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Voorwoord 

Voor u ligt het Investeringsplan 2020 van ZEBRA Gasnetwerk B.V. (hierna: “ZEBRA Gasnetwerk”) voor de jaren 2020 

tot en met 2030. Dit plan bevat de investeringen die ZEBRA Gasnetwerk in redelijkheid noodzakelijk acht om aan haar 

wettelijke taken te voldoen.

ZEBRA Gasnetwerk B.V. transporteert hoogcalorisch aardgas in Zuidwest Nederland op een veilige, betrouwbare en 

duurzame manier. Het Investeringsplan 2020 geeft inzage in de wijze waarop we het huidige betrouwbaarheids- en 

veiligheidsniveau in de toekomst willen continueren.

De energietransitie is op stoom gekomen. Door de groeiende bijdrage van duurzame energieopwekking in combinatie 

met energiebesparingen zijn steeds minder fossiele energiebronnen nodig om te voorzien in de energiebehoefte. De 

verwachting is dat dit in de komende jaren vooral ten koste zal gaan van de rol van steenkool in de energiemix en in 

(veel) mindere mate van toepassing is voor aardgas. Aardgas kan een belangrijke rol spelen als ‘transitiebrandstof’.

De scenario’s die ten grondslag liggen aan dit investeringsplan zijn tot stand gekomen in de periode vóór het 

uitbreken van de coronacrisis. Deze crisis brengt voor iedereen onzekerheden met zich mee. De scenario’s (waaronder 

het meest realistische) kunnen daardoor op de lezer overkomen als (te) positief getoonzet qua economische groei, 

zowel voor de elektriciteitsopwekking, de industrie, de glastuinbouw alsook de gebouwde omgeving.

Het investeringsplan is opgesteld uitgaande van de situatie op 1 december 2019. Met de kennis van nu zouden er 

wellicht ook nog andere ontwikkelingen in beeld kunnen worden gebracht en in de scenario’s verwerkt. Een en ander 

toont wel aan dat scenario’s altijd met een ‘tijdsbril’ worden ontwikkeld. ZEBRA Gasnetwerk zal daarom zorgvuldig van 

jaar tot jaar én van geval tot geval bezien welke investeringen noodzakelijk zijn en welke later kunnen plaatsvinden. 

Dit in het belang van alle stakeholders: onze klanten, onze aandeelhouders, ons personeel en niet in de laatste plaats: 

de samenleving als geheel.

Per 1 september 2019 heeft de economische eigendomsoverdracht plaatsgevonden van het aandeel Dow in de ZEBRA-

leiding vanaf Sas van Gent tot Kruisweg evenals de eigendommen in aansluitleiding van ELSTA-leiding aan ZEBRA 

Gasnetwerk. Hiermee is ZEBRA Gasnetwerk per 1 september 2019 volledig eigenaar geworden van het bestaande gasnet.

In 2019 is verder een overeenkomst gesloten met Gasunie Transport Services, waarbij is afgesproken dat het net van 

ZEBRA Gasnetwerk per 31 december 2020 wordt overgedragen aan Gasunie Transport Services. 

Ondanks alle onzekerheden blijven onze uitgangspunten ongewijzigd, namelijk een veilig, betrouwbaar en doelmatig 

gastransport en netbeheer. Ons doel was, is en blijft het vertrouwen van onze afnemers en andere stakeholders te 

behouden. Het is onze wens dat dit Investeringsplan 2020 hieraan bijdraagt.
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelststelling
Artikel 7a van de Gaswet schrijft voor dat een netbeheerder periodiek een investeringsplan opstelt, waarin 

alle noodzakelijke uitbreidingsinvestering en vervangingsinvesteringen worden beschreven en onderbouwd. 

Nadere regels en richtlijnen omtrent het opstellen van een investeringsplan zijn vastgelegd in een algemene 

maatregel van bestuur [AMvB, 2018] en een ministeriële regeling [MR, 2018].

In het investeringsplan onderbouwt de netbeheerder zijn investeringen voor de korte en lange termijn. Het 

investeringsplan vervangt hiermee het kwaliteits- en capaciteitsdocument dat elke netbeheerder tweejaarlijks 

opstelde. Het investeringsplan wordt voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM toetst 

of een netbeheerder in redelijkheid tot het investeringsplan heeft kunnen komen. Met het voorliggende 

document beoogt ZEBRA Gasnetwerk te voldoen aan deze wettelijke verplichting. 

Het doel van een investeringsplan is om inzichtelijk te maken op welke wijze voldoende capaciteit beschikbaar 

is voor het transport van gas en hoe dit transport veilig kan plaatsvinden. Een investeringsplan bevat de hier-

voor noodzakelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Verder maken deze investeringen het mogelijk 

om nieuwe afnemers aan te sluiten, de door afnemers gevraagde energietransporten te laten plaatsvinden en 

de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de netten te waarborgen.

Figuur 1 visualiseert het algemene proces van het opstellen en uitvoeren van investeringsplannen op hoofdlijnen.

Figuur 1. Proces van opstellen en uitvoeren van investeringsplannen.
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1.2 Wettelijke taken
In de Gaswet zijn ook de wettelijke verplichtingen van de netbeheerder beschreven. Kort samengevat 

komen die neer op het ‘in stand houden’ van het gasnet, het aanbieden en realiseren van aansluitingen aan 

degenen die daarom verzoeken, het verrichten van de energietransporten en het beschikbaar stellen van 

meetgegevens om hiermee de marktpartijen te faciliteren.

Een netbeheerder heeft verder tot taak om de veiligheid en betrouwbaarheid van de energienetten te borgen 

en om het transport van gas over deze netten op de meest doelmatige wijze te realiseren. Dit doet de netbe-

heerder door het uitvoeren van de volgende activiteiten: 

• het ontwerpen, aanleggen en bedrijfsvoeren van het net,

• de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten op de meest doelmatige manier waarborgen, 

• het oplossen van storingen, en 

• het onderhouden, aanpassen, vervangen en verwijderen van aansluitingen, netten. 

Een andere wettelijke verplichting van de netbeheerder is het faciliteren van de markt. Hieronder vallen de 

volgende activiteiten: 

• het beheer van een aansluitingenregister, 

• het verstrekken van meetdata, en 

• het toewijzen van transportcapaciteit aan marktpartijen. 

Alle activiteiten gezamenlijk leiden tot kosten die kunnen worden onderverdeeld naar kapitaalsinvesteringen 

(CAPEX) en operationele kosten (OPEX). In dit investeringsplan zijn uitsluitend de kapitaalsinvesteringen  

opgenomen, en wel de investeringen die ZEBRA Gasnetwerk in redelijkheid noodzakelijk acht om invulling te 

kunnen geven aan de wettelijke taken van een netbeheerder. 

1.3 Marktconsultatie
Het investeringsplan is van 20 mei tot en met 17 juni 2020 ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd. 

Dit is gebeurd door middel van publicatie op de website van ZEBRA Gasnetwerk. Er zijn geen zienswijzen 

ingebracht. 

1.4 Beschrijving van het transportnet
De activiteiten van ZEBRA Gasnetwerk zijn gericht op het veilig en ononderbroken transporteren van 

hoogcalorisch (HC) aardgas tussen het importstation Sas van Gent (op grens van België en Nederland) en de 

afsluiterlocatie Klundert. ZEBRA Gasnetwerk transporteert het gas (dat door de zogenoemde shippers wordt 

aangeleverd op het importstation te Sas van Gent) door haar transportleiding naar koppelpunten waarop 

aftakleidingen en extra hoge druk leidingen zijn aangesloten van andere netbeheerders.

De netbeheerders van de aangesloten extra hoge druk leidingen zijn Enexis Netbeheer B.V. (“Enexis Netbeheer”) 

en Enduris B.V. (“Enduris”). Het extra hoge druk net van Enexis Netbeheer bestaat uit de aftakleiding A-526 en 

de sub-aftakleiding A-573 te Bergen op Zoom. Het extra hoge druk net van Enduris bestaat uit de aftakleiding 

A-524 en de sub-hoofdtransportleiding A-513 Midden-Zeeland inclusief de daarmee verbonden aftakleidingen.

Zowel Enexis Netbeheer als Enduris hebben, in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb), voor hun extra hoge druk netten ZEBRA Gasnetwerk als leidingexploitant aangewezen. Hiervoor zijn 

met beide netbeheerders dienstverleningsovereenkomsten (DVO) afgesloten voor het operationele beheer, 

het preventieve en correctieve onderhoud en de storingen- en calamiteitenafhandeling van deze netten en 

de daarmee verbonden afsluiterlocaties en gasontvangstations.

