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Leeswijzer
Voor u ligt het derde hoofdstuk van deel 1 „HE Fundamentals‟ van het SERV-rapport hernieuwbare energie.
Het deel „HE Fundamentals‟ bundelt feiten, cijfers en informatie over enkele kernvragen
rond hernieuwbare energie en hernieuwbare energiebeleid (wat, waarom, hoe). Het wil algemene, generieke informatie aanreiken. Hier en daar zijn bij wijze van illustratie gegevens
opgenomen over de Vlaamse situatie, maar zij vormen niet de focus van dit hoofdstuk. De
echte beschrijving en analyse van de Vlaamse situatie komen in de delen 2 en 3 van het
rapport aan bod.
Het deel „HE Fundamentals‟ is uitdrukkelijk niét enkel gericht op leken in de materie. Het richt
zich ook op beleidsmakers en specialisten. De problematiek is immers veelzijdiger en complexer dan vaak wordt onderkend. Een genuanceerde kijk en een gemeenschappelijke kennisbasis zijn essentieel voor een goede maatschappelijke discussie over het hernieuwbare
energiebeleid.
Het derde hoofdstuk van deel 1 „HE Fundamentals‟ behandelt de vraag „hoe verloopt de
ontwikkeling van hernieuwbare energie technologieën?‟

Dit rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als
insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies.
Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERVwerkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking
van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERVsecretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig
niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk advies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige
HE-beleid formuleren.
De SERV wil ook alle personen en instanties die informatie hebben aangeleverd uitdrukkelijk
bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Uiteraard kunnen zij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in het rapport.
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Hoofdstuk 3: Hoe verloopt de ontwikkeling
van HE-technologieën?
1. Hoofdlijnen van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk worden begrippen en concepten uitgelegd zoals transities, technologische
systemen, S-curves en leercurves, grid pariteit, onrendabele toppen, windfall profits en coevolutie. Deze concepten laten toe om de volgende belangrijke inzichten te verklaren:
 Het is normaal dat tijdens de ontwikkeling van nieuwe technologieën heel wat technieken, projecten en bedrijven uiteindelijk niet overleven. Prognoses die gebeuren tijdens
de acceleratiefase van een nieuwe technologie hebben de neiging de groei te overschatten.
 Er zijn goede redenen waarom in het geval van hernieuwbare energie ondersteuning
door publieke middelen aangewezen is. Instrumenten die de overheid daarvoor inzet, zijn
best aangepast aan de ontwikkelingsfase van een technologie. De wetenschappelijke
consensus lijkt dat de rol van de overheid niet is om een bepaalde technologie uit te kiezen en daar zelf zwaar in te investeren, maar om opties open te houden en de juiste
randvoorwaarden te creëren.
 De meeste hernieuwbare energietechnologieën zijn vandaag nog niet concurrentieel met
de marktprijzen voor elektriciteit en fossiele brandstoffen. De productiekosten van alle
hernieuwbare energietechnologieën dalen echter in de tijd. Die daling is een internationaal fenomeen als gevolg van schaal- en leereffecten (leercurves). Daardoor zullen hernieuwbare energietechnologieën binnen afzienbare tijd concurrentieel worden met conventionele technologieën („grid parity‟).
 Om deze situatie (sneller) te bereiken, kunnen overheden de prijs van conventionele
elektriciteitsopwekking verhogen en/of leerinvesteringen subsidiëren. De ondersteuning
moet in de overgangsfase naar „grid parity‟ voldoende zijn om effectief te zijn, maar moeten logischerwijze uitgefaseerd worden naarmate opties commercieel rendabel worden.
 Aangezien alle hernieuwbare energietechnologieën internationale leercurves hebben, is
de vraag relevant wie de leerinvesteringen betaalt. Omdat de kostenontwikkeling vooral
afhangt van het totaal geïnstalleerd vermogen, is het voor kleine landen of regio‟s enkel
rationeel om in de overgangsfase naar grid parity (bepaalde) hernieuwbare energietechnologieën zwaar te ondersteunen als er daarvoor voldoende additionele baten zijn.
 Ook niet-economische barrières spelen een grote rol in de ontwikkeling en expansie van
hernieuwbare – en andere – energietechnologieën. Systeemdenken moet centraal te
staan in strategische visies over hernieuwbare energie en kan de integratie van hernieuwbare energietechnologie in het energiesysteem versnellen.

4

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst3

2. S-curves en de ontwikkeling van nieuwe technologieën
Van O&O naar marktintroductie
Om van een nieuw idee tot een commercialiseerbare product of dienst te gaan, worden
meestal een aantal stappen doorlopen, gaande van onderzoek en ontwikkeling, over demonstratie tot marktintroductie (zie figuur). In elk van deze stadia wordt de ontwikkelaar geconfronteerd met andere uitdagingen en dus ook de vereiste ondersteuning kan naar gelang het
ontwikkelingsstadium erg verschillen.
Stadia van technologische ontwikkeling1

Van marktintroductie tot verzadiging (S-curve)
Ook na de marktintroductie doorloopt een nieuwe technologie verschillende stadia::
1.

2.

3.

4.

Voorbereidingsfase: Prille technologieën worden voorbereid op introductie op de markt.
Vaak is er een grote diversiteit aan mogelijke technieken en varianten die uitgeprobeerd worden. Er worden prototypen getest, maar het marktaandeel blijft klein tot de
meeste kinderziekten verholpen zijn.
Acceleratiefase: Nadat de techniek marktrijp is, volgt vaak kostprijsreductie door opschaling. Er worden grotere aantallen of volumes geproduceerd. Het marktaandeel van
de techniek neemt snel toe. Er blijven wel soms belangrijke prijsverschillen en andere
nadelen bestaan ten opzichte van conventionele technieken die langer hebben kunnen
profiteren van schaalvoordelen, jarenlang opgebouwde kennis en investeringen, cumulatieve technologische verbeteringen…
Expansiefase: Nadat de techniek een zodanige omvang (bv. geïnstalleerd vermogen)
heeft bereikt dat alle kinderziektes zijn overwonnen en kostprijsverschillen met bestaande technieken aanzienlijk gereduceerd zijn, breekt de fase van expansie aan. Er
vindt vaak marktconcentratie plaats: het aantal bedrijven dat de technologie produceert, wordt kleiner.
Verzadiging (verval): Aan het einde van het innovatietraject vlakt de toename af. De
markt geraakt verzadigd, het aantal spelers verlaagt, de marges worden kleiner. Concurrentie is grotendeels gebaseerd op kostenreductie en minder op verbetering van de
technologie. Er is toenemende druk van nieuwe, betere alternatieven of nieuwe technologische regimes.

Meestal wordt een zgn. S-curve gebruikt om te illustreren hoe de performantie, impact of
opbrengsten van technologieën evolueren naar gelang de cumulatieve investeringen die het
ontvangen heeft2.
1

California Energy Commission (2007) Pier Renewable Energy Tecyhnologies Program. Research development
and demonstration roadmap. Staff Report. www.energy.ca.gov
5

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst3

HE-technologieën in de markt bevinden zich op verschillende plaatsen op de S-curve
Hernieuwbare energierechnologieën bevinden zich vandaag op verschillende plaatsen op de
S-curve (zie figuur) en worden soms gegroepeerd in „generaties‟ van hernieuwbare energietechnologieën (zie kader).

Commercieel

Geothermisch

Biomassa
Zon Thermisch

Grootschalige
waterkracht

1ste generatie

Wind

Pre-commercieel

Marktperspectief

Generaties HE-technologieën op een S-curve

Zon PV
Biobrandstoffen

2de generatie

3de generatie

Biobrandstoffen
Golfslag
(2de gen.)
Getijden CSP
Ontwikkeling

Geavanceerde biomassa

Toepassing in
niches

Grootschalige
implementatie

Drie generaties HE-technologieën
Hernieuwbare energiebronnen waren de eerste energiebronnen die de mens benutte. Zo gebruikte
de mens brandhout, waterwielen, windmolens, zeilschepen, enz. Ook nu nog zijn waterkracht en
biomassa wereldwijd de meest verspreide hernieuwbare energietechnologieën, samen met geothermische energie. Ze vormen de eerste generatie HE-technologieën. Ze kwamen vooral tot grootschade
lige ontwikkeling tijdens de industriële revolutie aan het einde van de 19 eeuw. Deze eerste generatie HE-technologieën zijn meestal gebonden aan de lokatie waar de hernieuwbare energiebron
beschikbaar is. De bijdrage van de eerste generatie hernieuwbare energietechnologieën is nu stabiel,
maar daalt in ontwikkelingslanden, o.a. door het verdwijnen van de hernieuwbare energiebronnen op
bepaalde lokaties omwille van de milieu-impact e.d.
De tweede generatie hernieuwbare energietechnologieën omvat moderne windenergie, thermische
zonne-energie, fotovoltaïsche zonne-energie en geavanceerde biomassatechnologieën 3. Deze generatie kwam tot ontwikkeling dankzij onderzoek en ontwikkeling gestart in de jaren ‟70 als gevolg van
de oliebevoorradingscrisis en het vooruitzicht van hogere energieprijzen voor een langere termijn. In
de jaren ‟80 daalde het enthousiasme geleidelijk toen de fossiele energieprijzen weer daalden, om op
een laag niveau stabiel te blijven. De interesse voor hernieuwbare energie werd op dat moment vooral gevoed door de milieuvoordelen van de technologie.
Later, begin jaren 90, was er een tweede golf van interesse in landen met weinig fossiele energiebronnen (Japan, Denemarken, …) maar vooral in de jaren 2000 kwam de tweede generatie HEtechnologieën commercieel tot ontwikkeling dankzij publieke stimuli om de kosten ervan te reduceren
door schaalvergroting en door de uitbouw van bijkomende capaciteit. De markten voor deze technologieën groeiden vooral dankzij subsidies in Duitsland, Spanje, Denemarken, Californië, Japan, maar
ook Nederland en Zwitserland.
Een derde golf van interesse voor hernieuwbare energie kan worden gelinkt aan de recente financieel-economische crisis. De vergroening van de economie meet daarbinnen ook de promotie van her-

2

Technology S-curves in renewable energy alternatives: Analysis and implications for industry and government.
Melissa A. Schilling, Melissa Esmundo, Stern School of Business, New York University, Energy Policy, januari
2009
3
IEA 2006. International Energy Agency. Renewable Energy: RD&D Priorities: Insights form IEA Technology
Programmes.
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nieuwbare energie is een centraal gegeven in de meeste herstelplannen.
De derde generatie omvat technologieën zoals „concentrated solar power‟, energie uit oceanen, geavanceerde geothermische energie, geavanceerde biomassa en bioraffinagetechnologiëen. Deze
generatie is nog sterk in ontwikkeling, en nog niet sterk gedemonstreerd of gecommercialiseerd.

