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Systeemkosten van zon, wind en DTP
Studie naar de maatschappelijke kosten van zon en wind versus DTP
Systeemkosten zijn in de transitie onderbelicht. Zon en wind veroorzaken aanzienlijke
systeemkosten, die een veelvoud zijn van de opwekkosten. Stroom uit valmeren, kernenergie,
Dynamic Tidal Power en Blue Energie vertonen nauwelijks extra systeemkosten.
Op de energiemarkt wordt gehandeld op basis van opwekkosten. Systeemkosten zijn
daarbij niet in beeld. Op grond van integrale kosten opwekkosten + systeemkosten moeten
er andere afwegingen gemaakt worden om de transitie betaalbaar te houden.
Samenvatting
In onderstaande tabel is de optimale situatie bepaald voor elke technologie, waarbij de dalen in de
productiecurven zijn opgevuld. De piekstromen bij zon en wind zijn nog aanwezig in het blauwe deel van
de tabel. Bij DTP zijn er geen piekstromen en dalen: dus een vlakke baselaod. In het gele deel hebben alle
technieken geen pieken en dalen, waarbij waterstof als opslagmedium is gebruikt.
Technologie

LCOE
Opslagkosten
Bijstookkosten voor dalen
Grid aanpassing
Aansluitkosten zeehub -> land
Subsidie
Totaal €/kWh geen dalen, wel
pieken voor zon en wind
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Totaal zonder pieken en dalen
€/kWh met waterstof als
opslag medium
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on board
systeem
systeem
systeem
systeem

DTP
uitvlakken
eb en
vloed
0,0450
0,0052
0,0362
0,0000
0,0015
0,0000
0,0879

DTP
uitvlakken
spring- en
doodtij
0,0450
0,0391
0,0000
0,0000
0,0013
0,0000
0,0853

Wind op
zee 15
MW units
5.000 flh
0,0450
0,0000
0,0275
0,0290
0,0250
0,0000
0,1265

Wind op
land

Zon

0,0450
0,0000
0,0470
0,0410
0,0000
0,0000
0,1330

0,0450
0,0000
0,0680
0,1570
0,0000
0,0270
0,2970

0,0879

0,0853

0,2372

0,2594

0,5843

Door waterstof op zee te produceren met brandstofcellen voor stroominvoer, vervallen de kosten van
bijstook en grid uitbreiding en zullen de aansluitkosten met 1,0 cent per kWh afnemen. De piekstromen en
dalen zijn dan verdwenen. De totale stroomkosten zullen dan (22,2 + 1,5) = 23,7 cent per kWh worden. De
kosten voor DTP met een vlakke curve zijn 8,53 cent per kWh.
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Inleiding
Op de elektriciteitsmarkt wordt stroom verkocht. De prijs wordt bepaald door de
productiekosten + winst voor de producent. Die stroom gaat vervolgens het openbare net in (het
grid). De kosten die veroorzaakt worden door intermitterende stroom in de vorm van grid
uitbreiding voor piekstroom, bijstook als er onvoldoende wind en zon is en opslag van
piekstromen, noemen we systeemkosten. Deze moeten uiteindelijk door de consument worden
betaald.

In de plannen van onze regering werd in het
klimaatakkoord afgesproken dat zon en
wind 70% van de elektriciteit productie
moeten gaan dekken in 2030. Op diverse
plaatsen in het land zijn zonneparken
gerealiseerd en is nog een veelvoud daarvan
gepland.

Zon en wind leveren intermitterende en niet
voorspelbare stroom. Op zonnige dagen
worden grote pieken geproduceerd. Bij
mistig of sterk bewolkt weer is de productie
gering en in de nacht is er in het geheel geen
productie van stroom. Om van zonnestroom
een basislast te maken moet 62% van de
productie via accu’s naar het grid. De
accucapaciteit bedraagt ruim 31% van de
jaarproductie.

T ABEL 1 A NALYSE VAN OPSLAG - EN ACCUCAPACITEIT BIJ DE
COMBINATIE VAN WIND EN ZON .

Vaak wordt gesteld dat zon en wind elkaar
aanvullen. Dat echter gedeeltelijk het geval.
Voor de Nederlands situatie hebben wij op
basis van de KNMI uur gegevens vast gesteld
dat bij een aandeel van 20% zon in de mix
van zon en wind er een optimum in
opslagkosten gaat ontstaan. Van die
optimale situatie zijn wij uitgegaan bij de
bepaling van de systeemkosten in
onderstaande beschouwing.
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F IGUUR 1 B ESTAAND EN GEPLANDE ZONNEPARKEN

Bij wind zijn die getallen wat gunstiger. Om
van windstroom een basislast te maken
moet 47% van de productie via accu’s naar
het grid. De accucapaciteit bedraagt bijna
13% van de jaarproductie.
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Systeemkosten
De systeemkosten vallen dus buiten het domein van de handel in elektriciteit. Op de beurs kopen
de energieleveranciers stroom in op grond van de vraag profielen van hun klanten als functie van
de tijd. Zo worden er volumes ingekocht tot wel 3 jaar vooruit.