Het transportnet van ZEBRA Gasnetwerk bestaat uit een 28” (DN700) hoge druk stalen transportleiding, 

vanaf het importstation op de Nederlands/Belgische grens te Sas van Gent tot de afsluiterlocatie te 

Klundert. Het transportnet (bestaande uit één enkele verbinding met een totale lengte van bijna 83 km) 

heeft een directe aansluiting met het landelijke hoge druk gastransportnet van België (Fluxys). Onderweg 

bevinden zich twaalf afsluiterlocaties. De extra hoge druk netten van Enexis Netbeheer en Enduris alsmede 

de aansluitleidingen naar de direct aangeslotenen bestaan alle uit open verbindingen met het net van 

ZEBRA Gasnetwerk.

De Maximum Operating Pressure (MOP) voor het transportnet van ZEBRA Gasnetwerk bedraagt 79,99 bar(g). 

De gemiddelde operationele bedrijfsdruk, afhankelijk van de voordruk in het transportnet van Fluxys, 

bedraagt 60 bar(g). Door het transportnet wordt uitsluitend hoogcalorisch aardgas getransporteerd. 
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De maximale transportcapaciteit van het importstation te Sas van Gent is gelijk aan 740.000 m3(n)/h en 

bepalend voor de transportcapaciteit van de pijpleiding. De capaciteit van het gastransportnet is bepaald aan 

de hand van landelijk gebruikelijke ontwerprichtlijnen, en wordt mede bepaald door minimale voordruk bij 

Fluxys en de vastgestelde drukgaranties.

Figuur 2 visualiseert het gastransportnet van ZEBRA Gasnetwerk geografisch.

1.5 Visie, missie en kernwaarden
ZEBRA Gasnetwerk heeft als visie haar kerntaak in relatie tot het veilig beheer en onderhoud van een hoge 

druk aardgastransportsysteem en de daarop aangesloten locaties en stations. Tevens wil ZEBRA Gasnetwerk 

haar partnership met Enduris, Enexis Netbeheer en afnemers voortdurend verbeteren. Hierbij zijn veiligheid, 

transportintegriteit, continuïteit, milieu en klanttevredenheid de hoofdfactoren.

Om deze visie te realiseren, gaat ZEBRA Gasnetwerk zorgvuldig om met procedures en afspraken binnen de 

gestelde normen.

Een goede relatie met de stakeholders is van groot belang. ZEBRA Gasnetwerk stelt het belang van de maat-

schappij bovenaan. Tevens wil ZEBRA Gasnetwerk de belangen van overheden en medewerkers hoog in het 

vaandel houden.

Voor het vaststellen van het risicomanagement en algemene beleid heeft ZEBRA Gasnetwerk zes zogeheten 

kern- of bedrijfswaarden ontwikkeld. Dit zijn: 

 1. VEILIGHEID 

Bij ZEBRA Gasnetwerk staat de veiligheid van afnemers en medewerkers centraal. Het net van ZEBRA Gasnetwerk 

voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Ook moeten medewerkers die aan het net werkzaamheden verrichten, 

dit doen met veilige methoden en middelen. 

 2. BETROUWBAARHEID

Het net van ZEBRA Gasnetwerk behoort tot de beste van Nederland. Dit is ook nodig omdat de samenleving 

sterk afhankelijk is van energie.

 3. WET- EN REGELGEVING 

ZEBRA Gasnetwerk wil volledig voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. 

 4. BETAALBAARHEID 

Het handhaven van de balans tussen de betaalbaarheid van het gastransport aan de ene kant en de veiligheid 

en betrouwbaarheid van het net aan de andere kant heeft doorlopend aandacht. ZEBRA Gasnetwerk wil 

met haar aansluit- en transporttarieven aantrekkelijk blijven voor afnemers en tegelijkertijd voldoende 

aantrekkelijk zijn voor de aandeelhouders. 

 5. REPUTATIE 

ZEBRA Gasnetwerk wil een betrouwbare, klantgerichte en betaalbare netbeheerder zijn die dichtbij de 

afnemer staat. 

 6. DUURZAAMHEID

Onder duurzaamheid verstaat ZEBRA Gasnetwerk het bijdragen aan de bescherming van het milieu tegen de 

negatieve effecten van energiegebruik. Bovendien wil ZEBRA Gasnetwerk een maatschappelijk verantwoordelijke 

rol vervullen voor haar stakeholders als het gaat om duurzaamheid en energietransitie in de regio. 
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De bedrijfswaarden zijn in Figuur 3 nader gevisualiseerd en ten behoeve van het risicomanagement ook 

gekwantificeerd. Deze figuur verschaft daarmee een beeld van de risico acceptatie bij ZEBRA Gasnetwerk.

Figuur 3. Kwantificering van de bedrijfswaarden in de risicomatrix

De risicobeoordeling voor de verschillende bedrijfswaarden komen tot uiting in een risicotabel.  

De verschillende risicoclassificaties zijn:

• Verwaarloosbaar (V)

• Laag (L)

• Middel (M)

• Hoog (H)

• Zeer Hoog (ZH)

• Ontoelaatbaar (O)

1.6 Leeswijzer
Dit Investeringsplan 2020 is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de gehanteerde methodiek om 

te komen tot het investeringsplan. Hoofdstuk 3 gaat in op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de 

energiemarkt en het energiesysteem. Hoofdstuk 4 beschrijft de transitiepaden (of scenario’s) waarlangs 

de energietransitie zich in dit decennium kan ontwikkelen. Deze scenario’s vormen het fundament voor de 

knelpuntenanalyse, die in hoofdstuk 5 is opgenomen. In de knelpuntenanalyse is aandacht besteed aan zowel 

capaciteits- als kwaliteitsknelpunten. Hoofdstuk 6 bevat de noodzakelijke investeringen. Het document sluit af 

met referenties en een aantal bijlagen.
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2 Methodiek

2.1 Proces om te komen tot het investeringsplan
Het investeringsplan maakt onderdeel uit van de bedrijfsprocessen van ZEBRA Gasnetwerk. Deze zijn volgens 

de zogeheten Plan-Do-Check-Act (PDCA) cirkel ingericht. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 4. ZEBRA 

Gasnetwerk is gecertificeerd volgens de ISO 55001 (asset management) norm.

Figuur 4. Processtappen om te komen tot het Investeringsplan.

Op hoofdlijnen zijn er drie grote stappen, die moeten worden gezet om de noodzakelijke investeringen vast 

te stellen. Allereerst moet een scenariostudie worden uitgevoerd. Op basis hiervan volgt een analyse van de 

knelpunten waarvan wordt verwacht dat die een aanzienlijk risico vormen.1  De eventuele knelpunten geven 

aanleidingen tot investeringen om de knelpunten te adresseren. Deze stappen zijn geïllustreerd in Figuur 5.

Figuur 5. De drie hoofdstappen om te komen tot een investeringsplan.

1 De definitie van een knelpunt luidt: ‘Delen van het net of gastransportnet waarvan wordt verwacht dat zij een aanzienlijk risico 

vormen voor een goede uitvoering van de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet aan de netbeheerder toegekende taken’ 

(artikel 1.1 AMvB, 2018).
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Zebra Gasnetwerk hanteert de volgende definitie voor ‘aanzienlijk risico’: In geval van een capaciteitsknelpunt 

wordt een ‘aanzienlijk risico’ gedefinieerd als een situatie, volgend uit één of meer drukvalberekeningen, waarin 

de gevraagde capaciteit niet kan worden getransporteerd, rekening houdend met de entry en exit specificaties. 

In geval van een kwaliteitsknelpunt wordt ‘aanzienlijk risico’ gedefinieerd als inbreuk op een of meer van de 

bedrijfswaarden waarbij de combinatie van de frequentie van voorkomen van de ongewenste gebeurtenis en de 

potentiële ernst van de gevolgen bepalend is.

2.2 Toelichting op de processtappen
Periodiek stelt ZEBRA Gasnetwerk scenario’s op om zich een beeld te vormen van de toekomstige ontwikkeling 

van het energiesysteem. Dit gebeurt onder andere op basis van informatie over ontwikkelingen bij afnemers – 

zoals een toename van de energievraag of toenemende decentrale productie – maar houdt ook rekening met de 

klimaatdoelstellingen en ander overheidsbeleid. Vervolgens worden capaciteitsberekeningen uitgevoerd om te 

beoordelen of de energienetten in staat zijn om aan de transportbehoefte te voldoen. Als dit niet geval is, is er 

sprake van een zogeheten capaciteitsknelpunt. 

