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1. TOEKOMSTSCENARIO’S VOOR STEDIN
Hoe kan Stedin zich, als regionale netbeheerder van de Randstad en daarbuiten, voorbereiden op een
onzekere toekomst? Een toekomst waarin grote veranderingen in de energiesector worden verwacht.
Gebruik maken van toekomstscenario’s is een deel van het antwoord. Scenario’s voor de veranderende
context houden Stedin een spiegel voor en stellen uitdagende vragen over de toekomst en inrichting
van ons bedrijf.
In dit consultatiedocument presenteren we het resultaat
van een zoektocht naar bruikbare en onderscheidende
scenario’s van een veranderende wereld. Dit document
is een open uitnodiging aan de lezer om deze reis met
ons mee te maken en te reflecteren op de geschetste
scenario’s. Welke ontwikkelingen hebben we te weinig
belicht? Welke grote uitdagingen worden niet geadresseerd?
U mag het zeggen. Stedin gaat graag het gesprek met u aan.
In dit document bouwen we de scenario’s op vanuit
een aantal veranderkrachten die we in de samenleving
en de energiemarkt waarnemen. In hoofdstuk 2 komen
deze veranderkrachten en de scenario’s waartoe deze
geleid hebben, aan bod. In de volgende kaders geven
we een beknopte samenvatting van het ‘verhaal’ dat
elk scenario vertelt.
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Aangrijpingspunt
In elk scenario is een belangrijke trend sterk uitvergroot.
In het eerste scenario is de ontwikkeling van decentralisatie
van (energie)beleid uitgewerkt. Gemeenten en regio’s
krijgen steeds meer grip en zeggenschap over de ontwikkelingen op het gebied van energie. Wat betekent het als
deze trend zich doorzet en regio’s en steden een grote
mate van zeggenschap krijgen? Wat betekent dat voor
het beleid en de coördinatie van de energietransitie?
In het tweede scenario vergroten we het onbehagen
uit dat in de samenleving aanwezig is over Europa,
de globalisering en de zoektocht naar de nationale
identiteit. Wat betekent het als Europa uit elkaar valt?
En wat betekent een sterk nationaal gerichte politiek
voor het energiebeleid?

In het derde scenario stellen we technologische
ontwikkeling voorop. De snelheid waarmee sommige
technologieën zich ontwikkelen, is verrassend.
Aan de horizon verschijnen nieuwe technologieën
die onze economie fundamenteel kunnen veranderen.
Wat betekent dat voor de netbeheerder?
In elk scenario is dus het aangrijpingspunt in één
specifieke trend gelegd en vervolgens zijn deze
scenario’s verder ingevuld.
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HET
EUROPA VAN
DE REGIO’S
Toekomstscenario 1

De regio heeft de regie. Iedere regio
kiest zijn eigen oplossing

Lokale samenwerking
tussen overheden, burgers
en bedrijven

Gecoördineerde aanpak energie
transitie met overkoepelend
Europees beleid

Terugkeer lokaal, geïntegreerd
energiebedrijf
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SCENARIO 1
HET EUROPA VAN DE REGIO’S
Het is 2050. We leven in een wereld waarin de stad en de regio centraal staan. Daaraan ontlenen
burgers hun identiteit. Steden en regio’s werken over de landsgrenzen met elkaar samen.
Europa ondersteunt hen met energie- en klimaatbeleid en stelt hen in staat eigen keuzes te maken.
De energiemarkt heeft een sterk lokale focus met grote regionale verschillen.
In de wereld van 2050 zijn de grote steden en regio’s aan
zet. Krachtige burgemeesters en regiobestuurders nemen
een leidende rol in het vormgeven van de stad of de regio.
Samenwerking is het sleutelwoord: met bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Samen werken zij aan een klimaatneutrale economie. Door de apolitieke benadering is er
veel draagvlak onder burgers.
In deze wereld van stadsregio’s, brainports en green valleys
ontstaan grote verschillen tussen regio’s, op economisch
gebied, bevolkingssamenstelling en energie-infrastructuur.
De regio maakt zelf keuzes op welke manier zij klimaatneutraal wordt. De verschillende regio’s blijven met elkaar
verbonden door bovenregionale energie-infrastructuur en
een Europa dat deze regionale benadering faciliteert.
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Gemeentelijke en regionale energiebedrijven bevolken de
energiemarkt. Deze energiebedrijven zijn lokaal geworteld
en geïntegreerd: ze richten zich zowel op de lokale productie,
als op de levering en het transport van energie.
Een onafhankelijke systeembeheerder beheert de
verbindingen tussen de netten van deze regio’s.
De gemeente werkt met energiebedrijven en andere
partijen samen aan de energie-infrastructuur. Sommige
gemeenten kiezen, op basis van lokaal beschikbare
bronnen en draagvlak, voor collectieve warmtelevering,
andere voor volledige elektrificatie en weer andere voor
biogas en waterstof. De energienetten zijn dus regionaal
zeer verschillend.

‘Bedrijven, kennisinstellingen
en burgers werken samen aan
een klimaatneutrale economie.’

Geïntegreerde energiebedrijven zijn de norm. Er is een grote
mate van zelfregulering via het aandeelhouderschap van
gemeenten, bedrijven en burgers. De interregionale netten
worden beheerd door onafhankelijke systeembeheerders
en zijn volledig in handen van overheden.
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NEDERLAND
EERST
Toekomstscenario 2

Focus op nationale identiteit.
Efficiëntie en korte termijn
bepalen het beleid

Energietransitie blijft achter.
Weinig draagvlak voor grote
aanpassing energiesysteem

Europa valt uit elkaar.
Sterk sturende nationale
overheid

Eén landelijke netbeheerder
met beperkte speelruimte
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SCENARIO 2
NEDERLAND EERST
Het is 2050. We leven in een wereld waarin de nadelen van de globalisering tot grote
maatschappelijke onvrede hebben geleid en Europa uit elkaar is gevallen. De nationale overheid
heeft de controle weer teruggepakt over haar economie, energievoorziening en immigratie.
Als handelsnatie krijgt Nederland echter te maken met een stagnerende economie.
Efficiëntie en de korte termijn bepalen het beleid.
Door de maatschappelijke onvrede over de globalisering
en immigratie is er een sterke focus op de nationale
identiteit. Bevoegdheden liggen weer bij de nationale
overheid. Zij heeft een leidende rol in de economie en
de energievoorziening. Haar focus is echter vooral op
de korte termijn gericht en op de maatregelen die direct
de koopkracht van de bevolking verbeteren.

Er is een sterke wens energie-onafhankelijk te worden
van geopolitiek instabiele landen en dat leidt tot een
incrementele aanpassing van de energiemix. Nederland
zet vooral in op energiebesparing, de goedkoopste
duurzame energiebronnen en de bouw van twee grote
nieuwe kerncentrales. De afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen blijft echter substantieel.

Door de focus op de korte termijn is er regelmatig sprake
van ad hoc beleid. Bewustzijn van het klimaatprobleem
is slechts bij een beperkt deel van de bevolking aanwezig.
De economie stagneert, dus kiest de overgrote meerderheid voor de eigen portemonnee als het aankomt op
duurzaamheid.

Nog steeds is een groot deel van de woningen
aangesloten op het gasnet, dat gevoed wordt met het
eigen aardgas, aardgas uit Noorwegen en LNG (vloeibaar
aardgas). Het aantal elektrische auto’s, warmtepompen
en zonnepanelen is gematigd gegroeid, waardoor de
huidige gas- en elektriciteitsnetten grotendeels intact
zijn gebleven. De doelstelling van een klimaatneutraal
Nederland in 2050 wordt bij lange na niet gehaald.
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Tussen gemeenten en regio’s zijn er weinig verschillen.
Het energiebeleid kenmerkt zich door een grote mate van
uniformiteit. De energiemarkt, die vooral gedreven wordt
door de prijs, is zeer concurrerend. De energievoorziening
houdt een sterk centralistisch karakter. De nationale
overheid voert de regie over de energietransitie, waarbij
de nadruk ligt op kostenefficiënte energiebesparing.
Uitbreiding van de bestaande energienetten is in het
algemeen niet nodig en assets gaan langer mee dan
voorzien.
De speelruimte van netbeheerders is ingeperkt.
Het beloningsbeleid wordt aangescherpt, de maatstafconcurrentie verdwijnt en een hogere Efficiëntiekorting
wordt doorgevoerd. Gemeenten ontvangen minder
dividend en zijn daarom geneigd de aandelen van de
hand te doen. Uiteindelijk worden de netbeheerders
samengevoegd tot één organisatie die onder toezicht
staat van het Ministerie van Economische Zaken.
De organisatie krijgt budget voor het uitvoeren van
haar taken en het doen van investeringen.
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DE VIERDE
INDUSTRIËLE
REVOLUTIE
Toekomstscenario 3

Grote technologische
doorbraken.
Ook op energiegebied

Chaotische, snelle transitie
naar schone energiebronnen.
Versnipperde energieinfrastructuur

Opkomst deeleconomie
met nieuwe spelers

Sterk op marktpartijen
gerichte netbeheerder
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SCENARIO 3
DE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
Het is 2050. We leven in een wereld van grote technologische doorbraken. Onze samenleving
verandert fundamenteel door de opkomst van goedkope duurzame energiebronnen, elektrisch
en autonoom vervoer, big data, robotisering en 3D-printen. De veranderingen zijn chaotisch
en niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijbenen.
De eerste helft van de eenentwintigste eeuw is een
tijdperk van grote doorbraken op het gebied van slimme
en schone energietechnologie. De ontwikkelingen rondom
elektrisch rijden, zonnecellen, windenergie, warmtepompen, smart home devices en the internet of things
zijn snel gegaan. Het gebruik van nieuwe technologieën
groeit exponentieel.
Flexibele netwerken en snel wisselende allianties winnen
het van traditionele, logge hiërarchieën. Niet iedereen
kan de snelheid van ontwikkelingen bijbenen en een
nieuwe tweedeling ontstaat: tussen degenen die mee
kunnen komen en degenen die dat niet kunnen.
De exponentiële groei van duurzame energie maakt binnen
twee decennia fossiele energiecentrales overbodig.
De energiesector is een slagveld van stranded assets
9
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en het kost de samenleving nog jarenlang miljarden
euro’s om deze netjes op te ruimen.
De deeleconomie heeft definitief haar intrede gedaan,
geholpen door nieuwe informatietechnologie, zoals
blockchaintechnologie. Autodelen en autonoom
elektrisch vervoer is gewoon geworden. Ook het delen
van zelf opgewekte energie is eenvoudig mogelijk.
Nieuwe spelers en spelers uit andere sectoren betreden de
energiemarkt. De energietransitie verloopt soms chaotisch.
Overheden zijn niet altijd in staat de veranderingen op
een goede manier te faciliteren; bestaande regelgeving
belemmert innovatieve ontwikkelingen.
De opkomst van nieuwe technologieën voor duurzame
verwarming van woningen maakt een deel van het

bestaande gasnet overbodig. Een ander deel van
de huizen wordt voorzien van duurzame gassen
(waterstof, biogas, etc.). Doordat deze technologieën
niet gecoördineerd worden ingezet, raakt de energieinfrastructuur sterk versnipperd en wordt inefficiënt.
Nieuwe technologieën als zonnepanelen, elektrische
auto’s en warmtepompen vragen om een verzwaring
van het elektriciteitsnet. Een forse verzwaring blijft echter
uit door ontwikkelingen op het gebied van snelladen,
flexibiliteitsoplossingen en warmtepomptechnologie.
Netbeheerders schakelen marktpartijen in om in
hun netten technologische innovaties toe te passen.
De netbeheerder krijgt de ruimte om technologische
innovaties toe te passen, maar kiest daarbij voor een
sterk markgerichte benadering. Ze daagt bedrijven uit
om met oplossingen te komen voor technologische
en sociale vraagstukken. Dat betekent een slanke
netbeheerder met een sterke focus op het inschakelen
van marktpartijen.
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2. INLEIDING
WAAROM TOEKOMSTSCENARIO’S?
Antropologen ontmoetten ooit een man in de jungle die nog nooit in een grote stad was geweest.
Ze namen hem mee naar New York en lieten hem de stad zien. Terug in de jungle vroegen ze hem wat
hij allemaal had gezien in de stad. De man antwoordde: “ik zag een man die meer bananen vervoerde
dan ik ooit gezien heb!” De wolkenkrabbers, de auto’s, de kleding van de New Yorkers: de man had het
niet opgemerkt. In zijn referentiekader was alleen het vervoeren van bananen herkenbaar en relevant.1
Wij hebben allemaal een selectieve waarneming.
We herkennen vaak alleen wat in ons referentiekader
past. Ook organisaties en bedrijven hebben daar last van.
Zij extrapoleren wat op dit moment zichtbaar en meetbaar
is naar de toekomst, maar missen vaak onverwachte
ontwikkelingen die niet in het plaatje passen. Dat kunnen
ontwikkelingen zijn die een grote impact hebben op het
bedrijf. Er kan sprake zijn van groepsdenken: teveel neuzen
staan dezelfde kant op en nieuwe ideeën of ontwikkelingen
worden gemist.
Hoe zorgen we ervoor dat Stedin met een open blik naar
de toekomst kijkt? Wij willen een lerende organisatie zijn.
Dit betekent dat we bereid zijn om ons te laten uitdagen
door nieuwe ideeën en andere visies op het energiesysteem
van de toekomst. Deze ideeën en visies kunnen ons soms
10
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uit onze comfortzone halen, maar dat is niet erg.
Scenario’s helpen Stedin bij het leerproces. Als memories
of the future scherpen scenario’s onze blik.

