurd. De eigenaar van de woning verliest zo zijn autonomie, wat op
weerstand zou kunnen stuiten. Een andere mogelijkheid is dat de installatie beheerd wordt
door een andere actor. Hierbij kan gedacht worden aan netwerkbedrijven of
energiedistributiebedrijven. Tijdens piekuren, wanneer de elektriciteitsprijs hoog is, bestaat de
mogelijkheid om de installaties in te schakelen en zij geen dure elektriciteit hoeven in te
kopen van de APX (Amsterdam Power Exchange). Voor deze actoren is het wei van belang
dat zij eigenaar zijn van de installatie om maximale winst te creeren.
Mogelijke voordelen van de VPP zijn: toename leveringszekerheid, beperking van de centrale
9
vraag waardoor grote investeringen voor centrales kunnen uitblijven en minder transport
waardoor er minder verliezen plaats zullen vinden 10. Mogelijk nadeel dat ontstaat is dat de
HRe-instaliatie wartmevraaggestuurd is. Ais geen warmte nodig is kunnen de installaties niet
worden ingeschakeld. Gedeeltelijk kan dit worden opgevangen door de toepassing van
voorraadvaten.

2.2.2. Voorraadvat
Een voorraadvat biedt de HRe-instaliatie de mogelijkheid om meer draaiuren te maken
waardoor de efficientie toeneemt. Door een hogere efficientie kan er meer elektriciteit worden
geproduceerd waardoor de besparingen sneller oplopen. Een voorraadvat is tevens belangrijk
voor de in- en uitschakeltijden van de installatie. Door een voorraadvat kan de installatie ook
worden ingeschakeld wanneer er geen warmtevraag is. Dit is vooral belangrijk bij een virtuele
centrale.
Voorraadvaten die de 100 liter opslag overschrijden worden te groot voor bestaande
woningen. Volgens Turkstra (2006) is voor de kostenefficientie het ideaalste een 200 liter vat
met de grootte van een 100 litervat11. Vooral in oudere huizen is inpassing van een vat
minder gemakkelijk 12.

9 "Micro-warmtekracht en de virtuele centrale; Evaluatie van transities op basis van systeemopties". Elzenga H.E.,

Montfoort J.A., Ros J.P.M., Milieu en Natuur Planbureau (2006)).
10 "Decentrale Opwekking Economische gevolgen voor de elektriciteitsnetwerken van toename van decentrale
opwekking"; Bennink D, Groenhuijse L, Heida JP, de Jong H; Infonnatie- en consultatiedocument; Den Haag,
februari (2004).
11 'The Gasunie smart ditributed power systems program". Turkstra J.W. (2006) 23'· world gas conference,
Amsterdam (2006).
12 "Energie- en CO2-besparingspotentieel van micro-wkk in Nederland (2010-2030)' Update 2008. Werkgroep
Decentrale Gastoepassingen (2008)
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2.2.3. Gevolgen voor de infrastructuur
Het kleinschalig inpassen van de HRe-installatie heeft vooralsnog weinig gevolgen voor het
elektriciteitsnet. Grootschalige inpassing van HRe-installaties heeft wei gevolgen voor de
huidige infrastructuur. Bij introductie van de HRe zal de aardgasvraag stijgen. Door de daling
van het gemiddelde aardgasgebruik de laatste jaren kan het huidige aardgasnet de
vraagtoename goed aan.
Voor het elektriciteitsnet zijn echter wei aanpassingen nodig. De netten moeten worden
voorbereid op tweerichtingsverkeer wat vooral een kwestie is van netverzwaring 13, Ook
organisatorisch zullen veranderingen plaatsvinden. Volgens Elzenga, Montfoort en Ros
(2006) dient nieuwe software te worden ontworpen om de elektriciteitsvraag en -aanbod
optimaal met elkaar in evenwicht te brengen.

13 "Dikke kabels, zwaardere trafo's", Tolsma H, Technisch Weekblad 41, 11 oktober 2008, jaargang 39.
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2.3.

HRe-installatie systeemvarianten

Er zijn verschillende soorten technologieen die in aanmerking komen voor het opwekken van
warmte en elektriciteit binnen de HRe-instaliatie. De drie belangrijkste varianten worden in de
komende paragrafen behandeld. Dit zijn de Stirling motor, de gasmotor en de brandstofcel.

2.3.1.

De Stirling motor
De stirlingmotor zet warmte die afkomstig is van een externe warmtebron om in mechanisch
vermogen waarmee, door middel van een generator, elektriciteit kan worden opgewekt. De
stirlingmotor wordt gekoppeld aan een HR ketel. Het elektrisch rendement is circa 16%14. De
winning van restwarmte voor ruimteverwarming en warm tapwater wordt gedaan volgens de
bekende HR-ketel technologie. Het totaal rendement zal nauwelijks afwijken van het
rendement van een HR-ketel (100-107%).
Door deze hoge warmtekracht verhouding is dit systeem geschikt voor woningen met een
relatief hoge warmtevraag zoals vrijstaande, twee-onder-Mn kap woningen en oudere huizen
waarbij weinig isolatie is toegepast.

De stirling motor is een externe verbrandingsmotor. Door de verbranding van een brandstof
wordt een werkgas vanbuiten af verwarmd. Door de verwarming zet het werkgas uit en wordt
de zuiger naar beneden gedrukt. Vervolgens wordt het werkgas weer afgekoeld en
comprimeert waardoor de zuiger weer terug kan keren. Omdat het hier gaat om een externe
verbranding kunnen een veelvoud aan primaire brandstoffen worden gebruikt zowel in vaste,
vloeibare als gasvormige toestand.

STIRLING

nOL

3Wl(
Figuur 3 Principeschema Stirling Micro W/K systeem (Bron:Laag en Ruig (2002)

In bovenstaande figuur wordt een principeschema weergegeven van een HRe-instaliatie met
stirlingmotor. Rechts boven komt het gas het systeem binnen. Dit gas wordt bij de
stirlingmotor verbrand om elektriciteit op te wekken. De restwarmte wordt d.m.v. een
warmtewisselaar opgevangen (rechtsonder) en afgegeven aan het water (Iinksonder) dat
moet voorzien in de warmtevraag. In dit schema is ook een piekbrander te zien die bijspringt
als de installatie niet kan voldoen aan de betreffende warmtevraag.

2.3.2.

De gasmotor

Het hart van deze installatie bestaat uit een gasmotor. Deze is o.a. bekend vanwege de grote
toepassing in de automobielindustrie als benzine- en dieselmotor. Na een kleine aanpassing
kunnen deze motoren ook werken op aardgas. Belangrijke voordelen van de installatie in
combinatie met een gasmotor is dat deze in aile maten en soorten verkrijgbaar is, compact is
en eenvoudig te installeren 15.
14

"Fine-tuning HRe-ketel cruciaal voor marktintroductie", Weijer H, Nieuwsblad 'Sromen" tiende jaargang no. 89 mei

2008.
15 "micro-warmtekrachtsystemen voor de energievoorziening van Nederlandse huishoudens"; Laag P vd, Ruijg G;

ECN (2002)
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Deze verbrandingsmotor behoort tot de categorie interne verbrandingsmotoren. Hier wordt
een brandstofmengsel binnen in de cilinder verbrand.

Figuur 4 eye/us van de gasmotor (Bron www.energieteeh.info (2008))
In de eerste tact wordt het gas aangezogen door de neergaande beweging van
de cilinder.
Vervolgens wordt de aanzuigklep gesloten en wordt het mengsel gecomprimeerd
waarna het wordt ontstoken door een vonkje (tweede tact).
In de derde tact ontstaat er een expansie. De brandende gassen dijen uit en
duwen de cilinder naar beneden. Doordat de cilinder vast zit op een krukas wordt
deze op en neer gaande beweging omgezet naar een draaiende beweging.
De laatste tact, tact vier, is het einde van de verbranding. De rookgassen worden
door de cilinder afgevoerd.
De ontstane draaiende beweging wordt omgezet naar elektriciteit. De warmte wordt via
warmtewisselaars gehaald uit rookgassen, koeling van het motorblok en de oliekoeling. Lang
werd verwacht dat deze variant niet competitief zou zijn vanwege hoge onderhoudskosten,
emissie uitstoot afkomstig van de onvolledige verbranding en ~eluidsoverlast. Voor deze
problemen zijn praktisch bijna allemaal een oplossing gevonden . Totaalrendement van de
HRe-installatie varieert tussen de 90% en 95% waarvan 20% tot 25% elektrisch en de overige
70% warmte is (Ruijg (2002». Voor dit systeem is het wei van belang dat een lange
bedrijfstijd benut kan worden. De meeste efficiency wordt behaald wanneer het systeem op
vol vermogen draait. Vaak stoppen en starten levert een lager rendement en extra
onderhoudskosten op.

2.3.3. De brandstofcel
Bij een brandstofcel wordt chemische energie rechtstreeks omgezet naar elektrische energie.
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Figuur 5 Werking brandstofee/ (Bron: www.qs/.net 2008))

16 'Technologieen van micro-WKK"; Dexters A. Wegwijzer 2004 van www.cogenvlaanderen.be (2004)
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De brandstofcel bestaat uit twee elektroden, een anode en een kathode, gescheiden door
een elektrolyt. De pure waterstof wordt aan de anode kant gerntroduceerd waar het wordt
gescheiden in protonen en elektronen. Het elektrolyt geleidt enkel protonen. Door de reactie
ontstaat er een spanningsverschil tussen de anode en de kathode waardoor via een
stroomkring elektrische energie uit het proces kan worden getrokken. De warmte komt vrij in
de vorm van afgassen en kan via warmtewisselaars worden omgezet naar warm tap- en
verwarmil1gswater.
Er bestaan echter nog geen duurzame technieken om op grote schaal waterstof te
produceren. Een mogelijke oplossing hiervoor is plaatsing van een omvormer (reformer).
Hierdoor kunnen andere brandstoffen worden gebruikt als 'brandstof voor de brandstofcel.
Voorbeelden hiervan zijn aardgas, biogas, koolgas en zelfs gewone benzine. Deze omvormer
heeft ook energie nodig voor de omzetting, dit gaat ten koste van het totaal rendement (Laag
en Ruijg 2002). Om voldoende elektrische energie te creeren worden meerdere
brandstofcellen in serie geschakeld. Dit heet een brandstofcel stack. Hierdoor kan
gemakkelijk de gewenste spanning worden gecreeerd.
Rendement van de huidige brandstofcel die in ontwikkeling is voor de HRe-installatie, liggen
rond de 30% en 40% elektrisch en een totaal rendement van 85% - 90% (Laag en Ruijg
2002). Brandstofcellen hebben een bijzonder hoog efficientiepotentieel echter door een
aantal factoren kan dit (nog) niet in de praktijk worden gerealiseerd. Een groot deel van de
energie moet worden gebruikt voor de reformer en er moet met een koeling van
overmaatlucht worden gewerkt. Het totaal rendement ligt zodoende lager dan bij een
conventionele HR-ketel (Laag en Ruijg (2002). Met de HRe-installatie met brandstofcel wordt
pas op kleine schaal geexperimenteerd. Deze is nog niet op de markt en wordt verwacht op
de langere termijn.
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Conclusie
Door de gezamenlijke opwekking kan de HRe-installatie voorzien in de warmtevraag en
gedeeltelijk in de vraag naar elektriciteit. Ten opzichte van de huidige gescheiden opwekking
van warmte en elektriciteit heeft de HRe-installaties een beter rendement. Dit komt omdat de
restwarmte die ontstaat bij het opwekken van elektriciteit gebruikt wordt voor de verwarming
van ruimtes en van tapwater. Daarbij heeft de HRe-installatie het voordeel dat de elektriciteit
wordt opgewekt waar deze ook gebruikt kan worden waardoor transportverliezen zullen
dalen. Door deze rendementsverbetering zijn er minder fossiele brandstoffen nodig om in
dezelfde vraag te voorzien die reductie op schadelijke stoffen (vooral CO 2 ) oplevert.
Het voordeel van de consument ligt vooral bij de besparing van inkoop van elektriciteit die
kunnen oplopen van 300 tot 500 euro op jaarbasis (zie tabel 2).
Bij de inpassing van de HRe-installatie worden voorlopig niet veel problemen verwacht.
Binnen het huishouden is deze installatie zonder veel aanpassingen te plaatsen op de
huidige plek van de verwarmingsinstallatie. Een van de belangrijkste aanpassingen is de
plaatsing van een nieuwe "slimme" meterkast. De komst van deze meter staat los van de
introductie van de HRe-installatie en voldoet aan de eisen voor de HRe. Dit zijn het meten
van in en uitgaande elektriciteitsstromen en de mogelijkheid voor het in en uitschakelen van
de installatie op afstand.
De huidige gasinfrastructuur zal weinig hinder ondervinden van de stijging van de
aardgasvraag door de komst van de HRe omdat de laatste jaren de aardgasvraag dalend is
geweest. Bij de elektriciteitsinfrastructuur zullen meerdere aanpassingen moeten
plaatsvinden. Ook zullen structuren van actoren zoals de netwerkbeheerders en
energiedistributiebedrijven moeten worden aangepast om een balans te vinden in vraag en
aanbod van elektriciteit.
De teruglevering van elektriciteit is afhankelijk van het soort technologie binnen de HReinstallatie. In dit rapport worden drie verschillende varianten besproken namelijk de stirling
motor, de gasmotor en de brandstofcel. Deze drie varianten hebben verschillende warmtekracht verhoudingen. De Striling motor heeft een rendement van 16% elektrisch. Door deze
hoge warmte kracht verhouding is deze technologie geschikt voor woningen met een relatief
hoge warmtevraag. De gasmotor heeft een elektrisch rendement van 20 tot 25% en een
totaal rendement van 90 - 95%. Deze heeft als voornaamste nadeel dat naarmate het aantal
starts en stops toeneemt dit ten koste gaat van het rendement en de onderhoudskosten
stijgen. De brandstofcel heeft een elektrisch rendement tussen de 30 en 40% en een totaal
rendement van rond de 90%. Door deze lage warmtekrachtverhouding lijkt deze technologie
geschikt voor woningen met een lage warmtevraag zoals nieuwbouwwoningen. Met de
installatie met brandstofcel wordt pas op kleine schaal geexperimenteerd. Hierdoor is deze
technologie nog niet op de markt en wordt pas verwacht op de langere termijn.
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3.

Concurrerende technologieen

In de komende paragrafen worden een aantal technologieen besproken die als concurrent
worden gezien van de HRe-installatie. Omdat de HRe-installatie zowel een
elektriciteitopwekkende als warmteopwekkende functie heeft op huishoudelijk niveau worden
hier ook aileen technologieen besproken die in dezelfde functies voorzien. Bij de
verschillende technologieen wordt onderscheid gemaakt tussen warmteopwekkende en
elektriciteitsopwekkende technologieen.

3.1.

Warmteopwekkende technologieen

3.1.1. Zonneboilercombi
De zonneboilercombi voorziet in ruimteverwarming en de verwarming van tapwater. Hierdoor
wordt deze techniek gezien als een concurrent van de HR-ketel en dus van ook van de HReinstallatie. Andere zonnesystemen richten zich vooral op het verwarmen van tapwater en
hebben een aparte installatie nodig voor de ruimteverwarming. De capaciteit van de
zonneboilercombi is voldoende voor huishoudens met drie tot vijf personen. Ais de
zonneboilercombi niet voldoende warmte kan leveren springt een gerntegreerde cv-brander
automatisch bij.
2
Voor een gemiddeld huishouden is een oppervlakte van ongeveer 5,4 m met een
voorraadvat van ca 250 liter nodig 17. Bij de zonneboilercombi is de bijdrage aan
ruimteverwarming gering. Deze is vooral geschikt voor goed gersoleerde woningen met een
kort stookseizoen.

Figuur 6 Principe van een zonneboilercombi (Bran: SenerNovem (2008))

Doordat gebruik wordt gemaakt van zonne-energie wordt gedeeltelijk de verbranding van
fossiele brandstoffen vermeden. Gevolg hiervan is een reductie op de uitstoot van schadelijke
3
stoffen. Een zonneboilercombi bespaart gemiddeld 230 m aarqgas per ~aar (Milieucentraal
3
(2008). Ongeveer 60 m is besparing op ruimteverwarming en 170 m besparing op de
verwarming van tapwater. Volgens Milieucentraal (2008) levert de totale gasbesparing een
uitstootreductie op van bijna 400 Kg CO 2 per jaar.
De zonneboilercombi heeft een aanschafprijs die 3100 tot 3650 euro hoger ligt dan een HR107 combiketel. Door de besparing van 230 m3 aardgas, levert dit een financiele besparing
van 155 euro op per jaar. De levensduur bedraagt vijftien jaar (besparing van 2342 euro), wat
inhoudt dat de meerprijs niet kan worden terugverdiend. Dit kan mogelijk veranderen als de
energieprijzen verder oplopen en de komst van mogelijke subsidies.

3.1.2. Warmtepomp
Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die onbenutte energie uit de omgeving
omzetten in bruikbare warmte. Gedacht kan worden aan buitenlucht, grondwater of
bodemwarmte 18. In een warmtepomp worden lage temperaturen naar een hoger
temperatuursniveau gebracht. Het principe werkt hetzelfde als bij een koelkast, een
koudemiddel heeft energie nodig voor verdamping en komt energie vrij bij condensatie.
Warmtepompen kunnen zowel gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen als voor

17 "Zonneboilercombi"; www.milieucentraal.nl (2008); geraadpleegd op 10-07-2008.
18 'Warmtepompen en warmtebronnen" www.senternovem.nl (2006); geraadpleegd op 10-07-2008
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het verwarmen van tapwater. In de zomer kan een warmtepomp worden gebruikt voor
koeling.
Het rendement van een warmtepomp is sterk afhankelijk van de temperatuur die moet
worden afgegeven. Hoe hoger deze temperatuur is, hoe lager het rendement wordt. Het
beste werkt een warmtepomp in combinatie met Lage Temperatuur Verwarming (LTV) zoals
vloer en wand verwarming. Rendementen van een warmtepomp worden vermeld met een
COP (Coefficient Of Performance) waarde. Het getal geeft de verhouding weer tussen de
hoeveelheid warmte en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen.
De huidige elektrische warmtepompen hebben een COP waarde tussen de 3 en de 5. Bij een
COP waarde van 3 betekent dit dat de pomp 3 maal meer energie levert dan dat het systeem
verbruikt, het rendement is dan 300 %. Om een eerlijke vergelijking te maken met een HRketel moet de benodigde stroom of aardgas worden meegerekend. Een elektrische
warmtepomp moet minimaal een COP waarde van 2,5 hebben en een aardgas warmtepomp
een van 3-3,5 om meer aardgas te besparen dan een HR-ketel met een rendement van 100%
(SenterNovem). Warmtepompsystemen met een COP waarde van 3 tot 5 verminderen de
19
uitstoot van CO 2 met 10 tot 50 procent .
Warmtepomp
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Figuur 7 Schematische weergave warmtepomp (Bron: www.duurzame-energie.nl (2008)
Volgens Milieucentraal kost een warmtepomp al snel tussen de 5000 en 9000 euro. Deze
kosten zijn exclusief de aanlegkosten. De levensduur bedraagt tussen de 25 en 30 jaar. Met
toepassing van een LTV is een warmtepomp circa 350 euro goedkoper in exploitatie dan een
HR-ketel; wordt het systeem ook gebruikt om te koelen dan is de besparing per jaar circa 600
euro. De hoge aanlegkosten wegen niet op tegen de lage onderhouds- en energiekosten.
Verwacht wordt dat er prijsverlaging komt als gevolg van massaproductie en verhoging van
de rendementen. Net als de eerder genoemde zonneboiler betaalt deze technologie zich,
vooralsnog, niet terug.

3.1.3.

Isolatia

Isolatie is geen warmte opwekkende technologie maar kan wei gezien worden als een
concurrent van de HRe-installatie. Woningen verliezen warmte via ramen, muren, dak en de
bodem. Door het isoleren van deze oppervlaktes wordt het warmteverlies gereduceerd en
daarmee ook onnodig energieverbruik. Daarbij neemt het wooncomfort toe. Vooral in de
oudere huizen valt veel voordeel te halen.
Een slecht ge"lsoleerd huis heeft een verbruik van 2050 m3 per jaar, een goed ge"lsoleerd huis
heeft slechts 700 m3 nodig. Het verschil bedraagt bijna tweederde (1450 m3) van het totale
energieverbruik. Deze energiebesparing levert een financiele besparing op van meer dan 900
euro per jaar (milieuCentraal). Door een besparing van tweederde aan fossiele brandstoffen

19 'Verwarmen met warmtepomp", www.milieucentraal.nl (2008), geraadpleegd op 10-07-2008
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zal ook de emissiereductie met tweederde afnemen. In onderstaande tabel worden
verschillende isolerende maatregelen weergeven en de gevolgen ervan.
2
(in onderstaande tabel wordt uitgegaan van een dakoppervlak van 70m , vloeroppervlak van
2
2
2
50m , geveloppervlak van 25m en een isolatiewaarde van 1,3 m KIW, behalve de
vloerisolatie die heeft een isolatiewaarde van 2,5 m2 KlW)20.
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Tabe/1 Besparingen en terugverdientijd dmv iso/erende maatrege/en (Bron: Milieu centraa/
(2008))

Uit bovenstaande tabel blijkt dat isoleren een goede mogelijkheid is om het aardgasverbruik
binnen een huishouden te reduceren. Ook de kosten van het isoleren en de terugverdientijd
bieden perspectief. Aan isoleren kleven ook een aantal nadelen. Bij bovenstaande
besparingen is onbekend wat voor type woning het is en welk bouwjaar hier als referentie
wordt genomen. Sinds 1975 heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen omtrent
isoleren waardoor de kans groot is dat er in een aantal woningen isolatie aanwezig is en niet
aile bovenstaande maatregelen van toepassing kunnen zijn. Hierdoor kunnen besparingen
tegenvallen. Tevens moet rekening worden gehouden dat er voldoende ventilatie plaatsvindt
wat het vochtgehalte en de concentratie schadelijke stoffen binnenhuis beperkt.

20 .. Isoleren; Alles over energie en milieu in het dagelijks leven"; MilieuCentraal; www.milieucentraal.nl (2008)
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3.1.4. Externe warmtelevering
Het gebruik van externe warmtelevering is een energie efficiente manier voor het verwarmen
van ruimtes of tapwater. Deze warmtelevering wordt ook wei stadsverwarming genoemd. De
thermische
energie
is
onder
andere
afkomstig
van
elektriciteitscentrales,
afvalverbrandingsinstallaties, industrieen, biomassacentrales en warmtekrachtkoppelingen.
De restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit of bij verbranding voor andere
21
doeleinden wordt gebruikt voor het verwarmen van bedrijven, flats en bestaande woningen •
De energiebedrijven willen de warmtelevering fors uitbreiden en 30% van de totale
warmtelevering zal duurzaam c.q. C02-neutraal worden geproduceerd 22 . Dit willen ze o.a.
bereiken door efficienter te gaan produceren door de bouw van moderne en schone
elektriciteitscentrales die minder CO 2 uitstoot hebben. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan
centrales met een hager rendement en CO 2 -opvang.
Voordeel van stadsverwarming is dat er geen centrale verwarmingssystemen aanwezig zijn
die aanschafkosten, onderhoudskosten en installatiekosten met zich meebrengen. Nadeel is
dat het een collectief systeem is dat zich niet zomaar kan aanpassen aan de individuele
wensen. Daarbij is een warmtenet niet overal aanwezig of rendabel door leidingverliezen.
Voor het leggen van zo'n net zullen extra kosten moeten worden gemaakt en er moet
voldoende warmteproducerende industrie in de buurt aanwezig am netverliezen te
voorkomen.
Onduidelijkheid bestaat over de gevolgen op het gebied van energiekosten en de reductie
van schadelijke stoffen.

Website SenterNovem; www.sentemovem.nl (2008)
"Energiebedrijven willen C02-uitstoot verlagen met 33 miljoen ton. Federatie van Energiebedrijven in Nederland";
Energienet; (2007)
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3.2.

Elektriciteitsopwekkende technologieen

3.2.1.

PV

Doormiddel van een fotovoltarsche reactie kan licht worden omgezet naar elektriciteit. In een
zonnecel, waarin zich onder andere twee lagen silicium bevinden, vindt deze omzetting
plaats. Het zonlicht valt op de silicium zodat de atomen, waaruit deze stof bestaat, door
middel van lichtenergie vrij kunnen gaan bewegen. Zo ontstaat er een elektrische spanning
tussen de twee lagen silicium die vergelijkbaar is met een plus- en minpool van een batterij.
Via een omvormer wordt deze opgewekte spanning omgezet naar bruikbare wisselstroom
van 230V.
load

Sourc,,: RESLAB

Figuur 8 Opbouw van een zonnepaneel (Bron: Solar http://www.maproyaltycom/solar.html
(2006))

Zonnepanelen zullen nooit volledig kunnen voorzien in de elektriciteitsvraag, daarvoor is de
zonlichtopbrengst te gering, de benodigde hoeveelheid panelen zijn vooralsnog te kostbaar
en vragen een te ~root oppervlakte. Er kan ongeveer gerekend worden op een prijs van 5
2
euro per Wattpiek 3. I=en systeem met een Wattpiek vermogen van 500 (ongeveer 4 m
panelen) kost ongeveer 2500 euro. In Nederland levert een dergelijk systeem ~emiddeld 375
2
kWh op; dit is ruim 10% van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin .
Zonnepanelen gaan minimaal 25 jaar mee. Ondanks deze lange levensduur is het niet
mogelijk om de aanschaf van het systeem ter~g te verdienen. In 2007 kostte elektriciteit,
opgewekt met een zonnesysteem, ongeveer 55 eurocent per kWh terwijI elektriciteit
opgewekt via conventionele methode ongeveer 22 eurocent kostte.
Elektriciteit die wordt opgewekt op tijden dat er in het huishoudelijk gebruik geen vraag naar
is, wordt teruggeleverd aan het centrale elektriciteitsnet. De eerste 3000 kWh die wordt
teruggeleverd worden verrekend met de afgenomen elektriciteit (Herberg PV). Deze regeling
staat los van de SDE (Subsidie Duurzame Energie) Bij meer teruglevering kunnen
energiebedrijven kosten in rekening brengen voor het transport. De vergoeding wordt
hierdoor lager.
In de huidige vorm is PV niet rendabel, er zit echter wei toekomstmuziek in. Door nieuwe
technologieen zullen de aanschafprijzen mogelijk dalen maar of zonnesystemen ooit rendabel
worden is nog onduidelijk.
23 "Kosten & Subsidie"; Herberg PV, http://www.herbergpv.nl/kosten.htm ; prijspijl voo~aar 2008, geraadpleegd op
06-08-2008.
24 "Zonnepanelen", Milieu centraal, www.milieucentraal.nl (2008), geraadpleegd op 10-07-2008
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3.2.2. PVT
Ais laatste wordt er gekeken naar PVT-systemen. PVT kan gezien worden als een directe
concurrent van de HRe-instaliatie. Dit komt omdat het systeem, net als de HRe, zowel
elektriciteit als warmte opwekt. Eerder genoemde installaties produceren slechts een van
beide.
PVT staat voor Photo Voltaic Thermal. Met behulp van de zon kan er op twee manieren
energie worden gewonnen. Elektriciteit wordt opgewekt door middel van fotovolta'ise,
thermische energie wordt opgewekt door middel van zonnecollectoren. Het PVT-principe
probeert dit te combineren.
~';I!lterlJt

afdak glasplaat

l

EeKtriciteit uit .

i~d8tie . /

"" z:mnBcElll8n

!edingen

Figuur 9 Opbouw van een afgedekte PVT module (bran: Renewable Energy Services (2008))

Bij de thermische opwekking wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende
overdragende media namelijk lucht en water. Lucht wordt voornamelijk gebruikt voor het
verwarmen van gebouwen door direct gebruik te maken van de warme lucht. Water wordt
gebruikt voor het verwarmen van tapwater en verwarmingswater.
Omdat het een technologie betreft waarbij recent pogingen worden gewaagd om een markt te
creeren zijn specifieke eigenschappen hiervan nog niet bekend.
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3.3.