Deze informatie over (verwachte) capaciteitsknelpunten is van belang voor de investeringsplanning. Daar-

naast wordt tevens informatie gebruikt vanuit het bedrijfsmiddelenregister (BMR) en het kwaliteitsbeheer-

singssysteem (KBS). Ook deze kunnen aanleiding geven tot knelpunten. De vaststelling van zogeheten kwali-

teitsknelpunten vindt risico gebaseerd plaats. De knelpunten worden vervolgens geprioriteerd.

De knelpuntenanalyse bestaat uit de verwachte capaciteitsknelpunten en de verwachte kwaliteitsknelpunten. 

Op basis van de knelpuntenanalyse worden de noodzakelijke investeringen bepaald. Deze investeringen zijn 

noodzakelijk om in de transportvraag te voorzien. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 worden de investeringen 

kwantitatief weergegeven en voor de jaren 2023 tot en met 2030 kwalitatief.

In de komende jaren zullen de noodzakelijke investeringen worden uitgevoerd. De uitvoering wordt periodiek 

gemonitord, waarbij wordt bijgestuurd zodra daartoe aanleiding is. Elke twee jaar wordt opnieuw een investe-

ringsplan opgesteld, waarbij de hierboven beschreven cyclus opnieuw wordt uitgevoerd.

ZEBRA Gasnetwerk benoemt in dit investeringsplan de noodzakelijke investeringen. ZEBRA Gasnet-werk 

zal zich ook inspannen om deze tijdig te realiseren. De investeringen die voortvloeien uit het risicomana-

gementsysteem zijn redelijk beheersbaar, maar een deel is afhankelijk van externe factoren. Hierbij kan bij-

voorbeeld gedacht worden aan de vervangingen die gerelateerd zijn aan reconstructies (die dus in samenhang 

met andere instanties worden gepland). Dit betekent echter niet dat ZEBRA Gasnetwerk kan garanderen dat 

de investeringen ook alle daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Er zijn allerlei (veelal externe) factoren die ertoe 

kunnen leiden dat een beoogde investering vertraging oploopt, moet worden aangepast of helemaal geen 

doorgang kan of hoeft te vinden. 

Niet onbelangrijk om te benoemen in dat de ambities die samenhangen met de energietransitie veel werk met 

zich meebrengen. Naar verwachting ontstaat hierdoor druk op de beschikbaarheid van technische arbeidsca-

paciteit en de beschikbaarheid van materiaal. Dit kan van invloed zijn op de realisatie van de beoogde 

investeringen.
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3 Ontwikkelingen in het energiesysteem

In dit hoofdstuk worden een aantal ontwikkelingen beschreven, die van invloed zijn op het netbeheer. De meeste 

hiervan zijn gerelateerd aan de energietransitie.

3.1 De energietransitie
De netbeheerders staan voor ingrijpende veranderingen om de energietransitie te realiseren. De energietran-

sitie leidt ook tot een andere invulling van de rol van de energienetten. In het verleden werd gedacht in ter-

men schaalvergroting en grootschalige, centrale energieproductie op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. 

De energienetten zijn ook in de loop der jaren daarvoor ontwikkeld. Op de hoogste spannings- en druk-niveaus 

wordt het transport over grotere afstand gefaciliteerd. De energie wordt via de distributienetten van lagere 

spannings- en drukniveaus aan de afnemers geleverd (top-down transporten).

Door de energietransitie, en de steeds actievere rol van afnemers daarin, vindt een soort omkeringplaats. Dit 

betreft vooral de decentrale invoeding van wind- en zonne-energie. Op windrijke of zonnige momenten is er sprake 

van veel elektriciteitsproductie verspreid in het net. Dit leidt dan tot energietransporten naar hogere spannings- en 

drukniveaus (bottom-up transporten) en vraagt ook op de lagere netvlakken om voldoende transportcapaciteit voor 

elektriciteit. Met name wanneer de duurzame elektriciteitsproductie plaatsvindt in het buitengebied (gekenmerkt 

door netten met een relatief lage transportcapaciteit), zijn forse aanpassingen van het net nodig.

Soortgelijke ontwikkelingen vinden ook plaats bij de decentrale productie en invoeding van duurzaam (groen) 

gas. De lokale gasnetten moeten in staat zijn om de lokale productie van duurzaam gas te kunnen opnemen. 

Dit gaat vooral een uitdaging worden op momenten wanneer de gasvraag laag is. Als lokaal de invoeding in 

de distributienetten groter is dan de afname zal het overschot door middel van koppelleidingen naar andere 

regio’s moeten worden gebracht. Ook kan het gas dat niet lokaal benut wordt, door middel van boosters op 

het landelijke gastransportnet worden ingevoed. De buitengebieden ontwikkelen zich hiermee gaandeweg tot 

(groene) energieproducent van de gebouwde omgeving. 

3.2 Van het gas af
Op landelijk niveau is besloten dat het aandeel van aardgas in de energievoorziening wordt verminderd. Zo is 

per 31 juli 2018 de aansluitplicht op het gasnet komen te vervallen. In de praktijk komt dit neer op een verbod 

om nieuwbouwwoningen nog op het gasnet aan te sluiten. Wel mogen gemeenten besluiten om in bepaalde 

gebieden de aansluitplicht te continueren als daarvoor goede redenen zijn. Door deze wijziging van de Gaswet 

zal het aantal aansluitingen de komende jaren waarschijnlijk geleidelijk afnemen. 

Als gevolg van de energietransitie zullen ook sommige bestaande gasnetten mogelijk hier en daar worden 

uitgefaseerd. Dat wil zeggen dat er van het hoofdleidingnet bepaalde delen worden afgekoppeld en verwij-

derd, omdat van bestaande percelen de gasaansluiting komt te vervallen. Dit zal voor recent gelegde netten 

kunnen betekenen dat daarop versnelde afschrijving zal moeten plaatsvinden.
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Realistisch beschouwd zal het nog vele jaren duren voordat de bestaande gasinfrastructuur op grote schaal 

overbodig wordt. Uit een de door CE Delft en Royal HaskoningDHV uitgevoerde systeemstudie voor de ener-

gie-infrastructuur in Zeeland volgt dat de vraag naar hoog- en laagcalorisch aardgas in Zeeland in 2030 nog 

substantieel is zodat het gasnet zeker in de zichtperiode van dit investeringsplan nog essentieel blijft [CE Delft & 

Royal HaskoningDHV, 2020]. De behoefte aan (geconverteerd) hoogcalorisch aardgas neemt slechts langzaam af.

Daarbij is ZEBRA Gasnetwerk ervan overtuigd dat bestaande gasnetten geschikt gemaakt kunnen worden voor 

de (toekomstige) distributie van waterstof [KIWA, 2018]. Benutting van een deel van de gasnetten op de lange 

termijn als waterstofnetten of CO
2
-netten is daarmee niet uitgesloten.

3.3 Meer duurzame elektriciteitsproductie 
Mede als gevolg van de maatschappelijke aandacht voor duurzame energie en vigerende subsidieregelingen 

wordt er momenteel op grote schaal geïnvesteerd in elektriciteitsproductie op basis van zonne-energie en 

windenergie. Woningeigenaren plaatsen zonnepanelen op daken van hun woningen. Op veel plaatsen worden 

grootschalige zonneparken ontwikkeld. Ook verschijnen er steeds meer windturbines in het land en op zee. Dit 

zijn tekenen dat de energietransitie leeft en op gang is gekomen. Uit de media is verder af te leiden dat de 

maatschappelijke bewustwording rondom energieproductie, gebruik en energiebesparing is toegenomen.

Doordat tegelijkertijd het elektriciteitsgebruik groeit, is er - ondanks de investeringen in duurzaam opgewekte 

elektriciteit en gerealiseerde besparingen – in de afgelopen jaren per saldo sprake geweest van een nagenoeg 

constante bijdrage van fossiele brandstoffen in de brandstofmix voor elektriciteitsproductie. Binnen de fossiele 

brandstofmix treden echter wel verschuivingen op. Zo neemt het aandeel van steenkool steeds verder af (van 

ruim 35 % van de elektriciteitsproductie in 2015 naar minder dan 15 % in 2019). Het ontstane gat wordt gro-

tendeels opgevuld met aardgas (van ruim 40 % van de elektriciteitsproductie in 2015 naar bijna 60 % in 2019). 

Aardgasgestookte eenheden worden daarnaast steeds meer ingezet als flexibele back-up elektriciteitsproductie 

om variaties in de duurzame elektriciteitsproductie op te vangen.