2.1 DE ENERGIETRANSITIE ALS GAMECHANGER?
De energietransitie en het beperken van klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waarvoor
de mensheid staat. De energietransitie is een gamechanger:
in een periode van minder dan 35 jaar moet onze energievoorziening op z’n kop worden gezet. Dat is ook wat in
het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken. Fossiele
energiecentrales moeten worden vervangen door duurzame
energiebronnen. Huizen zullen niet meer met aardgas
verwarmd worden, maar met duurzame warmtebronnen.
Auto’s zullen niet meer op benzine rijden, maar elektrisch

of op duurzame brandstoffen. Een forse inspanning is
nodig op alle fronten. In de recent uitgebrachte Energieagenda stippelt het Ministerie van Economische Zaken
de route voor Nederland uit: een energievoorziening die
in 2050 klimaatneutraal is.
De energietransitie is ook voor Stedin een gamechanger.
De manier waarop Stedin de afgelopen jaren gewerkt
heeft, is niet langer vanzelfsprekend. In de strategie die
wij in 2016 hebben opgesteld, beschrijft een aantal trends
die een flinke impact op ons zullen hebben. Meer duurzame
energie in het energiesysteem vraagt om meer bronnen
van flexibiliteit en om systeemintegratie. Onze klanten
zullen andere klantwensen ontwikkelen. Het gasnet moet
wellicht voor een deel uit bedrijf worden genomen of een
andere bestemming krijgen. We moeten de elektriciteitsnetten verzwaren.
De toename van elektrische auto’s, warmtepompen en
zonnepanelen hebben een significante impact op onze
elektriciteitsnetten. Gemeenten in het verzorgingsgebied
van Stedin kloppen bij ons aan om mee te denken met
het verduurzamen van de energie-infrastructuur.
1

Paul de Ruijter, Henk Alkema, Scenario Based Strategy: Navigate the Future, 2016
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Nieuwe spelers in de energiemarkt vragen ons betrouwbare
data van onze netten snel beschikbaar te stellen. En dat
terwijl we de hoge betrouwbaarheid en de betaalbaarheid
van onze energievoorziening moeten blijven garanderen.
Hoe kunnen wij ons voorbereiden op deze toekomst?
Wat voor ons ligt is immers onzeker. Welk energie- en
klimaatbeleid gaat het nieuwe kabinet voeren?
Worden de kolencentrales gesloten? Krijgen gemeenten
ruimere bevoegdheden om de gebouwde omgeving te
verduurzamen? Komen er verplichtingen om bestaande
woningen energetisch te verbeteren? Of blijven ingrijpende
maatregelen uit?

‘De toename van elektrische auto’s,
warmtepompen en zonnepanelen
hebben een significante impact op
onze elektriciteitsnetten.’

De energietransitie kan ook overrompelend zijn.
Technologische ontwikkelingen gaan soms sneller dan
we voor mogelijk houden. Durven we na te denken over
een scenario waarin de ontwikkelingen zo snel gaan,
dat ze voor chaotische taferelen zorgen?
11
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Een scenario met creatieve destructie, nieuwe winnaars en
verliezers, technologische doorbraken en stranded assets?

Het artikel Living in the futures (HBR, 2013) geeft
een aantal adviezen voor het maken van scenario’s3:

Als regionale netbeheerder staat Stedin voor een grote
uitdaging. Zijn wij op tijd klaar voor de ontwikkelingen die
verwacht worden? Blijven onze activiteiten beheersbaar
en betaalbaar? Lukt het ons onze license to operate te
behouden? Zijn onze investeringen, die een afschrijvingstermijn van 40 jaar hebben, geschikt voor de energievoorziening van de toekomst? Toekomstscenario’s helpen
ons om met deze onzekere toekomst om te gaan.

•	
Make it plausible, not probable.
Scenario’s moeten plausibele verhalen opleveren.
Het toekennen van een waarschijnlijkheid is echter
onwenselijk en onmogelijk. Scenario’s geven onzekerheid een plek en spreken het intuïtieve vermogen aan.

2.2 TOEKOMSTSCENARIO’S ALS
‘MEMORIES OF THE FUTURE’
Hoe de toekomst zich ontwikkelt, weet niemand.
Scenario’s zijn geen toekomstvoorspellingen.
Het zijn plausibele verhalen over de toekomst, die een
bedrijf uitdagen om met een open blik naar de toekomst
te kijken. Scenario’s helpen bij het doorbreken van de
gedachte dat de toekomst er ongeveer hetzelfde uitziet
als het heden.2
Scenario’s worden ook wel memories of the future
genoemd. Het formuleren en inprenten van toekomstscenario’s zorgt ervoor dat we ontwikkelingen in het
heden scherper gaan zien en herkennen.

•	
Strike a balance between relevant and challenging.
De scenario’s moeten uitdagend genoeg zijn om
daadwerkelijk te leiden tot fundamentele debatten
in de organisatie. Ze moeten echter relevant genoeg
zijn om te voorkomen dat ze de aansluiting missen
met de organisatie en haar uitdagingen.
•	
Tell stories that are memorable yet disposable.
Scenario’s zijn verhalen over een mogelijke toekomst.
Ze gaan verder dan het extrapoleren van de huidige
trends. Het is belangrijk dat deze verhalen makkelijk
naverteld kunnen worden binnen en buiten de
organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat scenario’s
geen doel op zich zijn: we kunnen ze vervangen als
er andere verhalen nodig zijn.

2
3

Zie voor een overzichtsartikel: https://hbr.org/2013/05/living-in-the-futures
https://hbr.org/2013/05/living-in-the-futures
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•	
Add numbers to narrative.
Kwantificering van scenario’s is essentieel.
Daardoor worden de gevolgen van de verschillende
scenario’s voor de bedrijfsvoering goed duidelijk.
De valkuil is echter dat we de modellen gebruiken
voor vraagstukken waarvoor deze niet bedoeld zijn.
Wat is de winst van gebruik van scenario’s?
Ten eerste stimuleren scenario’s om het verleden
niet maatgevend te laten zijn voor de toekomst.
Hierdoor gaan we op een dieper niveau op zoek naar
de drivers die aan de ontwikkelingen ten grondslag
liggen. In de tweede plaats geven scenario’s inzicht in
onomkeerbare, onvermijdelijke gebeurtenissen of
ontwikkelingen. Hierbij kunt u denken aan demografische
trends, natuurlijke veranderingen en correcties op huidige
onhoudbare trends. Scenario’s kunnen zogenaamde
no regret-ontwikkelingen zichtbaar maken: maatregelen
die in elk scenario onafwendbaar of nuttig zijn.
In de derde plaats geven scenario’s de ruimte om
zowel technologische of economische ontwikkelingen te
beschrijven, als te denken vanuit een systeemperspectief.

12
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Tot slot helpen scenario’s ons om scherper te krijgen welke
ontwikkelingen we moeten monitoren. Door monitoring
komen zogenaamde early warnings op onze radar en
kunnen we adequaat reageren op deze ontwikkelingen.
Onze werkwijze
In het najaar van 2016 zijn we begonnen met het opstellen
van de toekomstscenario’s. Uit de verschillende gelederen
van ons bedrijf zijn collega’s betrokken bij dit proces. Wij
hebben een groot aantal gesprekken en interviews gevoerd.
In een aantal werksessies zijn de belangrijkste veranderkrachten, de mogelijke scenario’s en de impact daarvan
op Stedin geïnventariseerd en besproken. Ook hebben
we beschikbare literatuur en databronnen bestudeerd
en geanalyseerd. Dit document is daarvan een weergave.
Dit document is geen eindproduct, maar een tussenproduct.
We willen immers met u, de lezer, in gesprek over de
geschetste toekomstscenario’s en de ontwikkelingen
die daaraan ten grondslag liggen. Welke ontwikkelingen
hebben we onvoldoende meegenomen? Waar zit onze
blinde vlek? En wat kunt u bijdragen aan deze toekomstscenario’s? We horen dat graag van u.

Terug naar index

‘Scenario’s geven
onzekerheid een plek
en spreken het intuïtieve
vermogen aan.’
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3. TOEKOMSTSCENARIO’S
VOOR STEDIN
In dit hoofdstuk presenteren we drie scenario’s voor de toekomst van Stedin.
Maar hoe zijn we hiertoe gekomen? We beginnen onze analyse met een beschrijving
van de uitdaging waarvoor Stedin staat en de veranderkrachten die van invloed zijn
op de toekomst van Stedin. Vervolgens beargumenteren we de keuzes die we hebben
gemaakt in het samenstellen van de scenario’s
3.1 VOOR WELKE UITDAGING STAAT STEDIN?
Scenario’s zijn een belangrijk onderdeel van de strategievorming van Stedin. In het eerste hoofdstuk beschreven
we de energietransitie als gamechanger. Deze energietransitie is echter geen vast gegeven en de ontwikkelingen
die we zullen meemaken, zijn op dit moment nog niet
duidelijk. Eén ding weten we zeker: de snelheid en de route van de energietransitie zijn onzeker.
Voor Stedin heeft deze onzekerheid grote implicaties.
De investeringen die zij doet in haar gas- en elektriciteitsnetten hebben immers een horizon van tenminste 40
jaar. Mogelijk heeft de meerderheid van alle woningen in
Nederland in 2050 geen aansluiting meer op het gasnet.
14
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Dit betekent voor Stedin dat zij versneld moet afschrijven,
delen van het gasnet moet verwijderen en elektriciteitsnetten moet verzwaren. In dat geval moeten we daar nu
al mee beginnen. In een scenario waarin hernieuwbare
gassen een grote rol spelen, is het verwijderen van
gasnetten niet nodig. Deze krijgen dan immers een tweede leven. Ook in een scenario waarin Nederland haar
duurzame energiedoelstellingen bij lange na niet haalt,
zijn deze investeringen overbodig. Waar doen we goed
aan? Wat zijn verstandige keuzes?
De dilemma’s liggen niet alleen op het vlak van de
energie-infrastructuur. Een andere vraag die ons
bezighoudt, is de vraag naar de toekomstige rol van
de netbeheerder. Zijn de aanleg en exploitatie van
collectieve warmtenetten straks ook een taak van

de netbeheerders? Welke rol gunt de samenleving ons
de komende decennia? Wie heeft straks de regie over de
energie-infrastructuur? Is dat de gemeente of het Rijk?
Of een andere partij?
Kortom, de uitdaging waarvoor Stedin staat is groot.
De energie-infrastructuur kan drastisch wijzigen en
onze organisatie kan er over 20 jaar heel anders uitzien.
De centrale vragen zijn dus:
1.	Welke veranderingen in de energie-infrastructuur
kunnen in de periode tot 2050 plaatsvinden?
2.	Welke taken en rollen zijn de komende decennia
denkbaar voor Stedin, gelet op de wensen die samenleving en politiek hebben, technologische innovaties
die kunnen plaatsvinden en nieuwe spelers die actief
kunnen worden in de energiemarkt?
3.	Hoe wordt ons bedrijf de komende decennia ingericht,
gelet op de veranderingen in de infrastructuur en de
toegekende taken en rollen?

Terug naar index

3.2 WAAR STAAN WE NU?
Waar staan we op dit moment in de energietransitie en
als organisatie? We geven een beknopte kwalitatieve
‘stand van zaken’.
Allereerst kunnen we constateren dat Nederland de weg
terug heeft gevonden na een aantal jaren van traag energieen klimaatbeleid. In Europees verband heeft Nederland
afgesproken in 2020 een aandeel duurzame energie van
14% te realiseren.4 Op dit moment is dat aandeel minder
dan 6%. Het kabinet Rutte II heeft – samen met alle
partners van het Energieakkoord – vanaf 2013 een nieuwe
impuls gegeven aan de groei van duurzame energie.
De 14% duurzame energie in 2020 lijkt in zicht te komen.
Europese afspraken verplichten Nederland tot een reductie
in de uitstoot van broeikasgassen van 16% in 2020 t.o.v.
2005, in de sectoren die niet onder de Europese Emissiehandel vallen. Dit doel lijken we ruimschoots te gaan halen.
Als we inzoomen op de elektriciteitsproductie, dan zien
we dat op dit moment zo’n 11% van de elektriciteit met
duurzame bronnen wordt opgewekt. Dit percentage gaat
als gevolg van de afspraken in het Energieakkoord en de
projecten die nu al in de pijplijn zitten, fors omhoog de
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komende jaren, naar meer dan 40% in 2023 en nog
hogere percentages na 2023.
In het werkgebied van Stedin is de toename in de
duurzame elektriciteitsproductie goed waarneembaar:
jaarlijks groeien de volumes duurzaam geproduceerde
elektriciteit uit windturbines. Het aantal geregistreerde
zonnepanelen groeit significant door.

van de netbeheerder. Maar wetgeving is niet statisch
en wellicht wordt er over tien jaar anders gedacht over
de positie van de netbeheerder.

3.3 VERANDERKRACHTEN IN DE MACROOMGEVING

Ook in andere sectoren zijn de veranderingen zichtbaar.
In de mobiliteitssector is de groei van het aantal
elektrische auto’s een duidelijke trend. Steeds meer
nieuwe woningen worden zonder aansluiting op het
gasnet gebouwd. Bestaande woningen worden nog
niet in grote getale aardgas loos gemaakt. Het aantal gesprekken met gemeenten over het realiseren van dergelijke projecten is echter fors toegenomen.

In de natuur passen organismes en soorten zich aan hun
omgeving aan om te kunnen overleven. Stedin kunnen
we als een organisme beschouwen, dat succesvol moet
kunnen opereren in een omgeving van externe krachten
en ontwikkelingen. Welke externe drivers of change gaan
de toekomst van Stedin fundamenteel bepalen? In deze
paragraaf identificeren we een aantal van deze veranderkrachten. Veranderkrachten definiëren we als externe
krachten die van invloed zijn op het bedrijf en haar
fundamenteel kunnen veranderen.

Als bedrijf hebben we de nodige veranderingen ondergaan. Per 1 februari is Stedin een zelfstandig bedrijf.
De splitsing van de geïntegreerde energiebedrijven in
energieleveranciers en onafhankelijke netbeheerders is zo
goed als voltooid. Tegelijkertijd zien we dat de discussie
over de rollen en taken van de netbeheerder in de energietransitie nog niet beslecht is. Recente wetgeving moet
een duidelijkere afbakening geven van de rollen en taken

We maken onderscheid tussen veranderkrachten waarvan
we nu denken dat ze zich met een hoge mate van waarschijnlijkheid zullen voordoen, en veranderkrachten die
we ‘kritische onzekerheden’ noemen. Vooral de laatste
categorie hebben we gebruikt bij het vormgeven van
de scenario’s. Het zijn immers de onzekerheden die in de
scenario’s worden uitvergroot en daardoor behulpzaam
zijn bij het gesprek over de strategische koers.