Producenten van kern-, gas-, kolenstroom en van stroom uit biogas en afvalcentrales kunnen als
regel op de juiste tijd leveren. Producenten van zon en wind kunnen dat niet. De energieleveranciers kopen dus volumes van zon- en windstroom met een niet voorspelbaar levertijdstip.

De vraagcurve naar stroom van consumenten en bedrijven is weliswaar redelijk voorspelbaar
maar fluctueert enigszins. Kleine fluctuaties kunnen opgevangen worden met condensatoren en
met batterijen. Grotere fluctuaties worden opgevangen met snel schakelende gascentrales, die
voortdurend stand-by staan. In landen met waterkracht, zoals Frankrijk en Noorwegen, kan de
energie uit valmeren worden ingeschakeld om fluctuaties op te vangen.

In de Europese Unie is afgesproken, dat zon, wind en biostroom (verzamelnaam RES: Renewable
Energy Systems) voorrang heeft ten opzichte van de fossiele bronnen. RES-stroom, die is
gecontracteerd, kan dus altijd in het grid worden opgenomen, mits er vraag is. Om
regeltechnische redenen mogen TSO’s (transmission system operators) als Tennet, 4% van de
stroom weigeren. Dit leidt als regel tot vernietiging van de stroom we noemen dat curltailment.
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Medio 2021 is het aandeel van zon en wind nog beperkt: 11% van de landelijke vraag. Het
piekstroom vermogen is nu nog lager dan de landelijke vraag. TSO’s spelen een rol in de
aansturing van centrales om bij piekstromen traditionele centrales terug te schakelen en bij
minder stroom uit zon en wind centrales op te schakelen. Die situatie gaat veranderen als er meer
zon en wind wordt opgesteld en de piekstromen hoger gaan worden dan er landelijk afgezet kan
worden.
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F IGUUR 2 C ONTROLE KAMER VOOR POWER GRIDS

De kosten voor de regelwerkzaamheden en -systemen zien we terug in de netwerkkosten op onze
energierekening. Deze kosten zullen toenemen naar mate er meer zon- en windenergie gaat
worden ingezet. De bijstookkosten gaan toenemen en ook opslagkosten.

Onder systeemkosten kosten verstaan we:

Infrastructur

Het geheel van elektriciteit verbindingen, schakelstations en transformator knooppunten vormt
de infrastructuur van ons elektriciteit systeem. We noemen dat het grid. Dat grid is in Nederland
uitgelegd om een vermogen van 19 GW te kunnen transporteren van stroomproducenten naar
afnemers van stroom. Totaal wordt er per jaar 120 miljard kWh getransporteerd. Het gemiddeld
vermogen bedraagt 13,6 GW. De benuttingsgraad van het Grid bedraagt 13,6/ 19 x100% = 71,6%.
De kosten van het grid worden betaald via de netwerkkosten op de energienota. In 2020 betalen
consumenten 2,3 cent per kWh. Voor bedrijven is die netwerkbijdrage afhankelijk van een aantal
factoren, zoals piekafname, garantie vermogen en de totale aansluitwaarde en varieert tussen de
1,5 en 3 cent per kWh. RES – stroom vraagt soms om grid uitbreiding.

•
•

Zon: piekvermogen-benuttingsgraad grid 10,5%
Wind:
o Wind op zee 5 MW molens: Piekvermogen-benuttingsgraad grid 43%
o Wind op land: Piekvermogen-benuttingsgraad grid 26% - 33%
o Aansluiting wind op zee 1,5 cent/kWh Hollandse kust, 2,5 cent/ kWh IJmuiden
Ver
Biogasstroom: geen grid uitbreiding
Dynamic Tidal Power: geen grid uitbreiding

F IGUUR 3 J AARBELASTINGDUURKROMME VAN ZON . PV SYSTEMEN KUNNEN 18 – 20 % STROOM WINNEN UIT ZONNE ENERGIE . 1 HECTARE PV LEVERT 1,2 MILJOEN K W H MET AF TE VOEREN PIEKVERMOGEN VAN 1,3 MW.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑃𝑃𝑃𝑃:

1,2 𝑥𝑥 106
𝑥𝑥 100% = 10,5%
1300 𝑥𝑥 8760

Dit getal van 10,5% geeft aan in welke mate het grid uitgenut wordt. PV vraagt een infrastructuur
die ten opzichte van de transportcapaciteit povertjes benut wordt.
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•
•
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F IGUUR 4 J AARBELASTINGDUURKROMME WIND . I N DIT GEVAL WIND OP ZEE .