3.4 Meer groen gas productie
Het overgrote deel van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving wordt momenteel nog gerealiseerd 

met laagcalorisch (LC) aardgas. Aardgas werd tot voor kort voor een belangrijk deel in eigen land (Groningen) 

gewonnen. Vanwege de voorgenomen uitfasering van het Groningen-gas moet er worden overgeschakeld op 

andere gas- en energiebronnen. De laatste jaren zijn daarom de gasimporten uit andere landen fors toegenomen. 

Voor een (betrekkelijk gering) deel kan ook al ‘groen gas’ worden aangewend om in de gasvraag te voorzien. 

Groen gas is methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas) dat door vergisting of vergassing van biomassa 

wordt geproduceerd. Nadat het op de juiste kwaliteit is gebracht, kan het in het gasnet worden geïnjecteerd en 

daarna evenals aardgas worden getransporteerd en gebruikt. Voor zover bekend wordt groen gas tot op heden 

alleen in de laagcalorische gasnetten geïnjecteerd.

Voor de productie van biogas zijn reststromen biomassa nodig. Deze kunnen worden geïmporteerd, maar 

beter nog is om deze uit lokale bronnen te halen. Hierbij kan gedacht worden aan reststromen uit de veeteelt, 

akkerbouw of bosbouw. Om groen gas in het transportnet te krijgen, zijn groen gas injectiepunten nodig.

3.5 Opkomst van elektrische warmtepompen
Elektrische warmtepompen waarderen de aanwezige warmte in de buitenlucht of de bodem op naar warmte 

van een hogere temperatuur. Daarmee kan worden voorzien in de warmtebehoefte van (goed geïsoleerde) 

woningen en bedrijven. Omdat de temperatuur waarop warmte beschikbaar komt, lager is dan bij cv-ketels, 

is een goede isolatie essentieel bij toepassing van (elektrische) warmtepompen. Het isoleren van bestaande 

gebouwen en het aanpassen van de verwarmingssystemen in bestaande gebouwen is echter een ingrijpende 

en kostbare aangelegenheid. Naar verwachting zal dit proces vele jaren vergen. 

In veel regio’s lijken elektrische warmtepompen een goede optie vanuit planperspectief. Immers, de systemen 

behoeven alleen elektriciteit en het elektriciteitsnet is al beschikbaar. Op andere plaatsen wordt de inzet van 

(industriële) restwarmte overwogen. Per saldo gaan deze ontwikkelingen ten koste van tansporten van aardgas. 

In eerste instantie gaat het vooral om transporten over de laagcalorische gasnetten. 

3.6 Waterstof
Waterstof staat volop in de maatschappelijke belangstelling als een vorm van hernieuwbaar gas, c.q. een 

duurzame energiedrager. Waterstof kan duurzaam worden geproduceerd door middel van elektrolyse van 

duurzaam opgewekte elektriciteit. Uit verschillende studies blijkt dat waterstof in bestaande gasnetten kan 

worden gedistribueerd [KIWA, 2018]. 

Omdat het transport en de levering van waterstof niet onder de Gaswet valt, houdt dit Investeringsplan hiermee 

verder geen rekening. Vanuit de gedachte van een integrale, gekoppelde duurzame energievoorziening vormt 

dit een beperking. Het is in feite nu onmogelijk om in het kader van dit Investeringsplan investeringen te 

identificeren die de gasnetten geschikt maken voor het transport van waterstof. 

Het is raadzaam om de mogelijke toepassing van waterstof als nieuw duurzaam gas te overwegen en het 

transport hiervan via de gasnetten mogelijk te maken. Vanuit het maatschappelijk belang van deze ontwikke-

ling verdient een coördinerende en faciliterende rol van netbeheerders overweging. Dit vraagt wel aanpassin-

gen in de vigerende wet- en regelgeving. 

3.7 Overige externe ontwikkelingen
Behalve bovenstaande zijn ook een aantal andere ontwikkelingen zichtbaar die het werk van ZEBRA Gasnet-

werk als netbeheerder zullen beïnvloeden. Dit betreft onder meer:

•  Er is schaarste aan voldoende vakbekwaam (technisch) personeel. Dit speelt niet alleen in de energiesector, 

maar ook in andere sectoren. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan geschoolde vakmensen toe om alle 

werkzaamheden (die door de energietransitie sterk in omvang toenemen) uit te voeren. Een gerelateerde 

ontwikkeling is dat de kosten van aannemers (die zich voor dezelfde uitdaging zien geplaatst) stijgen.

•  Ook op systeemniveau is er een grote behoefte aan deskundig personeel. De energietransitie legt complexe 

vraagstukken op tafel, die alleen vanuit een multidisciplinair perspectief kunnen worden opgelost. 

•  ICT speelt in het energiesysteem ook een toenemende rol. Behalve op het gebied van cyber security kan hierbij 

ook gedacht worden aan de steeds complexere bedrijfsvoering van het energiesysteem, waarin ook steeds meer 

partijen participeren. Ook aan deskundig personeel op dit vlak bestaat een steeds grotere behoefte.
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4 Scenario’s

4.1 Inleiding
In december 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt 

beperkt tot minder dan 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is echter om 

de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad Celsius. Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een 

concrete doelstelling geformuleerd: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 

met ten minste 49 % ten opzichte van 1990.2  

Figuur 6 toont de emissies van broeikasgassen sinds 1990, alsook de nationale doelstellingen voor de jaren 

2020 en 2030 [CLO, 2020]. Voor 2030 betekent dit concreet een emissiereductie van 113 megaton/jaar ten 

opzichte van de emissies in 1990.

Figuur 6. Emissies van broeikasgassen in Nederland sinds 1990 alsmede belangrijke nationale doelstellingen voor de jaren 2020 en 2030.

Er zijn allerlei transitiepaden of scenario’s denkbaar hoe er de energietransitie invulling kan worden gegeven.3  

Dit investeringsplan richt zich op de periode 2020-2030. Hiervoor zijn drie transitiepaden in de vorm van 

scenario’s nader uitgewerkt. Deze scenario’s dienen als basis voor de knelpuntenanalyse en uiteindelijk tot het 

vaststellen van de noodzakelijke investeringen.

2 Deze doelstelling gaat verder gaat dan de Europese doelstelling van 40 % CO
2
-emissiereductie.

3  Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de vier toekomstbeelden uit het document NET voor de toekomst, die door CE Delft zijn 

ontwikkeld [CE Delft, 2017] en later zijn uitgewerkt in Toekomstbeelden van de energietransitie door het Staatstoezicht op de Mijnen 

[SodM, 2018]. Ook zijn er drie landelijke scenario’s opgesteld in de Energy Outlook 2050 [IO2050, 2019]. Deze scenario’s beschrijven 

verschillende (en uiteenlopende) ontwikkelingsrichtingen. Naar verwachting zal de uiteindelijke realiteit ergens in het midden liggen.
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De scenario’s in dit investeringsplan zijn gebaseerd op het klimaatakkoord en ander overheidsbeleid alsmede de 

verwachte ontwikkelingen in de energiemarkt. Voor de kwantificering is gebruik gemaakt van de doorrekening van 

het Ontwerp Klimaatakkoord, zoals gepubliceerd door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in maart 2019. 

Daarnaast hebben Gasunie en TenneT gezamenlijk twee flankerende scenario’s ontwikkeld: ‘Alternatieve 

transitie’ en ‘Fundament voor Systeemintegratie’ [TenneT & Gasunie, 2019]. De flankerende scenario’s zijn 

zodanig ontworpen dat daarmee de capaciteitsbehoefte van zowel het gas- als het elektriciteitsnet kan worden 

getoetst. Dit betekent dat deze scenario’s zich vooral richten op mogelijke ontwikkelingen die bepalend 

zijn voor de belasting van de netten. Daarnaast is expliciet in de verhaallijnen van alle drie scenario’s 

aangenomen dat de emissiereductiedoelstelling van –49 % in 2030 (nagenoeg) volledig wordt gehaald.

Figuur 7. De drie scenario’s die in dit investeringsplan worden doorgerekend (bron: GTS).

4.2 Gekozen scenario’s
De drie scenario’s die in dit investeringsplan worden gehanteerd zijn de volgende (zie ook Figuur 7):

 1. KLIMAATAKKOORD (KA) SCENARIO

Dit scenario is één-op-één afgeleid van het landelijke klimaatakkoord scenario, dat is doorgerekend door het  

Plabureau voor de Leefomgeving (PBL) [Klimaatakkoord, 2019].

 2. ALTERNATIEVE TRANSITIE (AT) SCENARIO 

Dit scenario is sterker gericht op de inzet van moleculen als belangrijke duurzame energiedragers zoals 

biomassa en groen gas. Carbon Capture and Storage (CCS) heeft in dit scenario een wat grotere rol dan in  

de andere scenario’s.

