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SAMENVA TTING 
In het project 'Nationale consumptie en C02 uitstoot' wordt met de energiesimulatie
modellen ELSA en SA VE onderzocht wat de energie- en emissieinhoud is van de 
huishoudelijke consumptie. ELSA wordt hierbij gebruikt om dat vraagstuk te bena
deren vanuit de sociaal-economische hoek en SAVE voor de technische. Door middel 
van kwantitatief vastgelegde scenario's kan met behulp van deze modellen een 
onderbouwde visie van het toekomstige huishoudelijke energiegebruik worden 
verkregen. 
De doelstelling van dit onderzoek is het vergroten van de betrouwbaarheid van de 
scenarioresultaten van beide modellen. Dit kan door ze - door middel van een 
koppeling - gebruik te laten maken van elkaars sterke kanten, hierdoor ontstaat er 
synergie. Een bijkomend voordeel is, dat door beide modellen te vergelijken eventuele 
fouten aan het licht kunnen komen. 
De koppeling zal invloed hebben op de resultaten. De probleemstelling van dit 
onderzoek luidt: "Wat is de invloed van de koppeling van de modellen ELSA en SA VE 
op de resultaten van de simulaties van de scenario's?". 
Uit de bestudering van ELSA en SAVE blijkt dat de sociaal-economische gegevens het 
beste in ELSA kunnen worden uitgerekend, waama - met behulp van deze gegevens -
in SA VE het directe energiegebruik kan worden bepaald. Daamaast kunnen ook de 
resultaten van de deelberekeningen worden vergeleken., zoals het energiegebruik ten 
behoeve van ruimte- en tapwaterverwarming en huishoudelijke apparatuur. Tevens is 
het mogelijk om de kosten die de huishoudens maken voor dit energiegebruik te 
vergelijken. 
De koppeling wordt getest voor het Global Competition scenario uit de lange 
termijnverkenning 1995 - 2020. In deze verkenning worden oplossingen gezocht voor 
de knelpunten die door economische groei op zullen treden op het gebied van milieu, 
mobiliteit, ruimte en energie. Er wordt uitgegaan van een economische groei voor 
Nederland van 3,25% (BBP) en een sterke stijging van de productiviteit, de beroeps
bevolking en de consumptie. 
Door deze koppeling neemt het gesimuleerde energiegebruik met gemiddeld 12% toe 
ten opzichten van de solitaire modellen. Het huishoudelijke energiegebruik blijkt voor 
85% bepaald door ruimte- en tapwaterverwarming. Ruimteverwarming is voomamelijk 
afhankelijk van het type woning en het energiegebruik ten behoeve van 
tapwaterverwarming van het aantal personen in een huishouden. De stijging van het 
energiegebruik wordt veroorzaakt doordat het grotere woningen- en 
huishoudensbestand uit ELSA in SA VE wordt gebruikt en SAVE per woning of 
huishouden een grotere energievraag heeft. 
De penetratie van de huishoudelijke apparatuur komt - op een aantal uitzonderingen 
na - goed overeen. De bijdrage van deze apparaten aan het totale energiegebruik is 
echter zo gering, dat het niet direct de moeite loont om dit te corrigeren. 
Bij de vergelijking van de kosten die de huishoudens moeten maken om de energie 
aan te schaffen blijkt het budget (berekend in ELSA) voor de energie niet toereikend 
te zijn om de kosten te dekken. Zowel de kosten van het energiegebruik van ELSA, als 
dat van SAVE en de uitkomsten na de koppeling blijken in de loop van de tijd (tussen 
1990 en 2010) hoger te worden dan het budget. 
Door de sterke kanten van beide modellen samen te laten werken is er synergie 
ontstaan. De stijging van het gesimuleerde energiegebruik is het gevolg van de 
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uitwerking van de aanname dat de sociaal economische gegevens in ELSA en de 
energieberekeningen in SA VE uitgebreider zijn onderbouwd. 
De gebruikte methode van onderzoek naar de beide modellen heeft een aantal 
concrete koppelingsmogelijkheden opgeleverd die zijn geYmplementeerd. Hierdoor is 
synergie ontstaan. Door de sociaal-economische gegevens uit ELSA als basis te 
gebruiken voor het energiegebruik van SAVE, is het gesimuleerde energiegebruik 
toegenomen. Git de vergelijking van de modellen zijn geen (grote) fouten of incon
sistenties naar voren gekomen. Er zijn alleen kleine verschillen in de uitkomsten van 
het basisjaar, en verschillen in de penetratie van sommige huishoudelijke apparaten. 
T enslotte blijken de kosten die de huishoudens moeten maken om de directe energie 
aan te schaffen, hoger dan hun budget, waardoor ze (volgens dit scenario) meer geld 
uit moeten gaan geven aan directe energie. 
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1. INLEIDING 