Voorspellingen tijdens de acceleratiefase neigen de groei te overschatten
Tijdens de acceleratiefase is er vaak een sterk groei van de aantallen en volumes. Het
marktaandeel van de techniek neemt snel toe. Voorspellingen die gebeuren tijdens de acceleratiefase hebben dan ook de neiging de toekomstige groei te overschatten. Maar de relatief
lange kapitaalcyclus en gebruiksduur van investeringsgoederen in het energiesysteem zoals
industriële uitrusting/machines, elektrische generatoren, gebouwen enz. (vaak meerdere
tientallen jaren) zorgt voor een zekere inertie. Technologische innovaties kunnen de vervanging van dergelijke kapitaalgoeden versnellen als er grote verbeteringen zijn. Maar evenzeer
kunnen technologische innovaties ook vervanging van kapitaalgoederen vertragen als consumenten of bedrijven verwachten dat er binnen afzienbare tijd nog grotere verbeteringen op
komst zijn). In dat perspectief wordt de verspreiding van nieuwe technologieën dan ook dikwijls overschat. Het bestaan van nieuwe, betere technieken is op zich dus geen garantie
voor een massale investeringsgolf.
Beleid moet mee evolueren met ontwikkelingsfase van technologie
Instrumenten die de overheid inzet, zijn best aangepast aan de positie van een technologie
op de S-curve. In de voorbereidingsfase bijvoorbeeld kan steun voor O&O en demonstratie
wenselijk zijn, terwijl in later meer gedifferentieerde steun nodig, en voor de commercieel
leefbare hernieuwbare energiebronnen helemaal geen subsidies meer nodig zijn maar flankerend beleid om de toepassing in de praktijk te ondersteunen4. Met andere woorden: het
beleid moet mee evolueren met de ontwikkelingsfase waarin de technologie zich bevindt.
S-curve van hernieuwbare energietechnologieën5
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4

Slingerland, 2006, Van Lissabon tot Kyoto
Op basis van CE Delft, Slingerland; IEA, 2008; Deploying Renewables: Principles for Effective Policies; Technology S-curves in renewable energy alternatives: Analysis and implications for industry and government. Melissa
A. Schilling, Melissa Esmundo, Stern School of Business, New York University, Energy Policy, januari 2009
5
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3. Kosten en kostenverschillen van HE-technologieën
Kosten van HE-technologiëen verschillen sterk
De kosten6 van hernieuwbare energietechnologiën kunnen sterk verschillen, onder meer omdat niet alle HE-technologieën even matuur zijn of omdat hun positie op de S-curve verschilt.
Ook binnen de diverse (hernieuwbare) energietechnologieën kunnen de productiekosten
uiteen lopen naar gelang de gehanteerde toepassing, de locatie, etc. (weergegeven door
staafjes in onderstaande figuur).
Op wereldvlak zijn grootschalige waterkracht, de verbranding van biomassa voor warmteproductie en grootschalige geothermische projecten (>30 MWe) bijvoorbeeld al concurrentieel met conventionele energiebronnen (in de figuur weergegeven door de lichtblauwe balken
die de elektriciteitsprijs, de prijs voor warmte en de prijs van vloeibare brandstoffen weergeven). Ook sommige specifieke andere toepassingen zijn al concurrentieel, zoals warm water
van zonnecollectoren, elektriciteit van kleinschalige hydro enz.7 Andere HE-opties met lage
kosten zijn bio-afvalverbranding, stortgasprojecten, co-verbranding van biomassa en gunstig
gelegen windturbines op het land. Iets duurdere opties zijn windturbines op minder gunstige
lokaties op het land en kleinschalige biomassa-installaties. De duurdere opties zijn o.a. biogas- en biomassainstallaties in de landbouw, fotovoltaïsche energie, getijden- en golfslagenergie8 (zie tabel en figuur). De meeste overige hernieuwbare energietechnologieën zijn
dus nog niet concurrentieel met de marktprijzen voor elektriciteit en fossiele brandstoffen.
Investerings- en productiekosten voor HE- technologieën (IEA-2008)9
Technologie
Grote waterkracht
Kleine waterkracht
Onshore wind
Offshore wind
Biomassacentrale
Biomassa: bijstook
Biomassa: vergassing
Biogas
Afvalverbranding
Geothermie
PV-zonne-energie
CSP
Getijden en zeestroming

Kenmerken
10 - 18.000 MW
1 - 10 MW
1 - 3 MW
1,5 - 5 MW
10 – 100 MW
5 – 100 MW
5 – 100 MW
200 kW – 10 MW
10 – 100 MW
5 – 50 MW
1 – 10 MW / 1 – 5
kWp
20 – 500 MW
Tot 300 kW

Investeringskost ($/kW)
1.000 – 5.500
2.500 – 7.000
1.200 – 1.700
2.200 – 3.000
2.000 – 3.000
120 – 1.200
4.300 – 6.200
2.300 – 3.900
6.500 – 8.500
5.000 – 15.000
5.000 – 6.500

Productiekost ($/MWh)
30 – 120
60 – 140
70 – 140
80 – 120
60 – 190
20 – 50

4.000 – 9.000
7.000 – 10.000

120 – 230
150 - 200

150 – 300
200 – 800

6

Het vergelijken van kostprijsgegevens tussen fossiele en niet-fossiele energietechnologie blijft een moeilijke
oefening. Elke rangschikking van de goedkoopste energietechnologieën kan in aanzienlijke mate gestuurd worden door de gehanteerde assumpties inzake externe kosten en verdoken subsidies. Over de productiekosten
circuleren dan ook zeer uiteenlopende cijfers.
7
IEA (2007)
8
Ragwitz, e.a. (2009) EmplyRES. The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in
the European Union. Final report. Franhofer ISI, Ecofys, Energy Economics Group, Rütter + Partner Socioeconomic Resarch + Consulting, Lithuanian Energy Institute, Société Européenne d‟Economie.. Voor Euorpean
Commiccion.
9
IEA 2008, Deploying renewables
8
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Productiekosten van diverse energietechnologieën (€/MWh) (2006-2008)10

Brandstoffen

Warmte

Elektriciteit

marktprijs
WKK gas (motor)
WKK gas (turbine)
Biomassa
Bijstook biomassa
Biogas
Afvalverbranding
getijden en zeestroming
Geothermisch
Water groot
Water klein
PV
Wind
Nucleair (incl ontmanteling)
STEG-centrale
Klassieke fossiele centrale

... 1640

warmte uit biomassa (netgekoppeld)
warmte uit geothermie (netgekoppeld)
warmte uit biomassa (hout)
warmte uit biomassa (houtsnippers)
warmte uit biomassa (pellets)
warmtepompen
warmte uit zonnecollectoren

Netgekoppeld

Niet-netgekoppeld

biodiesel
bioethanol
lignocellulose biomassa
biomassa

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Overheidsondersteuning is nodig om investeringen in HE aan te moedigen
O.a. de hoge kosten van hernieuwbare energietechnologieën verhinderen dat automatisch
de nodige investeringen in hernieuwbare energie gebeuren die de technologische ontwikkeling ervan vooruit moeten helpen. Maar er zijn daarnaast, in het bijzonder voor hernieuwbare
energie, ook nog enkele andere redenen die investeringen door de markt in de weg staan:




Ten eerste kunnen de investeringskosten hoog zijn en de tijdschaal waarop baten optreden zo groot, dat bedrijven liever wachten op concurrenten, tot de technologie zich al op
de markt heeft bewezen. Er kunnen immers grote verschillen zijn met courante investeringsbeslissingen omwille van het tijdsperspectief en risicoprofiel. Omdat aandeelhouders
en financiers vooral mikken op zekere resultaten op korte termijn, is het mogelijk dat er te
weinig geïnvesteerd wordt.
Ten tweede bestaan er voor duurzame elektriciteit maar weinig „nichemarkten‟, waarin
consumenten bereid zijn een (veel) hogere prijs te betalen. Bij veel consumentenproducten, zoals mobiele telefoons en LCD-schermen, zijn bedrijven in staat een deel van
de kosten van het begin van de leercurve terug te verdienen door aan een beperkt aantal
consumenten het product tegen een veel hogere prijs te verkopen. Zo kostten de eerste
mobiele telefoons veel meer dan de huidige. Elektriciteit is echter tot op grote hoogte een
homogeen product, waaraan consumenten geen extra status of extra functies kunnen
ontlenen. De nichemarkt beperkt zich tot vooruitlopende bewuste consumenten en situaties waarin de afwezigheid van aansluitingen op een centraal elektriciteitsnetwerk een

10

IEA (2008), IEA (2007), IEA (2006) Renewable Energy: RD&D Priorities, Itinera 2009, Resch 2008, Energy
Policy 34 (2006) 632–642. Renewable energy: Externality costs as market barriers. Anthony D. Owen. School of
Economics, The University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia
9
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kostenvoordeel geeft aan bijvoorbeeld fotovoltaïsche energie. Deze markt is echter te
klein voor de grote investeringen in R&D in hernieuwbare energie.
Ten derde zouden in „normale omstandigheden‟ patenten de baten van ontwikkelingskosten kunnen internaliseren, maar dit is meer waarschijnlijk bij individuele producten dan bij
de doorbraken in processen of in basale technologische en wetenschappelijke kennis die
benodigd is voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