Conclusie

Op PVT na, welke nog erg in de kinderschoenen staat, zijn eerder genoemde technologieen
op zichzelf geen directe concurrent van de HRe-instaliatie. De HRe-instaliatie wekt zowel
elektrische als thermische energie op, andere technologieen slechts een van beide. Om een
directe concurrerende technologie van de HRe-instaliatie te worden zullen bepaalde
technologieen gecombineerd moeten worden. Hiervoor is meer plek nodig die ook aanwezig
moet zijn. Dit werkt in het voordeel van de HRe-instaliatie.
Uit onderstaande tabel blijkt dat, net als de HRe, de meeste technologieen nog niet rendabel
zijn zonder subsidies en aangepaste regelgevingen. Uitzondering hierop is het isoleren. Bij
isoleren moet wei rekening worden gehouden dat dit al in veel huishoudens aanwezig is. De
genoemde voordelen zullen minder groot zijn als aileen de isolatie wordt aangepast naar een
hogere isolatie waarde. De investeringskosten blijven hetzelfde echter de besparing is minder
hoog.
Een ander verschil is dat een aantal van deze technologieen bouwtechnisch niet overal in te
passen zijn. De mogelijkheid voor het na-isoleren of het aanleggen van een warmtepomp bij
bestaande woningen is niet altijd aanwezig. Deze soorten technologieen zijn aileen
concurrerend bij nieuwbouwwoningen. In andere gevallen zijn meerdere aanpassingen nodig
voordat installatie kan plaatsvinden. De HRe heeft weinig tot geen aanpassingen nodig
binnen een huishouden om geplaatst te worden.
Het verschil met de HRe-instaliatie is dat eerder genoemde technologieen uiteindelijk wei
duurzaam kunnen worden genoemd. In de situatie zoals die nu is gebruikt de HRe-instaliatie
t.o.v. de overige technologieen als enige een fossiele brandstof voor het opwekken van
warmte en elektriciteit. De overige technologieen maken gebruik van bestaande thermische
stromen zoals bv. aardwarmte of zonnewarmte welke oneindig zijn.
Meerkosten

Technologie

Toepassing

HRe-installatie

warmte
en
elektriciteit
4000

Opbrengst
per jaar
300 - 500

Zonneboilercombi warmte

5600 - 6100

Warmtepomp

warmte

5000 - 9000* 350 - 600

Isolatie

besparen
warmte

zie tabel1

zie tabel1

Externe
warmtelevering

warmte

kosten
onbekend

opbrengst
onbekend

PV
PVT
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Opmerking
levensduur van 15 jaar
levensduur van 15 jaar waardoor de besparing
minder is dan de meerkosten
levensduur van 25-30 jaar waardoor de
meerkosten kunnen worden terugverdiend
energie besparende maatregelen besparen
voldoende om rendabel te zijn
niet overal warmtenet aanwezig, collectief
systeem houdt in dat niet kan worden voldaan
aan individuele wensen

0,55
per -0,33
per
elektriciteit
kWh
vooralsnog niet rendabel, wei toekomstmuziek
kWh
warmte
en
elektriciteit
technologie is pas recent
onbekend
onbekend
Tabel2 Overzicht concurrerende technologieen

De kolom " Meerkosten" in deze tabel zijn de extra kosten t.o.v. de prijs van een HR-ketel. In
deze tabel is uitgegaan van een gemiddelde prijs van een HR-ketel van 2500 euro. Over de
prijs van de HRe-instaliatie bestaat nog onduidelijkheid. In verschillende bronnen wordt
gesproken over een prijs van rond de 6000 euro. Volgens ECN (Feenstra (2008» ligt deze
prijs tussen de 10.000 en 15.000 euro. Bij de laatste prijzen is ook de HRe-instaliatie
financieel niet rendabel.
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Ook wordt er geen rekening gehouden met de aanlegkosten. De aanlegkosten kunnen f1ink
varieren. Bij de HRe-instaliatie vallen de kosten mee, bij de warmtepomp is het mogelijk dat
er boringen in de grond moeten plaatsvinden waardoor de kosten f1ink kunnen oplopen.
Bepaalde technologieen kunnen ook complementair worden aan de HRe-instaliatie. Een
combinatie van de HRe-instaliatie met zonnepanelen is hier een voorbeeld van. In de zonnige
zomermaanden is de vraag naar warmte zeer gering waardoor er minder elektriciteit
geproduceerd wordt. Dit tekort kan worden opgevangen door de zonnepanelen. In de winter,
wanneer de warmtevraag hoog is, produceert de HRe-instaliatie voldoende elektriciteit. De
lente en de herfst zijn de jaargetijden die het meest wisselvallig zijn. Dit geldt dan ook voor
bovenstaande combinatie. In deze periodes is de kans op warmere bewolkte dagen of koude
zonnige dagen groter. In het eerste geval zal er te weinig warmtevraag zijn waardoor de HRe
onvoldoende elektriciteit kan produceren. Door de bewolking kunnen ook de zonnepanelen dit
niet compenseren. Het tegenovergestelde gebeurt in het tweede geval. Beide installaties
zullen elektriciteit produceren waardoor er een overschot ontstaat die kan worden
teruggeleverd aan het centrale nee 5 .
Op wijkniveau behoort een combinatie van HRe-instaliatie met elektrische warmtepomp ook
tot de mogelijkheden. Ais de warmtevraag hoog is, zal de HRe meer elektriciteit produceren.
Woningen met een elektrische warmtepomp kunnen gebruik maken van deze opgewekte
elektriciteit omdat de warmtevraag op dat moment gelijk is. am dit te realiseren zijn wei
meerdere aanpassingen nodig.
Door deze onzekerheden zal een aansluiting aan het net noodzakelijk blijven. Geheel
zelfvoorzienend zijn, behoord voorlopig niet tot de mogelijkheden.

"Implementation of Distributed Generation in the Dutch LV netwer1<; towards a self-supporting residential area",
Eindhoven university of technology; Merel Mes (2008)
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4.

Theoretisch Kader

4.1.

Inleiding

In het theoretisch kader wordt de theoretische achtergrond beschreven van de transitietheorie
en van de strategische niche management benadering (SNM). De transitie theorie zal
gebruikt worden om in beeld te brengen welke aspecten van invloed zijn voor de ontwikkeling
va de HRe-instaliatie. De SNM theorie zal daaropvolgend behandeld worden om inzicht te
krijgen in het verloop van de ontwikkeling van de HRe-instaliatie.

4.2.

Transitietheorie

De Nederlandse maatschappij kent een aantal complexe problemen die al decennia lang
spelen en waar geen pasklare oplossing voor mogelijk is. Deze problemen zijn hardnekkig
omdat ze diep geworteld zitten in de maatschappelijke structuren en instituties en zijn zo
26
complex dat een eenvoudige oplossing niet mogelijk iS . Verschillende sectoren ondervinden
hiervan hinder: de landbouw, energievoorziening, milieu, ruimtegebruik etc. Voor al deze
problemen geldt dat er te lang is doorgewerkt met het zoeken van oplossingen binnen de
gevestigde instituties met verouderde regels die geen rekening houden met de
maatschappelijke veranderingen. Om toch tot een oplossing te komen voor deze complexe
problemen wordt er gebruik gemaakt van de transitietheorie. Tevens is het belangrijk dat er
een goed lang termijnbeleid ontwikkeld wordt om de problemen op het gebied van de
energiehuishoudin9 voor een lange en duurzame termijn op te lossen.
2
Volgens Rotmans (Rotmans e.a.(2000) uit Rotmans (2003» is een transitie:
"een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende
en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebeid van economie, cultuur, technologie,
instituties en natuur&milieu".
Transities zjjn maatschappelijke veranderingen die een langere tijd vergen. Een transitie duurt
minimaal een generatie (25-50 jaar). Dit komt vooral omdat er bestaande grenzen, barrieres,
instituties en verhoudingen moeten woorden doorbroken.
In onderstaande figuur worden transities metaforisch weergegeven als een complex stelsel
van maatschappelijke radertjes die op elkaar inwerken. Elk radertje heeft zijn eigen dynamiek
van relatief snel werkende economische radertjes tot relatief trage culturele radertjes tot zeer
trage ecologische raderen. Eens in de zoveel tijd werken deze raderen zodanig samen dat ze
elkaar versterken waardoor er een spiraalwerking ontstaat. Voor de totstandkoming van deze
spiraalwerking is het vereist dat innovaties op verschillende maatschappelijke gebieden
samenkomen en elkaar versterken.

26

"Transitiemanagement en duurzame ontwikkeling; Co-evolutionaire stu ring in het licht van complexiteit"; Rotmans
J Loorbach 0, Brugge R. v.d.; 2005
t
2 ''Transitiemanagement, sleutel voor een duurzame samenleving"; Rotmans J; (2003)
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Figuur 10 Transities als elkaar versterkende maatschappelijke raderen (Bron: Rotmans
(2003)).

Het is van belang dat transities plaatsvinden op het systeemniveau. Dit is het niveau waarop
individuen, bedrijven en organisaties zich hebben georganiseerd. Innovaties die hier
plaatsvinden zijn organisatieoverstijgende vernieuwingen waarbij verbanden tussen
betrokken bedrijven, organisaties en individuen ingrijpend worden veranderd. Volgens
Rotmans (2003) gaat het niet om zogenaamde 'harde' innovaties (techniek, apparaten), maar
om de zogenaamde 'zachte' innovaties (regels, organisatievormen).

4.2.1. Dimensies
Het fundament van het transitie concept wordt volgens Rotmans (2003) gevormd door drie
pijlers namelijk: tijd, schaal en aard van de verandering. Deze worden beschouwd aan de
hand van een drietal transitie concepten multi-fase, multi-schaal en lemniscaat. Aileen het
multi-schaal concept wordt beschreven omdat deze een bijdrage levert voor de verduidelijking
van de strategische niche management benadering.

4.2.2. Multi-level concept
Volgens Geels en Kemp (2000)28 zijn transities het resultaat van vernieuwingen op
verschillende schaalniveaus. Volgens Rotmans (2003) zijn maatschappelijke omwentelingen
altijd het resultaat van ontwikkelingen en gebeurtenissen op zowel grote schaal (verandering
van het klimaat) als op kleine schaal (niche ontwikkelingen). Door Geels en Kemp (2000)
worden een drietal schaal niveaus onderscheiden; namelijk het macroniveau (landschap), het
mesoniveau (regimes) en het microniveau (niches).

28 Geels, F.W. en Kemp, R. (2000). Transities vanuit een sociotechnisch perspectief. Rapport voor het ministerie van
VROM, Universiteit Twente en MERIT, Universiteit Maastricht.
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Figuur 11 De drie niveaus van het multi-level perpectief (bran: Geels en Kemp (2000))

Macroniveau
Op het macroniveau spelen landschapsveranderingen een rol. Gedacht kan worden aan
veranderingen op het gebied van politiek, cultuur, wereldbeelden en paradigma's. Op dit
niveau vormen trends en ontwikkelingen een onderstroom en verlopen relatief traag. Het
landschapsniveau heeft invloed op het meso- en het microniveau maar verandert zelf traag
en is nauwelijks be"invloedbaar.
Geels en Kemp maken daarbij onderscheid tussen materiele en niet materiele aspecten van
het landschap. Bij materiele aspecten kan gedacht worden aan bestaande infrastructuur van
aardgas en elektriciteit. Niet materiele aspecten zijn bijvoorbeeld cultuur, levensstijl en
samenlevingsvormen.
Bij de duurzame energiehuishouding is de dreiging van verandering van het klimaat een
macro-verschijnsel. Verondersteld wordt dat de klimaatverandering o.a. te maken heeft met
de uitstoot van grote hoeveelheden CO 2 , Reductie op deze emissie kan gezien worden als
een druk van bovenaf. Een ander macro-verschijnsel die druk kan zetten op de
energiehuishouding is de hoge prijs van brandstof. Hierdoor is men sneller geneigd om
veranderingen plaats te laten vinden om deze te kunnen ontlopen.
Mesoniveau
Het mesoniveau wordt ook wei gezien als het regime. Volgens Rip and Kemp (1998) is een
regime 29 :
"The rule-set or grammer embedded in a complex of engineering practices, production
process technologies, product characteristics, skills and producers, ways of handling relevant
artifacts and persons, ways of defining problems. All of them embedded in institutions and
infrastructures".

Het regime bestaat uit gegroeide gebruiken, patronen, verhoudingen en verwachtingen op
een bepaald gebied. De zogenaamde 'regels van het spel'. Deze regels zorgen voor stabiliteit
binnen het regime. Geels (2004)30 maakt onderscheid in verschillende soorten regels
namelijk: regulerende regels (formele regels, wetten), normatieve regels (waarde en normen,
gedragsregels) en cognitieve regels (prioriteiten, geloof). Op dit niveau is veeI weerstand
tegen vernieuwing, omdat bestaande organisaties, instituties en netwerken de bestaande
regels, werkwijzen en belangen in stand willen houden. Per definitie is er op dit niveau veel
weerstand tegen verandering en vernieuwing (Rotmans (2003».
29 "Technological change, in: Rayner, Human choice and climate change". Rip, A., Kemp, R. (1998), , Vol. 2, p.
327-399, Batelle Press, Columbus.
30 "From sectoral systems of innovation to socio-technical systems, insights about dynamics and change from
sociology and institutional theory",Geels F.W., Research Policy 33 897-920 (2004).
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Microniveau
Om radicale veranderingen te kunnen ontwikkelen worden op microniveau niches gecreeerd.
Niches zijn bewust gecreeerde en beschermde ruimtes om te experimenteren met nieuwe
technologieen, nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van cultuur en bestuur. Onder
bescherming kunnen subsidies en wettelijke verplichtingen worden verstaan. Deze
bescherming is nodig omdat nieuwe technologieen in veel gevallen niet kunnen concurreren
met bestaande technologieen en/of tegenwerking ondervinden van bestaande regimes.
Volgens Raven (2005) kunnen deze niches worden gebruikt om de technische haalbaarheid
van een technologie te bestuderen. Daarbij kunnen benodigde sociale netwerken worden
31
opgebouwd •

4.2.3. Niche-regime Interactie
Volgens Raven (2005) wordt er te weinig aandacht besteed aan de interactie tussen niche en
regime, terwijl uit het multi-level perspectief blijkt dat de onderlinge interacties van belang zijn.
De interactie tussen deze niveaus is o.a. afhankelijk van de stabiliteit van het regime (Raven
(2005». Er bestaat onduidelijkheid over wat stabiliteit werkelijk inhoudt. Geels (2004) maakt
onderscheid tussen regels & instituties, het sociotechnisch systeem en sociale groepen. De
afstemming op elkaar regels is bepalend voor de mate van stabiliteit binnen het regime. Hoe
beter de afstemming, hoe stabieler het regime is.
De stabiliteit van een regime is dynamisch. Deze stabiliteit is o.a. afhankelijk van de
veranderingen in beleid en regelgeving, ontstaan van nieuwe standaarden of gebruikers
voorkeuren. Echter een bestaand regime wil zo min mogelijk veranderen. Dit omdat alles
afgesteld is op het huidige regime en bij verandering veel kosten gepaard gaan. Hierdoor zijn
de meeste veranderingen incrementeel van aard en verlopen langzaam. Onderstaande figuur
laat zien hoe de regels elkaar in stand houden. ledere dimensie heeft invloed op de stabiliteit
en is niet instaat om apart verandering in het regime aan te brengen.
(.,
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31 "Strategic Niche Management for Biomass, A comparative study on the experimental introduction of bioenergy
technologies in the Netherlands and Denmark". Raven R; (2005)
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Uit de transitie theorie komt naar voren dat radicale veranderingen zich kunnen ontwikkelen
op microniveau. Experimenten op nicheniveau worden gebruikt om de technische
haarbaarheid van een technologie te bestuderen. Niches zijn van groot belang voor de aanzet
van een mogelijke transitie. Om deze ontwikkeling op niche niveau te bestuderen wordt er
gebruik gemaakt van Strategisch Niche Management.
De stabiliteit binnen niches is gering. Dit komt mede door de beschermende maatregelen die
worden toegepast.
Door een analyse te maken van een bestaand regime kan worden onderzocht wat de
stabiliteit is van het betreffende regime. Hoe beter de regels op elkaar zijn aangesloten, hoe
stabieler het regime is. Veranderingen binnen zo'n regime zijn moeilijker toepasbaar.
Instabiele regimes daarentegen staan meer open voor verandering. De kans van slagen voor
een nieuwe technologie neemt hierdoor ook toe.

35

4.3.

Strategisch Niche Management (SNM)

Nieuwe duurzame technologieen zijn in het beginsel niet technologisch volledig ontwikkeld en
niet kostendekkend. Door het uitvoeren van experimenten in een beschermde omgeving kan
er onderzocht worden hoe een nieuwe innovatie zich verhoud tot bestaande technologieen.
De strategische niche management benadering staat hierbij centraal omdat dit een methode
is om te activiteiten rondom een nieuwe technologie te analyseren. Deze Methode wordt
gebruikt als onderdeel van de totale analyse omtrent het potentieel van de HRe-installatie
binnen de energiehuishouding.
32
Volgens Schot e.a. (1995) heeft SNM als doel .
"Het onder (dee/s) gecontro/eerde omstandigheden de techniek te koppe/en aan de markt
(gebruikers eisen en -behoeften) en maatschappe/ijke en po/itieke eisen. Zu/ke koppe/ingen
zijn van groat be/ang omdat techniekproducenten, gebruikers en andere betrokkenen zo de
ge/egenheid krijgen meer te /eren over de betreffende techniek en over de
toepassingscondities. Uit de innovatie/iteratuur is bekend dat /eerprocessen tussen
gebruikers en producenten een kritische succesfactor zijn".

De SNM benadering creeert niches voor nieuwe technieken als een belangrijke fase tussen
R&D en markt diffusie. Zulke experimenten leiden tot interactie tussen gebruikers,
beleidsbepalers en belangengroepen enerzijds en techniekontwikkelaars anderzijds. Hoogma
(2000) maakt onderscheid in vier soorten experimenten 33 :
1.

2.
3.
4.

Exploratieve experimenten, dienen vooral om onderzoekers te helpen bij het
definieren van problemen, verkennen van de mogelijke veranderingen die de
gevolgen zijn van de innovatie en leren hoe toekomstige experimenten moeten
worden opgezet.
pilot experimenten, worden gebruikt om publiek en industrieel bewustzijn te creeren.
demonstratie experimenten, dienen om potentiele gebruikers de voordelen van een
bepaalde innovatie te laten zien.
replicatie- I verspreidingsexperimenten, dienen om methoden, technieken of
modellen te verspreiden door te repliceren.

Uit bovenstaande definitie komt naar voren dat het leren van experimenten in een
maatschappelijke context van groot belang is. Tevens wordt de belangrijkheid van het
creeren, ontwikkelen en op een gecontroleerde manier afbreken van de bescherming rondom
een niche aangegeven. Er zijn verschillende manieren om een beschermde omgeving te
creeren rond een nieuwe innovatie. Vooral de overheid beschikt over een aantal
beschermende instrumenten zoals subsidies, fiscale maatregelen, ontheffingen en
vergunningen.
Volgens Schot e.a (1996)34 zijn drie processen erg belangrijk bij het analyseren van
experimenten in een maatschappelijke context en nicheontwikkeling namelijk:
het uiten en vormen van verwachtingen
het formeren van een netwerk
leerprocessen

J. Slob A,
Hoogma R; rapport t.b.v. het interdepartementaal onderzoeksprogramma duurzame technologie ontwikkeling;
universiteit Twente, vakgroep filosofie van wetenschap en techniek; (1995)
33 "Exploiting technological niches"; Hoogma R; Thesis, Twente University, Enschede (2000)
32 "De implementaite van duurzame technologie als een Strategisch Niche Management probleem"; Schot

34 "De invoering van duurzame technologie: strategisch niche management als beleidsinstrument",

Schot, J.W.,

Slob, A. & Hoogma, R., DTO (1996)
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4.3.1. Het uiten en vormen van verwachtingen
De verwachtingen van actoren in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een technologie
spelen een belangrijke rol. Deze beloften en verwachtingen zijn belangrijk voor andere
actoren om te beslissen om wei of niet te investeren in de nieuwe technologie. De
verwachtir1gen van actoren kunnen in de loop van de tijd veranderen, dit is mede afhankelijk
van de resultaten van de experimenten. Volgens Weber e.a. (1999)35 worden de
verwachtingen versterkt als deze worden gedeeld door meerdere actoren. Hoe sterker de
verwachtingen zijn, hoe groter de betrokkenheid is. Verwachtingen kunnen echter ook een
innovatie belemeren.
Hoogma (2000) maakt onderscheid tussen 3 belangrijke eigenschappen van verwachtingen
die door experimenten be"invloed kunnen worden: robuustheid, kwaliteit en specifiteit.
Robuustheid is de hoeveelheid en variatie van de actoren. Hoe meer actoren uit verschillende
richtingen deelnemen aan de experimenten, hoe groter de bijdrage aan de stabilisatie van de
verwachtingen. Kwaliteit van de verwachtingen neemt toe naarmate de resultaten van de
experimenten voldoen aan de verwachtingen. Verwachtingen worden specifieker naarmate
duidelijk wordt welke stappen er moeten worden genomen voor de verdere ontwikkeling van
de nieuwe technologie (Raven (2005».

4.3.2. Het formeren van een netwerk
Bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie is er ook een nieuw netwerk van actoren
nodig. Nieuwe actoren kunnen verfrissend zijn, wat erg belangrijk kan zijn voor het ontstaan
van nieuwe ideeen voor de nieuwe technologie. Bestaande actoren zijn belangrijk omdat zij al
deeI uitmaken van een netwerk, die als bron kan fungeren. Ook actoren die tegen de nieuwe
technologie zijn, kunnen belangrijk zijn voor de technologie. Hierbij kan gedacht worden aan
maatschappelijke organisaties en gevestigde organisaties in een bestaand regime. Volgens
Raven (2005) zijn beginnende netwerken klein, er doen slechts een aantal actoren mee.
Naarmate het netwerk zich uitbreidt zullen er meerdere hulpmiddelen toegankelijk worden.
Hierdoor neemt het netwerk weer toe en wordt het steeds stabieler. Hoogma (2000)
onderscheidt twee netwerkkarakteristieken. De netwerksamenstelling en de groepering van
de activiteiten van actoren. De netwerksamenstelling is belangrijk voor de betrokkenheid van
actoren die al gevestigd zitten in een regime en nieuwe actoren. Wat vooral belangrijk hierbij
is, is dat de consument hier ook deel van uitmaakt. Bij de groepering van de activiteiten van
actoren is het vooral belangrijk dat de verwachtingen en de strategieen op een Iijn liggen.

4.3.3.

Leerprocessen
De essentie voor het opzetten van experimenten in de maatschappij zijn de leerprocessen. Bij
het introduceren van een nieuwe technologie ontstaan er een aantal barrieres. Het is
belangrijk om hier van te leren en uit te zoeken hoe ze kunnen worden overwonnen. Volgens
Kemp e.a. dienen de volgende aspecten te worden meegenomen:

technische aspecten en ontwerp specificaties. Welke aanpassingen moeten er
worden toegepast?
Overheidsbeleid. Welke veranderingen zijn nodig in de institutionele structuur en
wetgeving om het gebruik van de nieuwe technologie te laten toenemen.
Culturele en psychische betekenis. Welke betekenis kan het product krijgen. bv.
een milieuvriendelijk of veilig product.
De marktvraag. Voor wie worden de producten geproduceerd en wat zijn hun
behoeftes en eisen. Hoe kan het product economisch rendabel worden gemaakt.
Het productienetwerk. Wie moet het nieuwe product produceren en op de markt
brengen.

35 "Experimenting for sustainable transport innovations: a workbook for strategic niche management"; Weber, M.,
Hoogma, R., Lane, B. & Schot, J., Twente University, Enschede (1999).
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Infrastructuur en onderhoudsnetwerk. Welke aanvullende technologieen, speciale
vaardigheden (bv. onderhoud) en infrastructuren zijn er nodig, wie is
verantwoordelijk voor de bijproducten.
SociaIe en omgevingseffecten. Welke effecten heeft de nieuwe technologie op de
leefomgeving en op de maatschappij.
Bij het ontstaan van een nieuwe technologie is niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden en
weerstanden daadwerkelijk zijn. Gebruikers leren over de behoefte waarin de technologie in
zal voorzien. Producenten daarentegen leren weer van gebruikers om aan hun behoeften
tegemoet te komen. Hoogma (2002) heeft een relatie gevonden tussen de kwaliteit van leren
(eerste orde en tweede orde) en de actoren die betrokken zijn bij het experiment (Raven
2005) zie tabel.
First-model" leaming (mostly
technicaJ)

Second-order learning

CalT)ing network

Leaming
Nenvork dominated by traditional
actors

Exit or option ,>t.~ys in
technological niche

Broad network involving users and
outsiders

Option becomes element in
eXlstmg regime or maIXt't mcht'
develops

Option stays in teclmologjcal
ruche. or becomes element in
existing regime
Option becomt's market ruche
fllldior becomes element in a new
regune

Tabel3 Relations between learning process, the carrying network and outcomes of niche
development (Hoogma e. a., 2002:195)

Deze drie centrale processen zijn sterk aan elkaar verbonden. Verandering in het ene proces
heeft gevolgen voor de andere processen. Mochten resultaten tegenvallen dan heeft dit
gevolgen voor de verwachtingen en beloften waarbij het nodig kan zijn om het netwerk
omtrent een technologie aan te passen.
Naast interne processen die invloed hebben op de beloften en verwachtingen zijn er ook
externe processen die hier invloed op hebben. Voor de ontwikkeling van een technologie is
het van belang dat ook deze externe processen worden waargenomen en worden
bijgestuurd.