 3. FUNDAMENT VOOR SYSTEEMINTEGRATIE (FSI) SCENARIO 

Dit scenario is sterker gericht op de inzet van elektriciteit en waterstof als duurzame energiedragers van de 

toekomst. CO
2
 emissiereductie door middel van Carbon Capture and Storage (CCS) in de industrie speelt een even 

belangrijke rol als in het Klimaatakkoord (KA) scenario.

Figuur 8. Enkele belangrijke kenmerken van de drie gehanteerde scenario’s (bron: TenneT & Gasunie, 2019).

Alle drie scenario’s gaan ervan uit dat CO
2
-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord min of meer worden 

behaald. Zie Figuur 9.

Figuur 9. Verwachte CO
2
 emissies voor Nederland in 2030 (bron: TenneT & Gasunie, 2019).

Alle drie scenario’s gaan uit van een dalende gasbehoefte en van toepassing van Carbon Capture and Storage 

(CCS) in de industrie. In alle drie scenario’s neemt het totale volume van aardgas in de energiemix af. De daling 

van de gastransportbehoefte verschilt per scenario. Zie Figuur 10 en Figuur 11 ). Deze daling is het grootste in 

het FSI scenario.

4 In de volgende figuren zijn alle gasvolumina weergegeven door middel van de zogeheten calorische bovenwaarde.
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De piekvraag neemt in alle drie scenario’s af, alhoewel deze daling minder bedraagt dan die van de jaarlijkse 

volumes. Dit wordt veroorzaakt door de belangrijke rol van aardgas als piekvoorziening in de energiebehoefte, 

voor back-up doeleinden en bij hybride oplossingen (zoals elektriciteitscentrales in combinatie met een warm-

tebuffer). 

De ramingen voor de piekvraag naar aardgas zijn weergegeven in Figuur 11.

Figuur 11. Samenstelling van de piekvraag naar aardgas per scenario (bron: GTS, 2020).

In de volgende paragrafen wordt een verdere kwantitatieve invulling van de drie afzonderlijke scenario’s  

gegeven.

4.3 Klimaatakkoord (KA) scenario
In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. Hiervoor heeft een breed scala aan bedrijven, belangenorganisaties en 

maatschappelijke partijen aan tafel gezeten om te komen tot een plan voor een energiehuishouding waarmee 

Nederland aan de gestelde klimaatdoelen kan voldoen. Er zijn doelen vastgesteld voor allerlei ontwikkelingen, zoals 

elektrische auto’s, zonnepanelen en het aantal huizen dat met een warmtepomp of op andere wijze verwarmd gaat 

worden. Dit geeft een beeld van de ontwikkeling van de belangrijkste vormen van vraag en aanbod van energie en 

vormt daarmee een belangrijke basis voor het Klimaatakkoord scenario dat dit Investeringsplan is gebruikt.

Het Klimaatakkoord (KA) scenario gaat ervan uit dat de nationale CO
2
 emissiereductiedoelstelling wordt ge-

haald. Er is sprake van een mix van technologieën voor huishoudelijke verwarming, waarbij een belangrijke 

rol is weggelegd voor warmtenetten en elektrische warmtepompen. Elektrisch rijden neemt in dit scenario 

een hoge vlucht. Er wordt uitgegaan van 1,5 miljoen elektrische voertuigen in 2030. De rol van conversie van 

elektriciteit naar warmte (Power-to-Heat) blijft tot en met 2030 beperkt. In 2030 worden geen kolen meer 

gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. De weggevallen bijdrage van steenkool in de brandstofmix voor 

de opwekking van elektriciteit wordt grotendeels opgevuld met wind op zee (11,3 GW), wind op land (7,8 GW), 

zonne-energie (25 GW) en centraal opgestelde STEG-centrales (8,6 GW).

Op het gebied van hernieuwbare gassen zijn de ramingen voor dit scenario als volgt. De bijdrage van de in-

voeding van groen gas wordt geraamd op circa 300 miljoen m3(n) per jaar in 2030. Bijdragen van technologie-

en in de vorm van Power-to-Gas en blauwe of groene waterstof zijn in 2030 nog verwaarloosbaar. Voor Carbon 

Capture and Storage (CCS) wordt in dit scenario gerekend met 7 megaton in 2030.

Voor ZEBRA Gasnetwerk heeft het Klimaatakkoord scenario per saldo de consequentie dat de gastransportbe-

hoefte zal dalen in de komende tien jaar. Het gevolg hiervan is dat de gastransportbehoefte in 2030 naar ver-

wachting is geslonken tot circa 84 % van de huidige gastransportbehoefte.

4.4 Alternatieve transitie (AT) scenario
Ook het Alternatieve transitie (AT) scenario gaat er vanuit dat de nationale CO

2
 emissiereductiedoelstelling wordt 

gehaald. Opnieuw is er sprake van een mix van technologieën voor huishoudelijke verwarming, waarbij nu de 

belangrijkste rol wordt voorzien voor hybride warmtepompen. Elektrische warmtepompen en warmte-netten 

voorzien in de rest van de alternatieven voor verwarming op aardgas. Elektrisch rijden neemt in dit scenario 

een beduidend minder hoge vlucht (0,5 miljoen elektrische voertuigen in 2030). Er wordt een belang-rijke 

rol voorzien voor de toepassing van vloeibaar aardgas (LNG) voor zwaar vervoer. De rol van conversie van 

elektriciteit naar warmte (Power-to-Heat) blijft ook in dit scenario beperkt. In 2030 worden geen kolen meer 

gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. De weggevallen bijdrage van steenkool in de brandstofmix voor 

de opwekking van elektriciteit wordt grotendeels opgevuld met wind op zee (10,6 GW), wind op land (6 GW) , 

zonne-energie (14,3 GW) en centraal opgestelde STEG centrales (8,6 GW).

Op het gebied van hernieuwbare gassen zijn de ramingen voor dit scenario als volgt. De bijdrage van de in-

voeding van groen gas wordt geraamd op 3 miljard m3(n) per jaar in 2030. Bijdragen van technologieën in de 

vorm van Power-to-Gas (P2G) en blauwe of groene waterstof zijn in 2030 nog verwaarloosbaar. Voor Carbon 

Capture and Storage (CCS) wordt in dit scenario gerekend met 10 megaton in 2030.

Voor ZEBRA Gasnetwerk heeft het Alternatieve Transitie scenario per saldo de consequentie dat de gastrans-

portbehoefte licht zal dalen in de komende tien jaar. Het gevolg hiervan is dat de gastransportbehoefte in 2030 

naar verwachting is geslonken tot circa 85 % van de huidige gastransportbehoefte.
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4.5 Fundament voor Systeemintegratie (FSI) scenario
Het Fundament voor Systeemintegratie (FSI) scenario gaat er vanuit dat de nationale CO

2
 emissiereductie-

doelstelling ruimschoots wordt behaald. Opnieuw is er sprake van een mix van technologieën voor huishoude-

lijke verwarming, waarbij nu de belangrijkste rol is voorzien voor elektrificatie van de warmtevoorziening. All 

electric warmtepompen spelen hierbij de belangrijkste rol, gevolgd door warmtenetten en hybride warmte-

pompen. Elektrisch rijden neemt in dit scenario een hoge vlucht naar circa 2 miljoen elektrische voertuigen in 

2030. Daarnaast rijden er in 2030 ook 0,3 miljoen auto’s met brandstofcellen (FCEV).

De rol van conversie van elektriciteit naar warmte (Power-to-Heat) neemt in dit scenario toe tot 4,8 GW. In 2030 

worden geen kolen meer gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. De weggevallen bijdrage van steenkool 

in de brandstofmix voor de opwekking van elektriciteit wordt grotendeels opgevuld met wind op zee (14,6 GW), 

wind op land (8,1 GW), zonne-energie (34,3 GW) alsook centraal opgestelde STEG centrales (7,2 GW).

Op het gebied van hernieuwbare gassen zijn de ramingen voor dit scenario als volgt. De bijdrage van de in-

voeding van groen gas wordt geraamd op circa 300 miljoen m3(n) per jaar in 2030. De bijdrage van Power-to-

Gas (P2G) bedraagt 1 GW in 2030. Hiermee wordt op jaarbasis circa 30 PJ aan groene waterstof opgewekt. Voor 

Carbon Capture and Storage (CCS) wordt in dit scenario gerekend met 7 megaton in 2030.

Voor ZEBRA Gasnetwerk heeft het Fundament voor Systeemintegratie (FSI) scenario per saldo de consequen-

tie dat de gastransportbehoefte zal dalen in de komende tien jaar. Het gevolg hiervan is dat de gastransport-

behoefte in 2030 naar verwachting is geslonken tot circa 80 % van de huidige gastransportbehoefte.