Sinds mensenheugenis heeft de toekomst ons gefascineerd. Of het nu gaat over het 
slagen van de oogst, het we! of niet aangaan van een huwelijk of het verloop van de 
Dow-Jones index, de toekomst blijft ons fascineren. En waar een vraag is, komt aan
bod. In elke tijd was er een andere methode waarmee er in de toekomst gekeken kon 
worden. De Romeinen hadden hun zieners, die aan de ingewanden van dode vogels of 
vis konden zien water ging gebeuren. Na de zieners kwamen er kaartleggers, glazen
kijkers, tovenaars, handlezers, etc. De 16e-eeuwse astroloog Nostradamus deed zijn 
voorspellingen op het dak van zijn huis, met zijn voeten in een bak met water waar de 
sterren in weerspiegelden 1• 

Na een lange periode waarin op een ondoorzichtige wijze de toekomst werd voorspeld, 
nam in de 18e eeuw de wetenschap deze functie in de maatschappij over. De franse 
arts Quesnay maakte in 1758 het eerste economische model2

, aan de hand waarvan 
voorspellingen gedaan konden worden over het verloop van de economie. In 1936 
maakte Tinbergen het eerste econometrische model dat bestond uit 24 vergelijkingen 
die samen een macro-economisch beeld gaven van de Nederlandse economie. Sinds
dien heeft de ontwikkeling en het gebruik van modellen een grote vlucht genomen, 
niet alleen in de econometrie, maar ook in andere wetenschappen. Een van de nieuwe 
toepassingen is het ontwikkelen van modellen voor de simulatie van energiegebruik. 
Met de toename van het gebruik van modellen werd ook steeds duidelijker dat de uit
komsten niet per definitie de waarheid zijn, vandaar dat tegenwoordig in plaats van het 
woord voorspelling het woord simulatie of verkenning wordt gebruikt. 

Vanaf de industriele revolutie is het energiegebruik enorm gestegen, dit komt niet al
leen door de groei van de omvang van de bevolking, maar ook door de sterke toena
me van de hoeveelheid gebruikte energie per persoon. De laatste jaren wordt het 
echter steeds duidelijker dat deze groei zeker niet alleen positieve gevolgen heeft. 
Doordat we de fossiele brandstoffen - die zich in miljoenen jaren in de aardkorst heb
ben gevormd - in enkele honderden jaren verbruiken, komt het einde van de bruikbare 
voorraad snel in zicht. T evens veroorzaakt de verbranding van al die vastgelegde 
koolstof een grote uitstoot van kooldioxide, een broeikasversterkend gas. 
Niet alleen het directe energiegebruik ( energie ten behoeve van verwarming, verlich
ting, etc.) is hoog, maar ook het indirecte (de energie die is vastgelegd in goederen) 
neemt nog steeds toe. Hierdoor raken buiten de voorraden fossiele brandstoffen, ook 
de grondstoffen uitgeput. De productie van die goederen brengt ook nog andere mi
Iieuvervuiling met zich mee. 
Het ligt voor de hand dat we ook van deze ontwikkeling willen weten wat de gevolgen 
ervan zijn voor onze toekomst en wat we moeten doen om de gevolgen ervan niet uit 
de hand te Iaten !open. Vandaar dat er onderzoek wordt gedaan naar de voorwaarden 
van een meer duurzame consumptie- en productiemaatschappij. 
Bij dat onderzoek wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van simulatiemodellen. 
Het voordeel van deze modellen is dat in een veel korter tijdsbestek en zonder nadeli
ge gevolgen de uitwerkingen van verschillende beleidsscenario's kunnen worden ge
analyseerd. In eerste instantie waren die modellen macro-economisch georienteerd, 
later volgden micro-economische en technisch-economische bottom-up modellen. 