4

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/inhoud/europa-2020
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De veranderkrachten beschrijven we in twee lagen, zoals
het schema hiernaast verduidelijkt. We beginnen met
de exogene veranderkrachten (buitenste laag) die zowel
direct als via de energiemarkt op Stedin van invloed zijn.
De veranderingen in de energiemarkt beschrijven we als
een aparte laag.
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In deze paragraaf groeperen we de veranderkrachten
en plaatsen deze onder een aantal hoofdthema’s.
De veranderkrachten die we hier beschrijven kunnen
we echter nooit los van elkaar zien. Er is geen zuiver
startpunt aan te wijzen.
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Tegelijkertijd krijgen de ontwikkelingen die hoe dan ook
gaan plaatsvinden, ook voldoende aandacht. Het zijn
immers deze ‘zekere’ ontwikkelingen waar de organisatie
in ieder scenario een antwoord op moet vinden.

Po

De samenstelling van de bevolking verandert door o.a.
migratie, een hogere levensverwachting en vergrijzing.
Het aantal ouderen neemt de komende jaren snel toe.
Het aantal oudere ouderen (van 75 jaar en ouder) zal
in 2040 verdubbeld zijn.5
Het CBS verwacht dat de bevolking van de vier grote steden de komende decennia sterk zal blijven groeien. Deze
vier grote steden zullen in 2030 gemiddeld 15% meer inwoners tellen dan in 2015. Veel kleinere, vooral perifeer
gelegen gemeenten zullen verder krimpen.
Het aandeel ouderen in de grote steden ligt beduidend
lager dan in de kleinere gemeenten. Dit verschil zal de komende jaren verder toenemen, omdat steden relatief
jong blijven door de continue instroom van jongeren (die
later een gezin vormen en kinderen krijgen). De kleinere
gemeenten (vooral in regio’s buiten de Randstad) hebben
daarentegen te maken met een uitstroom van jongeren.6
Het aantal huishoudens blijft groeien de komende jaren.
Er is al een aantal jaren sprake van zogenaamde huishoudensverdunning: het aantal personen per huishouden
neemt af. De gevolgen van deze demografische ontwikkelingen zijn o.a. merkbaar in het aantal woningen
en in het type woningen dat nodig is.7
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http://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gevolgen-van-de-vergrijzing
6
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/pbl-cbs-prognose-groei-steden-zet-door
5

7

 elangrijk om op te merken bij deze verwachtingen is dat deze niet onvermijdelijk
B
zijn. Met andere woorden: het zijn prognoses van het CBS die op bepaalde
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Economie
Hoe snel de energietransitie gaat en op welke manier deze
wordt vormgegeven, hangt sterk af van de groei en ontwikkeling van de economie. Onze economie is op allerlei manieren
verbonden met de economieën van andere landen en de
mondiale economie. Nederland heeft een open economie
en is een handelsland. Gaat het economisch slecht met
de wereld en Europa, dan heeft Nederland daar last van.

‘De peer-to-peer (p2p) economie
heeft haar intrede gedaan. We delen
onze auto’s, huizen, gereedschap
en andere zaken.’

De Nederlandse economie is namelijk voor een derde
afhankelijk van de handel met het buitenland. Door onze
geografische positie is Nederland een doorvoerland naar
de rest van Europa. De Rotterdamse Haven – de grootste
haven van Europa – heeft een toegevoegde waarde van
10 miljard voor onze economie. Ook de agrarische sector
levert een belangrijke bijdrage aan onze economie:
Nederland is de tweede belangrijkste exporteur van
agrarische producten ter wereld.
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De industrie en de dienstensector leveren eveneens een
belangrijke bijdrage aan onze economie.
Industrieën kunnen door technologische, economische
of geopolitieke ontwikkelingen veranderen, verdwijnen of
groeien. Door globalisering is een deel van de economische
activiteiten naar lage lonenlanden verplaatst. Maar een
tegenbeweging is ook zichtbaar: steeds meer bedrijven halen
hun activiteiten weer terug naar Nederland (‘reshoring’).
Nieuwe ontwikkelingen als robotisering en 3D-printen
maken dit mogelijk. Deze technologieën zijn potentieel
in staat hele sectoren fundamenteel te veranderen.
De peer-to-peer (p2p) economie heeft haar intrede gedaan.
We delen onze auto’s, huizen, gereedschap en andere zaken. Deze p2p-economie wordt mogelijk gemaakt
door deelplatformen die het ter beschikking stellen van
producten of diensten eenvoudig maken. Grote bedrijven
ontwikkelen diensten in deze deeleconomie. Zo investeren
autofabrikanten in deelplatforms en zelfrijdende deelauto’s.
Deze p2p-economie is groeiend en zal naar verwachting
flink in omvang kunnen groeien.
De energietransitie vraagt om grote investeringen.
Deze moeten gefinancierd en betaald kunnen worden.
Ook al zijn de kosten van niets doen op langere termijn

waarschijnlijk hoger, op korte termijn moeten er voldoende
middelen beschikbaar zijn om deze investeringen te kunnen
doen. Wanneer het economisch voorspoedig gaat, kunnen
de investeringen in de energietransitie worden opgebracht.
Wanneer het economisch minder voorspoedig gaat, wordt
er kritischer gekeken naar de gevolgen van de energietransitie voor de koopkrachtplaatjes van huishoudens. Tegelijkertijd geldt dat deze nieuwe economische
activiteiten ook voor werkgelegenheid en economische
groei kunnen zorgen.

Politiek en overheid
Wanneer we terug kijken in de tijd zien we dat de rol van
de nationale, regionale, lokale en Europese overheden zich
voortdurend heeft ontwikkeld. In de negentiende eeuw
was Nederland een zogenaamde ‘nachtwakersstaat’.
De nationale overheid bemoeide zich zo weinig mogelijk
met haar burgers, alleen als de veiligheid en rechtsorde in
het geding waren. In de twintigste eeuw werd Nederland
langzaamaan een verzorgingsstaat, waarin de overheid
zich ook ging bezighouden met sociaal beleid, gezondheidszorg, onderwijs en milieu. Inmiddels koersen we
richting een participatiestaat, waarin een deel van de
zorgtaken wordt teruggelegd bij de burgers. De verzorgings
staat in de huidige vorm is niet langer vol te houden,
mede door de vergrijzing.

Terug naar index

‘Het is goed denkbaar
dat gemeenten op
energiebeleid een
grotere rol krijgen.’
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Terug naar index

in diskrediet gebracht.8 Het is nog niet duidelijk hoe het
maatschappelijke debat hierover zich zal ontwikkelen.
De rol van de lokale overheid (gemeente, provincie)
verandert. Meer taken worden gedecentraliseerd. Op dit
moment wordt nagedacht over het decentraliseren van
bepaalde delen van het energiebeleid: van gemeenten
wordt verwacht dat zij een regierol oppakken in het
verduurzamen van de gebouwde omgeving en de bijbehorende energie-infrastructuur. Het is goed denkbaar
dat gemeenten op energiebeleid een grotere rol krijgen.

Politieke ideologie speelt hierin een grote rol.
De verschillende politieke stromingen kijken verschillend
naar de rol van de overheid, de markt en de samenleving.
Begin jaren tachtig raakte een vorm van economisch
liberalisme in zwang, waarin deregulering en een grote rol
voor de markt centraal stonden. De economische crisis,
de schaduwkanten van de globalisering en de gevolgen
voor het milieu hebben deze visie op de rol van de markt
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De Europese samenwerking staat op dit moment onder
druk. De afgelopen jaren is de invloed van Europa op tal
van gebieden toegenomen. Europese richtlijnen en
marktmechanismen bepalen in toenemende mate het
energie- en klimaatbeleid. De stevige rol van Europa in
het energie- en klimaatbeleid kan zich verder verdiepen,
maar dat is geen vanzelfsprekendheid.
De energiemarkt is van oudsher een markt waar de
overheid veel invloed op uitoefent. De energiemarkt
werd pas in 2004 geliberaliseerd. Het is dus een relatief
jonge ‘vrije markt’. Deze vrijheid is beperkt, omdat de
overheid op talloze manieren de productie van fossiele
en duurzame energie beperkt, beprijst of subsidieert.

Delen van de energiemarkt zijn inmiddels geprivatiseerd.
De meeste energieleveranciers zijn niet meer in overheidshanden. Alle netbeheerders zijn daarentegen (nog) in
publieke handen. Tegelijkertijd zoeken gemeenten naar
mogelijkheden om te participeren in de energievoorziening
van de toekomst.
De ontwikkelingen in Nederland en Europa kunnen we
niet los zien van de internationale politiek. De positie
van de Verenigde Staten, China en Rusland in de wereld
hebben directe gevolgen voor Europa. Geopolitiek is terug
van weggeweest. De VS lijken een protectionistische
‘America First’-koers te gaan volgen. Welke gevolgen
heeft dit voor de verhoudingen in de wereld?
Kan president Trump de ontwikkelingen in de
verduurzaming van de energievoorziening vertragen?
Het klimaatakkoord van Parijs is door een groot aantal
landen getekend, waaronder China en de VS. De VS
lijken zich terug te trekken. China zou een leidende rol
kunnen spelen.

Samenleving
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) peilt regelmatig de stemming in ons land. Er is pessimisme onder
de Nederlandse bevolking. Hoewel 37% van de bevolking

8

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/26/het-neoliberalisme-is-de-echte-boosmaker-4421815-a1523335
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vindt dat het de goede kant opgaat met Nederland, blijft
de grootste groep (53%) negatief. Nederlanders maken
zich zorgen over vluchtelingen, de gezondheidszorg en
de verruwing van de omgangsvormen. De Nederlandse
identiteit staat onder druk. Het vertrouwen in de economie
is positief, maar het vertrouwen in de politiek is relatief
laag. Iets minder dan de helft van de bevolking vindt het
Nederlandse EU-lidmaatschap een goede zaak.9
Klimaatverandering en de energietransitie zijn geen urgent
vraagstuk in de publieke opinie en staan niet op het lijstje
van urgente maatschappelijke problemen. De helft van
de bevolking is van mening dat het gebruik van fossiele
brandstoffen moet verminderen. De reden daarachter is
niet zozeer een zorg over klimaatverandering, maar zorgen
over het opraken van fossiele brandstoffen en geopolitieke
afhankelijkheden. Onder de bevolking is weinig steun
voor dwingende milieumaatregelen vanuit de overheid.
Milieumaatregelen bij bedrijven kunnen wel op grote
steun rekenen.
In het rapport ‘De toekomst tegemoet – leren, werken,
zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland
van later’ verkent het SCP de toekomst van Nederland tot
2050. In het rapport gaat het CPB o.a. in op ‘werken’ en
‘samenleven’. Werk zal meer dan nu verbonden zijn met
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technologie, het zal hoge scholing vragen en minder
plaats- en tijdgebonden zijn. Dat leidt tot meer flexibiliteit
in arbeid en arbeidsrelaties. Dat betekent meer onzekerheid. Niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijbenen.
Het SCP verwacht ‘een voortzetting van de trend dat
mensen steeds meer contacten hebben in steeds minder
tijd.’ Contacten zijn oppervlakkiger en ze zijn steeds meer
mogelijk buiten de kring van gelijkgestemden. De directe
omgeving doet er minder toe en de variëteit aan relaties
zal toenemen.
Het SCP concludeert dat er in de toekomst meer
bewegingsruimte is, maar dat er ook negatieve kanten
zijn: bijvoorbeeld nieuwe onzekerheden over werk, zorg
en privacy. Er ontstaan grotere verschillen tussen mensen
die kunnen meekomen in de ontwikkelingen en die dat
niet kunnen. Solidariteit komt daardoor onder druk
te staan. Nieuwe vormen van zelfgekozen solidariteit
zullen ontstaan.
In het algemeen kunnen we concluderen dat er sprake is
van onbehagen in de samenleving. Het maatschappelijke
debat over dit fenomeen is in volle gang. Het is onzeker
welke richting dit debat zal nemen.

Technologie
De afgelopen decennia hebben een ongekende
technologische vooruitgang laten zien. Deze technologie
heeft ons wonen, werken en samenleven fundamenteel
veranderd. We worden ouder en zijn gezonder dankzij de
technologische vooruitgang en successen van de medische
wetenschap. We zijn mobieler geworden en kunnen
genieten van een grotere mate van comfort door talloze
apparaten die hun intrede hebben gedaan. We verwarmen
onze woningen bijvoorbeeld niet meer met kolen, zoals
enkele decennia geleden nog het geval was.
Aan de horizon dienen zich tal van nieuwe technologische
innovaties aan. Technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan, zoals robotisering, the internet of things,
3D-printing, city farming. Deze innovaties hebben de
potentie breed te worden toegepast. Dat vertaalt zich in
een hogere productiviteit, ingrijpende wijzigingen in de
wijze en de plaats waar goederen worden geproduceerd
en mogelijk een daling van het energieverbruik.
De toepassing van Big Data-analyses kunnen nieuwe
innovaties aanjagen. De ontwikkelingen op het gebied
van smart cities maken een toekomst mogelijk van slimme steden waarin het energieverbruik drastisch is gereduceerd en steden deels in eigen voedsel en energie kunnen voorzien.
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De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energietechnologieën zijn ronduit spectaculair te noemen.
Zonneceltechnologie is de afgelopen jaren beter en
fors goedkoper geworden. De kostprijs van zonne-energie
is razendsnel gedaald. Ook windenergie zit in de lift.
Projecten met windenergie op zee hebben recent
spectaculaire prijsdoorbraken laten zien. De elektrische
auto lijkt ook op het punt van doorbreken te staan.
Elektriciteitsopslag is goedkoper geworden en wordt
vaker toegepast.