M.a.w. indien de beslissingen volledig aan de vrije markt zouden worden overgelaten, dan is
er door marktfalen onderinvestering in energiegerelateerde O&O-inspanningen. Het is dan
ook niet verrassend dat grootschalige en aanhoudende publieke O&O-steun en prille investeringen een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling energieopwekkingtechnieken. Volgens een studie door Norberg-Bohm zouden van 20 van de voornaamste innovaties in de laatste 30 jaar op het gebied van fotovoltaïsche energie slechts één van de 14
traceerbare innovaties geheel zijn gefinancierd door de private sector, terwijl negen geheel
publiek waren gefinancierd. De andere vier kwamen tot stand ten gevolge van publiekprivate
samenwerking.
Steun voor O&O inzake HE is laag in vergelijking met andere technologieën
Hoewel de overheden omwille van marktfalen (cf. supra) een belangrijke rol hebben in de
ontwikkeling van hernieuwbare energietechnologieën, zijn de hiervoor voorzienen budgetten
beperkt. Zo moet worden vastgesteld dat de totale werelduitgaven aan energiegerelateerd
O&O daalde van 18 miljard $ in 1980 naar 8 miljard $ in 1997, en nadien opnieuw stegen tot
ongeveer 10 miljard $ in 2006. In dezelfde periode stegen de totale O&O-uitgaven echter
aanzienlijk (IT, biotech…) waardoor het aandeel van energie O&O daalde van 11% in 1985
tot 3% in 2005.
Kernsplitsing en kernfusie zijn nog steeds goed voor de helft van de energie O&O-uitgaven.
Mondiaal wordt opvallend weinig onderzoek gedaan naar de verbetering van de energieefficiëntie. Nog minder middelen worden besteed aan hernieuwbare energietechnologieën. In
1980 investeerden de rijkste landen veel meer in hernieuwbare energie O&O dan in 200611.
Middelen voor O&O en Demonstratie voor energie in IEA landen (1974-2006)12

11

Albrecht, 2010.
IEA
2008
Deploying
renewables:
Principles
http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2046
12

for

Effective

Policies.
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4. Leercurves, kostendalingen en prijsevoluties
Kosten dalen door leereffecten, zo tonen leercurves
Gekoppeld aan de S-curve theorie, is er ook de vaststelling dat de kosten van technologieën
wijzigen doorheen de tijd. Dat is grotendeels het gevolg van schaal- en leereffecten: de kosten dalen naarmate er meer in wordt geïnvesteerd en er ervaring wordt opgedaan („learning
by doing‟, „learning by learning‟). Eens men investeert in een nieuwe technologie, volgt er
een dynamisch innovatieproces dat vaak de kosten verlaagt en nieuwe technologische mogelijkheden opent. Om dit mechanisme aanschouwelijk voor te stellen en kwantitatief te berekeken, worden in de economie leercurves gebruikt. In een leercurve wordt de kost van een
product uitgezet tegen het aantal geproduceerde eenheden, en wordt berekend met welk
(vast) percentage de kosten van een eenheid van een product dalen bij elke verdubbeling
van de productie.
Hieronder zijn enkele voorbeelden van leercurves voor hernieuwbare energietechnologieën
opgenomen. Op basis van dergelijke oefeningen raamde het IEA dat voor elke verdubbeling
van het cumulatieve productievolume de kosten dalen met met 20-35% voor fotovoltaïsche
energie, met 18% voor windenergie en met 15% voor energie uit biomassa.
Leercurves kunnen discontinu zijn en daarom moet men opletten met het maken van (lineaire) extrapolaties:



Leerratio‟s kunnen in de O&O-fase aanzienlijk hoger liggen dan tijdens de commercialisering (bv. de leercurve van de gasturbine 13). Zo schakelde de PV-leercurve in de jaren
‟80 naar een lager pad14.
Een doorbraak inzake O&O kan zorgen voor een verschuiving in het verloop van de
leercurve en dus voor een versnelling van de leerratio. Deze technologische doorbraak
kan het gevolg zijn van de overgang naar een aanverwante technologie (bv. naar dunne
film zonnecellen), van doorbraken in aanverwante domeinen (cf. infra), etc.
Evolutie van de kosten van HE-technologieën (%1980 – historisch en prognoses)15

13

CE 2030, verwijzend naar Nakicenovic,1998.
Nemet, G.F. (2006) Behind the learning curve: Quantifying the sources of cost reductions in photovoltaics.
University of California.
15
Beijng 2005
14
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Voorbeeld van enkele leercurves1617
Historic experience curves for electricity supply technologies

Investment Prices (€2006)/kWe)

100000

PV (1970-2006)
Wind onshore (1990-2006)
Wind offshore (1990-2007)
Natural gas CC (1975-1997)
Pulverized coal (1942-1997)

PR = 0.794
1970-2006

10000

PR ~ 1.0?
2002 - ?
PR~ 1.13?
2002 - ?
PR = 0.85 (1990-2004)

1000

PR~ 0.9

PR >1.0
1975-1990

PR ~ 0.75
1990-1997

PR = 0.92
100
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000 100000

Global installed capacity (GWe)

Prognoses leercurves PV18
2004: 5 €/Wp (PV-TRAC)

5.5
5.0
4.5
4.0

2010: 3 - 3.5 €/Wp (PV-TRAC)

€/Wp

3.5
3.0

2020: 2 €/Wp (PV-TRAC)

2.5

2030: 1 €/Wp (PV-TRAC)

2.0

2040: < 1 €/Wp (PV-TRAC)

1.5
1.0
0.5
0.0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Year

Pessimistic

Optimistic / Realistic

V. Optimistic / Techn. Breakthrough

16

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit. Synthese van Green4sure en Energieagenda 2020
Rapport Delft, september 2008 Opgesteld door: Project EnergieAgenda - Green4sure Werkgroep Hernieuwbare
Elektriciteit Gefaciliteerd door CE Delft, auteurs: M.J. (Martijn) Blom C. (Cor) Leguijt F.J. (Frans) Rooijers. Verwijzend naar Middtun en Gautesen, 2006, afgezet tegen een WKK-STEG; tussen haakjes: progress ratio
17
The Power of Learning Book preview Martin Junginger, Wilfried van Sark, Andrea Ramirez Copernicus Institute, Utrecht University With contributions & reflections from Andre Wakker (ECN-BS) and Erik ten Elshof (Ministry of Economic Affairs)
18
Future technology options for electricity generation: technical trends, costs and environmental performance,
Presentatie 2009, Wolfram Krewitt, DLR, Brussels, 16.2.2009
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Maar ook andere factoren zijn van belang voor kostenreducties
Analyse van de achterliggende oorzaken van kostenreducties van hernieuwbare energietechnologieën heeft aangetoond dat niet alleen het leren door praktijkervaring belangrijk is
voor de kostenevolutie van technologieën. R&D, materiaalkosten, schaalvergroting van de
HE-toepassingen zelf, … blijken eveneens erg belangrijk19. Deze factoren kunnen zelfs voor
kostenstijgingen zorgen en zo kostendalingen door leereffecten teniet doen.
Leercurves houden met deze andere factoren meestal geen rekening. Zo zijn de effecten
van stijgende grondstofprijzen op korte termijn meestal niet doorgerekend. Nochtans kunnen
grondstoffenprijzen plots stijgen door schaarste als gevolg van de grootschalige toepassing
van de technologie. Zo zorgde siliciumschaarste, vooral door een tekort aan siliciumraffinagecapaciteit en een ontransparante siliciummarkt, voor het (tijdelijke) stijging van de prijs van
zonnepanelen20 (zie figuur).
Evolutie PV-moduleprijzen (Europa, VS, €/Wp, zonder taksen, e.d.)21

Siliciumschaarste

Ook houden leercurves vaak geen rekening met lokale of geografische belemmeringen. Ze
gaan meestal alleen uit van de technische opties en ontwikkelingen, en laten vraagvermindering en structuurveranderingen (bv. als gevolg van hogere CO2-prijzen) buiten beschouwing.
Ze tonen bovendien enkel de geraamde ontwikkeling van de productiekosten, niet van de
marktprijzen (cf. infra).
Kostencurves en prijscurves lopen niet per definitie parallel
Men moet een onderscheid maken tussen leercurves die veranderingen in kosten
weergeven en leercurves die veranderingen in prijzen weergeven. Immers,
prijsveranderingen zijn gekoppeld aan veranderingen in kosten, maar kunnen ook het gevolg
zijn van veranderingen in de markt en dus niet zozeer van technologische ontwikkeling.
Prijscurves kunnen ook een indicatie zijn van de prijsstrategieën van producenten, van de
marktmacht van de actoren, etc. Zo kunnen producenten ervoor kiezen in de
ontwikkelingsfase, bij de lancering van het product de prijs onder de kostprijs te zetten om de

19

Nemet, G.F. (2006) Behind the learning curve: Quantifying the sources of cost reductions in photovoltaics.
University of California.
Taggart, S. Solar power's steep 'learning curve'. 02/02/2009. http://www.sciencealert.com.au/opinions/2009020218747.html
20
„Solar power cost about $4 a watt in the early 2000s, but silicon shortages, which began in 2005, have pushed
up prices to more than $4.80 per watt, according to Solarbuzz.‟ A Price Drop for Solar Panels. The silicon shortage
that
has
kept
solar
electricity
expensive
is
ending.
Kevin
Bullis,
1/5/2008.
http://www.technologyreview.com/biztech/20702/
21
http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm
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markt te ontwikkelen. Wanneer een producent marktmacht heeft of goedkoper kan
produceren dan (nieuwe) concurrenten, kan hij prijzen hoger zetten dan de kost (price
umbrella). In deze fase compenseert hij vaak zijn ontwikkelingsinvesteringen. Wanneer de
concurrentie groter wordt en er meer producenten tegen lage kosten kunnen produceren,
kunnen prijzen sneller zakken dan de kosten. Dit is de zogenaamde shake-outfase (volgens
Boston Consulting Group)22. Daarna wordt de markt stabieler en komt er een meer vaste
verhouding tussen prijzen- en kostencurve.
Prijscurves versus leercurves23

Omdat veranderingen in de prijscurves dus het gevolg kunnen zijn van structurele
veranderingen in de markt en niet in de technologiekosten, moet men opletten om uit
prijscurves conclusies te trekken over de evolutie van kosten. Daarvoor zijn alleen
kostencurves geschikt, maar hiervoor is het vaak moeilijk om de nodige gegevens te
verzamelen. Maar ook de evolutie van prijzen vastleggen is niet zo eenvoudig. Zo kan de
evolutie van prijscurves sterk afhangen van de gebruikte onderliggende datagegevens (zie
figuur)24. Ook in de HE-praktijk blijkt dat marktomstandigheden een invloed hebben op de
prijsevolutie. Zo zorgde een overschot in productiecapaciteit voor PV-zonnepanelen in 2009
voor een zeer sterke prijsdaling van 38%25.
Verschillen tussen PV-leercurves naar gelang de bron26

22

IEA (2000) Experience Curves for Energy Technology, verwijzend naar Boston Consulting Group (1968)
IEA (2000) Experience Curves for Energy Technology, verwijzend naar Boston Consulting Group (1968)
24
Nemet, G.F. (2006) Behind the learning curve: Quantifying the sources of cost reductions in photovoltaics.
University of California.
25
http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2010-intro.htm
26
CE2030 en Nemet, G.F. (2006) Behind the learning curve: Quantifying the sources of cost reductions in photovoltaics. University of California.
23
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Beleidsmatig zijn leercurves vooral interessant voor de langetermijnstrategiebepaling
Leercurves gebaseerd op prijsgegevens kunnen in combinatie met bottom-up kostenramingen en marktanalyses een lange termijn inschatting geven van de reductie van de productiekosten van hernieuwbare technologieën binnen een periode van 10 tot 20 jaar. Ze kunnen
ruw inschatten wanneer hernieuwbare energietechnologieën concurrentieel zullen worden
met klassieke energietechnologieën (zie onderstaande figuur). Ze maken het mogelijk en om
de lange termijn strategie daarop af te stemmen, maar ze zijn niet zozeer geschikt voor het
nemen van korte termijn beslissingen27.
Leercurve, leerinvesteringen en break-even28

Daarnaast kunnen leercurves ook beleidsmatig interessant zijn omdat ze kunnen wijzen op
overstimulering of oversubsidiëring. Wanneer bijvoorbeeld de marktprijzen niet mee dalen
met de daling van de productiekosten29 en dus de leercurve gebaseerd op prijsgegevens
stagneert of zelfs stijgt, kan dat wijzen op oversubsidiëring. Daardoor kan het incentief tot
prijsdalingen verdwijnen. Dat effect werd waargenomen eind jaren ‟90 bij de prijzen van
windturbines in Duitsland30.