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 5 𝑀𝑀𝑀𝑀:

18,2 𝑥𝑥 106
𝑥𝑥 100% = 41,6%
5000 𝑥𝑥 8760

Wat gaat grid uitbreiding kosten?
De marginale kosten van grid uitbreiding op land zijn te benaderen als functie van de piekstroom
benuttingsgraad. De huidige kosten per kWh bedragen 2,3 cent, afgezet tegen een
benuttingsgraad van 71,6%. Indien het huidige net uitgebreid moet worden als gevolg van
uitsluitend PV dan geldt dat de daarmee samenhangende uitbreiding als volgt berekend kunnen
worden:
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2,3 𝑥𝑥

71,6%
= 15,7 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
10,5%
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Indien het huidige net uitgebreid moet worden als gevolg van uitsluitend Wind dan geldt dat de
daarmee samenhangende uitbreiding als volgt berekend kunnen worden:
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 5 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ: 3800 = 2,3 𝑥𝑥

71,6%
= 3,96 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
41,6%

De marginale netwerkkosten hebben een directe relatie met de vollasturen (FLH). Bij wind op
land variëren de vollasturen van 2.300 – 3.000 uur. Met de komst van grotere windturbines wordt
verwacht deze zullen stijgen naar 3.500 – 3.800.

Wind op zee kent momenteel vollasturen van 3.500 – 3.800 uur (CBS gegevens). Met de zeer grote
geplande windturbines van 15 MW ver op zee worden vollasturen van meer dan 5.000 uur
verwacht.
Zonneparken behalen 900 tot 950 vollasturen.

F IGUUR 5 G RIDUITBREIDING KOSTEN INDIEN HET HUIDIGE NET HET EXTRA VERMOGEN NIET MEER KAN VERWERKEN

Ten tijde van het plaatsen van de geplande 15 MW turbines ver op zee, is netuitbreiding
geboden. Bovenop op de kosten van opwek moeten dan de kosten van grid uitbreiding (2,9
cent/ kWh) en de aansluitkosten van het stopcontact op zee naar land (2,5 cent/ kWh)
worden meegenomen in de systeemkosten. Kosten voor bijstook en opslag zijn dan nog niet
meegenomen.
Subsidies

•

•
•
•
•
•

Voor veld gebonden zonneparken bedraagt die netto circa 2,7 cent per kWh (zie website
RVO voorlopige tarieven)
Voor wind op land is de subsdie momenteel bijna nihil. Voor de kleine wondmolens
ruim 1 cent/ kWh netto
Voor wind op zee (separate afspraken met ministerie)
Voor Osmose (Blue energy) 50 cent/ kWh netto
Voor energie uit water - vrije stroming 13,6 cent/ kWh netto
Voor Biogasvergisting 5,3 cent/kWh netto hetgeen neerkomt op 51,4 cent per m3
aardgasequivalent (terwijl aardgas op de beurs 19 cent kost per m3)

Bijstook kosten in de transitie na 2030

Als er onvoldoende wind waait en geen of weinig zon schijnt ontstaan productiegaten. Die
kunnen worden opgevuld met stroom uit snel schakelende gascentrales met CO2 opslag. De prijs
daarvan bedraagt 11 cent per kWh.
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Hieronder vallen exploitatiesubsidies waarvan de SDE+ en investeringsbijdragen in de vorm van
belastingvoordelen of bedragen ineens. De investeringsbijdragen zijn in dit rapport niet
beschouwd. De SDE++ subsidie geldt voor 15 jaar en heeft als doel om de onrendabele top te
betalen.
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Bijstookkosten ten opzichte van de jaarproductie:
•

•
•
•

Voor zonne-parken 62% van de jaarproductie noodzakelijk voor bijstook waardoor de
kWh-prijs verhoogt met 6,8 cent.
Voor wind op land met 2.900 vollasturen, 43% van de jaarproductie noodzakelijk voor
bijstook waardoor de kWh-prijs verhoogt met 4,7 cent.
Voor wind op zee met 3.800 vollasturen, 38,5% van de jaarproductie noodzakelijk voor
bijstook waardoor de kWh-prijs verhoogt met 4,2 cent.
Voor wind op zee met 5000 vollasturen, 25% van de jaarproductie noodzakelijk voor
bijstook waardoor de kWh-prijs verhoogt met 2,75 cent.

Opslagkosten
Richting 2030 zal het vermogen van wind en zon regelmatig boven de landelijke vraag uitstijgen.
Zowel in Duistland als in Nederland.

Deze piekstroom kan worden vernietigd (curltailment) of worden opgeslagen. In geval van SDE+
subsidie ontvangt de producent bij curltailment na de meter nog steeds subsidie, maar voor de
stroom krijg deze geen marktvergoeding.