Milieu, klimaat, grondstoffen
De leefomgeving in Nederland is de afgelopen decennia
steeds schoner geworden, dankzij strengere regelgeving
en technologische vooruitgang. De toegenomen welvaart
heeft echter een groot beslag gelegd op de mondiale
grondstoffenhuishouding.
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‘De ontwikkelingen op het gebied van het
mondiale klimaat zijn zeer zorgwekkend.’

De ontwikkelingen op het gebied van het mondiale
klimaat zijn zeer zorgwekkend. In deze eeuw wordt
een verdere stijging van de gemiddelde temperatuur
op aarde verwacht. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch reduceren, dreigt het aan het
eind van deze eeuw 2,6 à 4,8 °C warmer te worden.
De gevolgen zijn ingrijpend: de zeespiegel stijgt, hittegolven
nemen toe, voedselschaarste dreigt en waterschaarste
neemt toe in delen van de wereld. De internationale
gemeenschap heeft met het Klimaatakkoord van Parijs
afgesproken klimaatverandering zoveel mogelijk te
beperken en kwetsbare landen voor te bereiden op
de gevolgen ervan.

Terug naar index

3.4 ONZEKERHEDEN IN DE MACRO-OMGEVING
Scenario’s helpen om met onzekerheden om te gaan.
Ze vergroten in essentie ontwikkelingen en veranderkrachten die nu zichtbaar zijn, sterk uit. Scenario’s zijn
het meest uitdagend en daardoor bruikbaar, wanneer
ze aangrijpen bij de ontwikkelingen die onzeker zijn en
een grote impact kunnen hebben op de organisatie.
Op basis van de voorgaande paragraaf is daarom een
viertal onzekerheden geselecteerd, waarmee we in het
vervolg de scenario’s zullen opbouwen. In de tabel
hiernaast zijn deze zogenaamde assen van onzekerheden’
voor drie verschillende scenario’s keuzes gemaakt.
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Assen van onzekerheden

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Rol van overheden en verhouding
tot elkaar (gemeentelijk, regionaal,
nationaal, EU)

De regio of stad staat centraal,
ingebed in een Europa van de
regio’s. Kleine rol van de nationale
overheid. De regio heeft de regie
over de energietransitie en treedt
coördinerend op.

Sterke rol van de nationale overheid.
Desintegratie van de Europese
samenwerking. Nationale politiek
blijft kampen met geloofwaardigheid. Slingerbeweging tussen
politieke kleur. Beleid is dus sterk
aan verandering onderhevig. Korte
termijnbeleid.

Een overheid die veel ruimte geeft
aan de markt, achterloopt op
technologische ontwikkelingen,
een vangnet is waar nieuwe
tweedelingen ontstaan.

Integrale benadering: energie,
industrie, economie, leefbaarheid
gaan hand in hand. Benadering is
pragmatisch, vaak gedepolitiseerd.
Maatschappelijke ‘stemming’
in ons land

Behoefte aan lokale cohesie,
worteling in de eigen regio, stad,
buurt.
Behoefte aan pragmatistische
bestuurders.

Sterke behoefte aan nationale
identiteit. Behoefte aan zekerheid
in een wereld die onrustig is.
Onvrede over politiek en bestuur.

Opkomst van de wereldburger.
Nationale identiteit minder
belangrijk. Nieuwe gemeenschappen o.b.v. gedeelde interesses,
leefstijlen. Nieuwe tweedelingen.

Snelheid van technologische
ontwikkelingen en penetratie
daarvan

Technologische ontwikkeling
gaat gestaag door, mede door
stimulering door de overheid
via R&D. Gecoördineerde verduurzaming van energievoorziening.

Technologische ontwikkeling
zet door, Nederland lift mee op
mondiale ontwikkelingen.
In Nederland toenemende
verduurzaming. Geen dwingende
maatregelen.

Disruptieve technologieën zorgen
voor creatieve destructie. Energietransitie verloopt chaotisch:
stranded assets, snel opkomende
en omvallende bedrijven.

Maatschappelijk draagvlak voor
de energietransitie in
de samenleving

Breed draagvlak voor energietransitie, met stevige rol voor lokale overheid en bedrijven.

Weinig draagvlak voor snelle
energietransitie. Koopkrachtplaatjes zijn belangrijk. Vooral
inzet op snel renderende energieefficiëntie maatregelen.

Energietransitie gebeurt ‘gewoon’
door technologische innovatie,
versnelling treedt op. Energietransitie is onvermijdelijk.

Verdienvermogen van
Nederland

Focus op de regional economies:
de energy valleys, greenports
enzovoorts. Daar wordt het geld
verdiend.

Als open handelsland heeft
Nederland moeite haar verdienvermogen op peil te houden, o.a.
vanwege protectionisme.

Nederland verdient volop aan
technologische innovatie, o.a.
door nieuwe bedrijven.
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‘Onze afhankelijkheid
van fossiele energiedragers
en de energie-intensieve
industrie maakt ons
kwetsbaar voor een snelle
energietransitie.’
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3.5 VERANDERKRACHTEN IN DE ENERGIEMARKT
De veranderingen in de energiemarkt gaan snel.
Nieuwe technologieën, klimaatbeleid en veranderingen in
de marktinrichting maken van de energiesector een zeer
dynamische sector. Aan de hand van een viertal veranderkrachten geven we een overzicht van deze veranderingen.

Verduurzaming van de energiemix
Nederland is van oudsher een gunstige vestigingsplaats
voor energie-intensieve industrieën. De gunstige ligging
aan het water hebben van Nederland – en in het bijzonder
de Rotterdamse Haven – de poort naar Europa gemaakt.
De vondst van aardgas in Groningen en op de Noordzee
heeft voor goedkoop gas gezorgd. Industrieën gebruiken
dit als grondstof of zetten dit om in hoogwaardige
warmte. Door de vondst van de gasbel in Groningen kon
het grootste deel van de Nederlandse woningen in een
kort tijdsbestek overschakelen van kolen naar aardgas als
bron van verwarming. De ligging aan het water maakte
Nederland een geschikte plek voor kolencentrales, door
de aanwezigheid van koelwater en een goede aanvoerroute voor kolen. Het resultaat? Nederland heeft een
hoge welvaart weten te bereiken dankzij deze gunstige
randvoorwaarden.
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Tegelijkertijd maakt onze afhankelijkheid van fossiele
energiedragers en de energie-intensieve industrie ons
kwetsbaar voor een snelle energietransitie. Deze afhankelijkheid kan een belemmering vormen voor de verduurzaming. Er is immers veel geïnvesteerd in fossiele assets.
Klimaatbeleid is één van de belangrijkste drivers achter de
veranderingen in de energiemarkt. De uitstoot van broeikas
gassen moet snel worden beperkt. Voor de energiesector
betekent dit dat zij het gebruik van fossiele brandstoffen
snel moeten verminderen. Nederland heeft in Europees
verband voor 2020 een doelstelling van 14% hernieuwbare
energie afgesproken. Het aandeel duurzame energie is de
afgelopen jaren traag gegroeid, met als resultaat dat dit
aandeel nu rond de 6% ligt. Met het sluiten van het
Energieakkoord is de versnelling ingezet, daarbij geholpen
door de mondiale kostprijsontwikkelingen van duurzame
energietechnologieën.
De Europese Commissie heeft voor 2030 de volgende
doelen neergelegd: het verminderen van de broeikasgasemissies met 40% ten opzichte van 1990, het verhogen
van het aandeel hernieuwbare energie naar 27% en het
realiseren van 30% energiebesparing. Voor Nederland
betekent dit dat in 2030 ongeveer een kwart van het
energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet komen.10

Europa streeft naar een reductie van de uitstoot van
broeikasgassen van 80-95% in 2050, maar het in 2015
getekende Klimaatakkoord van Parijs zou deze ambitie
nog verder kunnen aanscherpen. Als deze plannen
gerealiseerd worden, betekent dit een totale transformatie
van de energiesector.
Het opgesteld vermogen aan duurzame elektriciteitsproductie zal de komende decennia fors moeten groeien
om aan deze doelen te kunnen voldoen. Dat betekent
concreet: meer windmolens (op land of op zee), meer
zonnepanelen, meer biomassacentrales en andere
vormen van duurzame elektriciteitsproductie. Vanwege
het variabele karakter van een aantal van deze duurzame
energiebronnen is meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem nodig. Dus meer interconnectiecapaciteit met
de ons omringende landen, meer mogelijkheden om
de vraag op het aanbod af te stemmen, slim sturen van
verbruik, omzetten van elektriciteit in andere energiedragers en meer opslag van energie.
Hoe de mix van technologieën er straks uit ziet, is nu niet
te zeggen. Het behalen van de geschetste doelstellingen
is echter geen vanzelfsprekendheid. Daarom zullen we
de realisatie van deze doelstellingen in onze scenario’s
als onzekerheden beschrijven.

10

 ttp://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2014-eu-doelen-klimaath
en-energie-2030-impact-op-nederland_01394.pdf
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Technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan,
kunnen doorbreken of nooit volwassen worden. Dat
geldt ook voor technologieën die we nu nog niet in beeld
hebben. Het is nog niet duidelijk met welke instrumenten
en transitiepaden we het gebruik van fossiele energie
gaan verminderen en van duurzame energie gaan
vermeerderen. Wordt de uitstoot van broeikasgassen in
Europees verband straks fors beprijsd? Kiest een nieuw
kabinet voor het resoluut sluiten van kolencentrales? Zijn
duurzame energietechnologieën straks zo goedkoop dat
fossiele energiebronnen als vanzelf uit de markt gedrukt
worden? Of leidt de maatschappelijke weerstand tegen
windturbines tot een rem op subsidies voor windenergie?
Duurzame elektriciteit is maar een deel van het antwoord
op het totale energievraagstuk. De gebouwde omgeving
wordt op dit moment voor het grootste deel verwarmd met
behulp van aardgas. De doelstelling voor de gebouwde
omgeving is dat deze voor 2050 klimaatneutraal moet zijn.
Dat betekent dat alle woningen en kantoren niet langer
met behulp van aardgas verwarmd worden, maar dat
duurzame alternatieven nodig zijn. Dit zal een mix zijn
van verwarmen met collectieve warmtelevering, (hybride)
warmtepompen en groen gas. In welke verhoudingen dat
zal zijn en of er straks nieuwe technologieën beschikbaar
zijn, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of en in welk
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tempo de doelstellingen daadwerkelijk zullen worden
gerealiseerd.

complexer, want energiedragers kunnen verschillende
richtingen opgaan en op verschillende niveaus in het
systeem worden ingevoerd.

Mobiliteit is een andere sector waar grote veranderingen
zullen plaatsvinden. De elektrische auto wordt goedkoper
en presteert steeds beter. Het aandeel elektrische auto’s
in de verkoop is gegroeid. Verwacht wordt dat deze groei
de komende jaren zal toenemen door de komst van nieuwe
modellen en goedkopere accu’s. In steeds meer steden
rijden elektrische bussen. Ook vrachtvervoer wordt
geëlektrificeerd. Echter, de ‘strijd’ tussen de waterstofauto en de volledig elektrische auto is nog niet beslist.
Daarnaast zijn er andere synthetische en biobrandstoffen
die olie, benzine en diesel kunnen vervangen.
De industrie lijkt de lastigste sector om, met behulp van de
op dit moment bestaande technologieën, te verduurzamen.
Technologische doorbraken zijn nodig om ook in deze
sector grote stappen te kunnen zetten in de vergroening
van het energie- en grondstoffenverbruik.
De verschuiving van centrale naar decentrale productie
is een van de ontwikkelingen in de verduurzaming van
energiedragers. Duurzame energietechnologieën zoals
windenergie, zonne-energie en biogas kunnen direct
decentraal worden ingezet. Dit maakt het energiesysteem

Welke technologische doorbraken kunnen we nog
verwachten? Dat is lastig in te schatten. Op dit moment
zien we een aantal veelbelovende ontwikkelingen en
aandachtsgebieden. Mondiaal gezien wordt veel
geïnvesteerd in zonne- en windenergie. Niet alleen
door schaalgrootte, maar ook door innovaties worden
deze technologieën snel goedkoper. De kostprijs van
zonnepanelen is spectaculair gedaald en zal naar
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verwachting verder dalen. Nieuwe materialen en technieken
(perovskiet, tandem en organische zonnecellen, nanotechnologie, vloeibare coatings, etc.) bevinden zich nog
in de onderzoeksfase, maar kunnen over een aantal jaren
hun weg naar de markt vinden.

‘Hoe snel de ontwikkeling en toepassing
van genoemde technologieën gaan, is
niet te voorpellen.’

Dat geldt ook voor windenergie, hoewel windenergie op
land bijna kan concurreren met conventionele elektriciteit.
De ontwikkelingen in offshore windenergie zijn hoopgevend: ook hier is een snelle kostprijsdaling gerealiseerd,
waarvan het eind nog niet in zicht is. De molens worden
hoger en groter en de prestaties worden steeds beter,
met als resultaat een kostprijs die in de buurt komt van
de prijs van conventionele elektriciteit.

(hybride) warmtepompen, groen gas, biogas en mestvergisting. Iets verder weg van directe toepassing staan
nieuwe technologieën zoals ‘blue energy’ (energie uit
osmose) en getijdenenergie. Er wordt hard gewerkt aan
een nieuwe generatie kernreactoren, die kleiner, goedkoper
en veiliger zijn. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar
solar fuels: omzetting van zonne-energie in makkelijk
transporteerbare energiedragers (synthetische brandstoffen) zoals waterstof.11 Wat waterstof betreft: welke rol
deze energiedrager zal krijgen in het energiesysteem, is niet duidelijk. In ieder geval kan waterstof
een rol spelen in mobiliteit, industriële processen en in
het voor langere tijd opslaan van energie. De opvang en
opslag van CO2 (CCS) wordt ook als een onontkoombare
technologie beschouwd om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen.
Hoe snel de ontwikkeling en toepassing van genoemde
technologieën gaan, is niet te voorspellen. Dat geldt per
definitie ook voor technologieën die nog niet op onze
radar staan.

