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Energie in transitie
Toekomstvisie Enexis

27 oktober 2016

Bio-energiedag Oost-Nederland

Gas
Elektriciteit
Gas / Elektriciteit

 Enexis: Ontwikkeling, aanleg en onderhoud van

distributienetwerken van gas en elektriciteit in

Noord-, Oost- en Zuid-Nederland

 Fudura: kernversterkende niet-gereguleerde

activiteiten

 Enpuls: Duurzame transitieversneller

 Omzet 2015:

~ € 1,4 miljard (95% gereguleerd)

 Omvang werkzaamheden aan het net 2015:

~ € 640 miljoen

 Aandeelhouders: 6 provincies en 113 gemeenten

 Klantaansluitingen in 2015: 4,789 miljoen

 Medewerkers in 2015: 4.299

Enexis in het kort
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Ons energiesysteem verandert van………
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Naar een interactief systeem met veel decentrale
hernieuwbare energie
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Enexis Energiescenario’s 2030

Hang naar
zelfvoorzienendheid,
weinig vertrouwen in

instituties

Geen hang naar
zelfvoorzienendheid,

vertrouwen in instituties

Nieuwe energiediensten en
dienstverleners

Nauwelijks nieuwe energiediensten en
dienstverleners

Ontwikkeling in aantal huizen
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Huishoudelijke vraag neemt langzaam af

 Steeds meer isolatie
 Piekwarmtevraag is hierbij een issue
 Meer alternatieve vormen van warmte voorziening

Veel huishoudens houden een gasaansluiting

Gemene delers in de scenario’s

Gelijkblijvende industriële gasvraag

 Als grondstof en bron voor warmte

Meer Groengas producenten

Grotere variatie aan gaskwaliteit in
regionale netten

Afgebroken

Nieuw

Bestaand,
gerenoveerd

Bestaand,
oorspronkelijke
staat

Gas: de feiten nu

Nog lange tijd
beschikbaar
(+130 jaar)

Voorziet nu
direct in

Industriële energievraag~50%

Huishoudelijke energievraag~80%
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Gasverbruik gemiddeld huishouden 2015

w
ar

m
te

vr
aa

g

Goedkoop

 Om te gebruiken € 0,07/kWh
 Om te transporteren

2015 2080 2145

Multi inzetbaar

 brandstof, grondstof, opslag

Relatief schoon

 met vergroeningspotentieel
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Gasvoorziening blijft van grote waarde Groen Gas levert een belangrijke bijdrage aan
de energietransitie

Slimme integratie tussen gas, elektriciteit en
warmte

Toekomstvisie Gas 2030
‘Enexis blijft gas geven!’

 Groot deel van klanten houdt zelfde behoeftes
 Gasvraag verandert wel, maar niet extreem

 Industrie blijft gas vragen
 Industrie heeft weinig rendabele alternatieven
 Gasvraag glastuinbouw neemt af, maar stabiliseert op den duur

 Innovaties blijven zorgen voor betrouwbaarheid en
betaalbaarheid
 Goedkopere aanleg- en vervangingstechnieken
 Onderhoudsvrij gassysteem

1: Enexis gasnet blijft van grote
waarde
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2: Groen Gas levert een
belangrijke bijdrage aan de
energietransitie
 Groen gas kan onbeperkt in het gasnet ingevoed worden
 Technologie toevoegen (Groen gas Boosters en Dynamisch

Drukmanagement)
 Drempels voor invoeders wegnemen
 Biogasleidingen exploiteren

 Transportsector neemt meer Groen gas af
 Zwaar transport ziet gas als mogelijkheid tot verduurzaming

 Variatie aan gaskwaliteit neemt toe
 Tot 2030 voornamelijk door Groen gas
 Enexis heeft grip op lokale gaskwaliteit

3: Slimme integratie tussen gas,
elektriciteit en warmte

 Slimme combinaties cruciaal voor optimale energievoorziening
 Een slimme stroomversnelling gebruikt ook gas
 Elektriciteits- en warmtenetten worden versterkt door gasnet
 Enexis stimuleert initiatieven zoals P2G, hybride warmtepompen en

collectieve warmte

 Eén op één vervangen van gasleidingen is niet meer
vanzelfsprekend
 Beter inspelen op duurzame activiteiten in de wijk.
 Cultuurverandering op netbeheer energienetten
 Enexis moet aan tafel zitten bij het maken van nieuwe

(energie)plannen voor een woonwijk

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
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Gasverbruik gemiddeld huishouden 2015
Gasverbruik 2030 voor “piek-levering”
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Gasvoorziening blijft van grote waarde Groen Gas levert een belangrijke bijdrage aan
de energietransitie

Slimme integratie tussen gas, elektriciteit en
warmte

Industrie heeft behoefte aan gas

Groot deel van de klanten blijft
gas gebruiken

Innovatieve aanleg en
vervangingstechnieken

Groen gas kan onbeperkt in
het gasnet ingevoed worden

Transportsector neemt Groen
gas af

Gasnet als back-up
voor elektrisch of

warmtenet

Toekomstvisie Gas 2030
‘Enexis blijft gas geven!’

Vervolgstappen
Toekomstvisie gasdistributie

1. Afstemmen visie met interne stakeholders

2. Toetsen visie met externe stakeholders

3. Integreren in integrale energievisie

4. Afronding in 2016
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Impact van de visie 2030 op Enexis

 Enexis moet:
 Blijven investeren in gasnetten (om veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid op peil te houden)

 Slimme technieken en innovaties ontwikkelen en gebruiken om kosten laag te houden

 Drempels voor Groen gas invoeding wegnemen

 Cultuur veranderen (meer integrale energieoplossingen en omgevingsgerichter)

 Deze indicatoren blijven volgen:
 Aantal Groen gas invoeders

 Aantal gasaansluitingen bestaande bouw

Gasvolume per huishouden / industrie

 Aantal warmtenetten

Gasprijs

Impact van de visie 2030 op Enexis

 Enexis kan (afhankelijk van scenario’s):
 Rol van adviseur op zich nemen in duurzame gebiedsontwikkeling

 Opschuiven in de waardeketen van Groen gas (bijv. aansluitingen financieren / poortwachter)

 Biogasleidingen gaan beheren

 Gaskwaliteit monitoren en beheersen

 ‘Gepaste’ gasaansluiting aanbieden (i.p.v. G6 een 10kW gasmeter)

 ‘dunner’ E-net door slim gebruik van gasnet te maken

 Grotere diversiteit aan kennisgebieden medewerkers ontwikkelen

 Variabele afschrijftermijnen op deelnetten hanteren

 …