38

4.4.

Globaal en lokaal niveau

Bij de drie centrale processen kan onderscheid gemaakt worden tussen lokaal en globaal
36
niveau . Lokale actoren zijn de actoren die direct betrokken zijn bij de projecten. Deze
actoren hebben specifieke kennis omtrent het project. Globale actoren hebben meer afstand
t.o.v. het project. Zij faciliteren de projecten door o.a. beschikbaar stellen van financiele
middelen. De globale actoren beschikken over algemene, technische kennis.
Activiteiten op globaal niveau dienen de lokale activiteiten te ondersteunen. Aan de andere
kant kan de opgedane kennis bij lokale actoren worden gebruikt voor de vorming van het
beleid op globaal niveau, zie onderstaand figuur.
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Figuur 13 ontwikkeling van technologietraject (Bron: Geels en Raven (2006))

In dit gehele proces worden de globale niche regels en verwachtingen, die eerst diffuus,
breed en onstabiel zijn gaandeweg beter beschreven, gespecificeerd en stabiel. Op elkaar
volgende projecten op lokaal niveau kunnen een technologisch traject doen ontstaan op
globaal niveau.
In het vervolg van dit onderzoek worden als eerste een aantal experimenten beschreven aan
de hand van strategisch niche management. Hieruit komt naar voren wat de beloftes en
verwachtingen zijn omtrent de HRe-instaliatie. Tevens wordt duidelijk wie de drijven de
krachten zijn achter deze ontwikkeling. Vervolgens wordt aan de hand van Geels een regime
analyse uitgevoerd van drie bestaande regimes; het elektriciteitsregime, het gasregime en het
warmteregime. Ais laatste wordt er gekeken naar de interactie tussen de niche en het regime.
Hieruit komt naar voren wat de mogelijke kansen zijn voor een nieuwe technologie binnen
een bepaald regime.

36 "Non-linearity in Niche-development trajectories: Ups en Downs in Dutch Biogas Development (1973·2003)",

Geels F. Raven R. Technology analysis & strategic management (2006)
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5.

Experimenten HRe-installatie

In de volgende paragrafen worden verschillende projecten beschreven die hebben of gaan
experimenteren met de HRe-instaliatie. Deze projecten zijn allen afkomstig uit Nederland.
Het voorgaande hoofdstuk geeft het belang aan van verwachtingen, leerprocessen en
netwerkformatie binnen strategisch niche management en niche experimenten. De processen
die volgens SNM te grondslag liggen voor de formeren van een niche zijn:
1.
2.

3.

het koppelen van verwachtingen
aansluitende leerprocessen
technologische aspecten en antwerp specificaties
overheidsbeleid
culturele en psychologische waarden van een technologie
marktfactoren
productienetwerk
infrastructuur en onderhoudsnetwerk
sociale en omgevingseffecten van een nieuwe technologie
formeren van een netwerk

De experimenten worden aan de hand van deze processen geanalyseerd. De beschrijving
van de projecten hebben allemaal dezelfde opbouw. Ais eerste komt er een algemene
beschrijving van het experiment. Hierna worden de betrokken actoren genoemd en hun rol
met belangen binnen het experiment. Vervolgens worden de verwachtingen van de
betreffende actoren beschreven. Dit wordt opgevolgd door een beschrijving van mogelijke
leerprocessen die zijn opgedaan tijdens het experiment. Leerprocessen zijn belangrijk voor
de verdere ontwikkeling en het mogelijke potentieel van de HRe-instaliatie. Helaas is het niet
mogelijk am van ieder experiment voldoende informatie te werven am leerprocessen te
kunnen ondervinden. Dit komt deels omdat een aantal experimenten niet zijn begonnen en
deeIs omdat het verkrijgen van informatie moeilijk is.
De projecten die worden beschreven zijn:
Project Bilgaard
Project Meerstad
Enatec Microcogeneration system field trials
UKR-project 'Uitrol micro-WKK'
HRe Microgen-1
HRe Remeha prjecten
Private Home
Virtual Power Plant

40

5.1.

Project Bilgaard

In opdracht van Woningbouw Corporatieholding Friesland en Essent zijn in april 2007, in de
Friese gemeente Bilgaard, een twintigtal woningen voorzien van een HRe-instaliatie. Het is
een driejaar durend project waarbij gebruik wordt gemaakt van prototypes van het merk
37
Whispergen • Het verbruik van de HRe-instaliaties worden een jaar lang gemeten door
Essent en de Noordelijke Hogeschool 38 • De HRe-instaliaties die worden gebruikt zijn
afkomstig van Whispergen.

5.1.1.

Actoren

Actoren die deelnemen aan dit project zijn energieleverancier Essent, Woningbouw
Corporatieholding Friesland, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, huurders en de
Noordelijke Hogeschool.

,~aard
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Figuur 14 Overzicht actoren project Bilgaard

Door deeI te nemen aan dit project wil Essent testen wat de gevolgen zijn voor het
elektriciteitsnetwerk als meerdere micro-WKK's tegelijk worden aangesloten. Zo richt Essent
zich actief op de markt van de HRe-instaliaties omdat, volgens het bedrijf, dit past in het
innovatiebeleid van de onderneming. Het bedrijf concentreert zich op drie gebieden: de
opwekking van energie, distributie & transport en eindgebruik 39 . De micro-wkk heeft
toepassing op aile drie de gebieden. Essent is ook een samenwerkingsverband met
Universiteit Twente aangegaan. Op de universiteit wordt, in opdracht van Essent, onderzoek
gedaan naar de gevolgen van grootschalige invoering van HRe-instaliaties en andere vormen
van decentrale elektriciteitsproductie. Ook is Essent in gesprek met de overheid over fiscale
regelingen die de teruglevering van elektriciteit interessanter maken voor particulieren.
Woonbedrijf Leeuwarden is intensief op zoek naar vernieuwde verwarmingssystemen die
kunnen worden toegepast in bestaande bouw en nieuwbouw. Zij vervullen hiermee een
voortrekkersrol binnen de woningcorporaties40 .
Provincie Friesland en Gemeente Leeuwarden subsidieren het project. Deze overheden
kunnen zo een bijdrage leveren aan het reduceren van COz-uitstoot en uitvoering van het
klimaatsbeleid. Tevens kan er zo reclame gemaakt worden voor hun provincie en gemeente.
De Noordelijke Hogeschool houdt zich bezig met metingen omtrent de geplaatste HReinstallaties.

37 "Essent paatst eerste micro-wkk in Nederlandse huishoudens",
http://www.essentendexfixeerorijs.nllindex.aso?id=54&nieuwsid=315 Energeia (2007) laatst geraadpleegd op 11-082008
38 Gemeente Leeuwarden; http://www.platformschonevoertuiqen.nl/documents/nieuwsbrief%20maart%202007.pdf
laatst geraadpleegd op 13-03-2008
39 "Essent zet in op innovatie"; htto://www.essent.nl/contentloveressentlstandpunten/essent zet in 00 innovatie.jsp
!roatst geraadpleegd op 02-04-2008
bij
Friese
woningcorporatie";
People
Planet
Profit;
"Essent
plaatst
eerste
HRe-ketel
http://www.peopleplanetorofit.be/artikel.php?IK=1020 laatst geraadpleegd op 13-03-2008
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5.1.2. Verwachtingen
Essent garandeert de deelnemende huishoudens dat ze gedurende de proefperiode minimaal
100 euro besparen op hun energieverbruik (Essent). Verder verwacht Essent dat met de HRe
uiteindelijk geld kan worden verdiend. 70% tot 80% is voor eigen gebruik en de rest kan
41
worden teruggeleverd aan het centrale elektriciteitsnet . Het andere voordeel wat Essent
aanhaalt is dat er per huishouden ongeveer 1000 Kg CO 2-reductie kan plaatsvinden. Tevens
verwacht Essent dat na deze 20 installaties het aantal de komende jaren zal toenemen tot
enkele duizenden stuks. Over tien a vijftien jaar beschikt, volgens Essent, driekwart van de
1
bevolking over een HRe-installatie .

5.1.3. Leerproces
Het project in Leeuwarden is een experiment waarbij HRe-installaties worden gebruikt om
inzicht te krijgen in de gedragingen van het centrale elektriciteitsnet als meerdere decentrale
elektriciteitsopwekkers tegelijk worden aangesloten.
Woonbedrijf Leeuwarden wil middels deze pilot onderzoeken of huurders ook te motiveren
zijn om bewuster met energie om te gaan en enthousiaster te worden ten opzichte van
42
nieuwe technologieen op het gebied van energiebesparingen .
Tot op heden zijn geen resultaten bekend van bovenstaande leerprocessen.

5.1.4. Analyse
Het experiment wordt door Essent vooral gebruikt om inzicht te krijgen naar de gedragingen
van het centrale elektriciteitsnet als meerdere decentrale elektriciteitsopwekkers tegelijk
worden aangesloten. Oit kan mede worden aangenomen omdat Essent samen met de
Noordse Hogeschool en Universiteit Twente hier onderzoek naar doet. Oit is opvallend omdat
Essent een energiedistributiebedrijf is en geen netbeheerder.
Uit de gevonden informatie komt niet naar voren dat het experiment kijkt naar de financiele en
milieuvoordelen die mogelijk ontstaan door toepassing van de HRe-installatie. Wei wordt er
door Essent gegarandeerd dat de huishoudens minimaal 100 euro besparen op de jaarlijkse
energiekosten. Oit lijkt niet veel omdat de meerprijs van de HRe-installatie vele malen meer is
dan de bespaarde 100 euro. In de gebruikte artikelen wordt niet gesproken over een
mogelijke meerprijs t.o.v. de HR-ketel maar in het algemeen wordt getracht om niet meer dan
1500 euro duurder te zijn. Bij een besparing van 100 euro per jaar heeft de HRe een
terugverdientijd van 15 jaar. Oit is even lang als de geschatte levensduur waardoor het
verdienen van geld niet meer mogelijk is. Het streven is om een terugverdientijd van 5 jaar te
realiseren. am dit te bereiken zullen de besparingen per jaar wei moeten toenemen.
Essent verwacht ook binnen 10 tot 15 jaar dat in ongeveer driekwart (75%) van de
huishoudens een HRe-installatie aanwezig is. Oit is een grote verwachting als er gekeken
wordt naar de ontwikkeling van de HR-ketel. Sinds het ontstaan van de HR-ketel in jaren '80
is het aantal in 24 jaar (2004) gestegen tot 52%43. Nu wordt verwacht dat in een kortere
periode het aantal met de he1ft extra toeneemt. Oit is zeer veel omdat er ook andere
technologieen zich aan het ontwikkelen zijn die concurreren met de HRe-installatie.

41 "HRe-ketel", Essent,

http://www.essent.nllcontentloveressentlactueel/energie is overallinnovatie/hre ketel/index.jsp laatst geraadpleegd
of 11-08-2008
4 Essent: Essent plaatst eerste microWKK's bij woningcorporatie Woonbedrijf Leeuwarden
www.essent.nl/essentlcorporate/actueel/persberichten/eerstemicrowkksessentgeplaatst.htmllaatst
~eraadpleegd op 27-02-2008.
3 "Nederlanders gebruiken meer energiezuinige apparaten" CBS 2005; http://www.cbs.nl/nl-NUmenu/themas/vriietijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-181 O-wm .htm
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5.2.

Project Meerstad

Meerstad is een grootschalig woningbouw- en gebiedsontwikkelingsproject bij de stad
Groningen (10.000 woningen, 135 ha bedrijventerrein, 600 ha nieuwe natuur en 600 ha nieuw
water). Vanwege de schaal, de diversiteit, de ligging op een aardwarmtebron, de Siochter
Gasbel en de planhorizon van 20 jaar biedt dit project unieke kansen om te experimenteren
met duurzame technologieen die aansluiten bij de energietransitie maatregelen. Bij deze
experimenten wordt gedacht aan de grootschalige toepassing van Micro-WK (meer dan 2000
woningen), het gebruik van aard- en omgevingswarmte, koude en overige energieopties. Met
de bouw van de woningen wordt gestart in het voorjaar van 2009 zodat de eerste woningen
kunnen worden opgeleverd in 2010 44 . Het eind van het project wordt verwacht in 2020.
In dit project wordt er geexperimenteerd met installaties die voorzien zijn van een
stirlingmotor of met een brandstofcel. Volgens Ecofys zal de acceptatie van de gasmotor
beduidend minder zijn omdat de gasmotor relatief veel geluid maakt en het
onderhoudsinterval hoger is. Vanuit dit oogpunt zal deze haalbaarheidsstudie zich aileen
richten op de andere varianten (Ecofys (2005)).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende fases van het project. De HReinstallatie met het stirling principe wordt als eerste gebruikt en vervolgens wordt de focus
gelegd op de HRe-instaliatie van de brandstofcel. Onduidelijk is met welk merk wordt
geexperimenteerd.
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Tabel4 Doorfooptijd per fase micro wk (Bron: Energietransitie Meerstad Micro wk en overige
opties (2005))

Energieconvenant Groningen en Energy Valley, een samenwerkingsverband van
verschillende actoren zien hier unieke kansen voor grootschalige toepassing van micro-wkk's.
In dit project wordt er naar drie mogelijke toepassingen onderzoek verricht namelijk: de micro
centrale, macro centrale en de koppeling met warmtepompen. Bij de micro centrale worden er
op het moment dat er teveel is aan elektriciteit, apparaten gestart die elektriciteit verbruiken
zoals wasmachine of vaatwasser. In dit geval wordt de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt en
wordt het meeste voordeel behaald. Bij de macro centrale worden meerdere installaties
gekoppeld en tijdens piekuren geactiveerd. De elektriciteit die wordt opgewekt wordt
teruggeleverd aan het net. Deze elektriciteit heeft een relatief hoge financiele waarde en
kunnen pieken worden opgevangen. Een boilervat lijkt in het laatste geval noodzakelijk omdat
anders warmte moet worden gedumpt.
Naast een optimalisatie op woningniveau d.m.v. een virtuele micro centrale is ook een
optimalisatie op wijkniveau denkbaar. De door een HRe-instaliatie opgewekte elektriciteit van
de ene wijk te gebruiken in een andere wijk door bijvoorbeeld het aandrijven van
warmtepompen. De elektriciteit is duurzamer opgewekt en de warmtepomp zet deze
45
elektriciteit om in zeer milieuvriendelijke thermische energie . Een elektrische warmtepomp
wordt als complementair gezien omdat kan worden aangenomen dat de warmtevraag per
huishouden, binnen een bepaald geografisch gebied, ongeveer het zelfde zal zijn. Opgemerkt
dient te worden dat de koppeling tussen HRe-instaliatie en warmtepompen economisch
aileen interessant is indien er een prijsverschil is tussen de inkoopprijs en de
terugleververgoeding voor elektriciteit.
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Meerstad; planning; http://www.meerstad.eu/planning/2008-2010/13-03-2008

45 Energietransitie meerstad, micro wk en overige opties; haalbaarheidsstudie van Ecofys uitgevoerd onder de

regeling Ondersteuning Transitie Coalities in opdracht van Projectgroep OTC Energieconvenant Groningen; april
2005
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De enige informatie die gevonden is van dit project is het document" Energietransitie
Meerstad, micro wk en overige opties". Dit is een haalbaarheidsstudie die door Ecofys is
uitgevoerd. Resultaten van dit project zijn onbekend.

5.2.1. Actoren
De volgende actoren zijn betrokken bij het project. Projectbureau Meerstad, Energy Valley en
Energieconvenant Groningen-partners bestaande uit provincie Groningen, gemeente
Groningen, NUON en Gasunie. De woningbouwcorporatie en de huiseigenaren zijn in dit
geval geen actoren omdat het hier gaat om nieuwbouwwoningen.
Het gebruikte document is een haalbaarheidsstudie van Ecofys die valt onder de regeling:
Ondersteuning Transitie Coalities. Deze haalbaarheidsstudie wordt via SenterNovem
gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

··················································1
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Figuur 15 Overzicht actoren project Meerstad

Projectbureau Meerstad kan zich, door deel te nemen aan dit project, onderscheiden van de
andere projectbureaus en proberen zo hun marktaandeel te vergroten in bijvoorbeeld
gemeenten die eisen stellen op het gebied van fossiele brandstof en COz reductie (Ecofys
(2005». Provincie en gemeente Gronin~en zijn actief in het kader van COz-uitstoot reductie
en de uitvoering van het klimaatbeleid 4 . Gasunie en NUON hebben er baat bij als er meer
aardgas wordt gebruikt. Bij NUON zal hierdoor de elektriciteitsvraag afnemen. Daarentegen
zullen meer toepassingen van gasverbruikende systemen het aardgasgebruik doen
toenemen en wordt de aardgasomzet verhoogd. Energy Valley heeft als doel de economie en
de werkgelegenheid te verbeteren in het noorden van het land door middel van het stimuleren
van energieactiviteiten 47 . De ambitie van Energy Valley is om Noord Nederland te laten
doorgroeien tot een internationaal toonaangevende energieregio (Energy Valley).

46 Energieconvenant Groningen; http://www.energieconvenantgroningen.nl/?organisatie&doel; Laatst geraadpleegd
~f 12-03-2008.

Energy Valley; www.enegwalley.nl; Laatst geraadpleegd op 12-03-2008.
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5.2.2. Verwachtir,gen
Projectbureau Meerstad verwacht dat hun marktaandeel mogelijk kan worden vergroot
doordat ze zich kunnen onderscheiden ten opzichte van andere projectbureaus omdat zij,
door deel te nemen aan dit project, hun ervaring kunnen opbouwen met de mogelijke
milieuvriendelijke aspecten van de HRe-installatie. Het projectbureau verwacht ook dat als
daadwerkelijk blijkt dat de terugverdientijd van de HRe binnen vijf jaar kan worden
gerealiseerd dit ten gunste komt van de verkoopbaarheid van de woningen (Ecofys (2005).
In de haalbaarheidsanalyse van Ecofys wordt er met twee soorten woningen rekening
gehouden namelijk met tussenwoningen en villa's. Binnen deze woningen worden met drie
soorten HRe-installaties berekeningen uitgevoerd.
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Figuur 16 Geschatte jaarlijkse kostenbesparingen voor drie micro wk-technologieen (bron:
energietransitie Meerstad micro wk en overige opties (2005))

Volgens de analyse bevindt zich het jaarlijkse kostenvoordeel tussen de 25 euro
(tuintussenwoning met stirling) en 320 euro (villa met brandstofcel). Deze waardes moeten
gezien worden als indicaties. Exacte waarden hangen, volgens Ecofys, onder andere af van
bewonersgedrag, regelstrategie en prijsontwikkeling van gas en elektriciteit.
Verder blijkt uit de analyse dat door de komst van de HRe-installatie een reductie van de CO 2
zal plaatsvinden. Deze reductie zou komen te liggen tussen de 500 Kg (tussenwoning met
stirling) tot ruim 3500 Kg CO 2 (villa met brandstofcel). Door deze reductie ontstaat een
milieuontlasting waardoor de EPC van een woning dalen met circa 0,1 bij gebruik van een
striling motor en met 0,2 bij gebruik van een brandstofcel (Ecofys (2005).
Verder verwacht de analyse van Ecofys dat de voorsprong die de noordelijke regio heeft op
het gebied van gastechnologie kan worden behouden of zelfs kan worden uitgebreid. Ten
aanzien van de stirling technologie kan deze voorsprong worden opgedaan in de periode
tussen 2005 en 2010, voor de brandstofcelligt deze periode 5 jaar later (Ecofys (2005».

5.2.3. Leerproces
In 2005 - 2006 is gestart met een eerste pilot project. Het project is primair bedoeld om
ervaring op te doen die de grootschalige introductie zullen vergemakkelijken. Omdat de
eerste woningen pas in 2010 worden opgeleverd, dient deze pilot elders binnen de provincie
Groningen plaats te vinden. Onbekend is waar dat deze pilot dan wei plaats zal vinden.
Belangrijk aandachtspunt van dit experiment is de uiteindelijke terugleververgoeding voor de
geproduceerde elektriciteit.
Binnen het project Meerstad is het tevens mogelijk dat er een pilot project wordt gestart met
de virtuele micro centrale om de ontwikkeling op gang te brengen of te versnellen.
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Aspecten die van belang zijn bij het experiment van de macro virtuele centrale zijn de
aansturing van de installatie en de wijze van verrekening. Dit kan bijvoorbeeld geschieden op
basis van geleverde elektriciteit of op basis van beschikbaarheid tijdens pieken.
Zoals al eerder is opgemerkt zijn er geen resultaten van dit experiment bekend waardoor
mogelijke leermomenten uitblijven.

5.2.4. Analyse
Ais eerste kan worden opgemerkt dat er maar weinig informatie is te vinden over een project
met een omvang van deze grootte. Het enige dat bekend is, is een haalbaarheidsstudie van
Ecofys over een experiment dat later van start gaat omdat de verwachting is dat de eerste
huizen kunnen worden opgeleverd in 2010.
Volgens de haalbaarheidsstudie van Ecofys is de besparing van een HRe met stirlingmotor
zo gering dat de meerkosten niet kunnen worden terugverdiend. De jaarlijkse besparingen
met een brandstofcel vallen hoger uit maar onbekend is of deze technologie wei rendabel kan
worden. De kosten van de brandstofcel zijn nog onbekend. En uit praktijkonderzoek, die
volgens de planning pas start in 2010, moet blijken of deze besparingen realiseerbaar zijn.
In de analyse wordt de mogelijkheid van een koppeling tussen de HRe-installatie met
warmtepompen beschreven. Dit is aileen interessant voor de huishoudens met een HReinstallatie. Deze huishoudens zouden zo hun extra opgewekte stroom kunnen doorverkopen
aan een gelijkwaardige prijs als de inkoop van elektriciteit. Voor de huishoudens met een
elektrische warmtepomp zal de enige motivatie om deze elektriciteit te kopen het feit zijn dat
de elektriciteit efficienter is opgewekt dat beter is voor het milieu. Financieel zullen deze
huishoudens er niet veel beter van worden. Vervolgens komt de haalbaarheidstudie met twee
mogelijke oplossingen namelijk het aanleggen van een tweede lokaal elektriciteitsnet en een
dubbele meetinrichting. Het aanleggen van een tweede lokaal elektriciteitsnet houdt in dat de
HRe-installaties hun overschot aan elektriciteit afgeven aan dit net en de woningen met een
elektrische warmtepomp hun elektriciteit hiervan onttrekken. Tevens zou dit tweede net ook
aangesloten zijn aan het conventionele net voor het geval er een overschot of een tekort aan
elektriciteit is. Bij de dubbele meetinrichting krijgen aile woningen met een HRe en een
warmtepomp een tweede meter gernstalleerd. Deze meet hoeveel elektriciteit aan het
standaard elektriciteitsnet wordt geleverd of onttrokken. Een speciaal opgezet bedrijf zorgt
voor de verrekening van de elektriciteitskosten tussen de afnemers en leveranciers zonder
aftrek van de gemaakte transportkosten (Ecofys (2005».
In beide oplossingen wordt niet gesproken over mogelijke extra kosten voor bv de aanleg van
een tweede elektriciteitsnet, extra elektriciteitsmeter of bedrijf. Deze kosten zullen op de een
of andere manier toch moeten worden gedekt en waarschijnlijk gaat dit ten koste van de
consument. Onduidelijk zijn de mogelijke financiele voordelen die kunnen worden gemaakt bij
bovenstaande oplossingen.
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5.3.

Enatec micro cogeneration system field trials

In het najaar van 2002 is Enatec gestart met een project met Enatec micro-cogeneratie
systemen. Dit is een combinatie van een conventionele condenseerboiler en een stirling
generator. Het systeem zorgt ervoor dat 10% van de gebruikte energie wordt omgezet in
elektrische energie. De resterende energie wordt gebruikt om thermische energie mee op te
wekken. Volgens ECN levert dit een totaal rendement op van 107%48.
Het project zal2 jaar duren en bestaat uit 10 micro-wkk systemen. Van deze systemen zijn er
6 geplaatst op verschillende plaatsen in Nederland, 3 binnen ATAG en ECN laboratoriums en
1 wordt bewaard als reserve. Overige details staan in onderstaande tabel.
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Tabel 5 Details of 'field' locations across the Netherlands (Bron: Intermediate results of the
ENATEC micro cogeneration system field fdals (2004))

De groep woningen is een representatieve steekproef van de grotere woningen van de
woningmarkt in het noorden van Europa. Tijdens het experiment wordt gebruik gemaakt van
drie vrijstaande huizen, een half vrijstaand huis en twee rijtjeshuizen. Vervolgens wordt er
onderscheid gemaakt tussen de isolatie van de huizen, het aantal bewoners en verschillende
soorten verwarmingsmogelijkheden die aanwezig zijn in de huizen.

5.3.1.

Actoren

De actoren die deelgenomen hebben aan het project zijn Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) Eneco en ATAG Verwarming Nederland SV. Zij werken samen onder de
naam ENATEC.

~~---ll::neco

Veldtest
Enatec

II:: natec 1

I

1ATAG Verwatming BV.

'-----I

ECN

J

Figuur 17 Overzicht actoren veldtest Enatec

Het Energie Centrum Nederland (ECN) is een onafhankelijke, marktgerichte organisatie voor
49
onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en kennistransfer op energiegebied . ECN streett,
binnen de gebouwde omgeving, naar comfortabel, gezond en duurzaam werken en leven in
de gebouwde omgeving met minimale energie- en milieubelasting. Om dit mogelijk te maken
worden hoogwaardige kennis en technologieen ontwikkeld voor een duurzame
energiehuishouding. Uitgangspunt van ECN is om deze eeuw het netto verbruik van energie
te neutraliseren 5o .