Spelers en rollen in de energiemarkt
Accu’s worden snel goedkoper en worden daardoor
inmiddels ingezet in het energiesysteem. Dat geldt ook
voor technologieën zoals geothermie, warmtekoudeopslag,
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Wie deze veranderingen in ogenschouw neemt, beseft
dat de manier waarop de energiemarkt nu is ingericht zal
veranderen. De traditionele, grote energiebedrijven hebben

de afgelopen jaren fors moeten afwaarderen op hun
fossiele assets. Tal van nieuwe spelers hebben de energiemarkt betreden. Deze nieuwe spelers richten zich vaak op
één deel van de keten. Sommige grote bedrijven hebben
zich gesplitst in een ‘groen’ en ‘grijs’ bedrijf, stoten fossiele
assets af of starten nieuwe divisies die zich met duurzame
energie bezighouden. Het switchen van energieleverancier
is makkelijker en daardoor gangbaarder geworden.
Nieuwe rollen doen hun intrede in de energiemarkt. Zo is
de ‘aggregator’ een partij die flexibiliteit van een groep
klanten bundelt en aanbiedt aan andere partijen in de
energiemarkt (bijv. aan Tennet). Bedrijven van buiten de
energiesector stappen ook in de energiemarkt. Google biedt
een ‘lerende thermostaat’ (Nest) aan. Autofabrikanten
werken met energieleveranciers samen aan slim laden van
elektrische auto’s. Bouwbedrijven presenteren concepten
voor grondige woningrenovatie in combinatie met een
forse energiebesparing (‘nul op de meter’). Deze trend
zal zich naar verwachting doorzetten.
Een belangrijke trend is een verschuiving van het leveren
van energie naar het leveren van diensten. In de huidige
markt staan de marges op het leveren van energie onder
druk. Energiebedrijven richten zich daarom steeds meer
op het leveren van een pakket van diensten: ze bieden

11

 ttps://www.technologyreview.com/s/601692/the-road-to-solar-fuelsh
hits-a-speed-bump

Terug naar index

zonnepanelen aan, installeren laadpalen voor elektrische
auto’s, slimme thermostaten, accu’s en energiezuinige
verlichting.
Aan de horizon zijn nieuwe technologieën om makkelijker
onderling energie uit te wisselen zichtbaar. Wie zonnestroom
produceert, maar de stroom niet direct zelf gebruikt, kan
deze in de toekomst wellicht eenvoudig delen met de
buren via peer-to-peer platforms. Blockchaintechnologie
kan hierbij behulpzaam zijn en staat bij verschillende
bedrijven in de belangstelling. De batterij van een
elektrische auto kan mogelijk stroom aan het net
leveren in plaats van andersom.
De vraag is hoelang het huidige marktmodel – het samenspel van marktmechanismen, rollen en taken, wet- en
regelgeving, subsidies en belastingen – deze veranderingen
op adequate wijze kan absorberen. Een paar voorbeelden.
Op dit moment is de energiemarkt een energy only-markt.
Dit betekent dat energie-leveranciers betaald krijgen voor
de geleverde volumes aan energie, maar niet voor de
capaciteit die zij beschikbaar houden of de leveringszekerheid die zij garanderen. Hoe lang is dat houdbaar?
Een ander voorbeeld: hoe moeten we omgaan met
buren die aan elkaar elektriciteit leveren? Is het in dit
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soort situaties vol te houden dat over het leveren van
elektriciteit aan een aansluiting energiebelasting moet
worden betaald? Aan de andere kant: als decentrale
opwek een significante rol gaat spelen in het energiesysteem, is het dan niet redelijk eisen te stellen aan
deze installaties en ze volwaardig te laten deelnemen
aan het ‘spel’ in de energiemarkt?
Nederland heeft (bijna) afscheid genomen van de
geïntegreerde energiebedrijven: het netbeheer is gesplitst
van de productie, handel en levering van energie.
Tegelijkertijd blijft de discussie over de rol van de net
beheerder in de energietransitie doorgaan. Het is niet
ondenkbaar dat netbeheerders – gevraagd of ongevraagd
– nieuwe taken krijgen. Een voorbeeld is collectieve
warmtedistributie. In de Energieagenda is uitgesproken
dat collectieve warmtedistributie in de gebouwde
omgeving op termijn een gereguleerde activiteit door
een onafhankelijke netbeheerder moet worden. Ook de
tegenovergestelde route – het inperken van de taken
van netbeheerders – is denkbaar.

Veranderende klantvraag
Op dit moment is energie voor de meeste consumenten
(huishoudens) een low-interest product. De prijs is een
belangrijk criterium bij de keuze van energieleverancier.

Het aantal overstappers groeit, maar de meeste
consumenten blijven trouw aan hun energieleverancier.
Groene stroom is een gewild product, maar dat komt ook
omdat groene stroom niet duurder is dan grijze stroom.
In tegenstelling tot veel andere producten en diensten in
de consumentenmarkt is het aantal keuzemogelijkheden
beperkt: eigenlijk alle leveranciers werken met een kWh- en
een m3-prijs; daadwerkelijk verschillende proposities zijn
er (nog) niet.
Naar verwachting zal (een deel van de) consumenten
een actievere rol in het energiesysteem opeisen.
Deze actieve rol heeft verschillende gedaantes. Zo is het
aantal energiecoöperaties in Nederland de afgelopen
jaren gegroeid. Steeds meer consumenten organiseren
zich en investeren in duurzame, coöperatieve energie
productie en –levering. Zet deze beweging zich door?
Of blijkt het in praktijk te complex en te arbeidsintensief,
en worden de coöperaties weer overgenomen door
(traditionele) energiebedrijven?
Een andere belangrijke ontwikkeling is de rol die
consumenten kunnen spelen in het beschikbaar stellen van
flexibiliteit in het energiesysteem. De eerste projecten
worden inmiddels gerealiseerd. Gaan consumenten actief
handelen in energie door bijvoorbeeld flexibiliteit te leveren
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‘Steeds meer consumenten
organiseren zich en
investeren in duurzame,
coöperatieve energie
productie en- levering.’
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met hun elektrische auto? Stellen zij hun elektrische boiler
ter beschikking om op een slimme manier te laten aansturen,
zonder comfortverlies?

businessmodellen te ontwikkelen. Steeds meer grote
bedrijven sluiten groene elektriciteitscontracten af met
bijvoorbeeld windenergie uit Nederland.

Naast deze specifieke, op de energietransitie gerichte
klantwensen, zien we dat klanten meer verwachten van
de dienstverlening van bedrijven in de energiemarkt.
In andere sectoren is de snelheid en kwaliteit van de
dienstverlening toegenomen en dat verwachten klanten
ook in de energiemarkt.

Grootverbruikers van energie investeren vaker zelf in
productie van hernieuwbare energie (wind, zon, biogas).
Door de groeiende behoefte aan flexibiliteit in het
energiesysteem ontstaan nieuwe businessmodellen.
Concepten als power-to-heat, power-to-products,
power-to-gas worden vaker toegepast. Kan bijvoorbeeld
elektrificatie in de (chemische) industrie een belangrijke
route worden om vergroening te realiseren? 12

Een belangrijke trend is de behoefte aan data. De slimme
meter wordt op dit moment massaal uitgerold in
Nederland. Dat betekent dat klanten de mogelijkheid
krijgen om veel nauwkeuriger en sneller energieverbruiksgegevens op te vragen. Aan de slimme meter worden
apparaten gekoppeld die inzicht geven in het huishoudelijk
energieverbruik, zoals slimme thermostaten. Deze kunnen
verbruik sturen en worden al dan niet gekoppeld aan
andere smart home devices and appliances.
Andere verbruikers, zoals kantoorgebouwen en industriële
verbruikers worden met verplichtende maatregelen
aangezet energie te besparen. Verschillende convenanten
geven daar invulling aan. Tegelijkertijd biedt dit kansen
om het energieverbruik duurzaam in te vullen of nieuwe
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De glastuinbouw is een goed voorbeeld van een sector waar
verduurzaming en innovatie in een stroomversnelling zijn
gekomen. Tuinders hebben de afgelopen decennia de
energievoorziening zelf ter hand genomen, bijvoorbeeld
door het installeren van warmte kracht koppelingen (wkk).
Steeds vaker investeren tuinders in hernieuwbare warmte
uit geothermie en power-to-heat. Deze ondernemers
vragen om nieuwe tariefstructuren, zodat het lonend
wordt om op momenten dat er goedkope stroom is en
er genoeg capaciteit is in het net, extra elektriciteit te
verbruiken. Tuinders kunnen zo op de verschillende
elektriciteitsmarkten diensten leveren (onbalansmarkt).

Een gemene deler lijkt te zijn dat een one size fits allbenadering minder mogelijk is. Klantprofielen worden diverser.
Maatwerk is een noodzaak en tegelijkertijd een kans voor
energieleveranciers. Van oudsher leverde een selectieve
groep van producenten en afnemers aanvullende diensten
(balanshandhaving, vraagsturing, voorkomen van congestie,
spanningskwaliteit, etc.). Andere gebruikers kunnen dit
nu ook leveren, bijvoorbeeld op decentraal niveau.13

Transport van energie
Transport van energiedragers is een essentieel onderdeel
van het energiesysteem. In Nederland transporteren
elektriciteits- en gasnetten een belangrijk deel van
energiedragers. Echter, met het veranderen van
de productie en het verbruik van energie, zal ook de
onderliggende infrastructuur moeten veranderen.
De eerste ontwikkelingen zijn nu al zichtbaar.
In de gebouwde omgeving was het verwarmen van
woningen met aardgas lange tijd de standaard. Inmiddels
worden steeds meer nieuwe woningen met alternatieve
vormen van verwarming (elektrisch, collectieve warmte)
uitgerust. Dat betekent dat een gasnet niet meer nodig
is. In de bestaande bouw worden ook stappen gezet om
minder of geen aardgas meer te gebruiken.

12
13

https://www.tno.nl/media/7514/voltachem_electrification_whitepaper_2016.pdf
Zie daarvoor het MIT-rapport Utility of the future, 2016; http://energy.mit.edu/
research/utility-future-study
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Bijvoorbeeld door te kiezen voor warmtenetten, (hybride)
warmtepompen of andere warmtebronnen. De consequentie van deze ontwikkeling is dat gasnetten in bepaalde delen van gemeenten overbodig worden of minder
worden gebruikt.
Het invullen van de warmtebehoefte met elektriciteit in
plaats van aardgas, heeft aanzienlijke gevolgen voor het
bestaande elektriciteitsnet. Deze zal flink verzwaard
moeten worden, met alle kosten van dien. Niet alleen
warmtepompen gaan een stevig beroep doen op de
capaciteit van elektriciteitsnetten, ook elektrische auto’s en
zonnepanelen zouden netbeheerders kunnen noodzaken
hun elektriciteitsnetten te verzwaren.
Er zijn echter verschillende technologische ontwikkelingen
die de huidige werkwijze en de huidige infrastructuur
diepgaand kunnen veranderen. Het slim aanboren van
bronnen van flexibiliteit is daarvan één voorbeeld.
Sommige verzwaringen van het elektriciteitsnet kunnen
uitblijven wanneer er gebruik wordt gemaakt van
elektriciteitsopslag en vraagsturing.
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De ontwikkelingen gaan verder dan dat. Het huidige
elektriciteitsnet (hoogspanning, middenspanning,
laagspanning) is sterk ontworpen vanuit het watervalprincipe: centrale elektriciteitsproductie en transport van
elektriciteit via het hoogspanningsnet en middenspanning
naar het lokale distributienet (laagspanning). Door de
opkomst van decentrale elektriciteitsproductie en –
opslag komt er nadruk te liggen op verslimming van het
distributienet. Deze verslimming kan in fases worden
gerealiseerd. De eerste pilots met kleinschalige, zelfvoorzienende netwerken (microgrids) zijn een feit: het is
technisch – met behulp van slimme ict – mogelijk. Het is
niet ondenkbaar dat deze op grote schaal in de toekomst
worden gerealiseerd. De vraag is of deze netten in dat
geval door een netbeheerder worden gerealiseerd en
onderhouden.
Het is het goed denkbaar dat wordt gezocht naar een
‘tweede leven’ voor de bestaande gasnetten. In deze
gas samenleving veel geld kosten. Hernieuwbare en
synthetische gassen kunnen mogelijk de plaats van
aardgas innemen. De gasinfrastructuur zou ook een
rol kunnen vervullen in het opvangen van grote
hoeveelheden windstroom op momenten dat daar
onvoldoende vraag naar is.

Sommige studies verwachten veel van collectieve
warmtenetten. Deze netten zijn onmisbaar om betaalbaar
en op grote schaal over te kunnen stappen van aardgas
naar een duurzame(re) variant. Dit zou betekenen dat
warmtenetten grote delen van de gasinfrastructuur in
steden gaan vervangen.

3.6 ONZEKERHEDEN IN DE ENERGIEMARKT
Zojuist hebben we de veranderkrachten in de energiemarkt (de tweede schil) beschreven. In de tabel op pagina
31 geven we deze assen weer en maken we voor de
verschillende scenario’s een aantal keuzes. Zoals in de
vorige paragraaf geldt ook hier dat we een aantal trends
oppakken en uitvergroten in de verschillende scenario’s.

3.7 UITWERKING IN SCENARIO’S
Op pagina 32 t/m 38 werken we het voorgaande verder
uit in een drietal scenario’s. Daarbij bouwen we
voort op de keuzes die in de vorige twee paragrafen zijn
gemaakt en kleuren we scenario’s verder in.
De scenario’s zijn beschreven vanuit het ‘nu’ van 2050.
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Assen van onzekerheden

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Energieproductie en -verbruik

De energievoorziening wordt planmatig, gecoördineerd
vergroend. De keuzes worden gemaakt op basis van de
laagste maatschappelijke kosten, lokaal beschikbare
energiebronnen en maatschappelijk draagvlak. Collectieve
energiesystemen worden niet geschuwd, maar krijgen een
regionaal karakter (zoals warmtenetten). De mix is een
combinatie van centrale en decentrale productie. Er blijft
sprake van centrale productie, bijv. forse windparken op zee.

