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₋ Ondersteuning bij opzet 
nieuwe investment agent 
Nederlandse overheid

₋ Beoordelen investeringen 
Invest-NL

₋ Ontwikkelen waterstof 
primer

₋ Ontwikkelen wind primer

eRisk Group
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• Advies over energiestrategie & investeringen, marktvooruitzichten, 
haalbaarheidsstudies, risico analyses en scenario analyses

• Lange termijn scenario analyses gebaseerd op een kwantitatieve 
benadering met PPSGen, ons in huis ontwikkelde marktmodel voor 
de Noordwest Europese energiemarkten

₋ Markt voor blauwe 
waterstof in Rotterdam

₋ Verantwoordelijk voor 
marktteam binnen H-
Vision project

₋ Modelleren marktinzet 
waterstofcentrales tot 
2035

₋ H-Vision partners (o.a. 
Shell, BP, Gasunie, 
Uniper, PoR, EBN, Air 
Liquide)

• eRisk Group is opgericht in 2007. Wij zijn een advies boetiek van 
senior energie en finance specialisten met uitgebreide ervaring in 
de energie en financiële markten

• Wij werken samen met meerdere partners waaronder 
EnergyQuants, specialisten in het modelleren van energiemarkten

₋ Markt onderzoek en 
ontwikkeling voor de 
mogelijke realisatie van 
een General Fusion 
kernfusie centrale rond 
2030

₋ General Fusion is een 
Canadees bedrijf dat een 
eigen 
kernfusietechnologie 
ontwikkelt

₋ Power to heat. 
₋ Industrial Hybrid Energy 

Systems – analyseren 
perspectief vraagsturing 
bij de industrie

₋ TKI project met een 
aantal partners (TNO, 
Sympower, Alliander, 
Scholt Energy en 
industriële partners)

DIVERSE VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

₋ Ontwikkelen generiek 
warmtemarkt simulatie 
model

₋ Drie marktmodellen voor  
warmterotonde Zuid-
Holland

₋ Ondersteunen 
businesscase analyse, 
scenario analyses

₋ Provincie Zuid-Holland, 
Port of Rotterdam, 
Gasunie, Eneco, EZK

WIE WE ZIJN WAT WE DOEN

Warmtealliantie Zuid-
Holland

₋ Onderzoek naar de inzet 
van (hybride) 
warmtepompen bij de 
Nederlandse 
huizenvoorraad

₋ Analyseren businesscase 
vanuit verschillende 
perspectieven 
(huiseigenaar, 
commerciële waarde, 
CO2 waarde)



De energietransitie gaat te traag 
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Wat is nodig om de elektrificatie te laten slagen?

A. Netbeheerders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en proactief aan de slag 
gaan

B. De regelgeving moet worden aangepast

C. De liberalisering moet worden teruggedraaid. Marktwerking faalt



Dillema’s van de energietransitie
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ENERGIE 
LANDSCHAP

Rol netwerk 
bedrijven

Rol 
leverancier

Rol 
eindgebruiker

Overheid & 
Markt

Gedrag 
incentives

Financiële 
incentives

Markt 
incentives

Regelgeving 
incentives 

Voorkomen dat regulering en 
infratransitie de 

energietransitie vertraagt

Maatschappelijke voordelen 
evident. Nadelen voor 

verliezers werken vertragend

utility death spiral vs
versnelling energietransitie

Bevorderen marktwerking en 
innovatie



Ontwikkeling energiemix
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De energievraag is meer dan elektriciteit

Demand

Supply

2020               2030                2050

Finale energie- en grondstoffenvraag en CO2 neutrale opwek



Nederland energierotonde, één van de best verbonden landen
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Denmark
0,7 GW in 2030

Norway
0,7 GW in 2030

Germany
5,0 GW in 2030

Belgium
3,8 GW in 2030

United Kingdom
1,0 GW in 2030

Gas

Electricity
Heat

Energiehub: 
TTF (gas), 

CWE 
(electricity), 

Port 
(commodities) 

LNG (Gate terminal)         
12 bn m3

Russia (Nord 
Stream)  55 bn m3

United Kingdom 
(BBL) 9 bn m3

Norway 
20 bn m3

Zuid Wending 
Storage 0,8 bn m3

Renewable 
electricity

Renewable fuels

Renewable 
Chemicals

Renewable heat

Heat 
roundabout

Heat storage

Gas roundaboutElectricity hub

Hydrogen 
Backbone



Aardgas
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• “Los” van aardgas kan in Nederland

• Internationale dimensie maakt het ingewikkeld



Productie van Solar Fuels (bijv. CH4)
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Illustratie productie solar fuel met een overall efficiency van 38%

Solar PV

Synthese              
(bijv.: CO + H2 → CH4)

Elektrolyse       
(H2)

CO2 activatie
(CO2 + H2 → CO + H2O)

Direct Air Capture 
(DAC)

Elektriciteit 
1,3MWh

Elektriciteit 
2,7MWh

Water

CO2

472 kg

H2

2,8 GJ

CO             
270 kg 2,5 GJ

H2

4,9 GJ

Solar Fuel 5,5 GJ (1,5MWh)

(4MWh)

Bron: Kraan et al., An Energy Transition That Relies Only on Technology Leads to a Bet on Solar Fuels, Joule (2019), https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.07.029



De markt
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Marktprijzen volatiel en onzeker: slecht klimaat voor lange termijn investeringen



De markt
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Marktprijzen volatiel en onzeker: slecht klimaat voor lange termijn investeringen



Waar hebben we het over?
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De energievraag van een gemiddeld huishouden is

A. < 15.000 kWh

B. 15.000 – 25.000 kWh

C. > 25.000 kWh



Verduurzaming energievraag van huishoudens
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Elektrificatie van het energieverbruik van huishoudens kan resulteren in 70% minder verbruik van energie

kW
h

Vraag elektriciteit Vraag warmte Vraag mobiliteit 

eRisk Group teamanalyses

2015 2015 2030 203020152030



Verduurzaming energievraag van huishoudens
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Alleen het toepassen van de beste en beproefde technologieën van vandaag tegen 2030 in combinatie met 
elektrificatie van warmte- en mobiliteitsvraag vermindert de energievraag van huishoudens klanten potentieel met 
70%

eRisk Group teamanalyses

Vraag naar fossiele energie daalt (40%)

Groei elektriciteitsvraag (150%)

Energievraag daalt als alleen hernieuwbare 
elektriciteit wordt gebruikt (70%



Zonnepanelen - hoe past zon in het energiesysteem?
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Nergens wordt zo duidelijk gedemonstreerd dat er knelpunten ontstaan als bij PV



Zonnepanelen - hoe past zon in het energiesysteem? 
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Dakpan: Solinso Lichtgewicht: Solarge Bifacial

Gevelbekleding: Zigzagsolar Gevelbekleding: Pixasolar Licht doorlatend: Powerglazz



Maar eerst wat problemen oplossen
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