48

"Intermediate results of the enatec micro cogeneration system field trials"; ECN-c1ean Fossil Fuels Stirling
I:chnology; v.d. Woude e.a. 2004
ECN, www.ecn.nl , laatst geraadpleegd op 13-08-2008
50 "Missie van ECN Energie in de gebouwde omgeving"; www.ecn.nl/egon/missie/ ; laatst geraadpleegd op 19-032008
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ATAG Verwarming Nederland BV is fabrikant en leverancier van hoogwaardige CV51
toestellen • ATAG heeft de ambitie om de vernieuwer te zijn in techniek, prestaties en
design. Dit doen ze door innovatieve specialist te blijven in de 'core business' van ATAG:
"hoog rendementstechniek". Door deel te nemen aan ENATEC probeert ATAG een
5
voorsprong te creeren ten opzichte van concurrerende ketelfabrikanten .
Eneco is een energieleveringbedrijf die streeft naar een betaalbare, beschikbare en schone
energievoorziening voor nu en in de toekomst waarbij duurzaamheid het sleutelwoord is. Om
dit te bereiken worden micro-WKK's, zonneboilersystemen, zonnepanelen en warmtepompen
53
tot de mogelijkheden gerekend . Wat niet onbelangrijk is voor Eneco is dat door de komst
van de HRe-instaliatie de hoeveelheid gas voor kleingebruikers toe zal nemen. Gasverkoop
aan kleinverbruikers levert meer op dan aan grootverbruikers.
ENATEC micro-cogen b.v. is opgricht in 1997 door de firma's ENeco, ATag en ECn. Enatec
houdt zich bezig met het ontwikkelen van stirlingmotoren ten behoeve van de micro-wkk.
54
Deze motoren onderscheiden zich omdat ze duurzaam, onderhoudsvrij en betrouwbaar zijn .

5.3.2.

Verwachtingen

55

Volgens ECN heeft de micro-wkk een aantal voordelen. Ten eerste verwacht ECN dat er
3
natuurlijk aardgas wordt bespaard, dit zou kunnen oplopen tot 350 m per jaar in een
gemiddelde woning. Volgens ECN is het zo dat als de helft van de woningen in Nederland
3
wordt voorzien van een micro-wkk de besparing kan oplopen tot ongeveer een miljard m
aardgas per jaar. Het directe gevolg hiervan is de reductie op uitstoot van CO 2 • ECN
verwacht dat er tussen de 500 en de 1000 Kg CO 2 wordt bespaard per woning per jaar. Ais
laatste is er een financieel voordeel voor de consument. Naar verwachting van ECN zou dit
een besparing per woning per jaar opleveren van 350 euro. Met dit geld moet eerst de
meerkosten t.o.v. de HR-ketel worden terugbetaald. Dit zou binnen 3 tot 7 jaar te realiseren
56
zijn bij een verwachte levensduur van 15 jaar voor de micro-wkk . Van bovenstaande
waardes is niet bekend met welke referentiewaardes wordt vergeleken.
Volgens Eneco is de HRe-ketel de opvolger van de HR-ketel. De HRe verbruikt minder
energie dan een HR-ketel dus minder belastend voor het milieu 57 . Over de hoeveelheid
besparingen wordt niets vermeld.
Enetac verwacht met de komst van de micro-wkk een besparing van 390 m3 per jaar bij een
gemiddeld huishouden. Hieruit voigt een CO 2 reductie van 700 Kg. Deze berekening is
gebaseerd op de vergelijking met het opwekken van warmte thuis en het opwekken van
3
elektriciteit in een centrale. Volgens Enatec is in een huishouden per jaar 2.730 m aan
aardgas nodig om een gemiddeld huishouden te voorzien van warmte, middels een
condenserende ketel en 2.265 kWh aan elektriciteit opgewekt met een gasgestookte
elektriciteitscentrale. Door de condenserende ketel te vervangen door een micro-wkk met
Enatec technologie zou de totaal benodigde hoeveelheid gas worden teruggebracht naar
3
2.340 m , wat neer zou komen op een besparing van 14% (Enatec). Bij vervanging van een
niet condenserende ketel kan dit zelfs oplopen tot een besparing van 25% (Enatec). In beide
gevallen levert dit ook een CO 2 reductie op van respectievelijk 14 en 25 procent.
Van ATAG zijn geen verwachtingen m.b.t. de micro-wkk bekend.

51 ATAG Verwarming Nederland B.V. www.ataqverwarming.nllaatst geraadpleegd op 13-08-2008

52 ATAG bedrijfspresentatie, missie; www.ataqverwarming.nl/default.aspx?cp=contentcode=over%20ataq&5438 19-

03-2008
53 Eneco, www.corporatenl.eneco.nl , laatst geraadpleegd op 13-08-2008

54 http://www.enatec.com/enetec.html; 19-03-2008
55 De verwachtingen die worden besproken gaan niet specifiek over dit experiment, deze zijn onbekend vandaar dat
de algemene verwachtingen van de actoren worden besproken.
56 ECN, Micro-wkk; www.ecn.nl/egon/r-d-programmalmicro-wkkl: laatst geraadpleegd op 19-03-2008.
57 HRe-ketel, Eneco, http://prive.eneco.nllproducten_en_tarieven/producten/micro-wkk_nieuwsbrief.asp , laatst
geraadpleegd op 14-08-2008
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5.3.3. Leerproces
Tijdens het eerste jaar van de veldtest zijn er verschillende kleine problemen aan het
oppervlak gekomen. De meeste werden snel opgespoord en opgelost. Aan het eind van het
eerste seizoen waren 3 problemen overgebleven die speciale aandacht nodig hadden
namelijk: ontbreken van ionisatie van de vlam, watertrillingen en het geluidsniveau. Een
gebrek aan ionisatie van de vlam wordt door het systeem gezien als een storing waardoor het
systeem zich automatisch uitschakelt. Tijdens de testen waren de pinnen, die moesten
zorgen voor de ionisatie, aan stevige slijtage onderhevig. Gevolg hiervan is dat het systeem
zich zeit uitschakelt (v.d. Wouden (2004) . Een mogelijkheid om dit probleem te voorkomen is
door het materiaal van de pinnen te veranderen en ze te voorzien van een andere vorm.
Hierdoor werd het probleem aanzienlijk minder maar verdween niet helemaal.
De watertrillingen veroorzaken een vervelend geluid in het huis. Deze trillingen worden
veroorzaakt door de vibraties van de motor (v.d. Wouden (2004». Een mogelijke oplossing
voor de reductie van deze trillingen is het aanbrengen van extra dempers in het systeem.
Deze dempers zijn intussen standaard aan het systeem toegevoegd. Het reduceren van het
geluid van de motor blijkt moeilijk ondanks dat de trillengen met succes werden ge"isoleerd.
Door het systeem verder te isoleren kan het geluid, in het laboratorium, worden teruggebracht
naar 50 dB. De systemen die staan opgesteld in de huizen hebben deze isolatie echter nog
niet en maken een geluid van 54 dB (v.d. Wouden (2004)
Een zeer belangrijk leermoment is dat onder echte omstandigheden de elektrische energie en
de efficientie van het systeem minder is dan de systemen uit de laboratoria. Dit verschil
ontstaat doordat de systemen in de laboratoria continu draaien en de systemen in het
experiment onderhevig zijn aan het aantal starts en stops die dagelijks plaatsvinden. Tijdens
het experiment gebeurde dit gemiddeld 13 maal per dag.
5.3.4. Analyse
De testen hebben aangetoond dat de Enatec micro generator een betrouwbare stirling motor
is die probleemloos kan tunctioneren in een micro-wkk waarbij 1 kW aan elektrische energie
gevraagd wordt. Uit het experiment is naar voren gekomen dat elektrisch rendement, ook wei
stirling efficientie, toeneemt naarmate de installatie meer uren kan draaien. Uit de tabel voigt
dat de installatie uit het laboratorium een hogere elektriciteitsproductie heeft dan de
installaties in een werkelijke omgeving zoals de overige installaties.
Het aantal starts en stops van de HRe in de huishoudens was gemiddeld 13 keer per dag.
Volgens Enatec is een mogelijke oplossing om het aantal starts en stops te reduceren
mogelijk door een aangepaste werkmodus van de installatie in combinatie met een lagere
continue brander. Het systeem kan zo meer uren maken waardoor het elektrisch rendement
kan toenemen.
Resultaten van de test worden weergegeven in onderstaande tabel.
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B
semi
detached detached
3
6
good
good
yes
yes
yes

C

0

E

F

detached
4
moderate
yes
yes

terraced
5
moderate
yes

detached
2
none
yes

terraced
5
moderate
yes

817
1087
551
570
6,4

623
1027
357
513
5,4

350
507
241
526
6,2

yes
465
857
399
540
5,5

263
368
185
580
7,3

A

house
persons
insulation
radiators
floor heating
convectors
time on grid [h]
total operation time [h]
electricity production [kWh]
max el. Power [W]
stirling efficiency [%]

147
432
190
516
6,2

lab 1

1699
1750
1275
758
9,5

Tabel 6 Resultaten van de test van micro-wkk op verschillende locaties (v.d. Wouden (2004)).

Uit bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat de installatie in het laboratorium de
beste resultaten heeft behaald. Oit komt door de ideale omstandigheden waarin het systeem
zich waarschijnlijk bevindt. Het systeem kan meer uren draaien omdat er waarschijnlijk geen
rekening wordt gehouden met de warmtevraag maar gebruikt wordt om te testen. Onder
werkelijke omstandigheden zijn de prestaties van de micro-wkk beduidend minder.
Tevens blijkt dat de matig tot slecht gersoleerde woningen een lager elektrisch rendement
hebben. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door deze matige tot slechte isolatie de
warmtestroom naar buiten groter is dan bij de overige woningen. Om toch een constante
temperatuur te creeren moet de installatie vaker maar korter aanslaan. Hierdoor nemen het
aantal starts en stops toe. Oit gaat, zoals eerder beschreven, ten koste van het rendement.
Bij dit project moet meegenomen worden dat de huizen, waar de micro-wkk's zijn gestald,
behoren tot de grotere huizen van de huizenmarkt in het noorden van Europa. Kleinere
huizen hebben minder inhoud om te verwarmen waardoor de vraag naar warmte zal afnemen
en daardoor ook de opgewekte elektriciteit zal afnemen. Door deze reductie op de
warmtevraag zal er minder elektriciteit worden geproduceerd waardoor meer moet worden
ingekocht. Het voordeel van de HRe-instaliatie, het reduceren van de elektriciteitsvraag,
neemt hierdoor at.
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5.4.

UKR-project 'Uitrol micro-wkk'

In 2007 is het UKR-project 'uitrol micro-wkk' van start gegaan. UKR staat voor Unieke Kansen
Regeling. In dit project worden 50 HRE-toestellen geplaatst bij huishoudens verspreid over
Nederland. Gedurende een periode van twee jaar worden deze installaties gevolgd om de
gedragingen in de praktijk te bestuderen. De installaties die worden gebruikt tijdens dit
experiment zijn afkomstig van Whispergen uit Nieuw-Zeeland. Deze installaties zijn relatief
58
duur, zwaar en groot maar leveren probleemloos warmte en elektriciteit .

5.4.1. Actoren
Deelnemers van dit project zijn GasTerra B.V., Gogen Projects, een groot aantal
energiebedrijven en Stichting Natuur en Milieu.

[

Cogen Projecii:]
I

I

GasTerra B.v·1

UKR-project 'Uitrol
micro-wkk'

Een groot aantal
energiebedrijven

Stichting Natuur en Milieu
Figuur 18 Overzicht actoren UKR-project 'uitrol micro-wkk'
Volgens projectleider Hans Overdiep, van Gasterra en tevens voorzitter van de werkgroep
Decentrale Energieopwekking van het platform nieuwgas, is de doelstelling van het project
vooral om de technologie (micro-wkk) uit de studeerkamer te halen en te laten zien dat het
principe werkt, ook al is de technologie niet volmaakt (Gogen).
Gogen Projects heeft als doelstelling om een efficiente, schone, lokale energievoorziening op
basis van warmte/kracht en/of andere vormen van milieuvriendelijke energieconversie in o.a.
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de gebouwde omgeving te realiseren .
Stichting Natuur en Milieu heeft onder andere als doelstelling campagne te voeren tegen de
6o
klimaatverandering en het verbeteren van de luchtkwaliteit . Hun rol binnen dit experiment is
onduidelijk.
De actoren die gezamenlijk de energieleveranciers vormen zijn onbekend.

5.4.2. Verwachtingen
De werkgroep Decentrale Energieopwekking, waar dhr Hans Overdiep voorzitter van is, heeft
laten berekenen dat er in 2020 ruim 1,6 miljoen micro-wkk in de Nederlandse huishoudens
aan de muur kunnen hangen (Gogen). In 2030 zou dit en reductie van de G02 emissie
kunnen opleveren van 1,5 tot 9,8 Mton (Gogen). Onbekend is welke referentiewaarden hier
zijn genomen waarbij deze reductie plaats zal vinden.
Volgens Overdiep zal de meerprijs van een HRe-installatie ongeveer 1500 euro bedragen die
binnen 5 jaar kan worden terugverdient. Na deze terugverdienperiode kan de subsidie komen
58 'Micro-warmtekrachtloestel voigt HR-ketel in ieder huis op"; groenportaal;
www.groeportaal.nl/nieuws/200611/microwarmtekrachtloestel voigt hrketel in ieder huis 0D 1638.shtml
2006, Laatst geraadpleegd op 20..Q3-2008.
59 "Missie en doelstellingen" Cogen Projects; cms.cogenprojects.nl/index.php?id=424 ; 2004
60 Natuur en Milieu, doelen ; www.natuurenmilieu.nl ; Laatst geraadpleegd op 26..Q3-2008.
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te vervallen. De verwachte subsidie zal volgens Overdiep niet aileen te maken hebben met de
reductie van CO 2-uitstoot maar ook om de werkgelegenheid binnen Nederland te laten
toenemen. Deze toename kan worden gerealiseerd als de installaties binnen Nederland
worden geproduceerd. Volgens Overdiep gaat deze productie zonder de steun van de
overheid naar landen zoals Polen waar de lonen lager zijn 61 •
Voor de overige actoren zijn de verwachtingen ten opzichte van de micro-wkk niet bekend.

5.4.3. Leerproces
Gedurende de twee jaar worden de micro-wkk's gevolgd om de ervaringen in de praktijk te
bestuderen. Daarbij worden ook de economische, juridische en communicatieve aspecten
onderzocht. Gedacht kan worden aan keurmerken en technische normen, regelgeving voor
het terugleveren van stroom aan het net en kennisoverdracht aan installateurs en
62
consumenten .
De kennis die wordt vergaard tijdens dit experiment wordt gebruikt door Nederlandse
fabriekanten voor de ontwikkeling van hun eigen HRe-instaliatie (SenterNovem)

5.4.4.

Analyse

Volgens Hans Overdiep is halverwege het project de doelstelling, het uit de studeerkamer
halen van de technologie en het laten zien dat het principe werkt, gehaald. Gevolg hiervan is
dat een aantal grote CV-ketelfabrikanten zich hebben georganiseerd in de Smart Power
Fundation (SPF) en hardop durven zeggen dan de micro-wkk de opvolger wordt van de HR63
ketel .
Verder verwacht Hans Overdiep dat er in 2020 ruim 1,6 miljoen HRe-instaliaties zouden
kunnen ophangen. Gezamenlijk zouden deze installaties in 2030 een reductie opleveren
tussen de 1,5 en de 9,8 Mton CO 2 • Verschil tussen deze waardes is erg groot. Omgerekend
zou dit een besparing zijn tussen de 937,5 en 6125 Kg CO 2 per micro-wkk installatie
afzonderlijk. Onduidelijk is ook met welk referentiepunt deze waardes worden vergeleken. Zijn
de besparingen een optelsom van de besparingen tussen de jaren 2020 en 2030 of zijn dit
besparingen die per jaar gelden. Kijkend naar andere verwachtingen blijkt een besparing van
6125 Kg CO 2 per jaar per huishouden erg hoog maar is een optel som weer aan de lage kant.
Volgens dhr Overdiep is de HRe-ketel zo'n nieuwe en technische hoogwaardige technologie
dat fabrikanten stellen dat ze die in Nederland gaan produceren. Steunt de overheid de
micro-wkk dan zorgen ze indirect voor het behoud van een f1ink aantal banen in Nederland.
Echter wordt in dit project onderzoek gedaan met een HRe-instaliatie van Nieuw-Zeelandse
komaf. Om de mogelijke werkgelegenheid te bevorderen is het waarschijnlijk beter om vooral
projecten te ondersteunen waarbij geexperimenteerd wordt met Nederlandse HReinstallaties. Van de andere kant rijst de vraag hoeveel ketelfabrikanten Nederland nog
daadwerkelijk telt en of de productie zich toch niet zal verplaatsen naar landen waarbij
technische kennis stijgende is en de lonen laag liggen om zo de prijs te kunnen drukken.
Nadeel van deze installaties is dat ze groot en zwaar zijn. Hierdoor kan de installatie niet
meer op iedere plek in het huis worden opgehangen zoals dat nu veelal het geval is. Ook het
tillen van de installatie is te zwaar. Er zullen meer aanpassingen moeten plaatsvinden binnen
de woning. Hierover wordt niets gemeld, onduidelijk is dan ook welke kosten deze
aanpassingen met zich meebrengen.

61 "Voor micro-wkk is geen weg meer terug", SenterNovem:

www.senternovem.nl/energietransitie/nieuws/2006/voor microwkk is geen weg meer terug.asp ; 2006
62 'Micro-warmtekrachttoestel voigt HR-ketel in ieder huis op": groenportaal;
www.groeportaal.nl/nieuws/200611/microwarmtekrachttoestel voigt hrketel in ieder huis op 1638.shtml nov 2006
63 De Smart Power Fundation: http://www.smartpowerfoundation.nl/ : laatst geraadpleegd op 08-04-2008;
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De komende drie experimenten worden uitgevoerd door dezelfde actoren. Dit zijn Remeha,
Nuon, Eneco, Essent en Gasterra. Deze laatste vier vormen samen Stichting Slim Met Gas
(SMG). De beweegredenen per experiment van deze actoren zijn onbekend daarom wordt in
het experiment "Microgen-1" de algemene belangen en verwachtingen van de actoren
beschreven. Van het experiment HRe Remaha-1 zijn reeds resultaten bekend welke worden
behandeld. Het Experiment HRe Remaha-2 wordt slechts aangehaald.

5.5.

HRe Microgen-1

Deze veldtest is gestart in het najaar van 2007. Het is een test die bestaat uit een twintigtal
HRe-ketels van Microgen. De HRe-ketels zijn uitgerust met een stirlingmotor. Hoewel er
sprake is van een HRe-ketel zijn ze niet als zodanig ontworpen. In eerste instantie waren de
ketels betrokken bij een veldtest van KIWA Gastec. Dit experiment is dan ook geen test voor
de volgende stap in de ontwikkeling van de HRe-ketel maar eerder een veldtest voor de
54
duurzaamheid van de Strilingmotor en de interactie met het elektriciteitsnet •

5.5.1.

Actoren

De volgende actoren zijn betrokken bij de realisatie van het project: Remeha en Stichting Slim
met Gas waaronder GasTerra, Eneco, Essent en Nuon vallen.

I

nj

Microgen-1

NUON

ENECO

I G.;.:Ter·a
I

I

B.v·1

t:S\!\o?nt

Figuur 19 Overzicht actoren project Microgen-1

GasTerra is hard bezig om de Nederlandse markt ge'interesseerd te krijgen voor de microwkk. Door het toenemen van het aantal micro-wkk's zal het aardgasverbruik toenemen. Ze
doen dit vooral door te financieren en testlocaties beschikbaar te stellen voor de
experimenten.
De deelnemende energieleveranciers, Nuon, Eneco en Essent hebben dezelfde belangen als
Gasterra. Verschil is echter dat zij hun elektriciteitsverkoop zullen zien afnemen. Daarbij is het
voor deze bedrijven belangrijk wat de interactie is met het elektriciteitsnet.
Stichting Slim met Gas heeft als doel het ontwikkelen, stimuleren en introduceren van een
efficiente inzet en doelmatig gebruik van aardgas. Ze willen dit bereiken door samen met
producenten veldtesten op te zetten. Hiermee stimuleert Stichting Slim met Gas de
ontwikkeling van duurzame energie door enerzijds producenten te ondersteunen en
anderzijds door overheid, consumenten en het bedrijfsleven te laten zien wat de
mogelijkheden kunnen zijn.
Remeha doet mee aan de veldtesten om zo een kwalitatief hoogwaardig en volledig uitgetest
product te kunnen waarborgen 65 .
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65

Stichting "Slim met gas"; www.slimmetgas.nVhre 100 beschrijving.asp. laatst geraadpleegd op 27-02-2008
Remaha HRE -Over de HRe ketel; www.remeha.nl/hre/; laatst geraadpleegd op 28-02-2008.
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5.5.2. VelWachtingen
GasTerra verwacht dat de meerprijs, ten opzichte van de huidige HR-ketel, zo'n 1500 euro
bedraagt. Deze extra prijs zou mogelijk binnen 5 jaar moeten worden terugverdient. Volgens
Gasterra is de elektrische energie die wordt opgewekt voldoende om aile elektrische
apparatuur binnen een huishouden te laten draaien. Het warmte deeI is vergelijkbaar met een
66
HR-ketel waardoor aile opgewekte elektriciteit als besparing kan worden gezien . Deze
besparing zou, volgens Gasterra, een verlaging van het energieverbruik met 15% opleveren
die een COruitstoot reductie tot gevolg heeft. Volgens Remaha kan dit meer dan 60%
worden t.o.v. traditionele elektriciteitopwekking (Remaha). Dit betekent een besparing van
ongeveer 1000 Kg CO 2 per jaar per woning. In de toekomst wordt gestreefd om de
geproduceerde elektriciteit, die niet in het huishouden wordt gebruikt, terug te leveren aan het
net. Het elektriciteitsnet zou hierdoor een uitwisselingsnet kunnen worden. Gasterra verwacht
zelfs dat complete wijken of flatgebouwen tot op zekere hoogte zelfvoorzienend kunnen
worden, mits de helft van de huishoudens overstapt op een HRe-installatie (GasTerra).
3

Volgens Eneco kan, bij een gemiddeld Nederlands huishouden, ongeveer 390 m aan gas
worden bespaard. Hieruit voigt een COruitstoot reductie van 700 Kg per woning per jaar.
Door een condenserende ketel te vervangen door een micro-wkk met ENATEC technologie
kan de COruitstoot worden gereduceerd met 14%, bij een vervangen van een nietcondenserende ketel kan dit zelfs oplopen tot 25%67. Enatec komt aan deze waardes door te
vergelijken met de huidige situatie, het thuis opwekken van thermische energie en het
opwekken van elektriciteit in elektriciteitscentrales.
Van NUON zijn geen verwachtingen omtrent de micro-wkk met stirling technologie bekend.
De verwachtingen van energiebedrijf Essent zijn reeds beschreven in het eerder besproken
project Bilgaard.
Remeha verwacht dat de nieuwe HRe-ketel een enorme besparing oplevert ten opzichte van
de totale ener~ierekening van een huishouden. Deze zou tussen de 300 en de 400 euro
6
kunnen liggen . Daarbij zou er een reductie kunnen plaatsvinden van 20% op de uitstoot van
CO 2 omdat er centraal minder hoeft te worden opgewekt. Remeha verwacht vanaf najaar
2009 op behoorlijke schaal de HRe-ketel op de markt te brengen. In het begin vooral in
Nederland en daarna zullen Engeland, Frankrijk en Duitsland volgen (Enatec).
Omdat de Stichting Slim Met Gas bestaat uit bovenstaande vier energieleveringsbedrijven
kan worden aangenomen dat Stichting SMG dezelfde belangen behartigd.

5.5.3. Leerervaring
Volgens Stichting Slim Met Gas heeft dit experiment als doel om de duurzaamheid van de
stirlingmotor aan te tonen en de interactie met het elektriciteitsnet.
GasTerra wil, door middel van veldtesten, leerervaring opdoen zodat dit kan leiden tot het
vervaardigen van een efficient werkende HRe-ketel die de HR-ketel kan vervangen
(GasTerra). Van de overige actoren zijn de leerervaringen onbekend.

GasTerra. CalorForce: HRE-ketel; www.gasterra.nl/energietransitie/calorforce+thuiscentrale.htm ; laatst
op 21-02-2008.
7 Voor de Verwachtingen van Eneco wordt doorgewezen naar dochterbedrijf ENATEC; "enegiebesparing en milieu";
www.enatec.com/enetec.html; 13-03-2008
68 Remeha HRE status; www.remeha.nl/hre/index.php?option=com content&task=view&id=12&itemid=28 ; 28-022008
66
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5.5.4.

Analyse

Volgens GasTerra kunnen wijken tot op zekere hoogte zelfvoorzienend worden, mits de helft
van de huishoudens overstapt op een HRe-installatie. Dit zou inhouden dat in het slechtste
geval (precies 50% van de wijk heeft een HRe) de installatie twee maal zoveel elektriciteit
moet opwekken dan nodig is in een huishouden om ook een ander huishouden van
elektriciteit te voorzien. Over de elektriciteitsopwekcapaciteit van de HRe-installatie wordt
niets vermeld maar dit lijkt aan de hoge kant. Mocht dit het geval zijn, zal de terugverdientijd
van de installatie flink worden verkort.
Op warme dagen zal de HRe-installatie maar weinig elektriciteit produceren omdat de
warmtevraag laag is. Op deze dagen is er wei vraag naar elektriciteit. De huishoudens zullen
toch aan het elektriciteitsnet verbonden moeten blijven. Daarbij loopt de HRe-installatie
vooralsnog op aardgas. Deze zal aan de wijk moeten worden geleverd. Zelfvoorzienend is in
dit geval verkeerd gekozen.
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5.6.

HRe Remeha-1

Dit is een kleinschalige veldtest van 8 HRe-ketels. De veldtest maakt gebruik van een aan de
wand hangende Remeha combiketel. De huizen waarbij wordt getest zijn bestaande
woningen met een warmtebehoefte van 1600 m3 gas per woning. De installatie is toepasbaar
op de plaats van een bestaande ketel werkend met de bestaande verwarmingsinstallatie.
Het is een samenwerkingsverband tussen de stichting Slim met Gas en de Apeldoornse
ketelfabrikant Remeha.

5.6.1.

Verwachtingen

De verwachtingen van de actoren voor dit experiment zijn een financiele besparing van
ongeveer 300 euro, een totaal rendement die hoger ligt dan de 107% HR-ketel en een
elektriciteitlwarmteverhouding die hoger ligt dan 16,3%69.

5.6.2.