Deze situaties traden anno 2020 op in Duitsland op waardoor we af en toe gratis piekstroom uit
Duitsland kunnen krijgen. Voor de oudere langlopende subsidiecontracten met de overheid waar
producenten 8 tot 12 cent subsidie ontvangen per kWh treden die situaties op. Aangezien de
subsidie op wind langzamerhand verdwijnen zullen we steeds minder negatieve stroomprijzen
tegenkomen.
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De onderhoudskosten voor zonneparken veranderen niet als minder of meer stroom wordt
verkocht. Zolang er SDE+ subsidie is zullen de producenten daarom hun stroom afzetten ook al
krijgen deze er niets of bijna niets voor op de beurs. Producenten zullen zelfs geld toe willen
geven, zolang de negatieve prijs gecompenseerd wordt door de subsidie.
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Er gaan in Europa met de piekstromen in toenemende mate situaties ontstaan dat er meer stroom
wordt aangeboden dan er kan worden afgenomen. In ons omringende landen kampen de
netbeheerders allemaal met dit probleem. Enige uitdemping kan wel ontstaan als het in Italië of
in de UK waait maar in de West-Europese laagvlakte niet. Omgekeerd kan die situatie ook enig
soelaas bieden. Voor zon zal dat niet gelden. In Europa van Noord tot Zuid is het stralingspatroon
congruent. Voor het uitdempen van pieken en dalen van Zon en wind is door netverknoping een
beperkte mate van uitdemping te verwachten.
Hieronder tonen wij u de kosten van opslag indien zowel zon als wind een baseload moeten
leveren, waarbij we uitgaan van een LCOE van 4,5 cent per kWh voor elke techniek.
Technologie uitgangspunten

Vollasturen
LCOE zonder opslag
Opslag % van de
jaarproductie
Accucapaciteit als % van de
jaarproductie

FLH
€/kWe

DTP
uitvlakken
eb en
vloed
3200
0,045
50,00%

DTP
uitvlakken
spring- en
doodtij
3200
0,045
32,90%

Wind op
zee

Wind op
land

Zon

5000
0,045
25,00%

3500
0,045
38,00%

950
0,045
62,00%

0,034%

0,68%

10,00%

14,00%

33,00%

Accu als opslag systeem
Techniek
Cyclusrendement
Cycli per jaar
Cycli batterij systeem
Levensduur
Prijs batterijsysteem
Prijs opslag
Percentage direct in grid
Prijs in het grid (totale
productie)

door accu
levensduur
jaren
€/KW
€/kWh
€/kWh

Productie kWh per kg H2
Totaal cyclusrendement
(*) Percentage direct in
grid
Prijs in het grid (totale
productie)

Wind op
zee

Wind op
land

Zon

Biobased
94%
1410
20.000
14,2
100
0,0067
46,8%
0,0502

Biobased
94%
24,3
20.000
60
100
0,1065
65,0%
0,0841

Biobased
94%
30,0
20.000
60
100
2,2420
66,0%
0,8251

Biobased
94%
30,0
20.000
60
100
2,6432
59,6%
1,1412

Biobased
94%
150,0
20.000
60
100
3,8186
34,0%
2,6693

DTP
uitvlakken
spring- en
doodtij

Wind op
zee

Wind
op land

€/kg H2
€/kg H2

2,25
0,12

2,25
0,12

2,25
0,12

2,25
0,12

2,25
0,12

€/kg H2
€/kg H2
€/kg H2

2,22
0,93
5,52

2,22
0,93
5,52

1,42
0,60
4,39

2,03
0,85
5,25

7,46
3,15
12,99

€/kg H2
€/kg H2

0,50
0,01

0,50
0,31

0,50
0,25

0,50
0,25

0,50
0,05

kWh

23,2
43,9%
0,0%

23,2
43,9%
25,1%

23,2
43,9%
27,1%

23,2
43,9%
13,5%

23,2
43,9%
0,0%

€/kWh

0,2605

0,2735

0,2221

0,2594

0,5844

Waterstoftraject

Brandstofcel
Opex/capex
Opslagkosten per
opgeslagen kg

DTP
uitvlakken
spring- en
doodtij

DTP
uitvlakken
eb en
vloed

Technologie

Elektrolyse
Stroomkosten
Stroomkosten
compressie
Opex/ Capex
Compressorkosten
Kosten productie 1 kg H2
op 200 bar

DTP
uitvlakken
eb en
vloed

Zon

(*) De relatie cyclusrendement, vereiste opslag en accugrootte bepaalt de hoeveelheid die via opslag naar
het grid toe moet worden gevoerd en welke hoeveelheid direct naar het grid kan.
In de waterstofcyclus gaat bijna 56% van de energie verloren.
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Technologie
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