5. Grid parity, onrendabele toppen en windfall profits
Grid parity: (niet gesubsidieerde) kosten van HE = kosten niet-HE op het net
Voortbouwend op de kostenverschillen en het concept van leercurves, komen we bij grid
parity. Grid parity duidt op het punt in de tijd waar (niet gesubsidieerde) hernieuwbare energie even duur of goedkoper is dan energie op het net. Op dat moment zijn subsidies in principe dus niet meer nodig. Hieronder wordt een voorbeeld getoond voor PV. Rechtsboven
wordt de grid pariteit weergegeven. De verwachting is dat binnen 3 tot 10 jaar de niet gesub-

27

IEA (2000) Experience Curves for Energy Technology, verwijzend naar Policy.L.Bodde, “Riding the Experience
Curve”, Technology Review, March/April 1976
28
IEA 2000, Experience Curves for Energy Technology Policy
29
“Miljardensubsidies hebben nog een ander effect gehad, de Duitse Photovoltaikindustrie is door de rijkstromende subsidierivier weliswaar fors gezwollen maar is niet erg veel goedkoper geworden; waarom ook zou je proberen de kostprijs te verlagen als je klanten toch gegarandeerd 43,01 eurocent (tarief 2009) per opgewekte kilowattuur krijgen?”
30
CE 2030 verwijzend naar Junginger, 2005
15

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst3

sidieerde kosten voor PV voor de eindverbruiker in enkele landen de kosten van conventionele elektriciteit zullen benaderen, met name in onder meer delen van de Verenigde Staten
(California en het zuidwesten), Italië, Australië, Japan, Duitsland, Nederland en Spanje. In
China zal dat niet het geval zijn, als gevolg van lage elektriciteitsprijzen door goedkope kolen
en en weinig gereguleerde kolencentrales.
Illustratie van grid parity (2)31

Internalisatie externe kosten kan grid pariteit versnellen
Om grid pariteit (sneller) te bereiken, d.w.z. (niet gesubsidieerde) hernieuwbare energie die
even duur of goedkoper is dan energie op het net, kunnen overheden grofweg twee beleidsinstrumenten gebruiken: ze kunnen de prijs van conventionele elektriciteitsopwekking verhogen om de externe kosten (meer) te internaliseren (bv. CO2-prijs) en/of de „leerinvesteringen‟
subsidiëren32.
Grid parity vervroegt door incorporatie van externe kosten33

Kosten fossiele en
nucleaire energie

Kosten
hernieuwbare
energie
Grid parity na
internalisering
2010

2020

2030

Grid parity
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31

McKinsey "The economics of solar power." http://www.grist.org/article/mckinsey-on-the-economics-of-solar/
OECD empirical work has shown that, in the past, increases in fossil fuel prices, targeted R&D expenditures, as
well as policy measures such as feed-in tariffs, investment grants and obligations have been a significant inducement to innovation with respect to renewable technologies.OECD (2010) Interim report of the green growth strategy: implementing our commitment for a sustainable future. Council. 16/03/2010.
33
World Future Council Feed-In Tariffs – A guide to one of the world‟s best environmental policies. Boosting Energy for our Future. http://onlinepact.org/fileadmin/user_upload/Rob/press/publications/Feed-inGuidePrint.pdf
32
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Wanneer de externe kosten volledig in de elektriciteitsprijzen worden geïnternaliseerd, worden bepaalde
vormen hernieuwbare elektriciteitsopwekking, vooral onshorewindtechnologieën, concurrentieel met klassieke centrales, vooral met klassieke steenkoolcentrales (en oliecentrales) die vrij hoge externe kosten veroorzaken (zie tabel). Ten opzichte van nucleaire en gascentrales blijven heel wat hernieuwbare elektriciteitsopwekkingsvormen, zoals offshorewind en PV, duurder. De redenen hiervoor is dat het bij
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energie gaat om nog jonge technologieën die aan
het begin van hun ontwikkeling staan en die vaak een beperktere energiedichtheid hebben.
Bovendien moet opgemerkt worden dat biomassa-technieken externe kosten hebben die
vergelijkbaar zijn met die met gas (zie Europese cijfers in de tabel). De externe kosten van
nucleaire centrales zijn laag, zelfs met inrekening van het risico en vergelijkbaar met die van
PV. Windturbines hebben de laagste externe kosten van alle elektriciteitsproductietechnieken.
Productiekosten en externe kosten van elektriciteitsopwekking in €/MWh (Vlaanderen,
2002; EU 2003)34
Euro/MWh
STEG-gascentrale
Nucleair
Klassieke steenkool centrales
Klassieke fossiele centrales met
rookgasreiniging
Klassieke gascentrales
Aardolie
WKK gasturbine
WKK gasmotor
WKK olie
Biomassa
Afvalovens met energierecuperatie
Wind
Water
PV

Vlaanderen
Productiekosten

kos-

Productiekosten + externe
kosten
33-67
30,8-75,8
106-131
g.g.

EU
Externe kosten

20-56
30-75
25-50
g.g.

Externe
ten
11
0,8
81
32

g.g.
g.g.
30-70
40-130
40-130
g.g.
g.g.

28
142
8
19
61
g.g.
90

g.g.
g.g.
38-78
59-149
101-191
g.g.
g.g.

10-40
30-110
g.g.
g.g.
g.g.
3-50
g.g.

30-125
40-100
375-625

1
2,2
5

31-126
42,2-102,2
380-630

0-2,5
0-10
6

10
2-7
20-150
g.g.

Ook subsidiëring van “leerinvesteringen” kan grid pariteit versnellen
Er bestaan veel verschillende inschattingen van het moment waarop grid parity zal worden
bereikt. Hierboven werd aangegeven dat er nu al een aantal HE-technologieën kunnen concurreren met conventionele energiebronnen. Voor de meesten zal grid parity pas in de toekomst bereikt worden. Zo zou volgens SETIS (Europese Commissie) PV in 2015 grid parity

34

Torfs, R., De Nocker, L., Schrooten, L., Aernouts, K. en Liekens, I. (2005) Internalisatie van externe kosten voor
de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen. MIRA, 2005. Voor de berekening van de externe
kosten werd rekening gehouden met de uitstoot van polluenten,de uitstoot van radioactieve stoffen, de uitstoot
van CO2, hinder en belevingswaarde, beroepsongevallen en ernstige ongevallen. „Nucleaire elektriciteitsproductie heeft volgens de studie zeer lage externe kosten “ondanks de conservatieve inschatting van gezondheidsrisico‟s door de emissie van radioactieve stoffen in de brandstofketen. Dit heeft te maken met het feit dat zeer weinig
uranium nodig is voor de productie van 1 MWh, en het feit dat bij elektriciteitsproductie nagenoeg geen emissies
vrijkomen. Het in rekening brengen van risico‟s bij afvalberging en de waarschijnlijkheid van ernstige ongevallen
verandert dit niet.” (citaat blz. 9 en 10)
European Commission (2003) External Costs Research results on socio-environmental damages due to electricity
and transport
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met de retailprijs bereiken en in 2030 met de wholesale prijs35. Intussen is dan (zonder forse
internalisering) subsidiëring nodig.
Niet alleen internalisering van externe kosten maar ook subsidiëring van “leerinvesteringen”
kan grid pariteit versnellen, en toelaten dat men door het volume te vergroten sneller afdaalt
op de leercurve. In de praktijk gebeurt dit via de zgn. onrendabele top (zie hierna).
De vraag is echter wie de leerinvesteringen betaalt voor internationale leercurves36. Er moet
immers worden beklemtoond dat alle hernieuwbare energietechnologieën internationale
leercurves hebben. De kostenontwikkeling hangt vooral af van het totaal geïnstalleerd vermogen. Kleine landen hebben daarop weinig effect. Daardoor is het voor kleine landen of
regio’s enkel rationeel om in de overgangsfase naar grid parity (bepaalde) hernieuwbare
energietechnologieën zwaar te ondersteunen als er daarvoor voldoende additionele baten
zijn.
„Onrendabele top‟ bepaalt het theoretisch vereiste ondersteuningsniveau
De „onrendabele top‟ bepaalt het theoretisch vereiste ondersteuningsniveau om een hernieuwbare energie-installatie rendabel te laten zijn. De onrendabele top wordt dan gedefinieerd als het productieafhankelijke gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de netto contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen37. De onrendabele top wordt
berekend aan de hand van een cash flow berekening. Een belangrijk onderscheid met conventionele cash flow berekeningen is dat niet het projectrendement wordt uitgerekend (interne rentevoet) maar dat de onrendabele top als functie van de cash flows en een minimum
vereist rendement op kapitaal wordt berekend (zie ook deel 2, hoofdstuk 3 en deel 3, hoofdstuk 1).
Als de onrendabele top positief is, zal een investering in een hernieuwbare energie-installatie
in principe alleen gebeuren als er ondersteuning wordt verleend. Als de onrendabele top negatief is, is een investering in een hernieuwbare energie-installatie (reeds) rendabel.
Belangrijke opmerkingen en vaststellingen zijn:





Soms worden marges van grootte orde voor de onrendabele toppen weergegeven. Dat
komt omdat de kosten en dus ook de onrendabele toppen in principe verschillen van project tot project. Ze kunnen bijvoorbeeld afhangen van de schaalgrootte van de installatie
(bv. capaciteit in MW), het type installatie (bv. bijstook bij steenkool of bij gas), de projectinitiator (bv. huishoudens, ondernemingen), de geografische lokatie (op zee, aan de kust,
in het binnenland), het (overig) ondersteunend beleid (fiscale maatregelen, …), … .
Aangezien de kosten (leercurve) en de elektriciteits- en overige energieprijzen (bv. door
CO2 en andere internalisering) evolueren, evolueren ook de onrendabele toppen voor de
verschillende hernieuwbare energiebronnen en gebruikte productietechnologie38.
Wanneer de ondersteuning hoger ligt dan de onrendabele top, of wanneer de ondersteuning niet mee evolueert in de tijd met de onderliggende parameters (kostendaling techno-

35

http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/technology-map/technologies/solar-photovoltaic
Alleen Denemarken bleef consistent verder investeren in windenergie, en betaalde zo een flink deel van de
dure leercurve-effecten waardoor de sector achteraf globaal kon floreren. Johan Albrecht (2010).
37
De Noord et al, 2003. In Vlaanderen definieert art. 2 van het decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt onrendabele top als: “het productieafhankelijk gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de netto
contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen en die berekend wordt aan de hand van een cashflowberekening.” Het concept onrendabele top wordt ook in andere beleidsdomeinen gebruikt. In de woningsector
bijvoorbeeld slaat het op het verschil tussen de investeringskosten en de netto contante waarde van geprojecteerde huuropbrengsten en uitgaven voor onderhoud, beheer e.d.
38
Daarom is in het elektriciteitsdecreet voorzien dat de Vlaamse Regering om de drie jaar de onrendabele toppen
voor investeringen in groene stroom moet evalueren, en op basis van die evaluatie een voorstel moet doen voor
de aanpassing van de minimumsteun (steunbedrag en looptijd) voor nieuwe productie-installaties.
36
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logie, stijging elektriciteitsprijs…) kan oversubsidiëring het gevolg zijn. Met spreekt dan
van „windfall profits‟.
De ondersteuning moet in de overgangsfase naar „grid parity‟ (zie onderdeel 5 van dit
voldoende zijn om effectief te zijn, maar gaandeweg uitgefaseerd worden naarmate opties commercieel rendabel worden (door leereffecten, door een systeem van CO2emissierechten enz.). M.a.w. ondersteuning is tijdelijk nodig, en moet worden afgebouwd
en finaal stopgezet. Anders is opnieuw sprake van oversubsidiëring en „windfall profits‟.

6. HE-ontwikkeling in ruimer perspectief
Naar een nieuw technologisch regime?
De opkomst van (decentrale) hernieuwbare energiebronnen vertoont heel wat kenmerken
van een paradigmaverschuiving39 en van wijzigingen in een technologisch systeem (innovaties die leiden tot brede, structurele veranderingen, waarmee bijna elke industrietak direct of
indirect te maken krijgt en die hele samenleving beïnvloeden). De „drivers‟ voor die verandering zijn duidelijk aanwezig: nieuwe wetenschappelijke en technologische inzichten, nieuwe
maatschappelijke behoeften, nieuwe situaties op de energiemarkten enz.
We zien in de praktijk ook alle in de wetenschappelijke literatuur vermelde mechanismen
opduiken die sommige van die nieuwe evoluties bemoeilijken: technologische lock-in, padafhankelijkheid, sunk costs, geaccumuleerde kennis en investeringen, schaalvoordelen, cumulatieve technologische verbeteringen, strategisch gedrag door gevestigde bedrijven… Ze
zorgen voor een voorsprong van de bestaande (fossiele) technologieën en voor weerstand
tegen verandering. Stimuleren van duurzame energiesystemen leidt bovendien tot concurrentie voor de reguliere systemen, die daarmee ook een prikkel krijgen om te optimaliseren
en hun efficiëntie te verhogen. Maar ook culturele en institutionele factoren zoals gewoonten,
infrastructuren en regelgeving die zijn afgestemd op de bestaande technologie zorgen ervoor
dat een nieuw regime aanvankelijk meestal grote moeite heeft om zich door te zetten.
Naar een nieuw technologisch regime40

39

Een technologisch regime of paradigma is een bepaald patroon waarbinnen nieuwe technologieën worden
ontwikkeld. Het is bepalend voor de manier waarop naar technisch-economische problemen wordt gekeken en
naar oplossingen wordt gezocht.
40
Figuur overgenomen uit MIRA-S 2010.
19

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst3

Knowledge borrower, knowledge provider en key enabling technologies
Hernieuwbare energietechnologieën bouwen verder op kennis in diverse andere domeinen
zoals de nanotechnologie, fotonica, aeronautica, baggertechnologie, micro- en nanoelectronica, biotechnologie, staalproductie, nieuwe materialen en composieten, ICT, … De doorbraken in de hernieuwbare energietechnologieën zijn ook vaak te wijten aan doorbraken in deze
andere domeinen, wel eens „key enabling technologies (KET)‟ genoemd41. Zo zijn fotonica,
nanotechnologie en nanogestructureerde materialen in het bijzonder, bijvoorbeeld van belang voor fotovoltaïsche zonne-energie. En zijn de technologieën die gebruikt worden in de
offshore olie-industrie, off shore wind en waterkracht van belang voor de ontwikkeling van
golfslagenergie. Of blijken bepaalde genetisch gemodificeerde bacteriën van belang bij de
ontwikkeling van betere biobrandstoffen42. Omgekeerd levert HE-tech ook kennis aan die
bruikbaar is in andere domeinen.

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vlaams Parlement 26/04/2005

Er is dus sprake van co-evolutie, of koppeling tussen verschillende technologieën of technologische systemen. De leercurve van de ene technologie kan m.a.w. van invloed zijn op andere technologieën, waardoor het zinnig kan zijn om te investeren in technologie A, zodanig
dat technologie B daar van kan profiteren. Ook kan het zinvol zijn om samenwerking tussen
verschillende sectoren te promoten, zodat de kosten en de benodigde tijd voor technologieontwikkeling beperkt kunnen worden. Een voorbeeld voor gedeelde technologie-ontwikkeling
kan beoogd worden tussen de PV-zonnesector en de thermische zonnesector en de CSPsector inzake materialen en opslagtechnieken43.
HE-techsector
position‟
in innovatie44
SECTOR
NEEMTneemt
‘POLE „pole
POSITION’
IN INNOVATIE
Aeronotics, shipping industry,
Steel manufacturing,
materials and composites
Micro-electronics...

Knowledge borrowing
+
Knowledge provider
Photovoltaic industry

Wind industry

Building largest rotating systems on the planet
Consumption silicon PV industry > micro-electronic industry

Doorbraken van HE is ook afhankelijk van doorbraken op andere domeinen
De grootschalige introductie van hernieuwbare energie is ook afhankelijk van doorbraken in
grootschalige opslagtechnologieën, verbeterde batterijtechnologieën, smart grid technologieen, … Ook de toenemende elektrificering met als speerpunt de elektrische wagens spoort
41

Commission of the European Communities (2009) Preparing for our future: Developing a common strategy for
key enabling technologies in the EU. Communication from the commission tot the European Parliamen, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 30.09.2009.
42
The Economist, 30/10/2010. Briefing. The future of biofuels.
43
http://setis.ec.europa.eu/technology-map/technologies/solar-photovoltaic
44
Geert
Palmers,
Presentatie
Vlaams
Parlement.
http://www.generaties.net/Portals/2/PP_BPS000_CommissieEnergieVlaamsParlement.ppt#297,30,SECTOR
NEEMT „POLE POSITION‟ IN INNOVATIE
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samen met de vooruitgang van hernieuwbare energie. Maar zelfs de ontwikkeling van betere
windvoorspellingsmethoden kan voor de ontwikkeling van windenergie erg belangrijk blijken.
Verder is ook de overgang naar een „biobased economy‟ van belang, waarbij biomassa niet
meer gebruikt wordt om te voldoen aan de energiebehoefte, maar ook aan de grondstoffenbehoefte. De biomassaontwikkelingen in de energiesector sporen dan ook samen met de
ontwikkelingen in de agro-industrie, de chemie en de logistieke sector.
Technologie wordt overgedragen van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden
Voor HE-technologieën worden in belangrijke mate overgedragen naar van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden. Dat kan op verschillende manieren: via handel, via directe
buitenlandse investeringen en via licenties.
China blijkt de belangrijkste ontvanger van HE-technologieën, samen met Korea, Brazilië en
Zuid-Afrika. De belangrijkste bronnen verschillen naar technologie: de Verenigde Staten blijken een belangrijke bron voor PV, Europa is belangrijk voor wind en biobrandstoffen. Hoewel
Japan een belangrijke innovator is in alle segmenten, is er van daaruit niet zoveel transfer te
observeren.
4% van de klimaatgerelateerde technologieën worden ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van meer dan één land. Vooral de Verenigde Staten zijn de
grootste „co-inventor‟ in de meeste HE-domeinen45. Zij werken meestal samen met een Europees land, waarbij vooral Duitsland en Groot-Brittannië vaak als partner opduiken. Japan,
dat nochtans een dominante uitvinder is in vele segmenten, blijkt dan weer weinig samen te
werken.
Internationale transfer van PVtechnologie van annex I naar niet-annex-Ilanden46

Internationale samenwerking voor onderzoek inzake PV-technologie47

45

OECD (2010) Climate policy and technological innovation and transfer: an overview of trends and recent empirical results. 18-20 May 2010. Working Party on Global and Structural Policies. Environment Policy Committee.
46
OECD (2010) Climate policy and technological innovation and transfer: an overview of trends and recent empirical results. 18-20 May 2010. Working Party on Global and Structural Policies. Environment Policy Committee.
47
OECD (2010) Climate policy and technological innovation and transfer: an overview of trends and recent empirical results. 18-20 May 2010. Working Party on Global and Structural Policies. Environment Policy Committee.
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7. Stand van zaken voor enkele HE-technologieën
Sterke groei van aantal innovaties inzake hernieuwbare energie
Sedert het eind van de jaren „90 kan men een sterke groei vaststellen in het aantal innovaties inzake hernieuwbare energie (zie figuur). De onderstaande tabel bevat een overzicht van
de stand van zaken voor enkele belangrijke HE-technologieën48.
Aantal patenten inzake HE in Annex I-landen49