4.6 Samenvatting van de scenario’s
Figuur 12 visualiseert de ontwikkeling van de maximale capaciteitsbehoefte van ZEBRA Gasnetwerk voor de drie 

verschillende scenario’s.

Figuur 12. Raming capaciteitsbehoefte ZEBRA Gasnetwerk voor de periode 2020-2030 per scenario.5

De samenstelling van het Nederlandse elektriciteitsproductiepark in 2030 per scenario is gevisualiseerd in Figuur 13. 

Hieruit blijkt dat de prognoses voor de rol van aardgas in de scenario’s in dezelfde orde van grootte liggen.

Figuur 13. Opgesteld elektriciteitsproductievermogen in 2030 per scenario (bron: GTS, 2020).

De drie gepresenteerde scenario’s worden als de meest realistische beschouwd om de volgende redenen:

•  De drie scenario’s sluiten aan bij de scenario’s zoals die gehanteerd worden door Gasunie en TenneT. Beide 

organisaties richten zich erop om zo accuraat mogelijke ramingen te doen voor de toekomstige behoefte aan 

aardgas en elektriciteit, mede in het kader van hun wettelijke taak om de voorzieningszekerheid te bevorderen.

•  Het Klimaatakkoord is samengesteld dankzij de bijdrage van tal van maatschappelijke organisaties, zodat de 

uitkomsten vanuit veel verschillende invalshoeken tot stand zijn gekomen. Deze breedte heeft zijn weerslag 

gevonden in de parameters die aan dit scenario ten grondslag liggen.

•  Het Klimaatakkoord scenario vormt als het ware de centrale spil (of middenweg) en wordt geflankeerd 

door twee uitersten: Het scenario Alternatieve Transitie aan de ene kans en het scenario Fundament voor 

Systeemintegratie aan de andere.

•  Door het Klimaatakkoord scenario te laten flankeren door twee ‘uitersten’ ontstaat een beter beeld van een 

zekere bandbreedte, waarbinnen bepaalde ontwikkelingen zich kunnen manifesteren.

5 De capaciteitsbehoefte in 2019 is van toepassing vanaf 1 september 2019.
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5 Knelpuntenanalyse

Op basis van de scenario’s zijn knelpuntenanalyses uitgevoerd. Het hierbij gehanteerde proces is schematisch 

weergegeven in Figuur 14.

Figuur 14. Schematische weergave van de stappen in de bepaling van de knelpunten.

In de knelpuntenanalyses is sprake van een onderscheid tussen capaciteitsknelpunten enerzijds en kwaliteits-

knelpunten anderzijds:

1. CAPACITEITSKNELPUNTEN: 

  Op basis van een combinatie van klantvragen en de uitgangspunten zoals die in een scenario zijn uitgewerkt, 

ontstaat inzicht in hoe het net in de toekomst belast gaat worden. De capaciteitsbehoefte op een locatie op een 

bepaald moment in de tijd wordt vervolgens vergeleken met de huidige capaciteit. Wanneer de capaciteit van de 

bedrijfsmiddel wordt overschreden, resulteert dit in een knelpunt voor dat scenario vanaf een bepaald punt in de tijd. 

2. KWALITEITSKNELPUNTEN 

  Kwaliteitsknelpunten komen voort uit het risicomanagementsysteem (RMS). Zodra een kwaliteitsknelpunt 

dreigt te ontstaan, wordt gesproken van een risico. Kwaliteitsknelpunten komen voort uit inspecties, 

onderhoudswerkzaamheden, monitoring en storingsanalyses. Hier liggen dus geen scenario’s aan ten 

grondslag. Op basis van risicoanalyses worden de kwaliteitsknelpunten geïdentificeerd en geprioriteerd. Dit 

leidt tot beheersmaatregelen, zoals wijzigingen in de periodiciteit van preventief periodiek onderhoud of 

vervangingsinvesteringen.

ZEBRA Gasnetwerk hanteert bij de bepaling en beoordeling van mogelijke risico’s een model met bedrijfswaarden. Zie 

ook Figuur 3. Geïdentificeerde knelpunten worden beoordeeld en geanalyseerd met behulp van de bedrijfsrisicomatrix. 

Om het overzicht van risico’s actueel te houden, worden de risico’s periodiek geëvalueerd.
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Bij het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten wordt nadrukkelijk de mogelijke samenhang met eventuele andere 

knelpunten betrokken, zodat (waar mogelijk) synergievoordelen kunnen worden behaald.

Zoals hiervoor is aangegeven, wordt er onderscheid gemaakt tussen de vaststelling van capaciteitsknelpunten en 

kwaliteitsknelpunten. Beide soorten knelpuntenanalyses komen in dit hoofdstuk aan bod.

5.1 Capaciteitsknelpuntenanalyse
De belasting van het transportnet wordt actief gestuurd door de wijze van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van het 

net vindt plaats in een centraal bedrijfsvoeringcentrum gedurende 24 uur per etmaal. In het bedrijfsvoeringcentrum 

wordt de belasting van het transportnet continu geregeld. De belasting van het transportnet staat daarbij in principe los 

van de actuele vraag van de op het net aangesloten afnemers. De actuele vraag naar hoogcalorisch gas is weliswaar 

nog steeds een belangrijke parameter in de bepaling van de belasting, maar om bedrijfsmatige redenen kan op 

bepaalde momenten een groter volume worden toegevoerd aan het net. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

buffercapaciteit van het net (line-pack).

Er zijn momenteel geen bestaande capaciteitsknelpunten bekend.

Voor de analyse van de capaciteitsknelpunten voor gas is gebruik gemaakt van het netsimulatiepakket IRENE. 

Het volledige transportnet is hierin gemodelleerd. In de knelpuntenanalyses gas is uitgegaan van een maximale 

gastransportbehoefte. Dit om ervan verzekerd te zijn dat er ook in de meeste extreme situatie voldoende netcapaciteit 

beschikbaar is voor alle aansluitingen. Om deze maximale gasbehoefte te bepalen, is gebruik gemaakt van extrapolatie 

van het gemeten gasverbruik als functie van de temperatuur.

In bijlage B.3 is een nadere toelichting op de methode van ramen opgenomen. De methode is door middel van een 

procedure opgenomen in het kwaliteitsbeheersingssysteem (KBS) van ZEBRA Gasnetwerk.

Voor de bepaling van eventuele capaciteitsknelpunten wordt ervan uit gegaan dat de belasting zich ontwikkelt conform 

de drie scenario’s, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Uit de capaciteitsknelpuntenanalyses van de gastransportbehoeften 

van de drie scenario’s zijn geen capaciteitsknelpunten gesignaleerd.

Indien zich onverhoopt en/of onvoorzien toch capaciteitsknelpunten zouden voordoen, dan kunnen deze in eerste 

instantie waarschijnlijk nog worden opgelost door het contractueel overeenkomen van een lagere toegestane minimale 

afleverdruk op de overdrachtspunten van de afnemers. Hierdoor kan de capaciteit van het transportnet namelijk virtueel 

worden vergroot.

Op het importstation te Sas van Gent zijn in de zichtperiode tot en met 2027 eveneens geen capaciteitsknelpunten 

te verwachten. De technische capaciteit van het importstation (740.000 m/h) zal volgens alle scenario’s niet worden 

overschreden.

5.2 Kwaliteitsknelpuntenanalyse
Het onderhouds- en vervangingsbeleid van ZEBRA Gasnetwerk is gebaseerd op monitoring en kwaliteitsbeoordelingen 

van componenten. De zogeheten restlevensduur van componenten ligt aan de basis van de kwaliteitsbeoordeling van 

alle bedrijfsmiddelen. Deze wordt bepaald op basis van de minimale theoretische levensduur gevolgd door eventuele 

correcties hierop aan de hand van de status van de componenten. Deze laatste volgen uit nadere analyses van de 

storings-, onderhouds- en inspectiegegevens.

Het faaltempo over de tijd is componentspecifiek en kan globaal worden ingedeeld in drie fasen. Deze vormen samen 

een zogeheten ‘badkuipkromme’. In de eerste fase bepalen vooral kinderziektes en montagefouten het faalgedrag, wat 

tot uiting komt in een dalend faaltempo. De periode van normaal gebruik wordt gekenmerkt door willekeurig falen met 

een constant (en relatief laag) faaltempo. In de derde fase neemt het faaltempo toe als gevolg van slijtage, corrosie 

en/of veranderende materiaaleigenschappen.