1 v. Vught (1986) 
2 J.P. Verbruggen (1992) 
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EASY 

Gaandeweg groeide het besef dat ook niet monetaire variabelen in de modellen be
trokken moeten worden3

• Hierbij kun je denken aan gezinsgrootte, opleiding, sociale 
omgeving, etc. En met het beschikbaar komen van data op micro-niveau werd het 
mogelijk om bottom-up (of vraaggeorienteerde) modellen te maken. 
Met een totaal energiebeslag van 240 GJ per jaar per huishouden4 (in 1990), zijn de 
huishoudens de grootste veroorzaker van de vraag naar energie die is vastgelegd in 
goederen en diensten. Deze vraag is door subsidies en heffingen bij te sturen, al heeft 
prijspolitiek pas op de lange termijn effect5• 

Er ontstaat dus een vraag naar kwantitatieve informatie over de energie- en emissiein
houd van de huishoudelijke consumptie. Voorbeelden hiervan zijn de invloed van de 
gezinsgrootte op de vraag naar verlichting, of de invloed van de leeftijd van de inwo
ners van een huis op de behoefte aan verwarming. 
Om deze relaties beter in beeld te krijgen wordt door het ministerie van Economische 
Zaken het project "Nationale consumptie en C02 uitstoot" gefinancierd. Dit project 
wordt uitgevoerd binnen de Business Unit Beleidsstudies van het Energieonderzoeks 
Centrum Nederland (ECN). 
Bij het ECN zijn twee modellen ontwikkeld die kunnen worden gebruikt om het huis
houdelijke energiegebruik te simuleren: ELSA (Energy and Lifestyle Simulation Ap
proach) en SAVE (Simulatie en Analyse van Verbruik in Energiescenario's). Seide 
modellen zijn vraag-georienteerd, waarbij ELSA uitgaat van sociaal-economische 
factoren (huishoudgrootte, inkomen, etc.) en SAVE van technische factoren 
(penetratie isolatiematerialen, energiegebruik van verwarmingsinstallaties, etc.). 
Seide modellen hebben dus hun eigen specialisme. In het project "Nationale con
sumptie en C02 uitstoot" is het idee ontstaan om de synergie6 van beide modellen te 
benutten, door ze te koppelen. Dit dient twee doelen. Omdat de betrouwbaarheid van 
de resultaten afhankelijk is van de wijze waarop het model is onderbouwd, zou deze -
door gebruik te maken van de specialismen van beide modellen - moeten toenemen. 
Ook wordt het mogelijk om de verschillende modellen op overeenkomstige onderde
len te vergelijken, zodat eventuele gebreken aan het licht komen. 
Door politieke keuzes kunnen er verschillende beleidsvarianten worden ontwikkeld. 
Elk van die varianten heeft een andere ontwikkeling van het energiegebruik tot gevolg. 
De modellen kunnen worden gebruikt om a-priori een beeld te krijgen van de ontwik
kelingen die voortvloeien uit dat beleid. De beleidsvarianten worden daarvoor vertaald 
in scenario's. Dit zijn sets van data die alle sociaal-economische en technische rele
vante ontwikkelingen bevatten, die voortvloeien uit een bepaald beleid. Hierbij kan 
worden gedacht aan de groei van de bevolking of de verschuiving in het gebruik van 
gewone CV-ketels richting hoog rendement installaties. In dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van het Global Competition scenario uit "Omgevingsscenario's Lange Ter
mijn Verkenning 1995 - 2020" van het CPB7

• 

Om de gevolgen van de koppeling te kunnen bestuderen, moet er een analyse worden 
gemaakt van de uitkomsten van de berekeningen. De eventuele verschillen in overlap-

3 K.F.B. de Pauw, A.H. Perrels en A.F.M. van Veenendaal (1994) 
4 K. Vinger en K. Blok (1993) 
5 S.R. Wundering van Veen (1994) 
6 In deze context bedoel ik met synergie: de meerwaarde van het gekoppelde model ten opzichte van de 

twee solitaire modellen. 
7 C. Weber (1996) 
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Modellen en scenario's, wat zijn het? 

pende onderdelen komen naar voren als de resultaten van die onderdelen warden ver
geleken. 