Stand van zaken voor enkele HE-technologieën
Wind

PV

Getijden, golfslag

CSP (Concentrated
solar power)

Grotendeels ontwikkeld op basis van Europese R&D
Onshore toepassing zijn een mature technologie, voor offshore nog R&D.
In ontwikkelingslanden worden windturbines ook buiten de energiesector ingezet, bv.
voor de ontzilting van water.
Maturiteit voor kristallijne siliciumtechnologie
Dunne film zullen op middellange termijn geïntroduceerd worden en op lange termijn
meer geconcentreerde technologiëen voor grootschalige installaties en voor op gebouwen.
Merendeel van de geïmplementeerde systemen zijn netgekoppeld.
Er wordt momenteel getracht om o.a. de efficiëntie van de panelen op te drijven, de
benodigde grondstoffen (bv. silicium) te beperken.
Getijdenenergie: installatie in werking sinds de jaren 60 in Frankrijk, maar nog niet echt
commercieel
Golfslag: nog niet concurrentieel door hoge kosten verbonden met pril ontwikkelingsstadium en de specifieke omstandigheden op zee. Nu worden grootschalige demonstratie- en prototypeprojecten opgericht of gepland, vooral in Ierland, UK, Portugal, Finland
en Italië50.
Sterke ontwikkeling door sterk ondersteuningskader in Spanje en stijgende investeringen in VS.
Meest mature grootschalige technologie is parabolic trough/ heat transfer medium system. Op de tweede plaats staan de centrale ontvang-systemen (solar tower). Parabolic
Dish engines of turbines zijn veel belovende kleinschalige gedecentraliseerde systemen
in de ontwikkelingsfase51.
CSP zou in de toekomst ook voor waterstofproductie, koeling en ontzilting gebruikt
kunnen worden.

48

Zie hierover tevens D. Criekemans (2011). Geopolitiek van de hernieuwbare energie van 2010 tot 2020: uitdagingen en opportuniteiten voor Vlaanderen (hoofdstuk 2). Steunpunt Buitenlands Beleid.
49
3-year moving average, indexed on 1990=1.0. OECD (2010) Interim Report of the Green Growth Strategy:
Implementing our commitment for a sustainable future/ Meeting of the OECD Council at Ministerial Level. 27-28
May 2010.
50
http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/technology-map/technologies/ocean-wave-power
51
http://setis.ec.europa.eu/technology-map/technologies/concentrated-solar-power
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Biobrandstoffen

Vloeibare biobrandstoffen van de 1ste generatie zijn pure plantaardige olie (PPO), biodiesel, bio-ethanol en bio-ETBE. Ze worden meestal geproduceerd uit voedselgewassen zoals koolzaad, maïs, graan en suikerbiet en aangewend als brandstof voor transportdoeleinden. Biogas wordt meestal gebruikt voor de productie van groene stroom of
warmte.
Biobrandstoffen van de 2de generatie hebben een hogere energetische efficiëntie en
worden niet geproduceerd uit voedselgewassen, maar uit energiegewassen, oneetbare
gedeelten van voedselgewassen, houtsnippers, stro of afval.
Biobrandstof van de 3de generatie verwijzen naar de productie van waterstof uit biomassa.
Bio-ethanol en biodiesel zijn wereldwijd de meest gebruikte biobrandstoffen. Pure plantenolie en biogas worden nog niet zoveel gebruikt. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen helpen om meerdere grondstoffen te kunnen gebruiken voor de productie
van biobrandstoffen, om de efficiëntie van het productieproces te verhogen, om het
toepassingsgebied van biobrandstoffen te kunnen uitbreiden, ….

Voor de periode 2001-2005 zijn de cijfers inzake toegekende octrooien terug te vinden in
onderstaande tabel.52 De percentages geven aan hoeveel een bepaald land van de globale
octrooien (m.b.t. de specifieke technologie) in handen heeft.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Windenergie-industrie
Duitsland
24%
Japan
23%
VS
10%
China
5%
Rusland
5%
Zuid Korea
5%
Denemarken
4,5%
VK
3%
Spanje
3%
Frankrijk
2%

Zonne-energie industrie
Japan
50%
Zuid Korea
11,5%
VS
11%
China
7%
Duitsland
6,5%
Rusland
1,5%
Nederland
1,5%
Australië
1%
VK
1%
Frankrijk
0,8%

Brandstofcellen
Japan
60%
VS
14%
Duitsland
7%
Zuid Korea
7%
China
3%
Canada
3%
VK
2%
Frankrijk
1%

Nog een andere indicatie voor de mondiale tendenzen in hernieuwbare energie is de hoogte
van de kapitaalinvesteringen in de verschillende landen. Hoewel gegevens over de exacte
hoogte van de investeringen in hernieuwbare energie moeilijk terug te vinden zijn, kan men
als benadering de investeringen in „clean technology‟ gebruiken als indicator. De koploper in
totale kapitaalinveseringen in clean tech zijn de Verenigde Staten met een bedrag van 5,6
miljard US dollar. De VS worden gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland met een
bedrag van respectievelijk 974 miljoen en 544 miljoen euro. Het lijstje wordt verder aangevuld met China, Ierland, Spanje, India en Israël (bedragen tussen 430 en 247 miljoen euro).
Deze cijfers dienen met de nodige voorzichtigheid in beschouwing genomen te worden aangezien deze een ruimer kader van clean tech omvatten en zich niet beperken tot investeringen in hernieuwbare energie.53 Het valt op dat China telkens weer terugkomt in het verhaal
waardoor dat land niet mag worden onderschat in de toekomstige ontwikkelingen binnen de
HE-industrie. Niet alleen groeit de binnenlandse hernieuwbare electriciteitsproductie in China
(zie infra), ook internationaal speelt het land een zeer belangrijke rol. Zo zouden slechts op
vier jaar tijd drie Chinese producenten in de wind turbine-industrie zodanig gegroeid zijn dat
ze in de mondiale top-10 staan. Overigens was 40% van alle PV-systemen in de wereld in
2009 van Chinese makelarij.54
Het is tot slot interessant de landen met leidende sectorbedrijven in hernieuwbare energie te
sommeren. Het betreft voornamelijk Amerikaanse, Canadese, Duitse, Spaanse, Deense,
Japanse, Indische en Chinese bedrijven. Meer details over de specifieke bedrijven kan be-

52

D. Criekemans (2011). Rapport Steunpunt Buitenlands beleid, toerisme en recreatie. Geopolitiek van de hernieuwbare energie van 2010 tot 2020: uitdagingen en opportuniteiten voor Vlaanderen.
53
D. Criekemans (2011).
54
China is de grootste exporteur van zonnepanelen in de wereld.
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komen worden in het rapport „Geopolitiek van Hernieuwbare Energie‟ van het steunpunt buitenlands beleid, toerisme en recreatie.
Wereldwijd: vooral biomassa en waterkracht, grootste groei in VS en China
In 2009 werd wereldwijd ongeveer 18% van de primaire energievoorziening door hernieuwbare energiebronnen verzorgd, waarvan 80% door de verbranding van hernieuwbare brandstoffen en afval en 18% door waterkracht. Wat hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie betreft wordt 90% voorzien door waterkracht.
De onderstaande figuur geeft een overzicht van de top vijf landen met betrekking tot de productie van hernieuwbare elektriciteit volgens het American National Renewable Energy Laboratory rapport van 2008. De cijfers zijn exclusief de productie van elektriciteit uit grote waterkrachtcentrales. China haalt echter haar grootste deel van de hernieuwbare
elektriciteitsopwekking van kleine waterkrachtcentrales. In 2008 was Duitsland het land in de
wereld dat het meeste PV-panelen had geïnstalleerd, een direct gevolg van het beleid dat
gevoerd is in dat land. De VS zijn daarentegen wereldleider in windenergie, geothermische
energie, biomassa en concentrated solar power (CSP).55

In de onderstaande tekst zullen de evoluties van de verschillende technologiën afzonderlijk
besproken worden.
Windturbines56 produceren jaarlijks 340 miljard kWh, goed voor ruim 2% van het wereld elektriciteitsgebruik57. De World Wind Energy Association (WWEA) verwacht dat in 2010 het wereldvermogen de 200.000 MW passeert. Voor 2020 wordt een totaal vermogen van 900.000
MW verwacht. Het grootste deel van de bestaande windturbinecapaciteit staat in Europa58,
gevolgd door de Verenigde Staten en China. In 2009 is ondanks een wereldwijde financiële
crisis het windvermogen wereldwijd met 41% toegenomen (37.500 MW) tot 159 GW 59. Deze

55

Studie van het Amerikaans National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2008.
http://www.energieportal.nl/Reviews/Windenergie/Tekorten-in-windenergiesector-leiden-tot-overnames2100.html, verwijzend naar BTM Consult ApS via BP Statistical Review of World Energy, 2007.
http://www.windenergie-nieuws.nl/nieuws/wereldwijd,
verwijzend
naar
http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=43 Jaarverslag 2009.
REN21. Renewables 2010. Global Status Report.
World Wind Energy Association (WWEA)
BTW Consult Aps (2010), International Wind Energy Development. World Market Update 2009
57
Global Wind Energy Council (GWEC)
58
http://www.energieportal.nl/Reviews/Windenergie/Tekorten-in-windenergiesector-leiden-tot-overnames2100.html, verwijzend naar BTM Consult ApS via BP Statistical Review of World Energy, 2007.
59
REN21. Renewables 2010. Global Status Report.
56
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toename is vooral te danken aan het gigantische bouwtempo in China en de Verenigde Staten. Zij bouwden 60% van alle bijkomende windmolens in 200960. Het aandeel offshore wind
groeit, maar blijft relatief beperkt. De offshore-capaciteit staat vooral in het Verenigd Koninkrijk (883 MW) en Denemarken (639 MW)61. China installeerde in 2009 het eerste offshorewindpark buiten Europa en ook in Japen en de Verenigde Staten hebben projecten voor offshore-windparken. Kleinschalige windturbines zijn traditioneel populair in de Verenigde Staten en China voor off-grid-toepassingen. Recent worden ook kleinschalige windturbines die
met het net verbonden belangrijker, vooral in Europa en in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk en meer recent Italië.
Gecumuleerd vermogen windenergie in de wereld62