De energievoorziening wordt toenemend vergroend,
maar in 2050 zijn er nog steeds fossiele energiecentrales.
Investeringen worden gedaan wanneer bestaande assets
zijn afgeschreven. Onafhankelijkheid van olie en gas
uit het buitenland zijn de belangrijkste drivers voor
verduurzaming. Er wordt ingezet op de meest kostenefficiënte technologieën. Daarnaast wordt weer
geïnvesteerd in kernenergie.

De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat duurzame energietechnologieën conventionele technologieën
wegdrukken. Er is sprake van stranded assets. Dit veroorzaakt
versnippering en soms chaos. De energietransitie verloopt
daardoor niet altijd maatschappelijk optimaal.

Spelers en rollen in de energiemarkt

De regio of stad regisseert de ontwikkeling van het
‘productiepark’ van bovenaf. Marktpartijen leveren
passende oplossingen, al dan niet met open tenders.
Regionale warmtenetten worden gerealiseerd. De gemeente
of regio is medeaandeelhouder van regionale energiebedrijven.

Het marktmodel is sterk nationaal ingericht. Duurzame
energiebronnen worden gedwongen onder gelijke
voorwaarden te concurreren met conventionele bronnen.
Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit wordt gekozen
voor één landelijke distributienetbeheerder die direct
onder het Ministerie van EZ valt.

De overheid heeft moeite om bepaalde publieke belangen
als leveringszekerheid te waarborgen door de snelle
opkomst van duurzame energie in de energiemix.
Tegelijkertijd remmen knellende regels en trage
vergunningstrajecten van overheden de veelbelovende
technologieën. Nieuwe spelers komen snel op, veel oude
spelers houden het hoofd niet langer boven water.

Veranderende klantvraag

Inwoners staan achter de plannen van hun stad of regio
voor verduurzaming, maar verwachten ook dat de lokale
overheid en het bedrijfsleven daarin een voortrekkersrol
hebben. Inwoners worden actief in het proces betrokken,
maar zijn geen actieve spelers in de energiemarkt. Ze
accepteren de besluiten die genomen worden. Bedrijven
werken samen met de regio in de verduurzaming van
de energievoorziening.

Voor klanten blijft energie een low-interest product.
De koopkracht- plaatjes zijn belangrijk: energie moet
betaalbaar blijven. Het draagvlak voor forse investeringen
in duurzame energie is beperkt. Burgers die dat wel willen,
gaan in coöperatieve vorm aan de slag. Bedrijven nemen
alleen kostenefficiënte energiebesparings-maatregelen
die zich in een beperkt aantal jaren terugverdienen.

De klant is geïnteresseerd in nieuwe technologie en bereid
daarin te investeren. Het hoge gadget-gehalte van energieproducten en -diensten triggert klanten. Tegelijkertijd is er
een groep klanten die moeilijk kan meekomen met de snelle
technologische ontwikkelingen. Bedrijven spelen een voortrekkersrol in de verduurzaming van het energiesysteem,
door zelf te investeren in nieuwe technologie of door deze
in de keten af te dwingen.

Transport van energie

De energie-infrastructuur krijgt een sterk lokaal en
regionaal karakter. Omdat lokale overheden een beslissende invloed hebben op deze infrastructuur, gaat deze
van regio tot regio (sterk) verschillen. In de ene wijk
wordt een warmtenet aangelegd, in een andere wijk
wordt overgestapt op biogas of all-electric.

De energie-infrastructuur blijft vrij homogeen: lokale
verschillen zijn beperkt, het beleid is uniform. Het gasnet
blijft voor een groot gedeelte intact. Besparing, biogas
en warmtepompen zorgen voor een gedeeltelijke
verduurzaming.

Door nieuwe technologie is het makkelijker om delen van
het energienetwerk los te koppelen. Andere delen blijven
aangesloten. De verduurzaming van woningen en bedrijven
wordt vooral gestimuleerd en niet met verplichtingen
gerealiseerd. Daardoor raakt het energienetwerk soms
versnipperd.
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SCENARIO 1
HET EUROPA VAN DE REGIO’S
Het is 2050. We leven in een wereld waarin de stad en de regio centraal staan.
Daaraan ontlenen burgers hun identiteit. Steden en regio’s werken over de landsgrenzen
met elkaar samen. Europa ondersteunt hen met energie- en klimaatbeleid en stelt hen
in staat eigen keuzes te maken. De energiemarkt heeft een sterk lokale focus met grote
regionale verschillen.
Algemeen beeld
In de wereld van 2050 staat de stad en de regio centraal.
De natiestaat is minder belangrijk geworden, omdat grote
steden en regio’s hun rol hebben opgeëist. Zij opereren
pragmatischer en minder politiek. Doordat zij dichter
bij hun inwoners staan, zijn zij effectiever.
Krachtige burgemeesters en regiobestuurders nemen
een leidende rol in het vormgeven van hun stad en
regio voor de toekomst. Ze werken samen met kennis
instituten en ondernemers aan een innovatieve
economie en een duurzaam energiebeleid. Burgers
worden in het proces actief betrokken via nieuwe vormen
van lokale democratie.
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Europa wordt een ‘Europa van regio’s’ die over de landsgrenzen met elkaar samenwerken aan thema’s als energie,
milieu, mobiliteit en veiligheid. Inwoners identificeren
zich met hun regio. Het is een wereld van stadsregio’s,
brainports en green valleys.

hoog tempo groeien. Andere regio’s kennen een veel
langzamere economische groei.
Technologische ontwikkelingen op het gebied van energie
en mobiliteit maken steden tot smart cities, waarin alle
mobiliteit volledig geëlektrificeerd is. Tussen regio’s
ontstaan grote verschillen in de lokale energievoorziening,
afhankelijk van de lokale mogelijkheden en het draagvlak
onder de bevolking. Wind- en zonneparken worden
gebouwd op plekken waar het rendement het hoogst is.
Steden spelen qua energievoorziening slim in op de
aanwezige industrie.

Oplossingen voor grensoverschrijdende vraagstukken op
het gebied van energie en milieu worden vanuit Europa
gefaciliteerd. Nationale overheden kunnen het tempo
van steden en regio’s moeilijk bijhouden.

Welvaart wordt niet langer alleen afgemeten aan de groei
van het bruto nationaal product. Nieuwe indicatoren voor
het meten van welvaart en welzijn geven een goed inzicht
in de staat van de economie, de geluksbeleving van de
bevolking en de staat van het milieu.

De verschillen tussen steden en regio’s zijn sterk
toegenomen. Sommige regio’s behoren wereldwijd tot
de innovatieve voorlopers en zien hun economie in

Nieuwe vormen van participatie (inspraak, peilingen,
referenda) versterken de lokale en regionale democratie.
De noodzaak van de energietransitie wordt breed gedragen,
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waarbij de bevolking van de overheid en het bedrijfsleven
verwacht dat zij deze energietransitie realiseren.

De energiemarkt
De energiemarkt wordt ‘bevolkt’ door gemeentelijke en
regionale energiebedrijven, waarvan lokale overheden,
bedrijven en burgers eigenaar zijn. Deze energiebedrijven
zijn lokaal geworteld en geïntegreerd: ze richten zich zowel
op de lokale productie, als op de levering en het transport
van energie (‘Stadtwerke’). De landelijke netbeheerder
beheert de verbindingen tussen de netten van deze regio’s.
Naast deze regionale energiebedrijven focust een aantal
energiebedrijven zich op interregionale handel en
grootschalige productie van energie uit hernieuwbare
bronnen, zoals windenergie op zee en synthetische gassen.
De steden en regio’s nemen gestaag en gefaseerd
afscheid van fossiele brandstoffen. De gemeente of de
regio heeft daarbij de regie. In de energie-infrastructuur
ontstaan grote verschillen tussen steden en regio’s.

energie-infrastructuur verdwijnt en lokaal maatwerk is
de norm. Dat betekent dat de energiebedrijven met elke
gemeente samenwerken aan de energie-infrastructuur
maar ook het productiepark van 2050. Sommige
gemeenten kiezen voor een gasloze gebouwde omgeving,
andere kiezen voor de inzet van biogas, waterstof en
hybride warmtepompen. Weer andere kiezen voor het
realiseren van warmtenetten in combinatie met
geothermiebronnen. De energienetten zijn dus regionaal
zeer verschillend.
De keuze van regio’s hangt af van de beschikbare
natuurlijke bronnen (geothermie, restwarmte, waterkracht, biomassa, etc.), de lokale situatie (type bedrijven,
type bebouwing, etc.) en het maatschappelijk draagvlak
voor bepaalde technologieën. Het elektriciteitsnet is een
regionaal net, waarvan bedrijven en burgers via hun
overheden medeaandeelhouder van zijn. De behoefte
om zelf energienetten aan te leggen is daardoor gering.
Technologieën die nodig zijn om het energiesysteem in
balans te houden, zoals elektriciteitsopslag, worden vanuit
energiebedrijven geïmplementeerd en aangestuurd.

De energienetten
Gemeenten zijn in een vergevorderd stadium van het
aardgasloos maken van woonwijken. Regionale energiebedrijven faciliteren deze transitie. De uniformiteit in de
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De regionale elektriciteitsnetten zijn via interregionale
transportnetten met elkaar verbonden. Deze netten
sluiten aan op een Europees supergrid. Vanwege de

lokale aard van de productie worden in sommige regio’s
decentrale netten aangelegd voor hernieuwbare gassen
en warmte.

Organisatie en regulering
Geïntegreerde energiebedrijven zijn weer de norm.
Er is een grote mate van zelfregulering via het aandeelhouderschap van gemeenten en bedrijven. Onafhankelijke
systeembeheerders beheren de interregionale netten.
Deze zijn volledig in handen van overheden.
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SCENARIO 2
NEDERLAND EERST
Het is 2050. We leven in een wereld waarin de nadelen van de globalisering tot grote
maatschappelijke onvrede hebben geleid en Europa uit elkaar is gevallen. De nationale
overheid heeft de controle weer teruggepakt over haar economie, energievoorziening
en immigratie. Als handelsnatie krijgt Nederland echter te maken met een stagnerende
economie. Efficiëntie en de korte termijn bepalen het beleid.
Algemeen beeld
De eerste decennia van de 21ste eeuw worden gekenmerkt
door een groeiende onvrede over de nadelen van de
globalisering en ongecontroleerde immigratie. Mensen
willen terug naar een Nederland dat zelf de controle
heeft over haar economie, immigratie en veiligheid;
een Nederland dat oog heeft voor de gewone man en
vrouw en dat de Nederlandse identiteit koestert.
Dat de Nederlandse economie onder deze maatregelen
lijdt, wordt geaccepteerd. In de politiek hebben middenpartijen hun aanhang zien verdwijnen naar de partijen
op de flanken.
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De nationale overheid heeft een sterke rol in de economie
en de energievoorziening. Haar focus is echter vooral op
de korte termijn gericht en op de maatregelen die direct
de koopkracht van de bevolking verbeteren.
Door de focus op de korte termijn is er regelmatig sprake
van ad hoc beleid. Om de vier jaar vinden er beleidswijzigingen plaats. Dat maakt investeerders kopschuw.
Investeringen voor de lange termijn zijn risicovol.
De roep om nationalisering van het openbaar vervoer,
zorginstellingen en energiemaatschappijen kan op
steeds meer steun rekenen. Bewustzijn van het klimaatprobleem is slechts bij een beperkt deel van de bevolking

aanwezig. De economie stagneert, dus kiest de overgrote
meerderheid voor de eigen portemonnee als het aankomt
op duurzaamheid. De energietransitie wordt vooral
gedreven door de wens energie-onafhankelijk te worden
van geopolitiek instabiele landen.
Of het Rijk investeert in duurzame energie en energiebesparing hangt sterk af van de politieke partij die aan
de macht is. Door de instabiele politieke situatie is stabiel
energiebeleid niet mogelijk. De ene regering investeert
fors in duurzame energie, de volgende stopt de subsidies
resoluut verlaagt de accijnzen op brandstoffen en energie
en start met de winning van schaliegas.
China is internationaal gezien leidend in schone technologie
en grotendeels verantwoordelijk voor de scherpe kostprijsdaling van nieuwe energietechnologieën. Niet alleen
duurzame energie is goedkoper geworden, ook nieuwe,
veilige kerncentrales zijn betaalbaar geworden.
Nederland profiteert van deze kostprijsdaling van
duurzame energietechnologieën.

Terug naar index

Nederland houdt echter last van legacy shit: de bestaande
energie-infrastructuur bemoeilijkt de overgang naar een
duurzame energie-infrastructuur. Nederland zet daarom
vooral in op energiebesparing, de goedkoopste duurzame
energiebronnen en de bouw van twee grote nieuwe
kerncentrales. De afhankelijkheid van fossiele brand
stoffen blijft echter substantieel.
De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is beperkt
op gang gekomen. Nog steeds is de helft van alle woningen
aangesloten op het gasnet, dat gevoed wordt met
het eigen aardgas, aardgas uit Noorwegen en LNG.
De aardbevingsproblematiek in Groningen blijft voor
veel onbehagen zorgen. Nederland is kwetsbaar voor
geopolitieke spanningen, die zich vertalen in het hanteren
van de gaskraan.
Het aantal elektrische auto’s, warmtepompen en
zonnepanelen is gematigd gegroeid, waardoor
de huidige gas- en elektriciteitsnetten grotendeels intact
zijn gebleven. De doelstelling van een CO2-neutraal
Nederland in 2050 worden bij lange na niet gehaald.