Doe ls telling 
Het doe) van het onderzoek is het laten toenemen van de betrouwbaarheid van de re
sultaten van de scenarioberekeningen. Deze toename moet warden veroorzaakt door
dat door de koppeling van de modellen er synergie ontstaat en doordat eventuele in
consistenties in de modellen kunnen warden gevonden en verholpen. 

Probleemstelling 
De onderzoeksvraag waarop in dit rapport een naar een antwoord wordt gezocht, is 
dan ook de volgende: Wat is de invloed van de koppeling van de modellen ELSA en 
SA VE op de resultaten van de simulaties van scenario's? 

Aanpak en a{bakening 
Het uit te voeren onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen. Als inleiding in de 
problematiek, modellenbouw in het algemeen, hoe modellen functioneren en welke 
problemen er zijn bij het gebruik van modellen, is eerst een literatuurstudie gedaan. 
Uit de literatuurstudie moest ook informatie komen over de gebruikte modellen en 
scenario's, waarvoor ze geschreven en wat de achterliggende gedachten zijn. 
Uitgaande van deze kennis, kunnen de beide modellen warden geanalyseerd. Deze 
analyse moet antwoorden geven op de vragen: hoe zijn de modellen opgebouwd en 
hoe functioneren ze? Als dat van beide modellen bekend is, kunnen de verschillen en 
de overeenkomsten warden gezocht. Hieruit volgen alle mogelijke koppelingen, door 
bij verschillen te kijken of het nuttig is om datgeen dat de een wel heeft en de ander 
niet, toe te voegen aan de ander. Of bij overeenkomsten te kijken of het mogelijk is 
om beide modellen gebruik te laten maken van het best onderbouwde onderdeel. Niet 
alle mogelijke koppelingen zijn bij voorbaat ook zinvol. Vandaar dat er van alle moge
Iijke koppelingen onderzocht moet warden in welke mate ze bijdragen aan de syner
gie. Dit levert een lijst met uit te voeren koppelingen op. 
De uit te voeren koppelingen warden aangebracht in een nieuwe spreadsheet EASY 
(ELSA And SAVE Yoke). Net als ELSA en SAVE wordt deze spreadsheet in Excel op
gebouwd. Voor elk onderdeel dat bij de koppeling wordt gebruikt moeten er drie din
gen warden gedaan. De eerste is het verzamelen van data uit het 'bron' model, dit kan 
in Excel door cellen in de spreadsheet EASY te laten verwijzen naar de cellen in het 
bronmodel waar de gewenste data in staat. Daarna moeten die data warden bewerkt 
tot die het formaat hebben dat in het 'doe!' model wordt gebruikt. De derde stap is het 
kopieren van de data uit EASY naar het doelmodel. Omdat het niet de bedoeling is dat 
ik wijzigingen in ELSA en SA VE aan ga brengen, is het niet mogelijk om de cellen uit 
het doelmodel te laten verwijzen naar cellen uit EASY. Daarom warden er in EASY 
macro's opgenomen die voor het kopieren van de data zorgen. Een bijkomend voor
deel hiervan is, dat de eenmaal in het doelmodel geplaatste data niet meer door dat 
model zelf kunnen warden veranderd. 
Nadat de nuttige koppelingen zijn gerealiseerd, kunnen er scenario's warden gedraaid. 
Elk scenario wordt zowel op de twee solitaire modellen gedraaid, als op het gekoppel
de model. Hierdoor warden de veroorzaakte verschillen duidelijk. Van die verschillen 
kan dan warden onderzocht door welke delen van de koppeling ze warden veroor
zaakt. 
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EASY 