Leerervaring

Resultaten na een jaar gebruik van de HRe-installatie zijn in het algemeen positief. Op het
gebied van comfort is er geen verschil met de HR-ketel voor zowel ruimteverwarming als voor
warm tapwater. Tevens is gebleken dat de installatie op de plaats van een HR-ketel kan
worden geTnstalleerd. Verder hebben ze tijdens het experiment kleinere dingen geleerd en
aangepast zoals de regeling van het toestel, condensproblemen en een specifieke
bijgeleverde kamerthermostaat. Wat deze problemen specifiek inhouden is tot op heden niet
bekend.
De komende grafieken geven de gemiddelde elektriciteitsproductie van de HRe-installatie
weer en de daarbij behorende tekorten of overschotten. De eerste grafiek geeft het
gemiddelde weer van 5 installaties op 11 oktober 2007. De tweede grafiek geeft de
gemiddelde elektriciteitsproductie weer van de HRe-installaties op 14 februari 2008 en de
daarbij behorende tekorten of overschotten van elektriciteit.

69

"HRe veldtest, resultaten

1.te

jaar", Remeha, http://www.slimmetgas.nl/hre 20 resultaten.asp (2008)
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Figuur 20 Gemiddelde elektriciteitsproductie HRe-ketels, 11 oktober 2008 (Bron: HRe veldtest
resu/taten eerste jaar (2008)
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Figuur 21 Gemiddelde elektriciteitsproductie HRe-ketels, 14 febbbbbruari 2008 (Bron: HRe
veldtest resultaten eerste jaar (2008).
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Remeha geeft de volgende resultaten van het eerste jaar:

Elektriciteitsproductie (kWh)
referentieqasverbruik (cv)
ElektriciteiUwarmteverhoudinq (%)
besparinq in qeld (euro)
Besparing in C02 (kg)

Verwacht
2250
1562
16,3

Behaald
2103
1562
18,9

300

311
746

De conclusies van het experiment volgens Remaha zijn als voigt:
De toestellen in de veldtest voldoen en kunnen mogelijk nog verder worden
geoptimaliseerd.
De eerder geclaimde besparingen die gebaseerd zijn op computermodellen worden
in de praktijk gehaald
Voor de vereiste besparingen voldoet een combiketel HRe, een boilervat is niet
noodzakelijk.
Remaha is zeer positief over deze resultaten en ervaringen van de veldtest. Op basis van
deze resultaten kan een verdere ontwikkeling plaats vinden met als uiteindelijk doel een
commercieel product met minimaal dezelfde of hogere besparingen (Remeha).
Remeha geeft aan dat na de eerder genoemde aanpassingen de verwachtingen kunnen
worden bijgesteld. Remeha verwacht dat na de aanpassing 342 euro en 836 kg CO 2 kunnen
worden bespaard op jaarbasis.
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5.6.3.

Analyse
De resultaten van het experiment zien er positief uit, de gestelde doelstellingen zijn behaald.
Het hoofddoel van de ketel, het verwarmen van ruimtes en tapwater heeft geen klachten
opgeleverd. Ook wordt vermeld dat de HRe-instaliatie te plaatsen is op de plaats van een
bestaande ketel. Dit is gunstig voor de HRe-instaliatie omdat weinig aanpassingen nodig zijn
bij de installatie.
Financieel wordt er meer bespaard dan de vooraf verwachte 300 euro. Bij deze
besparingshoeveelheid wordt in vijf jaar 1500 euro bespaard wat overeenkomt met de
verwachte meerwaarde van de installatie. Onduidelijk is hoe deze besparing tot stand is
gekomen. Bestaat deze besparing aileen uit de uitgespaarde inkoop van elektriciteit of komt
deze mede tot stand door de terugverkoop van elektriciteit. En hoe hoog zou deze
terugleververgoeding zijn geweest. Bij besparing van inkoop van elektriciteit wordt de
inkoopprijs per kWh vermeden. Bij teruglevering van elektriciteit is onduidelijk of hiervoor
dezelfde prijs wordt ontvangen. Het is dus mogelijk dat er meer teruggeleverd moet worden
om een zelfde bedrag te besparen.
Kijkend naar de grafiek van 11 oktober 2007 valt als eerste op dat het hier gaat over de
gemiddelde elektriciteitsproductie van vijf HRE-ketels. Dit is iets meer dan de helft van het
achttal ketels die deelnemen aan dit experiment. In de resultaten van het experiment wordt
niet vermeld waarom hier het gemiddelde wordt genomen van juist deze vijf HRe-ketels.
Onduidelijk is of dit invloed heeft op het totaal resultaat. In de grafiek van 14 februari 2008
wordt naar aile waarschijnlijkheid wei het gemiddelde genomen van aile HRe-instaliaties.
Verder laten de grafieken geen grote verrassingen zien. De elektriciteitsproductie is in
februari hoger dan in oktober. Dit heeft te maken met de gemiddelde buitentemperaturen in
de desbetreffende maanden. In februari liggen de temperaturen ongeveer 6 graden lager dan
in oktober. De vraag naar ruimteverwarming stijgt hierdoor en kan de HRe-instaliatie meer
uren draaien en hierdoor ook meer elektriciteit produceren.
Uit de grafieken blijkt ook dat een installatie met een vermogen van 1kW meer dan voldoende
is. Deze grens wordt minimaal overschreden.
Opvallend is ook dat de benodigde besparingen behaald kunnen worden zonder een
boilervat. Ten opzichte van het gebruik aan extra ruimte door een boilervat is dit een gunstige
ontwikkeling. Echter door het gebruik van een boilervat kan de productie van elektriciteit beter
worden gestuurd. Dit is vooral van belang als de opbrengst van de teruggeleverde elektriciteit
onderhevig is aan f1uctuaties. Tijdens piekuren is elektriciteit meer waard dan tijdens dal uren.
Door toepassing van een boilervat zou de installatie ook kunnen draaien op momenten dat de
warmtevraag nul is en de teruglever vergoeding van elektriciteit hoog is. Hierdoor zou
mogelijk de besparingen kunnen toenemen.

Eind 2007 zijn de hierboven genoemde actoren ook begonnen met een relatief grootschalige
veldtest. Het HRe Remeha-2 project omvat 100 HRe-instaliaties die werken met de
stirlingtechnologie. Het doel van deze veldtest is het demonstreren van de functionaliteit, het
comfort en aantoonbaar maken van de te behalen voordelen. Deze test wordt vooral gedaan
om de administratieve barrieres in kaart te brengen. Daarnaast wordt er gekeken naar de
resultaten tussen de verschillende woningen. Resultaten van deze veldtest zijn nog niet
bekend.
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5.8.

Private Home

Private Home is een project waarbij een aantal micro-wkk's van Whispergen verspreid
worden door heel Nederland. Het doeI van het project is om met dit systeem een
warmtedekking van 100% te leveren en 80% van de elektriciteitsvraag van een individueel
70
huis .

5.8.1.

Actoren

Actoren die betrokken zijn bij dit project zijn The Magic Boiler Company, Whispergen en de
bewoners van de huizen waar de micro-wkk's zijn geplaatst. Echter de bewoners merken
weinig van de nieuwe technologie. Volgens the Magic Boiler Company merken de inwoners
aileen de voordelen maar niet de nadelen van de micro-wkk.

I V.. 'h isperGen I

Pmfale Home

I

Th e Mag ic BoO iler CoO mpany

I

Figuur 22 Overzicht actoren project Private Home
The Magic Boiler Company heeft als distributeur van micro-wkk er belang bij dat veel van zijn
producten worden verkocht. WhisperGen heeft als fabrikant dezelfde belangen als de Magic
Boiler Company.

5.8.2. Verwachtingen
The Magic Boiler Company verwacht dat 95% van de erin gestopte energie nuttig wordt
gebruikt. Dit zou inhouden dat er zeer weinig energie verloren gaat, zeker in vergelijking met
de grote energiecentrales. Volgens The Magic Boiler Company kan door het thuis opwekken
van energie broeikasgassen met 25% worden gereduceerd ten opzichte van een huishouden
die aile elektriciteit van het centrale net afhaalt. De installatie zou per jaar per huishouden
71
1000 Kg CO 2 kunnen reduceren •
Whispergen verwacht dat meer dan 90% van de energie gebruikt wordt voor warmte en
elektriciteit. Volgens WhisperGen kan, in een gemiddeld huishouden, een systeem een
besparing opleveren van 150 pond (ongeveer 190 euro) per woning per jaar. De CO 2 reductie
72
kan oplopen tot 1,5 ton per jaar wat een reductie van 20% is per huishouden .

5.8.3. Leerproces
Hier is geen informatie over bekend

70 Project Private Home, the Magic Boiler Company; http://www.magicboiler.com/Maqic Boiler Private Home.pdf;

2007
71 "Environmental description", The Magic Boiler Company;

http://www.maqicboiler.com/html/productenvironmental.htm; laatst geraadpleegd op 26-03-2008
72 "green commitment", WhisperGen; http://www.whisperqen.com/main/qreencommitmenV ; laatst geraadpleegd op
26-03-2008
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5.8.4. Analyse
Eerste resultaten die bekend zijn, is dat de bewoners erg tevreden zijn met de nieuwe
technologie. Volgens The Magic Boiler Compagny komt de installatie de verwachtingen na.
Oe installatie levert voldoende warmte, er wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit en
dus ook op de centrale productie hiervan wat ten goede komt voor het milieu (Whispergen).
Wat verder opvalt is dat de inwoners haast niets merken van het nieuwe systeem behalve dat
de elektriciteitsrekening minder wordt (The Magic Boiler Company). Oit zou heel gunstig zijn
voor de ontwikkeling van de HRe-installatie omdat het vervangen van de HR-ketel door een
HRe probleemloos zou kunnen verlopen. Er wordt niets vermeld over aanpassingen in de
woning of over extra geluiden.
Oat de verwachtingen omtrent besparing op elektriciteit en CO 2-uitstoot van de beide actoren
(Whispergen en The Magic Boiler Company) niet overeen komen heeft te maken met het feit
dat dit de algemene verwachtingen van beide actoren zijn en niet de gedeelde verwachtingen
die horen bij dit experiment. Oeze verwachtingen zijn niet bekend.
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5.9.

Vitual Power Plant

Het project betreft 50 van de eerste WhisperGens die commercieel verkrijgbaar zijn. Deze
installaties worden op het terrein van Gastec in Apeldoorn bij elkaar gezet en aan elkaar
gekoppeld. Tijdens een periode van 3 maanden worden de micro-wkk gelijktijdig onder
verschillende lastprofielen aan- en uit~ezet. Hiermee wordt een echte woonwijk qua
energieverbruik en productie nagebootse .

5.9.1. Actoren
Actoren die deelnemen aan dit project zijn The Magic Boiler Company, Whispergen,
GasTerra, Continuon en Gastec.

I
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Figuur 23 Overzicht actoren project Virtual Power Plant
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Continuon streeft erna om een vooraanstaande netbeheerder te zijn . Innovatie speelt hierbij
een voorname rol. GasTerra is een handelsonderneming van aardgas en heeft er baat bij als
er meer gas wordt verbruikt. WhisperGen is producent van micro-wkk's en heeft er belang bij
dat er veel van zijn producten worden verkocht. Gastec, ook wei Kiwa Gas Technology, is
een internationaal kwaliteitszorgbedrijf dat organisaties terzijde staat bij complete
certificatietrajecten op het gebied van gastechnologie 75 .

5.9.2. Verwachtingen
The Magic Boiler Company verwacht dat, als de resultaten van de test positief zullen zijn, de
relatie met GasTerra en andere energiespelers verder te zullen uitbouwen. Continuon
verwacht dat de micro-wkk de nodige invloed heeft op hun netten omdat de huishoudens ook
elektriciteit terug zullen leveren aan het centrale net. Daarnaast neemt de vraag naar gas toe
wat uiteindelijk zal leiden tot een geheel nieuwe wijze van ontwerp en bedrijfsvoering van de
netten van Continuon. Volgens GasTerra biedt dit experiment, door deelneming, de kans iets
unieks te laten zien aan de wereld: een levens-echte opstelling van hoe een elektriciteitsnet
functioneert als er een groot aantal microwkk's tegelijk worden aangezet (The Magic Boiler
Company). Whispergen verwacht, met de eerste commerciele microWKK, een unieke positie
in te nemen om als enige technologie producent te fungeren (The Magic Boiler Compagny).
Van Gastec zijn geen verwachtingen bekend.
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"Magic
Boiler
verkoopt
50
microwkk
systemen
aan
GasTerra"
htlp:llwww.magicboiler.com/PERSBERICHT Magic Boiler GASTERRA 2006 10 05 NL.pdf; 2006
/4 "Continuon: steekt energie in uw netwerk"; www.continuon.nl ; 26-03-2008
75 Kiwa Nederland; htlp:llwww.gastec.nVcountries/netherlands.asDx?LangType=1043; 27-03-2008
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5.9.3. Leerproces
Het doeI van de test is om de kwaliteit van het centrale elektriciteitsnet te testen als er 48
micro-wkk's tegelijkertijd worden aangesloten 76 .

5.9.4. Analyse
Eerste resultaten die bekend zijn van de test met de WhisperGens zijn positief. De installaties
kunnen worden gekoppeld op het centrale elektriciteitsnet, in een hoge dichtheid, en gebruikt
worden onder echte omstandigheden. Tevens is de kwaliteit van de elektriciteit goed (The
Magic Boiler Compagny). Specifieke details van het experiment zijn onbekend.

76 Project: Virtual Power Plant, The Magic Boiler Company; http://www.magicboiler.comNirtual Power Planl.pdf ;

2007
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5.10.

Samenwerkingsverbanden

5.10.1. Inleiding
Bij de beschrijving van de experimenten is naar voren gekomen dat een aantal actoren, al
dan niet uit verschillende regimes, tot samenwerking zijn overgegaan. De belangrijkste zijn
het delen van specifieke kennis en het delen van de kosten. In het geval van de HReinstallatie betreden actoren van het verwarmingsregime het elektriciteitsregime waarbij
andere regels gelden. De actoren vanuit het verwarmingsregime hebben hier weinig tot geen
kennis van. De andere reden is het delen van de kosten. Bij een nieuwe technologie komt
altijd een risico kijken of deze technologie daadwerkelijk succesvol is. Omdat de kosten van
zo'n risico te groot is voor een bedrijf worden samenwerkingsverbanden aangegaan. In de
komende paragrafen worden de belangrijkste samenwerkingsverbanden beschreven.
5.10.2. Energy Valley77
Energy Valley heeft als doel de economie en werkgelegenheid te versterken door
energieactiviteiten in het noorden van Nederland verder te stimuleren. Energy Valley is een
grote alliantie die deelneemt aan het project Meerstad. Energy Valley bestaat uit
verschillende
actoren
zoals
verschillende
overheden,
energiebedrijven,
onderzoeksinstellingen,
biogasbedrijven
etc.
(voor een
volledig
overzicht zie
http://www.energyvalley.nl)
78
5.10.3. Energieconvenant Groningen
Binnen het project Meerstad is er nog een tweede alliantie actief namelijk Energieconvenant
Groningen. Energieconvenant Groningen heeft als doel om gezamenlijk projecten te
realiseren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie die aansluiten bij de
transitiepaden binnen Nederland. Het is een samenwerkingsverband tussen de provincie
Groningen, gemeente Groningen, Nuon, Gasunie, GasTerra, Rabobank, Waterbedrijf
Groningen en Essent.
5.10.4. ENATEC 79
ENATEC is een alliantie van energiedistributiebedrijf Eneco, verwarmingsketelbedrijf ATAG
en Energie Centrum Nederland (ECN). Sinds 2005 zijn aileen Eneco en ECN nog de
aandeelhouders. ENATEC houdt zich bezig met het ontwikkelen en integreren van Stirling
motoren t.b.v. micro warmte kracht. Verder hebben ENATEC RINNAI, marktleider in Japan op
het gebied van gastoestellen voor verwarming, INFINA, zij ontwikkelen en leveren Stirling
generatoren en de MTS groep, een bedrijf dat gericht is op het fabriceren en leveren van
complete ranges van verwarming en warmwatersystemen.
5.10.5. Cogen Nederland 80
Cogen Nederland is een belangenvereniging voor hen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen
van de HRe-instaliatie. Dit doen ze door als spreekbuis te fungeren naar overheden en
andere partijen. Cogen Nederland is onderdeel van Cogen Europe die opkomt voor dezelfde
belangen maar dan op Europees niveau.

77
78

Energy Valley; http://www.energvvalley.nll(13-05-2008)
Energyconvenant Groningen; http://www.energieconvenantgroningen.nl/(13-o5-2008)
79 "ENATEC", ENATEC, http://www.enatec.com/enetec.htmllaatst geraadpleegd op 20-08-08
80 Cog en Nederland, http://www.coqen.nl/laatst geraadpleegd op 20-08-08
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5.10.6. Stichting Slim Met Gas 81
Deze stichting is opgericht door een viertal Nederlandse energiebedrijven: Nuon, Essent,
Eneco en GasTerra. Het doel van de stichting is het ontwikkelen, stimuleren en introduceren
van een efficiente inzet en een doelmatig gebruik van aardgas. Dit willen ze samen bereiken
door samen met producenten veldtesten op te zetten voor gaszuinige installaties.
Gezamenlijk wordt zo getracht om barrieres, die een marktintroductie in de weg, staan op de
te heffen.

5.10.7. De Smart Power Fundation (SPF)82
De SPF is een stichting die in 2006 is opgericht met het doel om de micro- en mlnlwarmtekrachtkoppeling grootschalig toegepast te krijgen in de gebouwde omgeving. De
stichting stimuleert de ontwikkeling en pakt knelpunten met betrekking tot installatietechniek,
regelgeving en subsidieverlening aan. De SPF bestaat uit de ketelfabrikanten Bosch,
Daalderop, Enatec, GasTerra, Microgen, Nefit, Remeha, Vaillant en WhisperGen.

5.10.8. Werkgroep Decentrale Gastoepassingen 83
Een onderdeel van het platform "Nieuw Gas", van SenterNovem, is de werkgroep Decentrale
Gastoepassingen. Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de HRe-installaties en
andere innovatieve energiezuinige gastoepassingen. Decentrale Gastoepassingen is
samengesteld uit relevante partijen zoals energiebedrijven, netbeheerders, meterbedrijven,
installateurs,
belangenverenigingen,
projectontwikkelaars,
woningbouwcorporaties,
fabrikanten, overheid, gassector en onderzoeksinstellingen. Tevens werkt deze werkgroep
samen met onder meer de Platforms Duurzame Elektriciteitsvoorziening en Gebouwde
Omgeving (EnergieTransitie) de Werkgroep Micro-wkk (Cogen), de Stuurgroep VPP (Energy
Valley) en de Smart Power Foundation (fabrikanten).

81
82

Stichting Sim Met Gas, www.slimmetgas.nllaatst geraadpleegd op 20-08-08

The Smart Power Foundation, http://www.smartpowerfoundation.nl/laatst geraadpleegd op 21-08-08
83 'Werkgroep Decentrale Gastoepassingen", SenterNovem,
http://www.senternovem.nVenerq ietransitieng/werkg roepen/index .asp laatst geraadpleegd op 21-08-08.
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5.10.

Conclusie

Wat opvalt is dat er nog te weinig resultaten bekend zijn omtrent de experimenten. Enerzijds
komt dit omdat bepaalde experimenten nog niet zijn afgerond of zelfs zijn gestart. Anderzijds
bestaat de mogelijkheid dat bedrijven het niet wenselijk vinden om met deze resultaten naar
buiten te komen. Met het uitblijven van resultaten is het voor buitenstaanders moeilijk om te
weten of de vooraf beschreven verwachtingen en beloften haalbaar zijn. Volgens Geels &
Raven (2006) hebben deze resultaten invloed op de vorming van het beleid.
De verwachtingen omtrent de besparing op energiekosten en COz-reductie met de HReinstallatie zijn in het algemeen positief. Er bestaan echter wei verschillen tussen de
verwachtingen. Volgens de haalbaarheidsanalyse van Ecofys (2005) is een HRe-installatie
met stirlingmotor financieel niet rendabel bij nieuwbouwwoningen. Uit de overige
verwachtingen blikt dat een terugverdientijd van 5 jaar haalbaar zou kunnen zijn. De
verwachting is dat de meerprijs van de HRe-installatie rond de 1500 euro zalliggen waardoor
een besparing van minimaal 300 euro op jaarbasis gewenst is.
Het andere gevolg van de gezamenlijke opwekking is de besparing op het gebruik van
fossiele brandstoffen en de daarbij vrijkomende schadelijke stoffen zoals COz. Net als bij de
financiele besparingen verschillen de verwachtingen over deze reductie. De verwachtingen
liggen tussen de 500 en 1000 kg COz-reductie per jaar. Hierbij moet wei worden opgemerkt
dat niet overal duidelijk is met welke referentiewaarden wordt vergeleken.
In het algemeen zijn de ervaringen omtrent de HRe-installatie positief. Er worden weinig
problemen ervaren in het voorzien van de warmtevraag en de plaatsing van de HReinstallatie met al zijn aansluitingen. Eveneens die met het elektriciteitsnet.
Van de specifieke resultaten die bekend zijn komt naar voren dat de verwachtingen van het
experiment haalbaar zijn (HRe Remeha-1 project). De verwachting was een besparing van
300 euro welke uiteindelijk iets hoger uitviel. Remeha, die verantwoordelijk was voor de
levering van de installatie, verwacht dat de besparingen zelfs kunnen oplopen door het
toepassen van een aantal veranderingen. Volgens dit experiment is de terugverdientijd van
vijf jaar haalbaar.
Uit een ander experiment (Enatec) is naar voren gekomen dat het aantal starts en stops van
de installatie van invloed is op de stirling efficientie, die gevolgen heeft voor de
elektriciteitsproductie. Hoe hoger het aantal starts en stops, hoe minder elektriciteit kan
worden opgewekt. Om dit te minimaliseren is het nodig om de werkmodus van de installatie
aan te passen.
Van de overige experimenten zijn geen specifieke resultaten bekend.
De deelnemende actoren zijn vooral afkomstig uit het gas- en verwarmingsregime. Hieruit
blijkt dat de ontwikkeling van de HRe-installatie voor hen van groot belang is. Deze installatie
biedt beide regimes de mogelijkheid om langer gebruik te maken van de bestaande regels
binnen het regime. Voor het gasregime blijft de aardgasvraag gelijk of neemt zelfs verder toe.
Voor het verwarmingsregime geldt dat de huidige technologie, die zowel wordt gebruikt
binnen de HR-ketel als de HRe, voorlopig zonder grote aanpassil1gen kan blijven bestaan.
Omschakelingen naar andere technologieen kunnen zodoende worden uitgesteld.
Opvallend is dat van het elektriciteitsregime aileen de energiedistributiebedrijven en de
netwerkbedrijven actief zijn bij de experimenten. Seide actoren hebben zowel met aardgas
als met elektriciteit van doen waardoor de ontwikkeling van de HRe-installatie voor hen ook
van belang is. Voor de overige actoren die actief zijn binnen het elektriciteitsregime is de HRe
niet van belang.
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Actoren die deelnemen aan de experimenten worden volgens Raven en Geels (2006) ook wei
lokale actoren genoemd, de actoren die de projecten faciliteren worden ook wei globale
actoren genoemd. Bij de meeste experimenten zijn de deelnemende actoren zowel lokaal als
globaal. De ervaringen die worden opgedaan op lokaal niveau hebben invloed op globaal
niveau en de algemene kennis en financieHe bronnen die afkomstig zijn van het globale
niveau hebben weer invloed op lokaal niveau. Omdat de actoren in veel gevallen als zowel
lokale als globale opereren blijven de resultaten binnenshuis. Dit is een mogelijke verklaring
waarom er weinig resultaten bekend zijn.
Nadeel van het uitblijven van resultaten is dat andere actoren niet weten hoe de ontwikkeling
van de HRe verloopt. Volgens Geels en Raven (2006) kunnen de resultaten worden gebruikt
om regels en verwachtingen te specificeren waardoor de stabiliteit toeneemt. Resultaten
hebben tevens invloed op het netwerk van actoren. Bij positieve resultaten worden
makkelijker nieuwe actoren gevonden en neemt de technische kennis en bruikbare bronnen
verder toe.
Samenwerkingsverbanden zijn belangrijk voor de uitwisseling van kennis en de benutting uit
verschillende soorten bronnen. Wat echter ook al bleek uit de actoren van de experimenten
zijn het vooral de spelers uit het gas- en verwarmingsregime die actief zijn binnen de
samenwerkingsverbanden. Binnen deze regimes zijn wei een groot aantal actoren betrokken
bij de ontwikkeling van de HRe. Het aantal actoren is volgens Hoogma (2000) van belang
voor de stabiliteit van de verwachtingen. Een hoge stabiliteit draagt positief bij aan de
ontwikkelingen en mogelijk potentieel van de HRe-installatie.
De grootschalige aanwezigheid van deze regimespeler benadrukt nogmaals dat de
introductie van de HRe-installatie voor hen van groot belang is.

67

6.

Elektriciteitsregime

Ais eerste wordt een korte inleiding gegeven over de totstandkoming van het huidige
systeem. Vervolgens wordt het raamwerk inclusief regels van het huidige regime beschreven.
Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de actieve actoren, hun belangen en hun rol
binnen het regime. Ais laatste wordt er gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen binnen
het elektriciteitssysteem.

6.1.