De energiemarkt
Tussen gemeenten en regio’s zijn er weinig verschillen.
Het energiebeleid kenmerkt zich door een grote mate van
uniformiteit. De energiemarkt, die vooral gedreven wordt
door de prijs, is zeer concurrerend. De verduurzaming van de
energievoorziening wordt vooral gedreven door toenemende
verbeteringen in de efficiëntie van apparaten en installaties.
Dat is echter geen voldoende prikkel voor grote stappen.
Prijsvechters zijn in staat grote groepen klanten aan
zich te binden. Deze klanten zijn zeer ‘beweeglijk’: als de
concurrent een goedkoper tarief heeft, stappen ze over.
De energiebedrijven investeren alleen in duurzame energieprojecten als er sprake is van een goed rendement
en hoge mate van investeringszekerheid. Dat is vaak
beperkt het geval.
Bestaande energiebedrijven handhaven zich door nog
scherper op de prijs te letten en onrendabele projecten
te schrappen. Sommige grote bedrijven splitsen zich.
De overheid is terughoudend om stevige duurzaamheidseisen neer te leggen uit bezorgdheid over de gevolgen
daarvan voor de werkgelegenheid.

geïnvesteerd. De nationale overheid voert de regie over de
energietransitie, die vooral toenemend wordt gerealiseerd.
De nadruk ligt op kostenefficiënte energiebesparing.
Uitbreiding van de bestaande energienetten is in het
algemeen niet nodig en assets gaan langer mee dan voorzien.
Het gasnet blijft grotendeels intact, maar de benuttingsgraad is laag. Een deel van de aansluitingen verdwijnt,
omdat deze op collectieve verwarming worden aangesloten.
Nieuwbouwwoningen worden helemaal niet meer op het
gasnet aangesloten. Een deel van het aardgasverbruik
wordt vervangen door (rendabel) biogas. Omdat zowel het
elektriciteitsnet als de gasnetten minder benut worden,
ontstaat de perceptie dat de netten duur worden.
De kosten blijven immers min of meer gelijk, terwijl
de benuttingsgraad daalt.
Warmtenetten worden alleen gerealiseerd als er een
sluitende businesscase is. De overheid ondersteunt de
benutting van restwarmte van bedrijven financieel, onder
andere om deze bedrijven in Nederland te houden en de
afhankelijkheid van aardgas te verminderen.

Organisatie en regulering
De energienetten
De energievoorziening houdt een sterk centralistisch karakter.
Dat betekent dat vooral in hoogspanningsnetten wordt
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Het bedrijfsleven vraagt om meer sturing en grip van
de overheid op de nutsvoorzieningen. Dit perkt de
speelruimte van netbeheerders stap voor stap in.
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Het beloningsbeleid wordt aangescherpt, de maatstafconcurrentie verdwijnt en er wordt een hogere
efficiëntiekorting doorgevoerd. Gemeenten ontvangen
minder dividend en zijn daarom geneigd de aandelen van
de hand te doen. Uiteindelijk worden de netbeheerders
samengevoegd tot één organisatie die onder toezicht
staat van het Ministerie van Economische Zaken.
De organisatie krijgt budget voor het uitvoeren van haar
taken en het doen van investeringen. Het Ministerie stelt
vast wat het jaarlijks te besteden budget is voor de
aanleg en onderhoud van de netten. Dit is onderdeel
van de Rijksbegroting. Pas als de kwaliteit van de netten
merkbaar achteruit gaat, wordt geïnvesteerd.

‘Uiteindelijk worden de netbeheerders
samengevoegd tot één organisatie.’

De taken van de netbeheerder worden beperkt tot het
beheer van het net; marktfaciliterende taken worden
óf centraal georganiseerd óf aan de markt overgelaten.
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SCENARIO 3
DE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
Het is 2050. We leven in een wereld van grote technologische doorbraken.
Onze samenleving verandert fundamenteel door de opkomst van goedkope duurzame
energiebronnen, elektrisch en autonoom vervoer, big data, robotisering en 3D-printen.
De veranderingen zijn chaotisch en niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijbenen.

Samenwerking is essentieel in de nieuwe economie.
Flexibele netwerken en snel wisselende allianties
winnen het van traditionele, logge hiërarchieën.
De nieuwe multinationals zijn platformen, soms in
handen van één bedrijf, opvallend vaak open-source
en in handen van mondiale peer-to-peer-communities.

Algemeen beeld

Niet iedereen kan de snelheid van ontwikkelingen
bijhouden en een nieuwe tweedeling ontstaat:
tussen degenen die mee kunnen komen en degenen die
dat niet kunnen. Een kleine groep havenots, cannots
en knownots blijft vasthouden aan oude systemen.
De schaduwkanten van het individualisme worden
pijnlijk zichtbaar.

De eerste helft van de eenentwintigste eeuw is een tijdperk
van grote doorbraken op het gebied van slimme en schone
energietechnologie. De ontwikkelingen rondom elektrisch
rijden, zonnecellen, windenergie, warmtepompen, smart
home devices en the internet of things zijn snel gegaan.
De inzet van robots en 3D-printing verandert industrieën
fundamenteel en dit overrompelt bestaande industrieën.
‘Creatieve destructie’ is aan de orde van de dag.
Het gebruik van nieuwe technologieën groeit exponentieel.
Overheden en traditionele bedrijven kunnen de snelheid
moeilijk bijhouden. Ze lopen vaak achter de feiten aan
en staan daarom onder druk.
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Geholpen door virtuele communicatie en nieuwe
technologieën zijn werk, industrie en zelfs landbouw
niet meer gebonden aan kantoorparken, industrie
terreinen en het platteland. Productie vindt zo dicht
mogelijk plaats bij de consumptie, werk zo dicht mogelijk
bij de woonplaats. Een groot deel van ons voedsel wordt
in steden geproduceerd. Tuinbouw- en industriegebieden
worden opnieuw ingericht in ‘smart cities’ waarbij
produceren, wonen, recreëren worden geïntegreerd.
Na decennia van urbanisatie kiezen veel mensen
voor een leven op het platteland of ze verhuizen
regelmatig binnen een van de vele shared-housing
platforms: ‘My home is where my hat is.’

De exponentiële groei van duurzame energie maakt
binnen twee decennia fossiele energiecentrales
overbodig. De energiesector is een slagveld van
stranded assets en het kost de samenleving nog jarenlang miljarden euro’s om deze netjes op te ruimen.
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De deeleconomie heeft definitief haar intrede gedaan,
geholpen door nieuwe informatietechnologie, zoals
blockchaintechnologie. Autodelen en autonoom
elektrisch vervoer is gewoon geworden. Ook het delen
van zelf opgewekte energie is eenvoudig mogelijk.

Nieuwe technologieën als zonnepanelen, elektrische
auto’s en warmtepompen vragen om een verzwaring
van het elektriciteitsnet. Een forse verzwaring blijft
echter uit door ontwikkelingen op het gebied van
snelladen en warmtepomptechnologie.

De energiemarkt

Nieuwe partijen zoals aggregators doen een groot
beroep op de netbeheerders om kwalitatief hoogstaande
data snel te leveren.

Disruptieve technologieën trekken ook hun spoor door
de energiemarkt. Sommige bedrijven haken op tijd aan,
andere delven het onderspit. Desintegratie van de energiesector is een feit. Nieuwe spelers en spelers uit andere
sectoren (automotive, ict, installatie, bouw) betreden de
energiemarkt. De energietransitie verloopt soms chaotisch.
Overheden zijn niet altijd in staat de veranderingen op
een goede manier te faciliteren; bestaande regelgeving
belemmert innovatieve ontwikkelingen.

De energienetten
De opkomst van nieuwe technologieën voor duurzame
verwarming van woningen maakt een deel van het
bestaande gasnet overbodig. Een ander deel van de
huizen wordt voorzien van duurzame gassen
(waterstof, biogas, etc.). Doordat deze technologieën
niet gecoördineerd worden ingezet, raakt de energieinfrastructuur sterk versnipperd en wordt inefficiënt.
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Op bedrijventerreinen en in woonwijken worden
microgrids gerealiseerd. Bedrijven die deze microgrids
bedrijven nemen het eigenaarschap daarvan over.

Organisatie en regulering
Netbeheerders schakelen marktpartijen in om in hun
netten technologische innovaties toe te passen.
De netbeheerder krijgt de ruimte om deze innovaties
toe te passen, maar kiest daarbij voor een sterk
markgerichte benadering: bedrijven worden uitgedaagd
om met oplossingen te komen voor technologische
en sociale vraagstukken. Dat betekent een slanke
netbeheerder met een sterke focus op het inschakelen
van marktpartijen.
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3.8 OVERZICHTSTABEL

Aspect

In de scenario’s hebben we niet alle aspecten kunnen beschrijven. Daarom sluiten we dit hoofdstuk
af met een overzichtstabel waarin de verschillende keuzes naast elkaar worden gezet.

Het Europa van de regio’s

Nederland eerst

De vierde industriële revolutie

Maatschappijbeeld

Identificatie met de regio. Grote verschillen tussen
regio’s. Focus op de lange termijn. Vertrouwen in
lokaal bestuur. Stad of regio is de ‘eerste overheid’:
pragmatisch, dichtbij de burger.

Identificatie met Nederland. Zoektocht naar nationale
identiteit. Uniformiteit. Focus op de korte termijn. Op
zoek naar zekerheid. Onvrede over politiek en bestuur.

Snelle technologische ontwikkeling. Virtuele gemeenschappen en samenwerking. Kort cyclisch. Tijd van de
wereldburger. Nieuwe tweedeling: haves en have nots.

Economisch beeld

Verschil in economische groei tussen regio’s.

Stagnerende economische groei.

Forse economische groei door innovatie.

Europese Unie

EU groeit toe naar een Europa van de regio’s.

Desintegratie van de EU. Beperkte samenwerking
op aantal thema’s.

EU is gericht op economische samenwerking,
integratie van markten.

Nationale overheid

Kleine rol, gericht op bovenregionale vraagstukken.
Sterke rol voor regio.

Stevige rol voor nationale overheid, beperkte rol
voor regio en EU.

Gemiddelde rol. Doorvertaling van EU-beleid.
Werkt vaak vertragend.

Technologische innovatie

Gecoördineerde implementatie van reeds bestaande
duurzame energietechnologie en door Europa sterk
gestimuleerde innovatie.

Beperkte technologische innovatie. Toenemend, op
basis van best available technology.

Snelle technologische doorbraken. Creatieve destructie,
stranded assets.

Draagvlak

Breed draagvlak, maar stevige rol voor lokale overheid
en bedrijven.

Weinig draagvlak. Sterke focus op koopkracht-plaatjes.

Energietransitie door innovaties onvermijdelijk.

Belangrijkste driver

Doelstellingen van ‘Parijs’ halen.

Energieonafhankelijkheid

Technologie is ‘cool’.

Energiemix

Vergaande elektrificatie en collectieve warmte.
Combinatie van centraal en decentraal, gebaseerd
op potentie en laagst maatschappelijke kosten.
100% duurzaam in 2050.

Energiemix van fossiele bronnen, kernenergie,
goedkope duurzame energie. 50% duurzame energie
in 2050.

Energiemix komt door marktwerking tot stand.
Combinatie van centrale en decentrale duurzame
bronnen. Snelle decarbonisatie. 100% duurzame
energie in 2040.

Coördinatie

Sterke coördinatie vanuit de regio, stad of gemeente.

Coördinatie door het Rijk, stelt vooral kaders vast.
Beperkte stimulering. Sterke nadruk op uniformiteit.

Aanvankelijk stimulering door subsidies, na 2030 wint
duurzame energie door marktwerking. Weinig coördinatie.

Reductie broeikasgasemissies

80%-100% in 2050.

30%-50% in 2050.

80%-100% in 2050.

Algemeen

Energietransitie
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Aspect

Het Europa van de regio’s

Nederland eerst

De vierde industriële revolutie

Vervoer

Elektrisch personen-vervoer, vrachtverkeer op
waterstof en bio-LNG.

Mix van conventionele brandstoffen, plug-in hybrides
en elektrisch.

Volledig elektrisch of op waterstof. Snelle opkomst
autonoom rijden en autodelen.

Gebouwde omgeving

Sterke focus op energiebesparing. Gecoördineerde
aanpak. Regio’s kiezen voor energie-infrastructuur.
Collectieve warmte, (hybride) warmtepompen,
hernieuwbaar gas.

Focus op energiebesparing. Aardgas nog dominant.
Restwarmtebenutting toegenomen, maar hybride
warmtepomp dominante verwarmingsbron.

Energiezuinig. Mix van all-electric en hernieuwbaar
gas. Collectieve systemen minder aantrekkelijk.

Industrie

Gecoördineerde transitie. Elektrificatie dominant.

Bestaande industrie bestaat nog steeds, slechts
toenemende energie-efficiëntie. Alleen snel rendabele
verduurzaming.

Grootschalige industrie verdwijnt, decentrale productie
(3D-printing, stadslandbouw, etc.)

Spelers energiemarkt

Geïntegreerde lokale energiebedrijven. Focus op
samenwerking tussen bedrijven en lokale overheid.

Sterke focus op lage energieprijzen.
Sterke concurrentie.

Veel nieuwe spelers. Bestaande spelers redden het
niet altijd of transformeren. Nieuwe rollen in energiemarkt.

Klantvraag

Energie blijft low-interest product, maar er is
voldoende draagvlak onder consumenten voor
gecoördineerde aanpak. Industrie vergroent.

Weinig bereidheid tot investeringen. Focus op lage
kosten. Kleine kopgroep investeert in duurzame
energie.

Klant vraagt om maatwerk, is geïnteresseerd in
innovatieve producten.

Gasnetten

In sommige regio’s verdwenen, in andere gebleven
(hernieuwbaar gas).

Weinig is veranderd t.o.v. heden.

Fragmentatie van gasnetten en lagere benuttingsgraad.

Elektriciteitsnetten

Meer capaciteit door vergaande elektrificatie het
hoge kwaliteitseisen. Meer interregionale (transport)
netten.

Weinig is veranderd t.o.v. heden.

Meer capaciteit nodig. Meer fragmentatie. Veel focus
op flexibiliteit. Door back-up voorzieningen milde
kwaliteitseisen.

Warmtenetten

In sommige regio’s, in andere niet.

Alleen in grote steden.

Nauwelijks op grote schaal aanwezig.productie
(3D-printing, stadslandbouw, etc.)