Het is niet de bedoeling om een vergelijking te maken tussen beide modellen, die 
moet uitwijzen welke de beste is. Slechts per onderdeel zal worden bekeken wat het 
meest bruikbare is. In eerste instantie is nog overwogen om van beide modellen een 
model samen te stellen door 'de krenten uit de pap te plukken'. Bij nader inzien lever
de dat teveel werk op en kwam het de onderhoudbaarheid niet ten goede. Vandaar dat 
er nu een aparte spreadsheet wordt gemaakt die alle koppelingen bevat. 
De koppeling kan op verschillende detailniveau's worden aangebracht. Er kan worden 
gekeken naar hele modules (alles wat met verwarming te maken heeft} of naar func
ties binnen die modules (hoe wordt het energiegebruik van een bepaalde ketel be
paald). Vanwege de complexiteit van beide modellen en de beschikbare tijd zal er niet 
op functieniveau worden gekoppeld. 
In principe is het onderzoek uit te breiden tot het gehele SA VE - en ELSA model. Maar 
vanwege de beperkte hoeveelheid tijd die er in het kader van mijn onderzoek beschik
baar is, blijft het beperkt tot de koppeling van het directe energiedeel uit ELSA met de 
module huishoudens van SA VE. De energie ten behoeve van personenvervoer is bij 
SAVE opgenomen in de module transport, waardoor het buiten de module huishou
dens valt. Daarom wordt dit aspect van het energiegebruik door huishoudens niet 
meegenomen. 
Binnen het project Nationale consumptie en C02 uitstoot moeten vier scenario's wor
den doorgerekend. Maar vanwege de beschikbaarheid van de data worden in dit kader 
alleen het bovengenoemde scenario gebruikt. 

Indeling verslag 
De opbouw van dit verslag is als volgt. Hoofdstuk 2 gaat in op modellen in het alge
meen, verschillende soorten simulaties en problemen bij het gebruik ervan. In hoofd
stuk 3 worden ELSA en SAVE nader bestudeerd. Waarvoor zijn ze destijds ontworpen 
en wat is de achterliggende gedachte, zijn vragen die hier aan bod komen. Om ant
woord te vinden op de vragen: uit welke onderdelen bestaan de modellen en hoe func
tioneren die onderdelen, wordt er in hoofdstuk 4 een grondige analyse gemaakt van 
beide modellen. In hoofdstuk 5 wordt dan aan de hand van de verschillen en de over
eenkomsten tussen de modellen onderzocht welke delen het beste aan elkaar gekop
peld kunnen worden, om een maximale synergie te bereiken. 

Nadat de koppeling gerealiseerd is kunnen de scenario's worden gedraaid. De resulta
ten van de berekeningen worden in hoofdstuk 6 besproken. Het verslag besluit met 
conclusies en aanbevelingen. 
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2. MO DELLEN EN SCENARIO'S, WAT ZIJN HET? 

In de inleiding zijn de woorden model en scenario al meerdere malen gebruikt. Maar 
wat betekenen ze eigenlijk in de context van dit verslag? Waarom worden modellen 
gebruikt en wat zijn de beperkingen ervan en wat is de functie van een scenario bij het 
werken met modellen? Op deze vragen wordt in dit hoofdstuk een antwoord gezocht. 

2.1 Wat is een model? 

Het woord model heeft een aantal verschillende betekenissen. De twee meest bekende 
zijn model als ideaaltype, bijvoorbeeld een fotomodel en model als abstractie van de 
werkelijkheid. Vooral modellen als abstractie van de werkelijkheid worden veel ge
bruikt, al is dat niet altijd even bewust. ledereen maakt namelijk gebruik van model
len, de hobbyist die op zolder met zijn miniatuurspoorbaan bezig is, de kinderen die 
aan het strand zandkastelen bouwen. Maar ook iemand die zich in het verkeer begeeft 
gebruikt een model om het gedrag van de andere weggebruikers in te schatten. 
Door de verschillende soorten modellen, zijn er ook verschillende definities van het 
begrip model in gebruik. De overeenkomst van deze definities is dat ze het allemaal 
hebben over een model als afbeelding van de werkelijkheid. Voorbeelden van die de
finities zijn: "Een model is een weergave van een theorie over de werkelijkheid." 6