Geschiedenis elektriciteitsregime
de

In het begin van de 19 eeuw ontstond een elektriciteitsvoorziening die als decentraal kan
worden beschouwd. De elektriciteit werd op kleine schaal en dicht bij de afnemers
84
opgewekt . Hierdoor ontstonden aileen lokale transportnetten. Deze waren in handen van
85
regionale en gemeentelijke nutsbedrijven, de nationale overheid was hierbij niet betrokken .
In de loop van de twintigste eeuw veranderende de elektriciteitsvoorziening naar een systeem
waarbij elektriciteit voornamelijk werd opgewekt in grotere centrales. Volgens Scheepers
(2008) waren daar twee redenen voor. Ten eerste bleek dat elektriciteit veer goedkoper kon
worden opgewekt wanneer het grootschalig gebeurde. Ten tweede ontstond door
technologische ontwikkeling (wisselspanning, transformatoren en hoogspanningsnetten) de
mogelijkheid om elektriciteit over een grotere afstand te transporteren. In Nederland leidde dit
tot grootschalige centrales langs rivieren en kanalen in verband met de aanvoer van
brandstoffen (kolen en olie) en de beschikbaarheid van koelwater. De elektriciteitsnetten
werden hierdoor groter en op den duur gekoppeld.
Voor 1968 werd er op kleine schaal aardgas gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
Door de aardgasvondst bij Siochteren (1959) en de introductie van gasgestookte
elektriciteitscentrales (1968), veranderde de brandstof voor de opwekking van elektriciteit.
Aardgas verving in een korte tijd 80% van de gebruikelijke brandstoffen kolen en olie
(Verbong en Geels (2006». Het nieuwe gassysteem maakte ook de introductie van
gasturbines mogelijk. Deze turbines waren minder efficient, hadden minder capaciteit maar
hadden een kortere opstarttijd en werden daardoor vooral gebruikt om vraagpieken af te
vlakken.
Na de oliecrisis van 1973 werd het gebruik van aardgas aan banden gelegd. Aardgas werd
gezien als een strategische brandstof voor de toekomst. Gas mocht aileen nog maar gebruikt
worden voor "high grade applications" zoals verwarmingsinstallaties. De elektriciteitscentrales
moesten weer terug naar het gebruik van olie.
In de jaren na de tweede oliecrisis veranderden de doelstellingen en verwachtingen van de
overheid, energiebesparing werd de prioriteit. De warmtekrachtkoppeling (wkk) werd gezien
als een energie besparende technologie met toekomst. Deze installaties voorzagen in de
industriEHe warmtebehoefte en (gedeeltelijk) in de industriele elektriciteitsvraag. De
hoeveelheid teveel opgewekte elektriciteit werd teruggeleverd aan het net. De introductie van
deze technologie leverde echter een aantal obstakels op. De terugleververgoeding voor
elektriciteit was te laag, weerstand van de elektriciteitssector ontstond m.b.t. het inplannen
van de installaties en er werd maar een beperkte hoeveelheid aardgas vrijgemaakt voor
stoomgeneratoren in de industrie (Verbong en Geels (2006). Door toedoen van de overheid
werden deze obstakels opgelost en het aantal wkk's steeg in een hoog tempo. In 2000 had
de wkk-installatie het grootste aandeel bij elektriciteitsopwekking in Nederland. Er kwam
echter een eind aan de groei door het stijgen van de gasprijs, het dalen van de
elektriciteitsprijs en de concurrentie van grote internationale aanbieders [Verbong, Geels: Van
Oostvoorn 2003].
In de jaren '80, als gevolg van de economische recessie, veranderde de doelstelling van de
overheid in het onder andere efficienter opwekken van elektriciteit. Dit werd geprobeerd door
een gelimiteerde vorm van competitie te introduceren en het aantal elektriciteitsbedrijven te
verminderen. Om de competitie eerlijker te maken werd een nieuwe elektriciteitswet
aangenomen in 1989. Deze wet veroorzaakte o.a. belangrijke veranderingen binnen het
84 "De toekomstige elektriciteitsinfrastructuur van Nederland", ECN Beleidsstudies, Scheepers M, (2008)

"The ongoing energy transition: Lessons from a socio-technical, Multi-level analysis of the Dutch elektricity
system (1960-2004), Verbong G, Geels F, Energy Policy 25 (2007) 1025-1037.
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elektriciteitsregime. Productie- en distributiebedrijven werden van elkaar gescheiden en er
werd een nieuwe actor gecreeerd: het energiedistributiebedrijf.
De wet maakte het tevens mogelijk dat andere actoren, zoals energiedistributiebedrijven,
elektriciteit mogen produceren en terug kunnen leveren aan het net. Dit mag aileen op
kleinschalig niveau. Om deze regeling te omzeilen vormen energiedistributiebedrijven samen
met industriele ondernemingen "joint ventures" op. Hierdoor werden deze bedrijven een
elektriciteitsproducerende actor en opende het deuren voor decentrale elektriciteit opwekkers.
De toegang tot het elektriciteitsnet werd hierdoor verbeterd en ze hadden zo de mogelijkheid
om elektriciteit overschotten te verkopen [Verbong et aI2001].
De elektriciteitswet van 1998 houdt in dat in eerste instantie grootverbruikers en vervolgens in
2004 kleinverbruikers hun eigen aanbieder kunnen kiezen. Doel van deze wet is om de
elektriciteit volgens marktprijzen te verkopen aan de gebruiker. Tevens ontstond er een
nieuwe organisatie voor beheer en handhaving van het hoogspanningsnet. De
energiedistributiebedrijven moesten hun distributie activiteiten onderbrengen bij een form eel
onafhankelijke deel van hun organisatie. De rest van het bedrijf veranderde in commerciele
bedrijven, die elektriciteit inkopen en doorverkopen aan de verbruikers. Tevens trok de
overheid zich grotendeels terug uit het elektriciteitsregime waardoor het traditionele netwerk
uit elkaar vie!.

6.2.
Huidige elektriciteitsraamwerk
Sinds de liberalisering ziet het elektriciteitsregime en hun onderlinge relaties er als voigt uit.
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Figuur 24 Overzicht van de actoren van het elektriciteitsregime

Het
tegenwoordige
elektriciteitsregime
bestaat
uit
een
zestal
actoren:
elektriciteitsproducenten, landelijke netwerkbeheerder, regionaal leveringsbedrijf (ook wei
energiedistributiebedrijf), regionale netbeheerder, Energiekamer (voorheen DTe)86 en
consumenten. Tussen de consument en de regionale leveringsbedrijven vindt aileen een
financiele transactie plaats, de fysieke stroom is afkomstig van de regionale netbeheerder.
Het regionale leveringsbedrijf kan zelf worden gekozen door de consument, de regionale
netbeheerder wordt aangewezen door Energiekamer omdat wegens de infrastructuur hier
geen concurrentie kan plaatsvinden. Buiten een fysieke stroom vindt er ook een financiele
stroom plaats tussen de consument en de regionale netbeheerder. Hieronder valt o.a.
aansluitkosten. De region ale leveringsbedrijven is de enige actor die in verbinding staat met
aile aanwezige actoren, deze verbindingen zijn aileen van financiele aard. Buiten het
verkopen van elektriciteit, moet deze actor ook elektriciteit inkopen van de
elektriciteitsproducent. Daarnaast maakt het regionale leveringsbedrijf gebruik van de
transportdiensten van zowel het landelijke net als het regionale net. Het landelijke
elektriciteitsnet wordt beheerd door een beheerder. In Nederland is dit TenneT. TenneT
transporteert de elektriciteit van de producenten naar de regionale netbeheerders. TenneT
ontvangt een financiele stroom van de elektriciteitsproducent voor de aansluiting op het net
en een financiele stroom afkomstig van de regionale leveringbedrijven. Het toezicht over de
86

N

.
MA energlekamer, http://www.nma-dte.nllaatsts geraadpleegd op 12-09-08
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landelijke en regionale netbeheerders en de regionale leveringsbedrijven valt onder de
Energiekamer.

6.3.

Actoren

6.3.1.

Elektriciteitsproducenten

Elektriciteitsproducenten zorgen voor de opwekking van elektriciteit. Dit gebeurt veelal in
grote elektriciteitscentrales. Door de mogelijke komst van decentrale elektriciteitsopwekking,
zoals de HRe-instaliatie, zal de vraag naar elektriciteit, afkomstig van het net, mogelijk
kunnen afnemen. Verdwijnen zullen de grote centrales voorlopig niet omdat de HReinstallaties niet volledig in de elektriciteitsvoorziening van een huishouden kunnen voorzien.

6.3.2.

Energiekamer

Energiekamer is een dienst die valt onder het Ministerie van Economische zaken en is
ondergebracht als kamer bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA)87. Energiekamer
heeft het toezicht over de navolging van de elektriciteitswet van 1998 en de gaswet. Het doel
van Energiekamer is om vanuit haar toezichthoudende rol de energiemarkten zo effectief
mogelijk te laten werken. Binnen het elektriciteitsregime houdt dit o.a. in het beschermen van
de consument tegen misbruik en de waarborging van de toegang tot netten.

6.3.3.

Netwerkbeheerders

De elektriciteitsnetten worden beschouwd als zogenaamde natuurlijke monopolies waardoor
88
regulering ter bevordering van de concurrentie is vereist . De belangrijkste aspecten van
deze regulering zijn, dat iedereen tegen vergelijkbare voorwaarden en tarieven toegang heeft
tot de netten en dat commerciele en regulerende taken activiteiten gescheiden zijn
(Biesheuvel (2002) uit de Jong (2003)). Tevens dienen de netbeheerders te zorgen voor
voldoende beschikbare capaciteit, veiligheid en betrouwbaarheid.
De beheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk is TenneT. Sinds 2001 is TenneT
89
geheel in handen van de overheid . Los van de bovenstaande taken van de netbeheerders
zorgt TenneT o.a. voor dat de inter-connectie met het buitenland en de veiling van energie op
de energiebeurs APX . Verder bewaakt TenneT de balans van het gehele elektriciteitsnet.
De regionale netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het transport van de elektriciteit tussen
het landelijke netwerk (Ten neT) en de consument. Netwerkbeheerders worden aangewezen
door degene die het net toebehoort. De netbeheerder beschikt dan over het economische
eigendom van het door hem beheerde net. De netbeheerders zijn vaak wei onderdeel van
traditionele leveranciers, maar zijn organisatorisch en qua bedrijfsvoering gescheiden ter
bevordering van de concurrentie (de Jong (2003». Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor
het onderhoud van de netten, het oplossen van storingen en bouwen van nieuwe netten.
De tarieven worden berekend door Energiekamer omdat de consument afhankeWk is van een
netwerk. Dit komt omdat het economisch onrendabel is om meerdere netten aan te leggen
binnen een bepaald gebeid.
Door de komst van HRe-instaliaties neemt de groei van decentrale elektriciteitproductie toe
waardoor extra capaciteit nodig is bij de distributienetten, voor het geval aile decentrale units
worden gebruikt. Daarnaast ontstaan nieuwe knelpunten binnen het netwerk. De midden- en
laagspanningsnetten werden ontworpen voor transport van hoogspanningsnet naar
eindgebruikers. Dit houdt in dat bij de planning van capaciteit van distributienetten werd
87 Nederlandse mededingingsautoriteit, http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp laatst geraadpleegd op 1305-2008
88 "Decentraal vermogen: een kansrijke optie?; De theoretische en praktische mogelijkheden van decentraal
vermogen om bij te dragen aan een duurzame Nedertandse elektriciteitsvoorziening". TU Delft, de Jong (2003).
89 'TenneT Holding", http://www.tennet.orq/tennetlorqanisatie/holdinq/index.aspx , laatst geraadpleegd op 15-09-08.
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uitgegaan van transport van centrale naar gebruiker. Decentrale productie zorgt ervoor dat
elektriciteit niet langer in een richting door het net stroomt wat gevolgen heeft voor de kwaliteit
en beveiliging van het neeo.
Daarbij zal, volgens Scheepers (2008), ook de filosofie van het ontwerp en beheer van de
distributienetten moeten veranderen. Wordt vastgehouden aan de huidige filosofie dan kan de
kwaliteit en leveringszekerheid aileen worden gegarandeerd als wordt uitgegaan van extreme
omstandigheden. Door de komst van meer decentraal vermogen leidt dit tot netverzwaringen
die omvangrijker zijn dan wanneer de filosofie wordt aangepast. Een nieuwe ontwerpfilosofie
maakt gebruik van nieuwe technologieen waardoor de netten efficienter kunnen worden
gebruikt. Met deze "slimme netten" kunnen onevenredig hoge netinvesteringen worden
voorkomen (Scheepers (2008)).
Door de mogelijke komst van "slimme netten" worden netbeheerders ook de mogelijkheden
geboden om aangesloten decentrale productie te beTnvloeden waardoor pieken kunnen
91
worden afgevlakt en onbalansen kunnen worden gecompenseerd •
Netbeheerders maken zich zorgen over netverzwaring door de komst van meer decentraal
vermogen. Bij nieuwe netten geeft dat weinig problemen omdat dat een kwestie is van
netverzwaring namenl~k dikkere kabels en zwaardere trafo's, en daarnaast inbouw van
vermogenselektronica 9 •

6.3.4 Regionale leveringsbedrijven
Regionale leveringsbedrijven, ook wei energiedistributiebedrijven, kopen elektriciteit in van de
elektriciteitsproducent en verkopen het door aan de verbruikers (consument). Bij een
mogelijke komst van de HRe-instaliatie, of ander decentraal vermogen, zullen aanpassingen
plaats vinden t.o.v. de rekeningen van de consument. In de huidige situatie gaat er aileen een
geldstroom van consument naar leveringsbedrijf. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat
deze stroom ook de andere kant op kan gaan.
Oat de HRe-installatie belangrijk is voor deze actor blijkt uit hun grote aandeel in de
experimenten. Door deeI te nemen aan deze experimenten bieden ze hulp bij het creeren van
een nieuwe competitieve elektriciteit opwekkende technologie. In het geval dat de HReinstallatie meer elektriciteit produceert dan nodig is binnen een huishouden, kunnen
leverancier dit overschot aan elektriciteit opkopen en weer doorverkopen. Afhankelijk van de
afspraken met de consument zal deze hoogstwaarschijnlijk tegen een hogere prijs worden
verkocht dan dat de elektriciteit wordt ingekocht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de
leveringsbedrijven eigenaar worden van de HRe-installatie. De consument kan de installatie
huren maar is de opgewekte elektriciteit van het leveringsbedrijf.

90 "De toekomstige elektriciteitsintrastructuur van Nederland", Schepers m. ECN beleidsstudies (2008)
91

" Dutch direction: integrating micro CHP into a smart electricity grid". Bongaerts M, Current issuEH:ogeneration &
on-site power production vol 8 issue 4 (2007)
92 "Dikkere kabels, zwaardere trato's", Tolsma H (2008), Technisch Weekblad 41, jaargan 39, 11 oktober 2008
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6.3.5.

Consumenten
In het huidige regime zijn de consumenten diegene die gebruik maken van de opgewekte
elektriciteit. Bij een mogelijke komst van de HRe-installatie verandert deze positie en worden
ze naast gebruiker ook opwekker en aanbieder (zie onderstaande figuur). Onduidelijk is of de
consument deel wil uitmaken van het elektriciteitsregime als producent. Dit is, net als bij de
leveringsbedrijven, afhankelijk wie de eigenaar wordt van de installatie. Is de consument zelf
eigenaar dan wordt deze aanbieder, is de installatie geen eigendom van de consument dan
zal er weinig voor hen veranderen.
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Figuur 25 Overzicht van het elektriciteitsregime na komst van de HRe-installatie

6.3.6.

Onderzoek en kennisinstellingen
Er wordt vooral veel onderzoek gedaan naar de gedragingen van het elektriciteitsnet bij
grootschalige inpassing van HRe-installaties en andere decentrale opwektechnologieen.
Essent is bijvoorbeeld met universiteit Twente een samenwerkingsverband aangegaan om
hier onderzoek naar te doen. Ook andere universiteiten en hogescholen doen onderzoek naar
inpassing van decentrale opwekking. De kwaliteit van de elektriciteit is ook van belang.
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6.4.

Het toekomstige e/ektriciteitssysteem

In de komende paragrafen worden mogelijke ontwikkelingen beschreven binnen het
elektriciteitssysteem die van invloed zijn op de HRe-instaliatie. Dit zijn de elektriciteitsvraag,
de ontwikkelingen van het centraal produceren van elektriciteit en de elektriciteitsprijs.

6.4.1.

Elektriciteitsvraag

De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar elektrische energie verder zal
9394
toenemen
• Deze stijging komt mede door de komst van nieuwe toepassingen en
apparaten (zoals computers, airconditioning etc.) ondanks dat door technologische
ontwikkelingen de apparaten energiezuiniger kunnen worden. Ais gevolg van technologische
ontwikkeling en energiebeleid bestaat de mogelijkheid van een toenemende elektrificatie
(Scheepers (2008». Dit geldt onder andere voor de functie ruimteverwarming die op dit
moment grotendeels worden ingevuld door het gebruik van fossiele brandstoffen. Reductie
van schadelijke stoffen en energievoorzieningszekerheid zijn belangrijke beweegredenen om
het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

6.4.2.

Ontwikkeling elektriciteitsproductie

Het reduceren van schadelijke stoffen (zoals CO 2) en het eindigen van de fossiele
brandstofvoorraden heeft invloed op de ontwikkeling van elektriciteitsproductie. Grote
centrales worden efficienter en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het
afvangen van CO 2 en toepassing van kernenergie. Door toename van de reductie van
schadelijke stoffen bij de productie van elektriciteit kan de CO 2-emissiereductie zover
afnemen dat aardgasgestookte HRe-instaliaties niets meer bijdragen aan de CO 2-reductie
(Scheepers (2008»
Een andere ontwikkeling is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonneen getijde-energie. Deze technologieen hebben het voordeel dat ze geen gebruik maken van
fossiele brandstoffen.
Deze ontwikkelingen zijn ongunstig voor de HRe-instaliatie omdat deze installatie in eerste
instantie wei gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Het voordeel van de HRe-instaliatie is
dat deze technologieen nog niet rendabel zijn en de HRe-instaliatie al klaar is voor
introductie. Op korte termijn kan de HRe-instaliatie een positieve bijdrage leveren op de
reductie van schadelijke stoffen.

6.4.3.

Elektriciteitsprijs

De prijs van elektriciteit is sinds 1991 meer dan verdubbeld. Verwacht wordt ook dat de prijs
van elektriciteit mogelijk de komende tijd door zal stijgen. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat het aandeel aardgas voor elektriciteitsopwekking is toegenomen. Door de stijgende
olieprijs is ook de aardgas duurder geworden, zie onderstaande figuren. Figuur 17 laat zien
dat de elektriciteitsprijs per jaar toeneemt. Per jaar kan de elektriciteitsprijs f1uctueren.
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"Visie 2030". TenneT (2008)

'Welvaart en leefomgeving; een scenariostudiie voor Nederland in 2040" Janssen L.H.J.M., Okker V.R. Schuur J.,
Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau en Ruimtelijk Planbureau, (2006)
94
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Figuur 26 Brandstofinzet elektriciteitscentrales (Bron ECN (2005))
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Figuur 27 Ontwikkeling elektriciteitsprijzen Nederland" (Bron: CBS (2007))

Voor de ontwikkeling van de HRe-instaliatie is een hoge prijs voor elektriciteit niet ongunstig.
De terugverdientijd van de installatie is onder andere afhankelijk van de besparing van
ingekochte elektriciteit. Hoe hoger de prijs is, hoe meer voordeel de installatie oplevert.
3

De prijs van 1 m3 aardgas bedraagt ongeveer 66 eurocent. Bij verbranding van 1 m Gronings
aardgas komt 31.65 MJ vrij. 1 kWh is gelijk aan 3,6 MJ. Per 1 m3 Gronings aardgas komt
ongeveer 8,8 kWh vrij. 1 kWh kost dan 7,5 eurocent. Dit is bijna 3 maal goedkoper dan het
inkopen van 'I kWh a 22 eurocent.
Echter zoals boven wordt aangegeven is de prijs van elektriciteit voorlopig voor een gedeelte
afhankelijk van de prijs van aardas waar de HRe-installatie vooralsnog ook afhankelijk van is.
Bij komst van meerdere duurzame elektriciteitproductie uit o.a. wind en zonne-energie zal de
prijs minder afhankelijk worden van aardgas. Mogelijk zal uiteindelijk de prijs van elektriciteit
zelfs dalen wat ongunstig is voor de HRe-instaliatie.
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6.5.

Conclusie

Voorheen had de overheid veel invloed op het elektriciteitsregime. Hier kwam verandering in
door de komst van de elektriciteitswet van 1998. Deze wet heeft als doel om de concurrentie
te bevorderen waardoor bedrijven efficienter en goedkoper elektriciteit gaan produceren.
Sinds de introductie van de elektriciteitswet van 1998 zijn de elektriciteitsproducenten niet
meer verzekerd van een bepaalde afzet. Grote investeringen op een markt met
onzekerheden over de toekomst zijn niet meer van zelfsprekend. De toepassing van
om
de
decentraal
vermogen
biedt elektriciteitsproducenten
de
mogelijkheid
elektriciteitsproductie met kleine hoeveelheden op te voeren zonder dat grote investeringen
plaats hoeven te vinden (de Jong (2003».
Voor de energiebedrijven is de HRe-installatie een interessante optie, vooral omdat ze
hierdoor de mogelijkheid krijgen om op een, mogelijk zelf sturende (vpp), goedkopere manier
aan elektriciteit te produceren.
Voor de netwerkbeheerders houdt de komst van de HRe-installatie in dat de bedrijfsstructuur
van het bedrijf moet veranderen. Omdat de elektriciteit twee richtingen op gaat stromen en de
vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar moet worden afgesteld, zal de ICT een
belangrijkere rol gaan spelen binnen het bedrijf. Tevens zal waar nodig is het net worden
verzwaard.
Consumenten kunnen door de HRe-installatie elektriciteitsproducent worden. Onduidelijk is of
de consument dit ook wi!. De consument kan aileen producent worden als de installatie ook
daadwerkelijk van hem is. In het andere geval zal de consument er weinig van merken.
Volgens De Jong (2003) zal decentraal vermogen een belangrijke rol kunnen spelen bij het
voldoen aan de veranderde eisen aan de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Indien HReinstallaties worden toegepast zal, volgens Scheepers, op lange termijn deze technologie ook
mogelijk weer verdwijnen wanneer aardgas na 2030 voor een groot deel uit het buitenland
moet worden geTmporteerd en aan de toenemende reductienormen moet worden voldaan. Dit
zou een reden kunnen zijn het aandeel aardgas in de huishoude'ijke elektriciteitsvoorziening
te beperken.

6.5.1.

Regime verandering

Een van de grote veranderingen die zal plaatsvinden is dat elektriciteit wordt opgewekt op
huishoudelijk niveau. Doordat de productiehoeveelheden kleiner worden en van meerdere
kanten afkomstig is, zal dit de meeste gevolgen hebben voor de netwerkbedrijven. Om hier
invloed op te hebben is het voor de netwerkbedrijven belangrijk om eigenaar de te worden
van de installaties. Naast netbeheerder wordt deze actor een mogelijke producent. Ook als de
netbeheerder geen eigenaar wordt van de installaties zullen centraal en decentraal vermogen
goed op elkaar moeten worden afgestemd. ICT neemt hier een belangrijke plaats in.
Is de consument eigenaar dan geldt dat voordeel wordt verkregen door het reduceren van
inkoop van elektriciteit. Het overschot aan elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net.
Hierover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt om misbruik te voorkomen. De HReinstallatie is dan wei warmtegestuurd maar als de elektriciteitsprijs hoog is kan deze worden
gedumpt. Zolang er geen vast teruglevertarief bestaat hebben de ontwikkelingen van de
aardgas- en elektriciteitsprijs hier invloed op.
Een andere mogelijkheid is dat energiedistributiebedrijven eigenaar worden van de HReinstallaties. Huishoudens krijgen zo de mogelijkheid om een installatie te huren of te leasen.
Energiebedrijven worden zo elektriciteitsproducent en zijn minder afhankelijk van de
elektriciteitsprijs die wordt bepaald door de APX.
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Binnen het regime zal veel veranderen t.o.v. de regel- en wetgeving omtrent o.a.
terugleververgoedingen, rechten en plichten voor eigenaren en kwaliteitseisen van
elektriciteit. Daarnaast zal de structuur en handelingswijzen van de netwerkbeheerders en
energieleveranciers veranderen.
Een andere verandering is dat, waar nodig is, de netten aangepast dienen te worden van een
eenrichtingsstroom naar een stroom in twee richtingen.
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7.

Gasregime

Net als bij het elektriciteitsregime wordt bij het gasregime een korte inleiding beschreven van
de totstandkoming van het huidige systeem, gevolgd door het raamwerk en de onderlinge
verhoudingen van de actoren. Het belang en de rol van de actoren binnen het regime wordt
vervolgens aangehaald. Ais laatste wordt er gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen
binnen het gassysteem.

7.1.

Geschiedenis gasregime

De jaren zestig zijn zeer belangrijk voor het huidige gasregime. Vooral de grote
aardgasvondst bij Siochteren (1959) speelt hier een belangrijke rol. Door deze vondst
expandeerde het transport- en distributienet, met als gevolg een bijna nationaal dekkend
gasnet. Een tweede omwenteling die plaats vond was de veranderende rol van de overheid.
Voor de vondst speelde de overheid nauwelijks een rol. Na de vondst werd door de oprichting
95
van de Gasuni, voor de exploitatie van het aardgas, de rol van de overheid groter . De
Gasuni is een private-publieke onderneming bestaande uit Esso, Shell en DSM (welke de
staat representeerde).
Door een grootschalige operatie voor de acceptatie van aardgas, die zich vooral richtte op
ruimteverwarming en koken werd aardgas in een hoog tempo de dominante brandstof in de
huishoudelijke sector. Het verbruik van aardgas steeg verder door de introductie van de
centrale verwarming (cv) in de jaren zestig. Daarnaast schakelde ook de grootschalige
industrie en tuinbouw over naar deze brandstof.
In de jaren zeventig, als gevolg van de oliecrisis, besloot de Nederlandse overheid tot een
beperking op het gebruik van aardgas. Deze brandstof werd gezien als een strategische
brandstof voor de toekomst waar efficient mee omgegaan moest worden (Raven & Verbong
(2006» Sindsdien wordt natuurlijk gas voornamelijk gebruikt voor 'high grade applications'. In
het begin was dit vooral de huishoudelijke rUimteverwarming, later kwamen hier wkkinstallaties (warmtekracht koppeling) bij.
In 2000 werd een nieuwe gaswet vastgelegd waarbij de energiemarkt werd vrijgegeven. Deze
wet houdt in dat consumenten vanaf 2004 zelf de keuze kunnen maken bij welke
96
onderneming zij hun gas willen kopen .
Tevens hebben door de Iiberalisering een aantal fusies plaats gevonden met andere
leveringsondernemingen. Gevolg hiervan is dat elektriciteit en aardgas in een aantal gevallen
door dezelfde onderneming wordt aangeboden. Daarnaast heeft de gaswet ingrijpende
gevolgen gehad voor de organisatie van gasbedrijven. Gasdistributie en gaslevering werden
gescheiden en hun gasnetwerken moesten beschikbaar worden gesteld aan derden.

95 'Multi-regime interactions in the Dutch energy sector: the case off combined heat and power technologies in the

Netherlands 1970-2000", Technology analysis & strategic management, Raven R, Verbong G (2007).
96 'Vrije energiemarkt", Ecofys, http://www.energieprijzen.nl/Liberalisering.asp Laatst geraadpleegd op 28-08-08.
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7.2.