Type netbeheerder

Regionale netbeheerder in geïntegreerd bedrijf.
Lokale overheid, bedrijven en burgers als aandeelhouder. Sterke rol in energietransitie. Samenwerking
met overheid en bedrijfsleven.

Landelijke distributienetbeheerder als overheidsdienst.
Sturing op efficiëntie. Investeringsbudget wordt elk
jaar vastgesteld via rijksbegroting.

Sterke focus op marktfaciliterende taak. Samenwerking
met marktpartijen. Netbeheerder vooral asset owner.

Per functie

Energienetten
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4. WAT BETEKENEN DE SCENARIO’S
VOOR STEDIN?
In het vorige hoofdstuk zijn drie toekomstscenario’s geschetst. Deze scenario’s beschrijven
op hoofdlijnen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. In de meeste scenariostudies
door bedrijven of organisaties beschrijven zij de veranderingen in de omgeving en gaan ze
vervolgens na welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden in deze veranderende
omgeving. Deze strategische keuzes staan los van de scenario’s en vormen de strategie
van een bedrijf.
In de geschetste scenario’s is in zijn algemeenheid
beschreven welke keuzes qua rollen en organisatievormen
voor de netbeheerder mogelijk zijn. We hebben daarin
bewust ‘vrij’ gedacht en ons niet willen beperken tot de
taken en rollen die nu, anno 2017, ons worden toegekend.
De wetgever en de toezichthouder (ACM) bepalen in
belangrijke mate de taken en rollen die Stedin heeft en
hoe deze afgebakend zijn. In tegenstelling tot ‘gewone’
bedrijven kan Stedin dus niet in volledige vrijheid haar
eigen strategische koers uitstippelen. De discussie over
de taken en rollen van de netbeheerder zijn onderdeel
van een maatschappelijk debat en in die zin een deels
exogene ontwikkeling.
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Tegelijkertijd is het niet zo dat de grens tussen de
ontwikkelingen ‘buiten’ en de reactie daarop ‘binnen’
een harde grens is. Ja, Stedin acteert in een duidelijk
afgebakend speelveld en heeft een beperkte manoeuvreerruimte, maar Stedin is ook zelf onderdeel van het
debat over die speelruimte. Zij kan haar kennis en visie
in het debat inbrengen en op die manier bijdragen aan
het (her)formuleren van haar rol. De taken en rollen
kunnen in de toekomst veranderen.

Scenario’s

Strategische
vragen

In dit document beperken we ons tot het beschrijven van
de scenario’s en de strategische vragen die dat voor ons
als organisatie oproepen. In dit hoofdstuk diepen we
daarom nog twee vragen wat verder uit. In de eerste plaats
geven we een beperkte doorkijk naar de consequenties van
de geschetste scenario’s voor een aantal aspecten van
ons bedrijf. De beschrijving is verre van compleet, maar
slechts een ‘eerste oogst’. Daarna geven we een overzicht
van de strategische vragen die de scenario’s oproepen.

Strategische
keuzes

Vertaling in
bedrijfsplan

Terug naar index

4.1 CONSEQUENTIES VOOR STEDIN
Elk scenario betekent een andere set vragen en uitdagingen
voor Stedin. In het eerste scenario – Het Europa van de
regio’s – is de grootste uitdaging gelegen in de grote
regionale verschillen die ontstaan tussen regio’s. Het is
niet ondenkbaar dat het huidige Stedin wordt opgeknipt in
bedrijven (al dan niet via een groep met elkaar verbonden)
die passen bij de geografische afbakeningen van de
ontstane regio’s. Mogelijk integreren deze bedrijven
met andere delen van de energieketen (productie).
Dat betekent dat Stedin niet meer uniform kan werken
en fors moet investeren in de goede relaties met lokale
overheden (lokale inbedding). Wellicht wordt Stedin
gevraagd als ‘architect’ van de energiestructuur op
regionaal niveau. Het is mogelijk dat er specialisatie in
activiteiten (warmte, hernieuwbaar gas, elektrificatie)
gaat plaatsvinden tussen netbeheerders (lokale energiebedrijven) onderling en dat zij elkaars expertise benutten.
In het eerste scenario zullen ook verschillen in de kwaliteit
van de energie-infrastructuur tussen de verschillende
regio’s ontstaan. Dit is afhankelijk van de doelstellingen
en rijkdom van de regio’s. Regio’s zullen verschillend
omgaan met de geëiste rendementen op de investeringen
die geïntegreerde energiebedrijven doen. Sommige regio’s
zullen de rol van de netbeheerder beperken tot asset
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owner van gas- en elektriciteitsnetten, terwijl andere
regio’s de netbeheerders de rol van projectontwikkelaar
van de nieuwe energie-infrastructuur geven. De Duitse
Stadtwerke zijn hierbij het voorbeeld. Dit betekent meer
ondernemerschap voor de netbeheerder.
Tot slot is de kans in dit eerste scenario groot dat Stedin
zijn tussenspanningsnetten heeft moeten overdragen
aan Tennet.
In het tweede scenario – Nederland eerst – is er weinig
speelruimte voor de netbeheerder. De nadruk ligt sterk
op efficiëntie. De activiteiten en tarieven worden sterk
gereguleerd. De netbeheerder krijgt jaarlijks een investeringsbudget dat via de Rijksbegroting loopt. De winstuitkering
wordt beperkt en de salarissen versoberd. Investeren in
innovatie is zeer beperkt. Investeringen worden uitgesteld,
met als gevolg dat op langere termijn de betrouwbaarheid
van het net achteruit gaat. De gasnetten blijven grotendeels
intact. Het energiebeleid is zwalkend, waardoor lange
termijn planning lastig is. Door de druk op efficiëntie
en het verslechteren van prestaties door uitgestelde
investeringen, komt de license to operate onder druk
te staan. Nationalisatie ligt op de loer. Daarnaast krijgt
de netbeheerder vaker te maken met energiearmoede:
klanten kunnen niet altijd hun rekeningen meer betalen.
In het derde scenario – De vierde industriële revolutie –

wordt door de snelle technologische ontwikkeling de
zichtstermijn veel korter. Daardoor worden de afschrijvingstermijnen ook veel korter. De slimme meter, bijvoorbeeld,
blijkt na een aantal jaren alweer verouderd en wordt
vervangen door een moderner exemplaar. Het risico van
stranded assets is steeds aanwezig. De netbeheerder heeft
een faciliterende rol in de technologische ontwikkelingen.
Dit vraagt om een actieve houding, in plaats van een
reactieve. Doorlooptijden moeten sterk verkort worden.
Netbeheerders dienen snel te reageren op nieuwe producten
en diensten door maatwerkproducten aan te bieden.

Terug naar index

‘De netbeheerder heeft
een faciliterende rol
in de technologische
ontwikkelingen.’
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Technologie maakt het mogelijk om grote netverzwaringen
te voorkomen. Tegelijkertijd ontstaat een nieuwe kwetsbaarheid: netbeheerders worden steeds meer afhankelijk
van ‘secundaire assets’, die bij falen ook tot falen van de
‘primaire assets’ kunnen leiden. Wanneer bijvoorbeeld
in een wijk de flexibiliteit die gebruikt wordt om netverzwaring te voorkomen, wegvalt doordat datanetwerken
korte periode uitvallen, kan dat tot uitval van het
elektriciteitsnet leiden. De grotere afhankelijkheid van
technologie vraagt daarom om hogere kwaliteitseisen
aan de automatisering. In dit scenario kunnen plotselinge
grote investeringen leiden tot een grote kapitaalbehoefte.
In de financiële planning zijn kortere zichtperiodes het
resultaat. Ook de updatecyclus van plannen en planning
wordt korter.

echter ook commerciële activiteiten toegestaan die
gerelateerd zijn aan energie-infrastructuur. Het betreft de
activiteiten binnen de Stedin Groep die zijn ondergebracht
bij Joulz. Wat is de toegevoegde waarde van deze
activiteiten (financieel, organisatorisch, maatschappelijk,
stakeholders)? Welk type activiteiten zouden Joulz en
de Stedin Groep wel of niet kunnen versterken?
Wat is maatschappelijk gewenst?

Besturingsmodel
In het huidige besturingsmodel reguleert de toezichthouder
op hoog abstractieniveau. Een Raad van Bestuur heeft
veel vrijheid om afwegingen te maken ten aanzien van
bijvoorbeeld het investeringsbeleid van de netbeheerder.
Er is vooral sprake van ex-post toezicht.

Hoe wordt dat dan georganiseerd? Door de toezichthouder
of juist door stakeholders (middels zelfregulering)?

Rol in de energietransitie
De netbeheerders hebben op dit moment vooral een
faciliterende en uitvoerende rol in de energietransitie.
De belangrijkste taak is en blijft: het realiseren en op
orde houden van een betrouwbare en betaalbare
elektriciteits- en gasinfrastructuur. De vraag is echter
of niet een actievere houding gevraagd wordt, vooral in
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Wil Stedin
(mede)verantwoordelijk zijn voor de keuzes die gemaakt
worden in de infrastructuur? Hoeveel verantwoordelijkheid
in de keten willen wij op ons nemen?

Inrichting organisatie
4.2 STRATEGISCHE VRAGEN
De scenario’s roepen tal van strategische vragen voor
Stedin op, die in de strategie van de Stedin Groep
voor de komende jaren geadresseerd moeten worden.
We geven een beknopt (niet uitputtend) overzicht.

Samenstelling Stedin Groep
In de Stedin Groep (netwerkbedrijf) speelt Stedin Netbeheer
(netbeheerder) de hoofdrol. In het netwerkbedrijf zijn
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Past dit model nog bij een scenario waarin bijvoorbeeld
gemeenten veel zeggenschap krijgen over het type infrastructuur dat er in de wijk komt? Wat betekent dat voor
de bestuursvrijheid van de Raad van Bestuur van Stedin?
Past dit model nog in een energietransitie waar
enerzijds een grote kapitaalbehoefte dreigt te ontstaan
voor de aanpassing van de elektriciteitsnetten en
anderzijds kapitaalsvernietiging door de verwijdering
van gasnetten? Of is ex ante toezicht veel wenselijker?

De organisatie kan op verschillende manieren worden
ingericht. Enerzijds is er de vraag naar welke activiteiten
we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Deze vraag
geldt ook voor een aantal marktfaciliterende taken: wat
kan centraal met andere netbeheerders samen worden
georganiseerd en wat willen we zelf doen? Daarnaast
komt vanuit de scenario’s sterk de vraag naar voren welke
activiteiten in de toekomst (veel) meer aandacht gaan
vragen. Wat betekent dat voor het personeelsbestand?
Kunnen we deze arbeid anders organiseren?
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Investeringsbeleid
De scenario’s worden vertaald naar investeringsplannen
voor de korte en lange termijn. Daaraan liggen analyses
ten grondslag die inzichtelijk maken waar en wanneer
er knelpunten in de infrastructuur en de organisatie te
verwachten zijn. Daaraan gekoppeld zijn analyses van de
risico’s die er bij de verschillende investeringsscenario’s
zijn. Op basis van deze analyses stellen we het investeringsbeleid vast. Op verschillende vragen moeten we een
antwoord vinden. Gaan we vooraf investeren in een in
de toekomst verwachte capaciteitsbehoefte of wachten
we af tot deze investeringen echt nodig zijn? Leggen
we proactief relatief zware elektriciteitsnetten aan bij
aanleg en vervanging of dimensioneren we deze op de
dan verwachte ontwikkelingen? Is het verstandig fors
in te zetten op stationsautomatisering? Deze vragen
komen aan de orde in het investeringsbeleid.

Financieringsbeleid
Het investeringsbeleid is direct gerelateerd aan het
financieringsbeleid, want investeringen moeten
gefinancierd kunnen worden. Ook hier spelen een aantal
vragen. Bijvoorbeeld het verband tussen risico en dividend:
kunnen de financiële ratio’s worden gehandhaafd onder
de verschillende investeringsscenario’s? Welke gevolgen
heeft dat voor het uit te keren dividend? Moeten we op
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zoek gaan naar nieuwe financieringsbronnen? Hoe gaan
we om met een scenario waarin de asset base van het
bedrijf kleiner of groter wordt?
Deze strategische vragen kunnen hier slechts kort
aangestipt worden. In de strategie van de Stedin Groep
zullen deze vragen uitgebreider aan bod komen.

‘Gaan we vooraf investeren in een in de
toekomst verwachte capaciteitsbehoefte
of wachten we af tot deze investeringen
echt nodig zijn?’

4.3 HET VERVOLG
Dit document is niet af. Wij gaan graag met de lezer
het gesprek aan over de ideeën en ontwikkelingen die
geschetst zijn. Wij zullen ook onze blinde vlekken hebben
en laten ons graag door u corrigeren.
Daarnaast is een aantal thema’s en vraagstukken
aangestipt, maar niet volledig uitgewerkt. De gevolgen
van het afscheid van fossiele energiebronnen voor de
verschillende sectoren van onze economie en de

verschillende aspecten daarvan (wetgeving, financiering,
afhankelijkheden, leveringszekerheid), zijn bijvoorbeeld
niet uitgewerkt. De ‘gevolgen van de gevolgen’ evenmin.
Ook op het punt van veranderende klantwensen kunnen
we nog stappen zetten.
De dynamiek die ontstaat door de energietransitie in de
energiemarkt en daarbuiten – bijvoorbeeld: de gevestigde
belangen versus de nieuwkomers – hebben we nog niet
breed uitgewerkt.
In een volgende fase zullen we de scenario’s waar mogelijk
aanscherpen en kwantificeren. Deze cijfers zullen een rol
spelen in de verschillende studies die binnen ons bedrijf
worden uitgevoerd aan onze energienetten.
Het opstellen van scenario’s, het doordenken daarvan in
de organisatie en in gesprek met de omgeving is een open
proces. Dat geldt ook voor dit document. De scenario’s
zijn het startpunt voor een goed gesprek over de
toekomst van ons bedrijf. Dit document is een open
uitnodiging aan de lezer dit gesprek met ons te voeren.
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