Het gecumuleerd PV-vermogen bedroeg wereldwijd meer dan 22 GW in 2009 (15 GW in
2008) waarvan 10 GW in Duitsland63. De groei van de PV-markt (7,3 GW in 2009) situeerde
zich voor 5,6 GW in Europese landen (zie figuur), waarvan 3,8 GW in Duitsland, 0,7 GW in
Italië64. In 2008 was Spanje PV marktleider, met 2,6 GW aan nieuwe netgekoppelde installaties. De grote PV-projecten situeren zich vooral in Spanje en de VS. De wereldwijde PVproductie bedroeg in 2009 10,7 GW (tegenover 6,9 GW in 2008)65.
Gecumuleerd PV-vermogen in de wereld66

MW gecumuleerd vermogen

25.000

20.000

15.000

Rest

10.000

China
VS
Japan

5.000

EU
0
Rest
China
VS
Japan
EU

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

763
19
139
318
189

825
30
168
452
286

913
45
212
637
429

1.000
55
275
860
628

1.044
64
365
1.132
1.334

1.051
68
479
1.422
2.341

1.235
80
624
1.708
3.309

1.422
100
831
1.919
5.279

1.870
145
1.173
2.149
10.338

2.347
305
1.650
2.633
15.943

60

Het nieuwsblad, 4/02/2010. België verliest nog meer terrein in windenergie.
REN21. Renewables 2010. Global Status Report.
62
IEA (2008)
63
EPIA 2010, 2014 Global market outlook for photovoltaics until 2014. May 2010 update.
64
http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2010-intro.htm
65
REN 21. Renewables 2010. Global Status Report.
66
EPIA 2010, 2014 Global market outlook for photovoltaics until 2014. May 2010 update.
61
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Bioethanolproductie situeert zich vooral in VS en Brazilië, biodieselproductie in Frankrijk en
Duitsland. Opwekking van geothermisch energie vindt vooral in de VS plaats. De capaciteit
aan aardwarmte overschreed 10 GW in 2008. Rechtstreekse geothermische energie (bodemwarmtepompen) wordt nu toegepast in minstens 76 landen. Het vermogen aan zonneenergie voor de productie van warm water bedroeg in 2009 180 GWth, tegenover 149 in
2008 en 125 in 200767. 70% van de geïnstalleerde capaciteit stond in 2008 in China. Europa
neemt een tweede plaats in met 12% van het geïnstalleerd vermogen68. De top 5 wordt vervolledigd door Turkije, Japan en Israël.
Binnen Europa: vooral biomassa in productie en wind in vermogen
Binnen de EU is bijna twee derde van alle gebruikte hernieuwbare energiebronnen afkomstig
van biomassa. Daarvan wordt 5% gebruikt voor de productie van biobrandstoffen69. In de
elektriciteitsproductie wordt binnen de hernieuwbare energiebronnen ongeveer 55% wordt
geleverd door waterkrachtcentrales (70% in 2005), 30% door windturbines op het land (14%
in 2005) en 7% door vaste biomassa (9% in 2005) (zie figuur).
Capaciteit naar HE bron in de elektriciteitsproductie (EU27)70
Grootschalige hydro
Wind

Biomassa (elektriciteit)
PV (grid)
Kleinschalige waterkracht
< 10 MW

Geothermisch
Golfslag en getijden

Het geïnstalleerd vermogen windturbines steeg tussen 2007 en 2008 met 15%. Bijkomende
capaciteit werd vooral geplaatst in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. 37% van de windcapaciteit stond in 2008 in Duitsland, 26% in Spanje. België staat met 1% van het Europese
vermogen aan windenergie op de 14de plaats.
Wat PV betreft, staat 55% van het Europese opgesteld vermogen in Duitsland en 35% in
Spanje, waar ook de grootste groei werd genoteerd. Opvallend is dat Spanje vooral grootschalige PV-installaties (> 200 kWp) heeft, terwijl het aandeel grootschalige PV-installaties in
Duitsland veel beperkter is. Van de grootschalige Europese PV-installaties (> 200 kWp),
stond in 2008 70% in Spanje en 22% in Duitsland. België staat op de 5de plaats wat het geïnstalleerde PV-vermogen betreft71.

67

REN21. Renewables 2010. Global Status Report.
REN21. Renewables 2010. Global Status Report.
69
http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/technology-map/technologies/biofuels
70
REN21. Renewables 2010. Global Status Report.
71
Denis Lenardic. Large-Scale Photovoltaic Power Plants. Annual and Cumulative Installated Power Output Capacity. Key Statistical Indicators. Pvresources.com. Annual Review 2008. Free Edition.
68
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Gecumuleerd vermogen wind-en fotovoltaïsche zonne-installaties (2008)72
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De primaire productie van biogas in de EU (uit stortgas, gas uit zuiveringsslib, ander biogas)
gebeurt vooral in Duitsland (43% van de totale EU-productie van biogas) en het Verenigd
Koninkrijk (27%). De primaire energieproductie uit huishoudelijk afval is het grootst is Duitsland (31% van de totale EU-productie uit huishoudelijk afval), Frankrijk (12%) en uit vaste
biomassa in Duitsland (19% van de totale EU-productie uit vaste biomassa), Finland (19%)
en Zweden (16%)73. HE uit kleinschalige waterkracht (< 10 MW) situeert zich vooral in Italië,
Frankrijk, en Duitsland74 en thermische zonne-energie (zonneboilers) in Duitsland75
Toekomst: technology roadmaps kunnen nuttig zijn
Een technology roadmap is een vorm van collectieve technologieplanning voor de korte en
lange termijn toekomst voor een specifieke technologie, technologiegroep, product of proces.
Het ontwikkelen van technology roadmaps voor hernieuwbare energietechnologieën kan als
proces zinvol zijn om consensus te verkrijgen over de gewenste evoluties in een bepaalde
technologie, om de belangrijkste kansen en barrières te inventariseren en om een kader te
schetsen dat de ontwikkeling van deze technologieën kan plannen en de inspanningen kan
coördineren76. De routekaart bevat veelal een overzicht van gewenste tussenstappen of mijlpalen en een inventarisatie van barrières.
In andere landen zijn al enkele van dergelijke roadmaps voor HE-technologieën opgemaakt.
Het IEA deed dat recent op vraag van de G8 voor enkele van de belangrijkste. Elke roadmap
stelt een groeipad tussen vandaag en 2050 voor de technologie in kwestie voorop, en formuleert mijlpalen, zowel technologische als financiële, beleidsmatige en procesmatige, opdat
het potentieel volledig zou kunnen worden gerealiseerd. Concreet heeft het IEA intussen
zulke roadmaps opgesteld voor zes technologieën of sectoren: wind, PV, CSP, CCS, cement
en PHEV.
We geven hierna ter illustratie enkele conclusies uit de roadmaps voor wind en PV.
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EurObser‟ER 2009, voor PV-zon: telkens situatie op het einde van het jaar
EurObser‟ER 2009
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EurObser‟ER 2009
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EurObser‟ER 2009
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Garcia, M., Bray, O. (1997) Fundamentals of Technology Roadmapping. Strategic Business Development Department, Sandia National Laboratories, Albuquerque.
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IEA-roadmap voor wind
De wind roadmap van het IEA bevat een visie die door combinatie van onshore en offshore
windenergie zou zorgen voor minstens 9% van de wereldwijde elektriciteitsproductie in 2030
en 12% tegen 2050 (zie figuur). Dat betekent dat elk jaar gemiddeld 47 GW zou moeten
worden geïnstalleerd in de komende 40 jaar (vertrekkende van 27 GW in 2008).
Visie elektriciteitsproductie door wind tot 205077

Windenergie is vandaag zonder steun al competitief in sommige gebieden met veel wind en
relatief hoge prijzen voor elektriciteit opgewekt uit conventionele bronnen. Men verwacht
verdere kostendalingen door technologische innovatie en schaalvoordelen van 23% voor
onshore en 38% voor offshore tegen 2050. Naast tijdelijke steun tot windenergie volledig
concurrentieel is, zijn volgens de roadmap o.a. de maatschappelijke aanvaarding en de betrouwbare integratie in het energiesysteem belangrijk. Met name moet de flexibiliteit van de
energiesystemen worden vergroot, door meer flexibele productie, opslag en vraagsturing,
ondersteund door snellere energiemarkten, slimme netten en betere voorspelling van vraag
en aanbod.
De roadmap bevat een hele reeks mijnpalen en maatregelen die door de verschillende actoren op verschillende vlakken zouden moeten worden genomen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. De kernpunten ervan worden samengevat in de onderstaande tabellen.
Belangrijkste te ondernemen acties voor wind in de komende 10 jaar78







77
78

Set long-term targets, supported by predictable policy: to drive investment, while further cost reductions are pursued; set mechanisms for appropriate carbon pricing.
Strengthen R&D efforts to drive targeted cost reductions: particularly in the offshore sector, where conditions are less well understood and new designs are needed.
Develop long-term, strategic grid expansion plans: taking into account the wind resource as well as
competing land / sea usage. Governmental co-ordination agencies may be required to make multijurisdictional planning and permitting more efficient.
Increase the flexibility of power systems: where large wind energy shares are targeted. Measures
include more rapid trading of electricity in larger power markets, investing in “smart grid” technology,
enhancing power market interconnection, and expanding the use of flexible generation capacity, d emand response and energy storage.
Increase social acceptance by raising public awareness of the benefits of wind power (including strategic CO2 emissions reductions, security of supply and economic growth), and of the accompanying
need for grid expansion. Improve techniques for assessing, minimising and mitigating social and env ironmental impacts and risks.