In de kwaliteitsbeoordelingen wordt ook de levensfase van een component meegenomen. De kwaliteitsbeoordeling is 

verder gebaseerd op beoordelingen van de volgende zaken:

•   Inspectiegegevens.

•   Storingsgegevens.

•   Risicogegevens.

•   Componentklachten.

•   Expertkennis.

Op basis van de verzamelde gegevens van de componenten vindt vervolgens een risicobeoordeling plaats. Risico’s 

worden geïdentificeerd en gekwantificeerd voor de verschillende bedrijfswaarden. Hieruit volgt een risicoscore. 

Vervolgens vindt een afweging en selectie van alternatieve beheersmaatregelen plaats. De belangrijkste kernmerken 

van het risico worden vastgelegd in het risicoregister. De inhoud hiervan vormt de basis van de onderhouds- en 

vervangingsplanning. Uit de risicobeoordelingen volgen geen kwaliteitsknelpunten. 
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6 Noodzakelijke investeringen

De volgende tabellen bevatten de noodzakelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het veilig, 

betrouwbaar en doelmatig transporteren van aardgas door het gastransportnet van ZEBRA Gasnetwerk.

Als aggregatieniveau is ervoor gekozen om onderscheid te maken tussen:

•   Transportleiding (> 40 bar).

•   Gasafsluiterlocatie (> 16 bar).

•   Importstation.

•   Gasontvangstation (GOS).

Dit is enerzijds in lijn met zoals de Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD’s) zijn opgesteld. Anderzijds voldoet dit 

aggregatieniveau aangezien de voorgenomen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de komende jaren nihil 

zijn (zie onder).

6.1 Korte termijn uitbreidingsinvesteringen
Tabel 1 toont de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen voor de periode van 2020 tot en met 2022.

Uitbreidingsinvesteringen Eenheid 2020 2021 2022

Transportleiding (> 40 bar) km 0 0 0

Gasafsluiterlocatie (> 16 bar) stuks 0 0 0

Importstation stuks 0 0 0

Gasontvangstation (GOS) stuks 0 0 0

Investeringsbedrag € 1.000 0 0 0

Tabel 1. Noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen voor de periode van 2020 tot en met 2022.

6.2 Lange termijn uitbreidingsinvesteringen
Er worden geen lange(re) termijn uitbreidingsinvesteringen voorzien omdat er binnen de zichttermijn van dit 

investeringsplan geen capaciteitsknelpunten zijn gesignaleerd.

6.3 Korte termijn vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen betreffen vervangingen van bedrijfsmiddelen als gevolg van kwaliteitsverlies en/

of andere risico’s. Ook kunnen vervangingen worden ingeleid door reconstructiewerkzaamheden aan wegen 

(aanleg van rotondes, wegomleggingen, etc.) en/of uitbreidingen of aanpassingen aan andere infrastructuren 

in de nabijheid van de pijpleiding.

Tabel 2 toont de noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor de periode van 2020 tot en met 2022.
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Vervangingsinvesteringen  Eenheid 2020 2021 2022

Transportleiding (> 40 bar) km 0 0 0

Gasafsluiterlocatie (> 16 bar) stuks 0 0 0

Importstation stuks 0 0 0

Gasontvangstation (GOS) stuks 0 0 0

Investeringsbedrag € 1.000 0 0 0

Tabel 2. Noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor de periode van 2020 tot en met 2022.

6.4 Lange termijn vervangingsinvesteringen gas
De noodzakelijke vervangingsinvesteringen op de lange termijn liggen, voor zover nu kan worden overzien, in 

lijn zijn met de genoemde investeringen op de korte termijn (van 2020 tot en met 2022). 
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Bijlage B.1: Lijst met gebruikte afkortingen

ACM Autoriteit Consument en Markt

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

AT Alternatieve Transitie

bar(g) Gauge-druk (gemeten druk beschouwd ten opzichte van de atmosferische druk)

Bevb Besluit externe veiligheid buisleidingen

BMR Bedrijfsmiddelenregister

CAPEX Kapitaallasten

CCS Carbon Capture and Storage

CLO Compendium voor de Leefomgeving

DVO Dienstverleningsovereenkomst

ELSTA Electricity and Steam Association

EV Elektrisch voertuig

EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FCEV Fuel Cell Electric Vehicle

FSI Fundament voor Systeemintegratie

GOS Gasontvangstation

GTS Gasunie Transport Services

GW Megawatt (miljoen kW)

HC Hoogcalorisch

IP Investeringsplan

KA Klimaatakkoord

KB Kathodische Bescherming

KCD Kwaliteits- en Capaciteitsdocument

KBS Kwaliteitsbeheersingssysteem

kW Kilowatt (1.000 watt)

LC Laagcalorisch

LNG Liquified Natural Gas

m3(n) Normaal kubieke meter

MOP Maximum Operating Pressure

MR Ministeriële Regeling

OPEX Operationele lasten

P2G Power-to-Gas

P2H Power-to-Heat

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

PDCA Plan-Do-Check-Act

RMS Risicomanagementsysteem

SodM Staatstoezicht op de Mijnen

STEG Stoom En Gas Turbine

 

Bijlage B.2:  Investeringsplan 2020 in relatie tot de vigerende  
wet- en regelgeving

Bij het opstellen van het onderhavige investeringsplan is rekening gehouden met de vigerende wet- en regelgeving. 

Specifiek betreft dit:

•  Besluit van 16 oktober 2018, houdende regels over investeringsplannen voor elektriciteitsnetten en gas-

transportnetten en enkele andere onderwerpen [AMvB, 2018], en

•  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 7 november 2018, nr. WJZ/18038636, houdende 

nadere regels over het investeringsplan en het kwaliteitsborgingssysteem van beheerders van elektriciteitsnetten en 

gastransportnetten en enkele andere onderwerpen [MR, 2018].

In het onderstaand overzicht is weergegeven hoe de verschillende artikelen zijn terug te vinden in dit investeringsplan 

2020.

AMvB – Staatsblad 2018 375 Investeringsplan 

2020

Artikel 2.1 

1. Een netbeheerder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee beschrijft in 

zijn investeringsplan:

a. de voortgang en de realisatie van de geplande investeringen over een periode van 

twee jaren, geactualiseerd tot zes maanden voor de voorlegging ter consultatie van het 

investeringsplan, bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 

1998 en artikel 7a, tweede lid, onderdeel a, van de Gaswet

Niet van toepassing  

op het eerste IP

b. de ontwikkelingen in de energiemarkt en andere ontwikkelingen die van invloed zijn 

op de inrichting van het net of gastransportnet en een analyse van de ontwikkelingen in 

de vorm van scenario’s;

Hoofdstuk. 3

c. de voorgenomen investeringen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken 

die bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet aan hem zijn toegekend en

Hoofdstuk 6

d. een verklaring voor de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande investeringsplan. Niet van toepassing  

op het eerste IP

2. De netbeheerder van het net op zee beschrijft in zijn investeringsplan de voorgenomen 

investeringen en een verklaring voor de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande 

investeringsplan.

Niet van toepassing

3. De beschrijving van de voorgenomen investeringen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 

c, omvat: a. een kwalitatieve omschrijving van de uitbreidingen en vervangingen die een 

netbeheerder de eerste tien jaar verwacht teneinde voorziene risico’s te verkleinen

Hoofdstuk 6

b. een kwantitatief overzicht van de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die de 

netbeheerder de eerste drie jaar zal uitvoeren.

Hoofdstuk 6

4. In afwijking van het derde lid, onderdeel b, bedraagt de periode waarop het overzicht 

betrekking heeft voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet of landelijk 

gastransportnet vijf jaren.

Niet van toepassing 

op ZEBRA 

Gasnetwerk

5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de inhoud en inrichting van 

een investeringsplan. 
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Artikel 2.2 

1. Een netbeheerder consulteert een ontwerpinvesteringsplan gedurende vier weken door 

publicatie van het ontwerpinvesteringsplan op een geschikte wijze.

20 mei t/m  

17 juni 2020

2. Een netbeheerder voegt de zienswijzen bij het ontwerpinvesteringsplan. Bijlage B.4

3. De Autoriteit Consument en Markt en Onze Minister toetsen binnen 12 weken nadat 

het ontwerpinvesteringsplan overeenkomstig artikel 21, derde lid, onderdeel b, van de 

Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a, tweede lid, onderdeel b, van de Gaswet is voorgelegd.