Huidige gasraamwerk

Sinds de liberalisering ziet het gasregime en hun onderlinge relaties er als voigt uit.
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Figuur 28 Overzicht van de actoren van het huisige gasregime

Het huidige gasregime bestaat uit een zevental actoren: producenten, business-to-business
(B2B) leveranciers, landelijke netwerkbeheerder, regionale netwerkbeheerder, regionaal
leveringsbedrijf (ook wei energiedistributiebedrijf), Energiekamer (voorheen DTe) en
consumenten.
Het gasregime is in vele opzichte hetzelfde als het elektriciteitsregime. De financieHe stromen
en fysieke stromen zijn gelijk (behalve dan dat in het elektriciteitsregime elektriciteit wordt
gebruikt en in het gasregime gas). Er is slechts een verschil met het elektriciteitsregime
namelijk dat er een Business-to-business (B2B) leverancier zit tussen de regionale
leveranciers en het landelijke netwerk aan de ene kant en de producenten aan de andere
kant.
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7.3.

Actoren

7.3.1. Producenten
De producent is de partij die het gas wint uit gasvelden. In Nederland wordt dit voornameljjk
gedaan door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), welke verantwoordelijk is voor de
exploitatie van het Groninger gasveld en de meeste overige kleine velden op zowel het land
als in de zee. De NAM is een samenwerkingsverband tussen Shell en Esso die speciaal is
opgericht voor het opsporen en winnen van aardolie. In Nederland heeft de NAM bijna een
monopolie aangezien zij een aandeel van 75% heeft op de Nederlandse markt. Er bestaan
ook buitenlandse producenten.

7.3.2. Business-to-business
Het aardgas dat leveranciers nodig hebben is afkomstig van de NAM of van buitenlandse
producenten. De contracten worden afgesloten met een leverancier die het gas verkoopt in
naam van de producent. In Nederland houdt dit in dat er contracten worden afgesloten met de
B2B leverancier GasTerra.
Voor zowel producenten en B2B leveranciers, in dit geval GasTerra, is de HRe-installatie een
gunstige ontwikkeling. Bij een groot potentieel van de HRe-installatie zijn deze actoren
verzekerd van een bepaalde verkoop van aardgas in de toekomst en worden andere
concurrerende technologieen, die geen gebruik maken van aardgas, mogelijk voorlopig niet
gerntroduceerd. Hierdoor zal de aardgasverkoop gelijk blijven of mogelijk toenemen.

7.3.3. Energiekamer
(deze is reeds beschreven bij het elektriciteitsregime)

7.3.4. Netwerkbeheerders
Het landelijke gasnetwerk wordt beheerd door Gas Transport Service (GTS), dat een 100%
dochter is van NV Nederlandse Gasunie. NV Nederlandse Gasunie is eigenaar van het
landelijke transportnet. Voorheen was NV Nederlandse Gasunie de uitbater van het
Groningenveld bij Siochteren. Door de liberalisering is, net als bij de andere bedrijven, het
netbeheer gesplitst van het handelsgedeelte. Voor NV Nederlandse Gasunie hield dit in dat
het bedrijf werd opgespitst in Gas Transport Service en Gasunie Trade & Supply, het
tegenwoordige GasTerra 97 . Taken van de netwerkbeheerder zijn o.a. het treffen van
voorzieningen voor leveringszekerheid en het bewaken van de betrouwbaarheid, kwaliteit en
veiligheid.
Regionale netwerkbeheerders zijn verantwoordelijk voor het transport tussen het landelijke
netwerk en de consumenten. Net als bij het elektriciteitsregime wordt de netbeheerder
aangewezen door Energiekamer. Na de liberalisering zijn energiebedrijven, zoals Essent,
Nuon, Eneco, in een commercieel en publiekelijk gedeelte gescheiden. Vandaar dat deze
publieke gedeeltes opereren onder namen als Essent netwerk BV, NV Continuon netbeheer
en Eneco netbeheer BV. De taken van de regionale netwerkbeheerders zijn vrijwel hetzelfde
als die van de landelijke netwerkbeheerder.
Volgens werkgroep Decentrale Infrastructuur zal de toename van aardgas op jaarbasis door
komst van de HRe-installatie geen probleem zijn, gezien de sterke afname van de jaarlijkse
gasvraag sinds 1980 (van 3100 m3 naar 1800 m3 nu)98. De capaciteit op uurbasis verandert
mogelijk door de komst van de HRe-installatie. Vooralsnog lijkt het gelijktijdig pieruurverbruik
voor een hele wijk geen knelpunt. Hier is echter nog geen onderzoek naar gedaan.

97

"Van Gasbel naar Gasstel; een onderzoek naar de inrichting van de shipper in de gasmarkt", VSC Group en
Universiteit Twente. Kosters T. (2007)
98 "Decentrale Infrastructuur". interim rapportage van de werkgroep Decentrale Infrastructuur onder de Energie
Transitie Platforms Nieuw Gas en Duurzame ElektriciteitsVoorziening (2007)
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Regionaal leveringsbedrijf
De regionale leveringsbedrijven zijn in veel gevallen dezelfde als de regionale
leveringsbedrijven voor elektriciteit. Ze handelen, net als bij elektriciteit, in gas met het grote
verschil dat het overgrote deel het gas inkoopt bij Gasterra. Gasterra heeft een speciale
positie waardoor de prijsverschillen voor de consument zeer gering zijn. Het
gasleveringsbedrijf moet echter bij het vaststellen van de gasprijs wei rekening houden met
de gasprijs op de voor zijn afzetmarkt relevante nationale en internationale handelsplaatsen.
Bij een te lage prijs kunnen grote hoeveelheden gas naar het buitenland stromen waardoor
er een tekort ontstaat in Nederland. Bij een te hoge prijs wordt er minder verkocht en worden
99
de verkoopdoelstellingen niet gerealiseerd •
Een van de redenen waarom de HRe-instaliatie van belang is dat het aardgasverbruik van
kleinverbruikers zal toenemen. Kleinverbruikers zoals huishoudens betalen meer voor een
kubieke meter aarqgas dan industriEHe bedrijven.
Uit onderstaande grafiek blijkt dat een huishouden ongeveer 49 eurocent betaalt voor een
kubieke meter aardgas, de industrie betaalt hier maar 30 eurocent voor. Per kubieke meter
aardgas levert dit de energiedistributiebedrijven ongeveer 19 eurocent per kubieke meter
meer op (let op: deze prijzen zijn exclusief BTW, tussen huishoudens en de industrie zit ook
hier nog verschil in, dit heeft geen gevolgen voor de verkoper van aardgas)
Ondertussen is de prijs van aardgas verder stegen tot ongeveer 67 eurocent (inclusief BTW)
3
per m voor huishoudelijk verbruik.

.Aardgasprijs

lei/m'l
E,G'

--------------------------------------------.---------------------------------------••

5D

------------------------------------------------------------------.------------------.

Huishouden

I

Industrie

20

Figuur 29 Aardgasprijzen voor huishoudens en industrie, prijzen exclusief BTW" (Bron:
Energie in cijfers, www.energie.nl (2008))

7.3.5. Consumenten
Sinds de liberalisering kan de consument zelf kiezen bij welk energiebedrijf de aardgas kan
worden ingekocht. Echter door de eerder genoemde positie van GasTerra verschillen de
prijzen niet veel en is het voor de consument niet interessant genoeg om van aanbieder over
te stappen.
Door de komst van de HRe-instaliatie zal het aardgasverbruik per huishouden jaarlijks met
ongeveer 250 m3 toenemen 100. Door het groter verbruik per jaar kunnen kleine verschillen
tussen aanbieders oplopen waardoor wisseling van aanbieder meer bespaart op de jaarlijkse
aardgasrekening.

99 "Opbouw van gasprijzen: hoe en waarom", GasTerra, 2008
100 'Televisie en spaarlamp branden op stroom van eigen teel!", Bard van de Weijer (2008) volkskrant 26-04-08
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7.3.6. Onderzoek en kennisinstellingen
Net als in het elektriciteitsregime wordt er onderzoek gedaan naar de capaciteit van de
infrastructuur. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar biogas en synthetisch gas. Kiwa gas
technology is zo'n bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkelingen van aardgas op het
gebied van o.a. veiligheid en certificering. Ook andere onderzoeksinstellingen doen
onderzoek naar biogas en synthetisch gas.

7.4.

Het toekomstig gassysteem

In de komende paragrafen worden gasvraag, de gasproductie en de gasprijs besproken.
Veranderingen hiervan hebben invloed op de HRe-installatie.
7.4.1. Gasvraag
Het gemiddelde verbruik van aardgas per huishouden is de afgelopen jaren sterk afgenomen
3
van 3100 m in 1980 naar 1800 m3 nu (Decentrale Infrastructuur (2007). Door
beleidsmaatregelen van de overheid zal de vraag naar warmte binnen huishoudens verder
afnemen. Dit loopt parallel met de aardgasvraag van huishoudens. Het beleid wordt vooral
gevoerd om het gebruik van fossiele brandstof en de daarbij vrijkomende schadelijke stoffen
te reduceren. Deze ontwikkeling is ongunstig voor de ontwikkeling van de HRe-installatie en
andere gastoepassingen. Verder wordt verwacht dat andere, niet op aardgaswerkende
technologieen voor het opwekken van warmte mogelijk worden ge"lntroduceerd.
Door de vermindering van de aardgasvoorraad van Nederland zal, na verloop van tijd,
aardgas moeten worden ge"lmporteerd vanuit het buitenland. Dit kan een reden zijn om het
aandeel aardgas in de energievoorziening op langer termijn te reduceren. Dit is negatief voor
het potentieel van de HRe-installaties. Aileen vervanging van aardgas door bijvoorbeeld
waterstof of synthetisch (groen) gas hebben hier mogelijk invloed op.

7.4.2. Ontwikkeling gasproductie
In de huidige situatie wordt aardgas gewonnen uit aardgasvelden. Maar zoals bekend zijn
deze velden niet onuitputtelijk. Op de langere termijn zal het aandeel buitenlands gas groter
worden, wat tot risico's kan leiden gelijk aan kolen en olie (Decentrale Infrastructuur (2007).
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar biogas en synthetisch gas. De ontwikkeling van
deze gassen is belangrijk voor de HRe-installatie. Hetzelfde geldt voor waterstof. De
introductie van deze gassen biedt de HRe-installatie meer kansen.
7.4.3. Gasprijs
3
De huidige gasprijs (incl. BTW en mlieubelasting) is 0,67 euro per m 101. In Nederland is de
prijs van aardgas gekoppeld aan de prijs van olie. De afhankelijkheid van elkaar is afkomstig
uit de jaren zestig. Door de vondst van de aardgasbel bij Siochteren bedacht de toenmalige
minister De Pous een constructie zodat er voldoende winst kon worden gemaakt met aardgas
vondst. Omdat aardgas een concurrent is van olie, werd het gas net iets goedkoper
aangeboden. Sinds die tijd is de prijs van gas gekoppeld aan de prijs van olie. Dit bleek een
slimme zet te zijn omdat de oliemarkt wordt gedomineerd door een kartel dat de prijs
102
hooghoudt . Deze maatregel heeft de Nederlandse regering geen windeirenen gelegd en
levert jaarlijks zo'n 5 miljard op. De prijs van olie is echter de laatste tijd enorm aan het stijgen
waardoor eveneens de prijs van aardgas toeneemt. Dhr. Warner van GasTerra verwacht dat
de aardgasprijs in 2008 nog met 15% zal stijgen vanwege de stijgingen van de olieprijs 103. In
dat geval kost een kuub aardgas eind 2008 zo'n 0,77 euro.

101 "Energieprijzen Nederland"; Milieu centraal; www.milieucentraal.nl ; (2008)
102 "Dure energie", van Damme E. Hoogleraar economie CentER en directeur TILEC. Universiteit van Tilburg.
103 "Gasprijs stijgt met 15 procent"; Aigemeen Dagblad; www.ad.nl (maar! 2008)
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Figuur 30 Ontwikkeling aardgasprijs Nederland (Bron: CBS (2007))

7.5.

Conclusie

Net als bij het elektriciteitsregime had de overheid een grote invloed op het gasregime, dat na
de liberalisering veranderde. De HRe-instaliatie biedt het gasregime de mogelijkheid dat de
komende jaren gebruik wordt gemaakt van aardgas door klein verbruikers. Na de daling van
het aardgasverbruik door o.a. isolerende maatregelen en introductie van de HR-ketel, zorgt
deze installatie ervoor dat het aardgasverbruik onder de kleinverbruikers weer zal toenemen.
3
De komst van deze installatie zorgt voor een aardgasverbruiktoename van ongeveer 250 m
(v.d. Weijer (2008)).
Daarbij biedt de HRe-installatie de zekerheid van het gebruik voor een aantal jaren. Wie in de
komende jaren een installatie aanschaft zal deze pas weer vervangen als deze kapot is. De
levensduurverwachting van de installatie is, net als de HR-ketel, ongeveer 15 jaar.
Het gasregime is daarom een actief regime die voor de introductie is van de HRe-installatie.
Dit is ook terug te vinden bij hun deelnames bij de experimenten en
samenwerkingsverbanden.
De prijsstijging van aardgas, die gekoppeld is aan de olieprijs, is nadelig voor de HReinstallatie. Door de hoge aardgasprijs wordt de terugverdientijd langer. Voor consumenten
zou dit een reden kunnen zijn om geen HRe-installatie aan te schaffen.

7.5.1.

Regimeverandering
Binnen het gasregime zullen er weinig tot geen regimeregels veranderen. Volgens Decentrale
infrastructuur (2007) kan de huidige infrastructuur de toenemende hoeveelheid aardgas aan.
Het geen waar nog onderzoek naar moet worden gedaan is de interactie met het aardgasnet
en het gelijktijdig piekuurverbruik. Vooralsnog geeft dit met kleinschalig verbruik nog geen
problemen
De enige grote verandering die zal plaatsvinden is de toename van de verkoop aan
kleinverbruikers en de verkoop afname aan grote centrales. Dit vormt echter geen probleem.
Door deze toename, die gebruikt wordt voor het produceren van elektriciteit, neemt de rol van
de energiedistributiebedrijven binnen het elektriciteitsregime toe.
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8.

Verwanningsregime

Ais eerste wordt het verloop van de warmtevraag tijdens de laatste decennia beschreven met
daaropvolgend de ontwikkelingen van isolatie, individuele centrale verwarming en Energie
Prestatie Normering. Deze factoren hebben bijgedragen de vermindering van de
warmtevraag. Vervolgens worden betreffende actoren beschreven en er wordt afgesloten met
de toekomstige warmtevraag binnen huishoudens.

8.1.

geschiedenis verwarmingsregime

De aardgasvondst in Siochteren is zeer belangrijk voor het verwarmingsregime. Het aantal
woningen waar voorheen olie en kolen werden verstookt nam gestaag af en
nieuwbouwwoningen
werden
vrijwel
allemaal
voorzien
van
gasgestookte
verwarmingsinstallaties. Sindsdien is aardgas zeer belangrijk bij ruimteverwarming en
tapwaterverwarming binnen de huishoudens. De vraag naar warmte, en daarom de vraag
naar aardgas, is de laatste decennia, vooral door toedoen van de overheid, afgenomen van
3100 m3 tot 1800 m3 . Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de toepassing van isolatie, de
rendementsverbeteringen van verwarmingsinstallaties en de introductie van de Energie
Prestatie Norm (EPN).

8.1.1.

Isolatie

Sinds 1964 worden nieuwbouwwoningen in de (model)bouwverordening isolatie-eisen
gesteld, welke regelmatig worden aangescherpt 104 . De gevolgen van dit beleid zijn zichtbaar
in het huidige woningbestand, zoals dakisolatie (verplicht sinds 1975), ~evelisolatie (verplicht
sinds 1979) en isolatie van de begane vloergrond (verplicht sinds 1983) 05.
Naar aanleiding van de energienotie uit 1974 is het mogelijk financiele steun te verkrijgen
voor het isoleren van bestaande woningen en het aanbrengen van voorzieningen in de
nieuwbouw (Jeeninga (1997) en wordt het Nationaal Isolatie Programma (NIP) opgezet. Dit
programma had als plan om 200.000 woningen per jaar te isoleren met als resultaat dat voor
19902,5 mIn. woningen waren ge"lsoleerd.
In april 1979 werden de eisen voor nieuwbouwwoningen gelijk getrokken met de eisen voor
de sociale woningbouw wat resulteerde in verplichtstelling van dubbelglas voor in de
woonkamer en de vertrekken die hiermee in verbinding staan.
In het begin van de jaren '90 probeerden energiebedrijven (toen nog in handen van de
overheid) de particuliere woningmarkt, woningen van institutionele beleggers en de sociale
huursector te stimuleren om isolerende maatregelen te treffen d.m.v. het verstrekken van
en het geven van voorlichting. Dit yond plaats in het kader van de
subsidies
Stimuleringsregeling Energiebesparing Bestaande Gebouwen (SEBG) van het Milieu Actie
Plan (MAP).
In april 1994 ging de SEBG op in de regeling ISO-HR die betrekking had op isolatie. De
subsidie op convention eel dubbelglas werd afgeschaft en aileen HR-glas werd gesubsidieerd.
Sinds 1995 is de Energie Prestatie Normering van kracht (zie onder).

8.1.2.

Individuele centrale verwarming (leV)

Na de vondst in Siochteren nam het aantal lev installaties sterk toe. Er werd nauwelijks
aandacht besteed aan de rendementen van deze installaties. Dit veranderde na de tweede
energiecrisis. Begin jaren '80 was aileen de conventionele ketel (ST-ketel) beschikbaar op de
markt. Deze werd gevolgd door de verbeterde rendementsketel (VR-ketel) en kort daarop de
hoog rendementsketel (HR-ketel). In eerste instantie werd de penetratie van de HR-ketel

104 "Analyse energieverbruik sector huishoudens 1982-1996; achtergronddocument bij het rapport 'monitoring
energieverbruiken beleid Nederland'. Jeeninga H, ECN, (1997).
105
"Belemmeringen binnen en buiten de muren; inventarisatie knelpunten en belemmeringen
energiebesparingsmaatregelen gebouwde omgeving". Schillemans R, Rooijers F, Benner J, CE, (2006).
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vertraagd door het conservatisme van de bouwsector 106 . De voorkeur werd gegeven aan
bestaande technologieen die zich hadden bewezen. Vooral de installateurs waren een
belangrijke actor in het introductieproces van de HR-keteI 107 . Activiteiten van EnergieNed in
het kader van het Milieu Actieplan (MAP) brachten hier verandering in 108. En in 1995, met de
invoering van de Energie Prestatie Coefficient (EPC) werd de HR-ketel vrijwel de referentie
techniek. De EPC had zowel invloed op de kostprijs als het draagvlak bij de installateurs. Dit
is ook terug te vinden bij het aantal HR-ketels in Nederland. In 1990 had 6% van de
109
(zie onderstaande figuren).
huishoudens een HR-ketel welke doorsteeg naar 52% in 2004
Ook de subsidieregelingen NOx-arme en Energiezuinige verwarmingstoestellen (SNEV en
SEEV) en de latere ISO-HR stimuleringsregeling hebben bijgedragen aan de toename van de
HR-verwarmingssystemen.
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Figuur 31 Ontwikkeling van de penetratie van de ST, VR en HR-ketel in de
sectorhuishoudens (Bran: Energiened, (2001))
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Figuur 32 Huishoudens met een HR-verwarmingsketel (Bran: Centraal Bureau voor de
Statistiek (2005))

De huidige HR-ketel is zover ontwikkeld dat er geen rendementsverbeteringen meer zijn te
realiseren. Het rendementsplafond is bereikt llO . De HRe installatie wordt, volgens een aantal

106 "Effect van energie- en milieubeleid op broeikasgasemissies in de periode 1990-2000", maart 2002; in opdracht
van het Ministerie van VROM.
107 Brezet, H. (1994) uit "Effect van energie- en milieubeleid op broeikasgasemissies in de periode 1990-2000",
maart 2002; in opdracht van het Ministerie van VROM.
108 Dougle H. (1998) uit "Effect van energie- en milieubeleid op broeikasgasemissies in de periode 1990-2000",
maart 2002; in opdracht van het Ministerie van VROM.
109 'Warmtevoorziening van woningen 2004", Centraal Bureau voor de Statistiek; geraadpleegd op 20-05-2008
110 Overdiep H GasTerra, manager energietransitie, 2007, ''Van centrale naar decentrale energieopwekking",
presentatie
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actoren gezien als de opvolger van de HR-ketel. Er bestaan echter nog andere technologieen
om in de warmtevraag te voorzien zoals zonneboilers en warmtepompen.

8.1.3.

Energie Prestatie Norm

Vanaf 1995 worden er in het Bouwbesluit eisen gesteld ten aanzien van de energiezuinigheid
in nieuwbouwwoningen. Hiervoor
zijn
energieprestatienormen ge"fntroduceerd. Het
uiteindelijke energieverbruik per woning staat hierbij voorop. De Energie Prestatie Coefficient
(EPC) is een maat voor het primair energieverbruik dat samenhangt met ruimteverwarming,
ventilatie, warm tapwater, verlichting en inclusief hulpenergie voor pompen etc 111. De
bouwwereld kan zelf kiezen welke maatregelen worden getroffen om aan de vereiste
energiezuinigheid te voldoen. Voor de HRe-installatie bestaat vooralsnog onduidelijkheid of
deze een bijdrage levert aan de EPC-waarde. In 1995 gold er een EPC waarde voor
nieuwbouw van 1,4. Sinds 2006 is deze waarde op 0,8 gesteld 112 . In de komende jaren zal
de EPC waarden voor nieuwbouwwoningen verder dalen waardoor o.a. de warmtevraag zal
afnemen.
De EPN is aileen van kracht voor nieuwbouwwoningen. Voor bestaande bouw gelden geen
verplichtingen.

111 "Verbetering energieprestatie bestaande woningen". Gilijamse W, Jablonska S, ECN (2002)
112 "Toekomstige ontwikkelingen Energieprestatie", SenterNovem,

http://www.sentemovem.nUepn/nieuws/toekomstige ontwikkelingen energieprestatie.asp laatst geraadpleegd op
27-08-08
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8.2.

Actoren verwarmingsregime

8.2.1. Overheid
Zoals eerder beschreven heeft de overheid veel invloed op de warmtevraag, ofwel
aardgasverbruik, van de huishoudens. Reden hiervoor is dat het verbruik van aardgas moet
worden gereduceerd omdat dit een eindigende brandstofbron is en er bij verbranding
schadelijk stoffen vrij komen zoals CO 2 • De overheid heeft een regulerende als wei een
faciliterende rol binnen dit regime.
Regulerende rol van de overheid richt zich vooral op wet- en regelgeving voor uitstootreductie
binnen (nieuwbouw)woningen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan verplichting van isolatie,
energiebelastingen en het invoeren een aanscherpen van Energie Prestatie Normen van
(nieuwbouw)woningen.
Bij de faciliterende rol kan gedacht worden aan subsidies voor duurzame of
energiereducerende maatregelen zoals voorheen subsidie op aanschaf van isolatie en HRketel. Maar ook aan financiele bijdragen aan projecten die onderzoek doen naar
technologieen die mogelijk een bijdrage leveren aan een duurzame energietransitie. Dit wordt
veelal gedaan op advies van SenterNovem.
SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken die een brug
slaat tussen de overheid en bedrijven uit vrijwel aile maatschappelijke sectoren 113. In
opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die duurzaamheid
stimuleren. SenterNovem geeft de betreffende bedrijven adviezen, helpt bij het opzetten of
zoeken van netwerken, verstrekt informatie die is opgedaan uit verschillende sectoren en
subsidieert bepaalde bedrijven en projecten.
Energiebesparende regelingen zijn ongunstig voor de ontwikkeling van de HRe-installatie. De
HRe-installatie is warmtevraagvolgend en rendabel bij een aardgasverbruik van 1600 kuub
114
per jaar . Is het verbruik minder per jaar is het niet zinvol om een HRe-installatie aan te
schaffen.
Een andere ongunstige ontwikkeling is de onduidelijkheid over de Energie Belasting (EB en
voorheen REB). De vroegere Regulerende Energie Belasting (REB) is een belasting op
verwarmingsbrandstoffen (aardgassen, huisbrandolie, petroleum en LPG) en elektriciteit.
Deze energieheffing is op 1 januari 1996 in werking getreden. De belasting werd ingevoerd
om bedrijven en huishoudens aan te sporen tot meer energiebesparing en als stimulans om
meer gebruik te maken van duurzame energieen. Sinds de invoering van de REB zijn de
tarieven geleidelijk toegenomen om het effect hiervan te versterken. Voor de HRe-installatie
geldt op dit moment een dubbele energiebelasting. Eenmaal voor het verbruikte aardgas en
een maal voor het tijdelijk stallen van elektriciteit. De opgewekte elektriciteit die niet kan
worden gebruikt wordt teruggeleverd aan het net, echter als elektriciteit nodig is, moet er weer
energie belasting worden betaald.
Subsidies daarentegen zijn positief voor de ontwikkeling van de HRe-installatie. Door een
subsidie te geven op de aanschaf van een HRe-installatie daalt de prijs van de HRe. Het
terug te verdienen bedrag wordt daardoor minder waardoor de HRe eerder rendabel wordt.

113 SenterNovem, http://www.senternovem.nl/senternovem/laaatst geraadpleegd op 22-08-08
114 "Financiele steun". SenterNovem - Duurzame warmte, http://www.sentemovem.nl/duurzamewarmte/subsidie-

informatie/micro-kk.asp# laatst geraadpleegd op 23-09-2008
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8.2.2. Installateurs
Installateurs waren zeer belangrijk bij de diffusie van de HR-ketel. In eerste instantie koos
deze actor voor conservatieve technologieen die zich hadden bewezen. De HRe-installatie is
een complexere installatie dan een HR-ketel waardoor installateurs zullen moeten worden
bijgeschoold. Naast Brezet (1994) is ook Feenstra (2008) er van overtuigd dat deze actor
belangrijk is voor de promotie van de HRe-installatie. Installateurs hebben direct contact met
de consumenten door verkoop, installatie en reparatie. Om een grote markt te creeren is het
noodzakelijk dat installateurs deze technologie steunen. Ais de HRe-installatie makkelijk te
plaatsen en te onderhouden is zonder al te veel omscholing, zullen installateurs deze
technologie eerder aanbieden. Echter volgens Feenstra (2008) bestaan er nog relevante
problemen met de installatie van de HRe-installatie.