IEA (2009).
IEA (2009).
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Acties voor wind te ondernemen door de diverse stakeholders79
Actions led by
the wind industry

Actions led by
governments

1. Refine and set standards for wind resource modelling techniques, and
site-based data measurement with remote sensing technology; improve understanding of complex terrain, offshore conditions and icy climates.
2. Develop publicly accessible database of onshore and offshore wind resources and conditions, with the greatest possible coverage taking into account commercial sensitivities.
3. Develop more accurate, longer-horizon forecast models, for use in power
system operation.
4. Develop stronger, lighter materials to enable larger rotors, lighter nacelles,
and to reduce dependence on steel for towers; develop super-conductor
technology for lighter, more electrically efficient generators; deepen understanding of behaviour of very large, more flexible rotors.
5. Build shared database of offshore operating experiences, taking into account commercial sensitivity issues; target increase of availability of offshore
turbines to current best-in-class of 5%.
6. Develop competitive, alternative foundationtypes for use in water depths
up to 40 m.
7. Fundamentally design new generation of turbines for offshore application,
with minimum O&M requirement.
8. Develop deep-water foundations/sub-surface structures for use in depths
up to 200 m.
9. Accelerate automated, localised, large-scale manufacturing for economies
of scale, with an increased number of recyclable components.
10. For offshore deployment, make available sufficient purpose-designed
vessels; improve installation strategies to minimise work at sea; make available sufficient and suitably equipped large harbour space.
11. Improve techniques for assessing, minimizing and mitigating social and
environmental impacts and risks.
1. Identify and provide a suitable level of public funding for wind energy R&D,
proportionate to the potential of the technology in terms of electricity production and CO2 abatement.
2. Develop internationally standard education and training strategies for the
complete range of skills needed, from design to deployment.
3. Where not already in place, establish long-term targets for renewable
energy deployment, including short-term milestones.
4. Implement support mechanisms that provide sufficient incentive to investors; develop effective systems to internalise the external costs of all forms of
electricity production into market prices for electricity.
5. Provide incentives for accelerated construction of transmission capacity to
link wind energy resources to demand centres (using new latest proven
technology); establish mechanisms for cost recovery and allocation.
6. Identify single agencies to lead large-scale, multi-jurisdictional transmission projects.
7. Conduct new outreach on the value of wind energy as part of a portfolio of
GHG emissions and pollution-abatement technologies; promote the role of
new transmission in achieving these goals.
8. Develop long-term plans for deployment of new wind power plants, taking
into account other likely power plant developments and transmission deployment.
9. Harmonise, accelerate, and streamline permitting practices.
10. Increase international R&D collaboration, making best use of national
competencies.
11. Develop new mechanisms to encourage exchange of technology and
deployment best practice with developing economies.
12. Assess and express the value of wind energy in economic development,
poverty alleviation, and efficient use of fresh water resources.
13. Encourage MDBs to target clean energy deployment.
14. Further develop mechanisms such as the CDM to attract investment in
deployment.
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Ongoing. Complete
by 2015.
Complete by 2015.

Ongoing. Complete
by 2015.
Ongoing. Continue
over 2010-2050
period.
Complete by 2015.

Ongoing. Complete
by 2015.
Commercial scale
prototypes by 2020.
Ongoing. Complete
by 2025.
Ongoing. Continue
over 2010-2050
period.
Sufficient capacity
by 2015.
Complete by 2015.
From 2010. Iterate
over 2010-2050
period.
Complete by 2015.
Complete by 2015.
Complete by 2015.

Complete by 2015.

Complete by 2015.
Continue over 20102050 period.
Complete by 2015.

Complete by 2015.
Continue over 20102050 period
Continue over 20102050 period.
Continue over 20102050 period.
Continue over 20102050 period.
Continue over 20102050 period.

IEA (2009).
29

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst3

Actions led by
power system
actors

1. Develop interconnection-wide transmission infrastructure plans in concert
with power plant deployment plans.
2. Develop and implement plans for continentalscale transmission overlays to
link regional power markets.
3. Develop and implement plans for offshore grids, linking existing transmission lines, offshore wind resources and bordering power markets.
4. Develop methods to assess the need for additional power system flexibility
to enable variable renewable energy deployment; carry out grid studies to
examine the opportunities, costs and benefits of high shares of wind power
integration.
5. Accelerate development of larger-scale, faster and deeper trading of electricity through evolved power markets and advanced “smart grid” technology.
6. Incentivise timely development of additional flexible reserves, innovative
demand-side response and storage; build demand for clean energy by labelling.
7. Assess grid codes and ensure open access to transmission networks for
independent power producers, where not already available.

Complete by 2015.
Complete plans by
2015. Achieve deployment by 2030.
Complete plans by
2015. Achieve deployment by 2030.
Complete by 2015.

Continue over 20102050 period.
Continue over 20102050 period.
Complete by 2015.

IEA-roadmap voor PV
De roadmap van het IEA voor PV gaat ervan uit dat PV tegen 2050 ongeveer 11% van de
wereldwijde elektriciteitsproductie kan innemen en bevat projecties en doelstellingen op het
vlak van conversie-efficiëntie, terugverdientijden, levensduur… voor de verschillende technologieën (Crystallijn silicone modules(c-Si, sc-Simc-Si), dunne films (a-Sin a-Si/μc-Si, CdTe,
CIS, CIGS), zgn. „emerging technologies‟ (“advanced thin films” en “organic cells”), „concentrator technologies‟ (CPV) en nieuwe PV concepten. Men gaat ervan uit dat de huidige technologieën samen met en naast „emerging technologies‟ and nieuwe concepten zullen bestaan en ziet de verdere ontwikkeling in drie fases verlopen (zie figuur).






In de eerstvolgende 10 jaar ziet men de jaarlijkse PV markt voor nieuwe installaties
groeien van 6 GW naar 34 GW, en worden belangrijke kostendalingen verwacht door
schaalvergroting en dalende systeem- en productiekosten (productiekosten die varieren van USD 13-26 cent/kWh (commercieel) tot USD 16-31 cent/kWh (residentieel).
Voor een aantal toepassingen is PV vandaag al rendabel zonder steun, en men verwacht dat door de kostendaling van PV en de evolutie van de elektriciteitsprijzen PV
voor zowel residentiële als commerciële systemen „grid parity‟ zal bereiken in landen
met goede zoncondities en hoge conventionele elektriciteitsprijzen, in een aantal g evallen al voor 2015, dit onder de hypothese van een volgehouden en consistent beleidskader en steunmaatregelen.
Tussen 2020 en 2030, beoogt de roadmap een grootschalige en concurrentiële netintegratie van PV in vrijwel alle regio‟s door een verdere daling van de productiekosten
van PV (resp. USD 10 cent /kWh en 7-13 cent/kWh). De markt voor PV zou dan gegroeid zijn tot 100 GW tegen 2030, hetgeen een cumulatieve geïnstalleerde werel dwijde capaciteit geeft van 900 GW. In deze periode zouden de financiële steunmaatregelen geleidelijk aan uitgefaseerd moeten worden terwijl garanties op nettoegang
en O&O steun overeind blijven.
De fase tussen 2030 en 2050 zou gekarakteriseerd worden door een grootschalige
verspreiding van PV systemen en -energie voor allerhande toepassingen. Productiekosten zouden gedaald zijn tot resp. USD 4.5-9 cent/kWh en 6.5-13.5 cent/kWh). De
markt zou nog steeds groeien, maar trager dan de voorbije periode en leiden tot een
totale gecumuleerde geïnstalleerde capaciteit van 3 000 GWp of 4 500 TWh/year,
hetgeen overeenkomt met ongeveer 11% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking.
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Visie van de PV-roadmap van het IEA80

De roadmap bevat verder een hele reeks mijnpalen en maatregelen die door de verschillende actoren in de verschillende onderdelen van de waardeketen van PV (grondstoffen, modules, systeemonderdelen, opslag van energie, integratie in elektriciteitsnetwerken, …) en
doorheen de verschillende fasen van de levenscyclus (basisonderzoek, productontwikkeling,
demonstratie, verspreiding…) zouden moeten genomen worden om deze ontwikkelingen
mogelijk te maken. De kernpunten ervan worden samengevat in de onderstaande tabellen.
Belangrijkste te ondernemen acties voor PV in de komende 10 jaar81








80
81

Governments will need to provide long-term targets and supporting policies to build confidence for
investments in manufacturing capacity and deployment of PV systems. They wille have to implement effective and cost-efficient PV incentive schemes and financing mechanisms that will facilitate the investments in PV by a multitude of economic actors that are transitional and decrease over time so as
to foster innovation and technological improvement. They must enhance education and training programmes to enable sustained PV workforce development and raise consumer awareness of the ben efits and use of PV power. Efficient administrative procedures are needed to streamline PV system
approvals.
PV will achieve grid parity – i.e. competitiveness with electricity grid retail prices – by 2020 in many
regions. As grid parity is achieved, the policy framework should evolve towards fostering self-sustained
markets, with the progressive phase-out of economic incentives, but maintaining grid access guarantees and sustained R&D support.
Governments and industry must increase R&D efforts to reduce costs and ensure PV readiness for
rapid deployment, while also supporting longer-term technology innovations. There is a need to expand
international collaboration in PV research, development, capacity building and financing to accelerate
learning and avoid duplicating efforts.
As PV matures into a mainstream technology, grid integration and management and energy storage
become key issues. The PV industry, grid operators and utilities will need to develop new technologies
and strategies to integrate large amounts of PV into flexible, efficient and smart grids.

IEA (2010).
Samenvatting op basis van IEA (2010).
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Acties voor PV te ondernemen door de diverse stakeholders82
National governments

Universities and
other research
institutions











International
development
ministries



PV industry



Utilities and
other market
stakeholders







State, provincial
and local governments
Nongovernmental organizations
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Establish market support mechanisms to achieve grid competitiveness – to be phased out over time.
Develop regulatory framework preparing large-scale integration of PV into the grid.
Facilitate internalisation of external costs of energy for a more level playing field.
Streamline building codes and standards for PV products and interconnection rules.
Set energy standards that account for solar building regulations and obligations.
Increase R&D funding to accelerate cost reductions and efficiency gains.
Improve educational/outreach programmes on environmental advantages of PV.
Identify PV educational development/training needs for important areas like small-scale system installation
and grid connection; develop training plans/grants for universities.
Develop national PV technology RD&D roadmap that identifies pathways to achieve critical longer-term
technology breakthroughs.
Provide aid for PV capacity building in developing economies, including distributed electricity planning, site
identification and development, etc.
Ensure maximum efficacy of international aid for rural electrification in key regions by co-ordinating with
other donors (multilateral and bilateral).
Support training and education for skilled workforce along the PV value chain; technology outreach to
target audiences/stakeholders.
Accelerate technical improvements, industrial processes, standardisation and scaling up of manufacturing.
Pursue increased performance for PV cell/module technologies and Balance-of-System components.
Develop business models for end-users and rural electrification.
Streamline building codes and standards for PV products and interconnection rules.
Support training and education for skilled workforce along the PV value chain; technology outreach to
target audiences/stakeholders.
Deploy smart grid technologies and grid management tools.
Support new national regulatory framework to enable large-scale integration of PV into the grid.
Collaborate across jurisdictions to reform local building codes and standards to facilitate PV implementation and integration.
Monitor progress toward PV development and policy milestones and publish results regularly to keep
government and industry on track.
Identify and publish information on regulatory and bureaucratic barriers to PV deployment.

IEA (2010).
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