Taak van ACM en 

EZK

4. De Autoriteit Consument en Markt betrekt bij haar toetsing onder meer of het 

ontwerpinvesteringsplan:

a. wanneer het niet het net op zee betreft, de noodzaak van de uitbreidings- en 

vervangingsinvesteringen aantoont voor het vervullen van de taken die bij of krachtens 

de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet aan de netbeheerder zijn toegekend; 

b. wanneer dit het net op zee betreft, in lijn is met het ontwikkelkader, bedoeld in artikel 

16e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Taak van ACM

5. Indien het ontwerpinvesteringsplan de Autoriteit Consument en Markt of Onze Minister 

aanleiding geeft tot het opleggen van een bindende gedragslijn als bedoeld in artikel 

5a van Elektriciteitswet 1998 of artikel 1b van de Gaswet, respectievelijk artikel 21, 

twaalfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 7a, elfde lid, van de Gaswet, 

stelt de netbeheerder het investeringsplan niet vast dan nadat het investeringsplan 

overeenkomstig de gedragslijn is aangepast.

Taak van ACM  

en EZK

6. Een netbeheerder publiceert het investeringsplan na vaststelling onverwijld op een 

geschikte wijze en zendt het aan Onze Minister en de Autoriteit Consument en Markt.

Oktober / 

november 2020

7. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van het 

eerste tot en met vierde lid en het zesde lid. 

Artikel 2.3

1. Een investeringsplan geldt voor een termijn van twee jaren.

2. Een investeringsplan kan tussentijds worden herzien voor zover hierbij significante 

wijzigingen worden aangebracht. Artikel 2.2, eerste tot en met zesde lid, is van 

overeenkomstige toepassing.

3. Een netbeheerder legt een ontwerpinvesteringsplan uiterlijk op 1 januari van een 

even kalenderjaar voor aan de Autoriteit Consument en Markt en, voor zover het een 

ontwerpinvesteringsplan betreft voor het landelijke hoogspanningsnet of landelijke 

gastransportnet, eveneens aan Onze Minister.

Niet van toepassing 

voor het eerste IP

4. In afwijking van het eerste en derde lid legt een netbeheerder uiterlijk op 1 juli 2020 

het eerste ontwerpinvesteringsplan voor, dat na vaststelling geldt voor een termijn van 

anderhalf jaar.

1 juli 2020

MR - Staatscourant 2018 nr. 63138 12 november 2018 Investeringsplan 

2020

Artikel 2.1 

1. In het investeringsplan kunnen gegevens op een geaggregeerd niveau worden 

opgenomen, met uitzondering van:

a. investeringen als bedoeld in artikel 54a, tweede lid, van de Gaswet, tenzij het betreft 

investeringen in het gebied dat is aangewezen in de bij koninklijk besluit van 30 mei 

1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende winningsvergunning;

b. investeringen waarbij voor de realisatie de procedure, bedoeld in artikel 3.35, eerste 

lid, van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing is.

Hoofdstuk 6

2. In het investeringsplan wordt het gekozen aggregatieniveau toegelicht.

Artikel 2.2 

De beschrijving van de voortgang en de realisatie van de in de voorgaande twee jaren 

geplande investeringen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, 

omvat op het voor die investeringen gehanteerde aggregatieniveau:

a. een overzicht van de afgeronde investeringen; Niet van toepassing 

op het eerste IP

b. de realisatie ten opzichte van de planning in tijd en kostenraming per jaar van de 

investeringen;

Niet van toepassing 

op het eerste IP

c. in voorkomend geval de afwijkingen van de planning in tijd en kostenraming per jaar, 

de redenen van de afwijking, eventuele nadelige gevolgen van de afwijking voor de 

uitvoering van bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet aan de netbeheerder 

toegekende taken en de maatregelen om dergelijke afwijkingen in de toekomst te 

minimaliseren.

Niet van toepassing 

op het eerste IP

Artikel 2.3

De scenario’s, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, bevatten in 

ieder geval:

a. voor elk scenario een raming ten aanzien van de productie, import, export en levering 

van elektriciteit of gas;

Hoofdstuk 4

b. voor elk scenario een raming van de benodigde transportcapaciteit voor de totale 

behoefte aan capaciteit voor de komende tien jaren voor het transport van elektriciteit 

voor netten met een spanning van 25 kV of meer of gastransportnetten met een druk van 

200 mbar of meer;

Hoofdstuk 4

c. een toelichting op de wijze waarop de scenario’s tot stand zijn gekomen en de 

uitgangspunten en kenmerken die per scenario zijn gehanteerd, aangevuld met:

1°.een toelichting op de wijze waarop de ramingen binnen elk scenario tot stand zijn 

gekomen;

2°.een beschrijving van de omstandigheden waaronder een scenario zich naar 

verwachting voordoet;

3°.een toelichting op de wijze waarop in de scenario’s rekening is gehouden met 

overheidsbeleid dat van invloed is op de inrichting van het net of gastransportnet;

Hoofdstuk 4

d. een onderbouwing waarom de gekozen scenario’s als de meest realistische worden 

beoordeeld.

Hoofdstuk 4

Artikel 2.4

1. Een investeringsplan, met uitzondering van een investeringsplan voor het net op zee, 

bevat een knelpuntenanalyse, die mede aan de hand van in het bedrijfsmiddelenregister 

opgenomen gegevens die relevant zijn voor het bepalen van de kwaliteit van de 

verbindingen, leidingen en hulpmiddelen wordt opgesteld.

Hoofdstuk 5
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B.2

2. De knelpuntenanalyse bevat voor de komende tien jaar: Hoofdstuk 6

Risico-matrix

Hoofdstuk 3

a. een overzicht van de knelpunten;

b. voor elk knelpunt een duiding van de voor het knelpunt relevante wettelijke taak of 

taken;

c. een toelichting op de toegepaste methodiek en uitgangspunten van de 

knelpuntenanalyse, aangevuld met:

1°een beschrijving van de wijze waarop de belangrijkste risico’s zijn geprioriteerd en op 

hun relevantie zijn beoordeeld;

2°voor elk knelpunt, een toelichting op de wijze waarop een verband is gelegd tussen het 

knelpunt en een scenario;

3°de termijn waarbinnen en de omstandigheden waaronder een knelpunt zich naar 

verwachting voordoet.

Hoofdstuk 5

Artikel 2.5

1. Een investeringsplan bevat ten aanzien van de voorgenomen investeringen, bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: 

a.de onderzochte oplossingsvarianten voor de knelpunten;

b. een onderbouwing van de noodzaak van een investering in relatie tot de knelpunten, 

onder andere aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Niet van toepassing 

wegens het 

ontbreken 

van concrete 

investeringen

2. Een investeringsplan bevat met betrekking tot het kwantitatieve overzicht, bedoeld in 

artikel 2.1, derde lid, onderdeel b, van het besluit, de volgende gegevens:

a.de investeringen ten aanzien van de knelpunten, of, voor zover het een investeringsplan 

betreft voor het net op zee, ten aanzien van het ontwikkelkader, bedoeld in artikel 16e, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Niet van toepassing 

wegens het 

ontbreken 

van concrete 

investeringen

b.de duiding van een investering als vervangingsinvestering of uitbreidingsinvestering; Hoofdstuk 6

c. voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de verwachte capaciteit die 

na de investering beschikbaar komt voor grensoverschrijdende handel

Niet van toepassing 

op ZEBRA 

Gasnetwerk

d. voor elke investering een onderbouwde planning in tijd en kostenraming per jaar. Niet van toepassing 

wegens het 

ontbreken 

van concrete 

investeringen

nee

Bijlage B.3: Procedure voor het ramen van de capaciteitsbehoefte

Procedure Raming van de capaciteitsbehoefte

Bijstellen

Archief

Directeur

Werkgroep

Werkgroep

Werkgroep

Werkgroep

Directeur

Directeur

Verantwoordelijk Details

Stelt een werkgroep samen en geeft 

opdracht tot het samenstellen van 

een capaciteitsplan.

Verzamelt en analyseert data 

van shippers en aangesloten 

Netbeheerders.

Voert studie en onderzoek uit naar 

ontwikkelingen van de omgeving en 

voert de capaciteitsberekening uit 

met het Softwarepakket Simone.

Stelt het concept capaciteitsplan op.

Beoordeelt en stelt het opgestelde 

capaciteitsplan vast.

Communiceert het capaciteitsplan 

met de aangesloten Netbeheerders.

Opdracht

ja

Verzamelen en 

analyseren data

Studie en 

onderzoek

Opstellen 

capaciteitsplan

Goedkeuring

Vaststellen en 

communiceren met 

Netbeheerder

Archiveren

Ontwikkelingen /

richtlijnen

Rekenprogramma 

(Simone)

Vigerende 

capaciteitsplan

Shippers / 

aangeslotenen
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