
Nederland vertrouwt op elektriciteit zodat Nederland 2 miljard euro per dag kan verdienen ... tot er een grote storing is, zoals in 2015 of 2017...

Nederland fors duurzamer in 2030

Stel: alleen Nederland hanteert een minimum C02-prijs
Wat zijn de gevolgen?

Nederland in top-3
EU leveringszekerheid

Hele elektriciteitsvoorziening

Centrales

99,995%

99,9999%

Storingsminuten
per inwoner:

1. Duitsland: 13 minuten
2. Denemarken: 15 minuten
3. Nederland: 21 minuten

26. Kroatie: 189 minuten
27. Polen: 191 minuten
28. Roemenië: 371 minuten

LANDBOUW

DIENSTEN

INDUSTRIE EN BOUW

34%

32%

9%

Top 4 grootste gebruikers elektriciteit

75%

15%

49%

18%

Aandeel in stroomvoorziening
Zon en wind Gascentrales

Goed nieuws! In 2030 zal de stroomproductie er van dag tot dag anders uit zien.
1.  Dagen met veel zon en wind afgewisseld door dagen met weinig zon of wind.

2.  Regelbare centrales en import nodig voor stroom tijdens windstille of zonarme tijden.

Week in 2030 met veel wind en zon Week in 2030 met weinig wind en zon

Kostprijs Nederlandse elektriciteit 
wordt hoger

Eigenaren gaan keuzes maken

Zonder minimumprijs
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Centrales staan stil en 
vaste kosten lopen door.

Eigenaar centrale weegt 
af: vooruitzicht op ver-
betering of niet langer 
rendabel?

Minimumprijs kan er voor zorgen 
dat in 2030 70% van de huidige 
gascentrales gesloten zijn. Dat is 
bijna 2x zoveel als er uit bedrijf 
gaan door de energietransitie.
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Stroomstoring in Amsterdam:  
urenlange chaos

De stroomstoring in delen van Amsterdam, Zaandam 
en Landsmeer was volgens de plaatselijke netbeheerder 
het gevolg van problemen in een hoogspanningsverdeel-
station. Ruim 360 duizend huishoudens zaten urenlang 
zonder elektriciteit. De storing veroorzaakte grote 
problemen, onder andere in de communicatiestructuur: 
het mobiele netwerk viel uit, de wifi functioneerde niet 
meer en zelfs het noodnummer 112 was voor burgers 
onbereikbaar.  

Ook nadat de stroomvoorziening weer was hervat  
hielden de problemen aan. Er was de hele dag chaos  
op het spoor tot ver buiten de Randstad, er ontstonden 
lange files, de schappen in sommige supermarkten ble-
ven leeg. In het Slotervaartziekenhuis kon de hele dag 
niet worden geopereerd (Bouma, 2017; Stokmans  
& Logtenberg, 2017).

Elektriciteit is cruciaal voor 
economie en samenleving
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Bijdrage aan BNP

WONINGEN
22%

Met minimumprijs

Zonder minimumprijs

Leveringszekerheid 
op orde

Risico voor
leveringszekerheid 

piek vraag

2018 2030

Waardoor Nederland risico loopt te weinig elektriciteit te hebben 
Beschikbare betrouwbare capaciteit in 2030

zonder minimumprijs met minimumprijs

Veel meer gascentrales zullen sluiten
Percentage sluiting centrales

Duurzaam is naast goed nieuws ook een uitdaging voor  
de leveringszekerheid

4 Punten om de leveringszekerheid te waarborgen*

2017 2030 20302017
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Beeld: ANP

* Na 2030 ook waterstof en opslag

Uitdagingen!


