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Voorstel scenario’s voor 
benutting van gasnetten 
MORGAN (MOet Regulering Gasnetten ANders) 
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1. Aanleiding MORGAN 

• 2050: Klimaatneutrale energievoorziening 

• Mogelijk significante afname van het 
gasnetgebruik: 

– Tariefontwikkeling 

– Stranded assets 

3 



 

Doel MORGAN 

Vaststellen of en, zo ja, hoe de ACM de 
tariefregulering moet aanpassen vanwege 
het dalende gebruik van de gasnetten 

Secundair doel: EZK adviseren over mogelijke 
wenselijke aanpassingen in de wetgeving 
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2. Waarom een scenario-analyse? 

• “Reasonably plausible, but structurally different 
futures” 

• Geen ‘toekomstvoorspellingen’ 

• Realistisch 

• Voldoende variatie 
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Belangrijkste onzekerheid: 
Toekomstige benutting van het gasnet 

Vraag naar gasvormige energiedragers 
– aardgas, groen gas en waterstof – in 
2050 per sector: 

– Gebouwde omgeving 

– Elektriciteitsopwekking 

– Industrie 
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4. Scenarioraamwerk 

Algemene aannames: 

• Integraal Nederlands energiesysteem 

• Behalen doelstellingen CO2-reductie 

• Verschil landelijke net en regionale netten
wordt wel meegenomen; onderlinge verschil
regionale netten niet 

• Import mogelijk 
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Verloop vraag 

2050 Vraag naar gasvormige energiedragers 
gebaseerd op studies: 

1. CE Delft (2017). Net voor de Toekomst. 
2. Planbureau voor de Leefomgeving (2017). 

Verkenning van klimaatdoelen. Van lange 
termijn beelden naar korte termijn actie. 

3. Gasunie (2018). Verkenning 2050. 

Periode 2035 – 2050 Lineaire afname 

Periode 2018 – 2035 Nationale Energieverkenning 2017 

Verloop nog niet definitief vastgesteld 
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Intermezzo I 

• Algemene aannames 
scenarioraamwerk 

• Verloop vraag 
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Scenarioraamwerk 

Scenario-onafhankelijke ontwikkelingen: 

• Nederlandse gasproductie 

• Rol gasvormige energiedragers in: 
– Mobiliteit 
– Landbouw 

• Maximale inzet energiebesparing 
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Intermezzo II 

• Scenario-onafhankelijke 
ontwikkelingen 
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Scenario’s 

SCENARIO 2 
Aardgas i.c.m. 

CCS 
Aardgas speelt rol in 

elektriciteitsopwekking 
en industrie, geen 

aardgas of hergebruik 
van gasnet door 

waterstof of groen gas 
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Scenario #1: ‘Wind, zon en warmtenetten’ 
Snelle afbouw aardgas, niet-gas alternatieven ‘winnen’, uitfasering gasinfrastructuur 

Gebouwde omgeving: 
• Verlaagde vraag naar warmte door 

energiebesparende maatregelen 
• Elektrificatie en warmtenetten 

Elektriciteitsopwekking: 
• Grote toename elektriciteitsvraag 
• Beperkte inzet groen gas en 

waterstof voor flexibiliteit 

Industrie 
• Verlaagde vraag door 

energiebesparende maatregelen 
• Elektrificatie 
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Scenario #1: ‘Wind, zon en warmtenetten’ 
Snelle afbouw aardgas, niet-gas alternatieven ‘winnen’, uitfasering gasinfrastructuur 
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Intermezzo III 

• Scenario 1: Wind, zon 
en warmtenetten 
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Scenario #2: ‘Aardgas i.c.m. CCS’ 
Aardgas speelt rol in elektriciteitsopwekking en industrie, verder geen aardgas 

of hergebruik van gasnet door waterstof of groen gas 

Gebouwde omgeving: 
• Gelijk aan scenario 1 ‘zon, wind 

en warmtenetten’ 

Elektriciteitsopwekking: 
• Laag draagvlak, relatief hoge 

kosten voor wind en zon 
• Grotere rol gascentrales i.c.m. 

CCS 

Industrie 
• Verlaagde vraag door 

energiebesparende maatregelen 
• Grotere rol aardgas i.c.m. CCS 
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Scenario #2: ‘Aardgas i.c.m. CCS’ 
Aardgas speelt rol in elektriciteitsopwekking en industrie, verder geen aardgas 

of hergebruik van gasnet door waterstof of groen gas 
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Intermezzo IV 

• Scenario 2: Aardgas 
i.c.m. CCS 

23 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjzP_EkpTZAhWHN8AKHSm6CvkQjRwIBw&url=http://infomory.com/facts/interesting-facts-about-orcas-the-killer-whales/&psig=AOvVaw2zLxkdVHLtSvQz-W8l1ewK&ust=1518104555865040


Scenario #3: ‘Groen gas’ 
Afbouw aardgas, hergebruik gasinfrastructuur door grote rol voor groen gas 

Gebouwde omgeving: 
• Verlaagde vraag naar warmte 

door energiebesparende 
maatregelen 

• Groen gas in de vorm van 
hybride warmtepompen en HR-
ketels 

Elektriciteitsopwekking: 
• Inzet groen gas voor flexibiliteit 

Industrie 
• Grotendeels inzet van groen 

gas, maar ook inzet van 
aardgas en waterstof 
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Scenario #3: ‘Groen gas’ 
Afbouw aardgas, hergebruik gasinfrastructuur door grote rol voor groen gas 
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Intermezzo V 

• Scenario 3: Groen gas 
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Scenario #4: ‘Waterstof’ 
Afbouw aardgas, grootschalig hergebruik gasinfrastructuur door grote rol voor waterstof 

Gebouwde omgeving: 
• Verlaagde vraag naar warmte 

door energiebesparende 
maatregelen 

• Waterstof in de vorm van 
hybride warmtepompen en HR-
ketels 

Elektriciteitsopwekking: 
• Inzet waterstof voor flexibiliteit 
• Systeemrol waterstof 

Industrie 
• Grootschalige inzet 

van waterstof 
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Scenario #4: ‘Waterstof’ 
Afbouw aardgas, grootschalig hergebruik gasinfrastructuur door grote rol voor waterstof 
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Intermezzo VI 

• Scenario 4: Waterstof 
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Vervolg 

• Het tempo waarin de duurzame gasvormige energiedragers
(groen gas en waterstof) relevant worden in de periode van nu
tot en met 2050; 

• Het niveau waarop afname of invoeding plaatsvindt
(transportnet of regionale netten); 

• Het verloop van de benodigde investeringen (bijvoorbeeld voor
vervanging of ombouw) en de operationele kosten; 

• Het type eindverbruiker / invoeder, ter bepaling van het
netbelastingprofiel en de benodigde capaciteit van de
gasnetten; 

• De locatie van vraag en aanbod (bijvoorbeeld verdeling van de
warmtevraag op basis van het soort gasvormige energiedrager
en de bron van herkomst – Nederland of import); 

• De omvang van transitstromen, import en export. 

• Stakeholderbijeenkomst 12 juni 2018 
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Afsluiting 
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