8.2.3. Gasdistributiebedrijven
(zie hoofdstuk Gasregime)

8.2.4. Fabrikanten en technologieontwikkelaars
Fabrikanten en technologieontwikkelaars hebben zich de laatste decennia bezig gehouden
met rendementsverbeteringen van gasgestookte centrale verwarmingssystemen vanwege de
gasinfrastructuur. Gevolg hiervan is de ontwikkeling van de conventionele ketel (ST-ketel), de
verbeterd rendement ketel (VR-ketel) en uiteindelijk de hoog rendement ketel (HR-ketel). Bij
de laatste zijn rendementsverbeteringen behaald van meer dan 100%. Door deze
ontwikkelingen is het rendementsplafond bereikt en wordt de HRe-installatie gezien als
mogelijke opvolger. Voor deze actor is het van belang om te investeren in de HRe door het
aanboren van een nieuwe markt en het vervangen van de huidige HR-ketels zodat winst kan
worden gegenereerd.
Een andere reden is dat de industrie moet komen met een nieuwe technologische innovatie
zodat de productie, en zo de werkgelegenheid, in Nederland en omliggende landen blijft
(Feenstra (2008). De huidige ketels kunnen goedkoop worden gemaakt in lage loon landen
en fabrikanten zijn bang om hun fabrieken in west Europa te moeten sluiten.
Anderzjjds richten een aantal fabrikanten hun pijlen ook op andere toepassingen van
ruimteverwarming zoals by. zonneboilers.

8.2.5. Consumenten
Volgens Geels (2004) is dit zeer belangrijke actor die invloed heeft op de ontwikkeling van
een nieuwe technologie. Fabrikanten proberen nieuwe technologieen zo te ontwikkelen dat ze
voldoen aan de voorkeuren van de consumenten.
Consumenten zijn ook belangrijk bij de diffusie van de technologie. De gebruiker laat de
keuze voor een bepaalde technologie afhangen van een aantal factoren die voor hen van
belang zijn. Hierbij kan gedacht worden aan comfort, financieel voordeel of milieuvriendelijk.
Hoe beter de factoren aansluiten bij de wensen van de consument hoe groter de kans is op
het doorbreken van een nieuwe technologie.

Voor het potentieel van de HRe-installatie is van belang wie de eigenaar is van de installatie.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen particuliere woonbezitters en woningcorporaties.
Dit is met name van belang in verband met verschillen in investeringsbeslissingen, een
eigenaar heeft andere belangen dan een verhuurder.
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Eigenaar
Uit praktijkonderzoek blijkt dat het natuurlijk moment een belangrijke rol speelt bij de overstap
naar energiebesparende maatregelen 115. Het natuurlijk moment is het moment dat de huidige
installatie aan vervanging toe is of het moment dat er een grote verbouwing staat gepland
waardoor het aanbrengen van bv isolerende materialen kan worden meegenomen. Het
natuurlijk moment verlaagt de drempel om van technologie te veranderen.
Consumenten hebben ook een investeringsplafond, deze Jigt tussen de 2000 en 4000 euro
(Schillemans e.a. (2006). Voor de HRe-installatie is dit vooralsnog een belemmering omdat
de prijzen van de HRe hier boven liggen. De prijzen van de HRe-installatie varieren van
10.000 tot 15.0000 euro volgens Feenstra (ECN 2008) en 6000 euro volgens Weijer
(Nieuwsblad Stromen (2008».
Woningcorporaties
Woningcorporaties draaien in de huidige situatie op voor de investering maar de baten komen
bij de huurder. Dit is een belangrijke belemmering om te investeren in energiebesparing en
duurzame energie.
Een andere mogelijkheid is dat de woningcorporatie eigenaar wordt van de HRe-installaties
en de opgewekte elektriciteit verkoopt aan de huishoudens. Zij wordt dan ook
elektriciteitsproducent.
Een ander aspect, dat van invloed is op de ontwikkeling van de HRe-installatie, is dat het een
product is voor in het dagelijks leven. Het is een basisproduct dat moet functioneren zonder
problemen. Negatieve ervaringen met de HRe-installaties kunnen het gedrag van de
is
het
daarom
belangrijk
om
consument
be'invloeden
Volgens
Feenstra
consumentenorganisaties te betrekken bij de ontwikkeling van de HRe-installatie. Dit is
belangrijk omdat consumenten en consumentenorganisaties de voorkeur geven aan
informatie afkomstig van woningcorporaties, overheden, wetenschappers, etc dan informatie
afkomstig van de producent. Zolang weinig bekend is over de betrouwbaarheid van de
nieuwe technologie zullen consumenten eerder kiezen voor een bestaande technologie die
zich heeft bewezen.
Een andere mogelijkheid is dat energiebedrijven of netwerkbedrijven eigenaar worden van de
HRe-installatie. Zij kunnen dan de HRe-installatie van buitenaf besturen en zo de
elektriciteitsvraag be"invloeden. De consumenten kunnen de installatie dan huren of leasen.

8.2.6. Onderzoek en kennisinstellingen
In het verwarmingsregime wordt vooral onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en
rendementsverbeteringen van de HRe-installatie. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de
verschillende technologieen die kunnen worden toegepast zoals de stirlingmotor, de
gasmotor en verschillende soorten brandstofcellen. Deze onderzoeken worden gedaan door
o.a. technische hogescholen en technische universiteiten maar ook door bedrijven zoals
ECN. Deze instellingen doen ook onderzoek naar de mogelijke barrieres die moeten worden
overwonnen om de installatie te introduceren.

115 "Determinanten van energiebesparend gedrag
Onderzoeksinstituut OTB in opdracht van Novem (2003)
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8.3.

toekomstige ontwikkeling warmtevraag

De warmtevraag zal de komende jaren steeds minder worden door de aanscherping van de
EPC. Hoewel de EPC-waarde formeel geen maatstaf is voor het reele energieverbruik, leidt
de daling van de EPC waarde tot een vrijwel evenredige afname van het energieverbruik bij
nieuwbouwwoningen 116. Wei blijkt dat de woninggrootte bepalend is voor het reele
energieverbruik. In een vrijstaande woning met een zeer lage EPC-waarde is de energievraag
hoger dan in een rijtjeswoning met een gangbare EPC-waarde (Jeeninga 1997)
De HRe-instaliatie werkt het beste in de bestaande bouw, voornamelijk in woningen waar de
warmtevraag relatief hoog is: een aardgasverbruik van rond de 1600 kuub 117. Huizen die
3
gebouwd zijn na 1991 hebben een verbruik van minder dan 1500 m per jaar (zie
3
onderstaande tabel). Het verbruik van 1500 m per jaar wordt hier gebruikt als richtlijn. Voor
verbruik onder deze richtlijn is de HRe-instaliatie niet interessant.
Bouwjaar

Aantal

Gas
(m3)

Populatie
(min.
M3)

Aandeel in
totaal (%)

Cum.
Aandeel (%)
22

voor 1945

1.117.000

2350

2730

22

1945 - 1965

1.365.000

1970

2689

21

43

1966 - 1975

1.365.000

2215

3023

24

67

1976 - 1981

715.000

1920

1373

11

78

1982 - 1985

520.000

1620

842

7

85

1986-1990

650.000

1580

1027

8

93

1991 - 1995

455.000

1485

676

5

98

1996 - 2000

195.000

1370

267

2

100

Tabel 7 Aardgasverbruik voor verwarming in Nederlandse Woningen per ouderdomscategorie
(Bron: Gilijamse & Jablonska (2002))

Bovenstaande tabel is aangepast. In originele tabel werd aileen de hoeveelheid aardgas
weergegeven voor de verwarmin~ van ruimtes. Volgens ECN is het gemiddelde
aardgasverbruik voor tapwater 365 m per jaar 118 . Dit is erbij opgeteld omdat de komst van de
combiketel ook aardgas verbruikt voor het verwarmen van tapwater net als de HRe-instaliatie.
De vraag naar tapwater zal de komende jaren vanwege comfort verder toenemen. Over de
huizen die na 2000 zijn gebouwd (ruim 300.000 woningen volgens VROM), zijn geen
gegevens beschikbaar. Aangenomen kan worden dat door de steeds strengere EPC waardes
de warmtevraag verder zal afnemen. Er kan worden aangenomen dat de woningen van na
3
2000 een lager totaal verbruik zullen hebben dan 1500 m jaar.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de huizen die gebouwd zijn vanaf 1991 niet interessant zijn
voor de HRe-instaliatie.

116 "Effect van energie- en milieubeleid op broeikasgasemissies in de periode 1990-2000", Jeeninga H, Honig E, van
Dril A, Harmsen R, ECN en RIVM (2002)
117 "Fine-tuning HRe-ketel cruciaal voor marktintroductie", Weijer H, Nieuwsblad Stromen, tiende jaargang nO.8 9
mei 2008
118 "Factsheets energietechnologieen", ECN, ECN-rapport ECN-C---04-D20 (2004)
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8.3.1. Woningvoorraad 119
In onderstaande paragraaf wordt gekeken naar de mogelijke hoeveelheid HRe-instaliaties die
in Nederland kunnen worden geplaatst. Hier wordt uitgegaan dat meergezinswoningen (mg)
niet in aanmerking komen omdat de warmtevraag minder is door warmtestraling van
omliggende woningen. Zoals eerder beschreven ;s het reele aardgasverbruik van een
rijtjeswoning minder dan een alleenstaande woning met een lage EPC-waarde. Volgens het
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw is een meergezinswoning de woonruimte
welke gelegen is in een gebouw of een gedeelte van een gebouw en welke ontsloten wordt
door een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten. Voorbeelden zijn galerijflat,
2o
maisonette, portiek-etageflae . Op basis hiervan wordt aangenomen dat het jaarlijks verbruik
van aardgas minder is dan 1600 kuub.

Op 1 januari 2006 waren er ongeveer 7 min. woningen in Nederland. Hiervan is ongeveer
30% een meergezinswoning. Deze categorie valt niet onder het potentieel van de HReinstallatie omdat het aardgasverbruik hiervoor te laag is. Van de overige woningen behoort
ongeveer een derde tot de verhuursector. Volgens Feenstra (2008) is dit een conservatieve
actor die de voorkeur geeft aan technologieen die zich reeds hebben bewezen. Volgens
Schillemans, Rooijers en Benner (2006) is het investeren van deze actor in
energiebesparende of duurzame energie de grootste belemmering omdat de baten bij de
huurder komen en niet bij de investeerder. Van de woningen die overblijven voor een
mogelijke HRe is 20% gebouwd na 1991. Hieruit voigt dat iets meer dan 35% (2,6 min.) van
de woningen in aanmerking komt voor een HRe.

8.3.2.

Lage temperatuur verwarming (LTV)

In Nederland wordt nog te vaak gekozen voor een aanvoerwatertemperatuur van 90°C en
een retourtemperatuur van 70°C. Door toepassing van lage temperatuurverwarming, met
aanvoertemperaturen van 55°C en retourtemperaturen van ongeveer 40°C, kunnen ruimtes
veel efficienter worden verwarmd. Voor bestaande bouw is de meest directe manier om van
een traditioneel cv-systeem een LTV-systeem te maken, het aanpassen van de radiatoren.
Deze worden relatief iets groter om dezelfde hoeveelheid warmte af te geven. Voor
nieuwbouwwoningen
zijn
er
meerdere
mogelijkheden
zoals
vloerverwarming,
121
wandverwarming etc. • Deze technologie wordt vooral toegepast binnen de nieuwbouw.
Door toepassing van LTV wordt niet aileen het wooncomfort verbeterd maar ook gereduceerd
op het verbruik van fossiele brandstoffen omdat er minder hoge temperaturen hoeven worden
bereikt. LTV kan in combinatie met verschillende soorten verwarmingssystemen waaronder
de HR-ketel. Daarbij verlaagt een LTV-systeem de EPC-waarde.

119 Aile getallen zijn afkomstig van 'Woningvoorraadgegevens 2006" uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
VROM (2007)
120 Begrippenlijst SenterNovem, http://duurzaambouwen.sentemovem.nl/begrippen/meergezinswoningl
laatst
~eraadpleegd op 29-09-2008
21 "Naar duurzaam comfort met een lage temperatuurverwarming (LTV)",
htto:llwww.senternovem.nllmmfiles/138391 factshprojecto tcm24-105137.pdf, Novem, laatst geraadpleegd op 2210-2008.
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8.4.

Conclusie

Aardgas is in het verleden belangrijks geweest in het voorzien van de warmtevraag binnen de
huishoudens. Op dit moment is de rol van aardgas nog steeds groot. De vraag naar warmte is
de laatste jaren sterk afgenomen en er kan worden aangenomen dat deze trend zich zal
voortzetten. Belangrijke oorzaken hiervan zijn isolerende maatregelen, de introductie van de
HR-ketel en de komst van de Energie Prestatie Norm (EPN). Sinds de invoering van de
laatste is de EPe waarde afgenomen van 1,4 in 1995 tot 0,8 in 2006. De verwachtingen zijn
dat deze waarde de komende jaren verder zal dalen. Door de invoering van de EPN is de
warmtevraag lager dan 1500 m3 . Vooral voor aileen staande huizen en grote rijtjeshuizen is
de HRe-instaliatie een optie. Voor meergezinswoningen en woningen die gebouwd zijn na
1991 is een HRe niet interessant. Het potentieel van de HRe ligt bij iets meer dan 35% van de
huidige woningvoorraad.
Hier moet wei worden opgemerkt dat er wordt uitgegaan van een HRe-instaliatie met
stirlingmotor. De HRe met brandstofcel heeft een andere warmtekrachtverhouding. Deze
installatie is mogelijk wei interessant voor nieuwbouwwoningen.
Het woningbestand is een redelijke grove schatting. Er wordt vanuit gegaan dat de
verhuursector geen prikkel heeft tot investeren, dit hoeft niet te kloppen. Deze sector heeft de
voorkeur voor technologieen die makkelijk zijn in te passen en hebben meerdere huizen
waardoor de investeringen over meerdere jaren kan worden verdeeld (Feenstra 2008). Ais
deze technologie zich heeft bewezen zullen ook deze corporaties mogelijk overstappen. Voor
de verwarming van huishoudens zijn echter meerdere technologieen in ontwikkeling.

8.4.1. Regimeverandering
Door de komst van de HRe-instaliatie vindt er een gedeeltelijke integratie plaats tussen het
en
het
elektriciteitsregime.
Omdat
de
HRe-instaliatie
verwarmingsregime
warmtevraaggestuurd is, blijft warmte het hoofdproduct en het bijproduct is elektriciteit.
Actoren binnen het verwarmingsregime kunnen op deze manier elektriciteitsproducent
worden. Andersom is ook mogelijk maar actoren uit het elektriciteitsregime zullen er rekening
mee moeten houden dat de elektriciteitsproductie beperkt is. Deze is namelijk afhankelijk van
de warmtevraag.
Doordat de installatie beide opwekt is het voor bepaalde actoren wei interessant om hierin te
investeren. Hierbij kan gedacht worden aan woningbouwcorporaties die eigenaar worden van
de installaties. Investeringen in duurzame technologieen zijn normaalgesproken voor
woningbouwcorporaties geen optie omdat de investeringen voor hen zijn en de voordelen
voor de bewoners. Zijn zij eigenaar van een aantal installaties kunnen ze de elektriciteit ook
verkopen aan de bewoners.
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9.

Conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk van het rapport zullen de conclusies een aanbevelingen worden
besproken en een antwoord worden gegeven op de probleemstelling:
Wat is het mogelijke potentieel van de HRe-installatie binnen de transitie naar een duurzame
energievoorziening?

Het beantwoorden van de probleemstelling zal gebeuren aan de hand van de opgestelde
deelvragen die behandeld zijn in hoofdstuk 1.
Wat zij de beloftes, verwachtingen en leerprocessen omtrent de HRe-installatie?

Uit de experimenten blijkt dat de beloftes en verwachtingen omtrent de HRe-installatie positief
zijn. Vrijwel aile deelnemende actoren verwachten dat de HRe-installatie bespaart op fossiele
brandstoffen t.o.v. de huidige situatie. Gevolg hiervan is een besparing op de energierekening
en reductie op de uitstoot van schadelijke stoffen, voornamelijk CO 2 • Hoe hoog de
daadwerkelijke besparingen zijn verschilt per actor. Uit de haalbaarheidsstudie van Ecofys
blijkt dat de HRe met stirling motor financieel niet rendabel is bij nieuwbouwwoningen. De
overige actoren verwachten dat de terugverdientijd van 5 jaar te realiseren moet zijn..
Volgens de resultaten van Remeha is dit ook haalbaar mits de meerkosten van een HReinstallatie ongeveer 1500 euro bedragen t.o.v. een HR-ketel. Uit de experimenten is ook
gebleken dat een voorraadvat niet noodzakelijk is. Een voorraadvat geeft de consument wei
meer "bewegingsvrijheid" t.a.v. het opwekken van elektriciteit.
De reductie van CO 2-uitstoot verschilt tussen de 500 en 1000 kg per huishouden per jaar.
Deze verwachtingen worden gedeeld door actoren die het meest betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de HR. Het produceren van elektriciteit en het besparen op CO 2-uitstoot is
afhankelijk van het aantal draaiuren van de installatie, zo blijkt uit de experimenten. Een
goede werkmodus is belangrijk voor efficientie van de installatie.
Wie vormen het netwerk van actoren?

Energiedistributiebedrijven en fabrikanten
Energiebedrijven en fabrikanten zijn bij vrijweI aile experimenten betrokken wat aangeeft dat
de ontwikkeling van de HRe-installatie voor deze actoren van groot belang is. Dit wordt nog
eens onderstreept door hun aandeel in de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan als
gevolg van de overvloeiing tussen de betreffende regimes. Volgens Hoogma (2000) is het
aantal actoren en de variatie in actoren van belang voor de stabilisatie van de verwachtingen.
Kijkend naar hoeveelheid en variatie van de actoren die deelnemen aan een van de
samenwerkingsverbanden, kan worden gesproken over stabiele beloften en verwachtingen
omtrent de HRe-installatie. Volgens deze twee actoren zal het potentieel HRe-installaties in
Nederland de komende jaren sterk toenemen.
Overheid
Buiten de energiedistributiebedrijven en de fabrikanten is de Nederlandse overheid een zeer
belangrijke actor. Zonder invloed van de overheid zal het potentieel van de HRe-installatie
binnen Nederland niet groot worden. Voor nieuwe duurzame technologieen is bekend dat ze
in beginsel niet in staat zijn om zich zelf terug te verdienen. Het succes van een technologie
is niet aileen afhankelijk van de technische mogelijkheden maar ook van maatschappelijke
omstandigheden. De overheid heeft een regulerende en een faciliterende rol.
De regulerende rol van de overheid richt zich vooral op de wet- en regelgeving voor CO 2reductie in de gebouwde omgeving. Het aanscherpen van de CO 2-reductie, door o.a.
aanscherping van de EPC-waarde en invoering van energiebelasting, biedt geen toekomst
voor de HRe.
Aan de andere kant subsidieert de overheid experimenten met de HRe en bestaat de
mogelijkheid om een subsidie aan te vragen bij de aanschaf van een HRe-installatie.
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de overheid het potentieel van de HRe
vooral ziet bij bestaande woningen.
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Netwerkbeheerders
De komst van de HRe-installatie zullen voor de netwerkbedrijven de nodige aanpassingen
met zich meebrengen op het gebied van infrastructuur en bedrijfsstructuur. De aanpassingen
aan de infrastructuur komt niet aileen door de HRe-installatie maar ook door de mogelijke
komst van andere decentrale opwekmethodes zoals wind en zonne-energie. Wei zal de
bedrijfsstructuur mogelijk moeten worden aangepast als de HRe wordt ge·introduceerd. Dit
laatste is afhankelijk van wie eigenaar wordt van de installatie.
Installateurs
Installateurs spelen een belangrijke rol bij de diffusie van de HRe-installatie. Deze actor heeft
direct contact met de consument door verkoop, installatie en reparatie. Ais de installateurs
deze technologie steunen is de kans op diffusie groter. Er bestaan volgens Feenstra (2008)
relevante problemen met de HRe-installatie.
Consument
Volgens Geels (2004) is de consument een zeer belangrijke actor die invloed heeft op het
potentieel van de HRe-installatie. Uit onderzoek is gebleken dat het 'natuurlijk' moment
belangrijk is bij de aanschaf van een nieuwe installatie. Het natuurlijk moment is het moment
dat de huidige installatie aan vervanging toe is. Aangezien de huidige HR-ketels een
levensduur hebben van ongeveer 15 jaar zal dan pas het moment aanbreken dat
consumenten mogelijk overstappen op een nieuwe technologie. Daarbij hebben consumenten
een investeringsplafond tussen de 2000 en 4000 euro, dit ligt vele malen lager dan de huidige
prijs van een HRe-installatie.
De consument verandert ook van positie binnen het elektriciteitsregime. Door de komst van
de HRe-installatie worden zij ook elektriciteitsproducenten waardoor zij mogelijk van gedrag
moeten veranderen. Een andere mogelijkheid is dat woningbouwcorporaties eigenaar worden
van de installaties. Zij kunnen de elektriciteit verkopen aan de huurders.
Woningbouwcorporaties hebben een groot deel van de woningen in hun bezit.
Waf zijn de regimes en op welke manier hebben deze invloed op de ontwikkeling van de
HRe-insfallafie?

Het elektriciteitsregime
Voor energiebedrijven en netwerkbedrijven is de komst van de HRe-installatie vooral van
belang als zij eigenaar of beheerder worden van de installaties. Door zelf de controle te
hebben kunnen ze zelf bepalen wanneer er gebruik wordt gemaakt van de installatie en
kunnen onderspanningen (piekvraag) en overspanningen worden afgevlakt. Bij beide
organisaties zal verandering moeten plaatsvinden in de bedrijfsstructuur ongeacht ze
eigenaar worden of niet.
In het geval dat een organisatie eigenaar wordt van de installatie verandert er voor de
consument weinig. Wordt de consument eigenaar dan verandert zijn rol binnen het regime en
de vraag is of de consument dit wenst.
De ontwikkelingen op het gebied van elektriciteitsproductie en reduceren op schadelijke
stoffen werkt niet in het voordeel van de HRe-installatie. Deze installatie gebruikt vooralsnog
fossiele brandstoffen, andere technologieen maken hier geen gebruik van.
Het gasregime
Het gasregime is een voorstander van de HRe-installatie. Dit is te verklaren door het feit dat
ze actief bezig zijn met de ontwikkeling door deel te nemen aan de experimenten en
samenwerkingsverbanden. Door de komst van de HRe-installatie is het regime de komende
jaren verzekerd van aardgasafname door kleinverbruikers. De komst zal het aardgasverbruik
zelfs doen toenemen.
Het verwarmingsregime
Aardgas had een belangrijke rol in het voorzien in de warmtevoorziening van huishoudens.
Deze ral is de laatste jaren door introductie van de HR-ketel en de komst van de EPN aan het
verzwakken. Uit de regimeanalyse bhjkt dat de HRe-installatie aileen rendabel is voor huizen
die gebouwd zijn voor 1991. Nieuwbouwhuizen hebben hier een te lage warmtevraag voor.
Voor iets meer dan 35% is de HRe een optie. Woningcorporaties en installateurs kunnen een
belangrijke ral spelen bij het potentieel van de installatie.
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9.1.

Conclusie

De HRe-installatie is een technologie die, ten opzichte van de huidige gescheiden opwekking
van elektriciteit en warmte op huishoudelijk niveau, minder fossiele brandstoffen verbruikt. Dit
is mogelijk doordat de warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit wordt gebruikt
voor de verwarming van ruimtes en tapwater. De opgewekte elektriciteit vermijdt
leidingverliezen en voorziet gedeeltelijk in de elektriciteitsbehoefte van een huishouden.
De verwachtingen dat er zowel op financieel als op milieu gebied voordelen te behalen zijn
worden door meerdere actoren gedeeld. Dit blijken vooral actoren te zijn afkomstig uit het
gas- en verwarmingsregime. Voor deze regimes zal er na de introductie relatief weinig
veranderen. Binnen het elektriciteitsregime zal mogelijk een transitie plaatsvinden van
centrale naar decentrale opwekking van elektriciteit.
Over de hoogte van de daadwerkelijke besparingen bestaat onduidelijkheid. Net als over het
feit of de installatie terug te verdienen is binnen zijn levensduur.
Op dit moment staat de HRe-installatie met stirlingmotor op het punt van introductie. Deze
variant heeft een hoge warmtekrachtverhouding en is vooralsnog aileen rendabel bij huizen
met een redelijk hoog aarqgasverbruik van meer dan 1500 m3 op jaarbasis. Dit zijn vooral
vrijstaande en grote rijtjeshuizen die gebouwd zijn voor 1991. In Nederland is de HRe in iets
meer dan 35% van de woningvoorraad een optie. Bij dit percentage worden
woningcorporaties buiten beschouwing gelaten. Dit is een conservatieve actor die eerder zal
kiezen voor een technologie die zich bewezen heeft.
Voor overige woningen is een HRe-installatie met een hoge warmtekrachtverhouding niet
rendabel. Hier is een HRe-installatie met brandstofcel meer interessanter. Deze technologie
zit echter nog vol in de ontwikkelingsfase en is nog niet klaar voor introductie.
Er heersen teveel onduidelijkheden omtrent de HRe-installatie. Hierbij kan onder andere
gedacht worden aan kostprijs, terugleververgoeding voor elektriciteit en energiebelasting
maar ook aan aardgas- en elektriciteitsprijs en de ontwikkeling van andere technologieen op
het gebied van verwarming en decentrale elektriciteitsopwekking.
De regels binnen het systeem staan niet voldoende op elkaar afgestemd waardoor een
transitie zal plaatsvinden. De HRe-installatie wordt hierdoor niet gezien als de technologie die
zorgt voor een duurzame energiehuishouding. Omdat de overige technologieen nog niet
zover zijn ontwikkeld als de HRe, biedt deze installatie wei een tussenoplossing op de weg
naar een duurzame energiehuishouding. De HRe-installatie kan als voorloper van andere
decentrale elektriciteitsopwekkende technologieen helpen het ramwerk omtrent wet- en
regelgeving en infrastructurele aanpassingen voor te bereiden.
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9.2.

Aanbevelingen

Om het potentieel te vergroten is het belangrijk dat woningbouwcorporaties en installateurs bij
de ontwikkeling worden betrokken. Woningbouwcorporaties hebben een groot deel van de
woningvoorraad onder hun hoede. Deze corporaties worden gezien als conservatieve actor.
Door een grotere betrokkenheid bij de ontwikkeling van de HRe-installaties komen ze eerder
met deze nieuwe technologie in aanraking. Ais blijkt dat de nieuwe technologie goede
resultaten behaald is deze actor mogelijk eerder overtuigd.
Het zelfde geldt voor installateurs. Deze actor is belangrijk bij de diffusie van de technologie.
Maar net als bij de woningbouwcorporaties kiezen installateurs eerder voor een technologie
waarmee ze bekend zijn.
Een mogelijk langere toekomst voor de HRe-installatie is afhankelijk van de ontwikkelingen
ten opzichte van bio- en synthetisch gas en waterstof. De HRe-installatie is dan niet meer
afhankelijk van fossiele brandstoffen waardoor deze technologie net zo duurzaam wordt als
wind- of zonne-energie.
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