, 

"Een model is een abstractie van de werkelijkheid."9 en "Een model is een stet aange
nomen vormen die ons helpen de toekomst te begrijpen." 10

• 

Hieruit blijkt dan ook, dat een model niet zozeer de werkelijkheid hoeft weer te geven, 
als wel de visie van de auteur op die werkelijkheid. De auteur bepaalt per slot van re
kening welke relaties er wel en welke er niet worden opgenomen in het model. De 
bruikbaarheid van een model voor een doel, wordt bepaald door de keuze van de on
derwerpen die in dat model worden opgenomen. 
Over het algemeen komt de methodiek van het modellen bouwen neer op abstrahe
ren, benaderen en aggregeren 11

• Als het niveau van de aggregatie te hoog wordt ge
nomen, verdwijnt de mogelijkheid om kleinschalige veranderingen op te nemen. Daar 
staat tegenover dat eventueel gemaakte fouten, beter tegen elkaar uitmiddellen. Mo
dellen ontwikkelen kan niet zonder keuzes te maken tussen de relaties die wel, en die 
niet worden opgenomen. Subjectiviteit is dan ook onvermijdelijk. Dit neemt niet weg 
dat als een model voldoet aan de validiteitseisen, het toch zeer bruikbaar kan zijn. De 
validiteitseisen bestaan uit12

: goed gemeten inputvariabelen, theoretisch goed begre
pen samenhangen en voldoende gegevens om de samenhangen in het model kwanti
tatief te kunnen schatten. 

2.2 Voordelen van een model. 

Het ontwikkelen van een model kost tijd en geld, er moeten dus redenen zijn die dat 
rechtvaardigen. De redenen om met modellen te werken, zijn onder te verdelen in de 
voordelen die het ontwikkelen van modellen met zich meebrengen en die van het wer
ken met modellen. 

8 J.P. van Soest (1988) 
9 A.H. Perrels (1994) 
10 D. Meadows in J.P. van Soest (1988) 
11 J.P. Verbruggen (1992), H. Bosse! (1994) 
12 H. Bossel (1994) 
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2.2.1 Voordelen van het ontwikkelen van een model. 

Bij het ontwikkelen van een model wordt meestal gebruik gemaakt van een wiskundi
ge stuctuur, om de vergelijkingen te formaliseren. De voordelen van het formalisatie
proces, zijn in principe de volgende15

: 

• men wordt gedwongen om de conceptuele assumpties nauwkeurig te formuleren13
; 

• logische tegenstrijdigheden worden vermeden; 
• hiaten in de kennis worden zichtbaar; 
• met een mathematisch model kan men de consequenties van de veronderstellin

gen helder bepalen, de meest gevoelige plekken opsporen en, als het gaat om een 
beleidsmodel, strategieen op hun effecten bekijken. 

Deze voordelen hebben te maken met de gestructureerde manier van kennisopbouw 
en worden ook wel de theoretische betekenis genoemd14

• Naast deze theoretische 
betekenis, is er ook nog een praktische, ofwel de voordelen van het gebruik van 
(computer) modellen. 

2.2.2 Voordelen van het werken met modellen. 

In de literatuur zijn veel verschillende voordelen te vinden. De belangrijkste in verband 
met dit onderzoek zijn de volgende: 
• het doorrekenen van een scenario kost zeer weinig tijd; 
• experimenteren met een model levert geen bedreigingen voor de realiteit op; 
• er zijn voor een periode verschillende experimenten mogelijk; 
• werken met modellen is relatief goedkoop; 
• het is mogelijk om in een complexe omgeving combinaties van mogelijkheden te 

bestuderen. 

Samengevat komen de voordelen er op neer dater snel, goedkoop en veilig verschil
lende scenario's kunnen worden getest. Helaas zijn er niet alleen voordelen verbonden 
aan het werken met modellen, in de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de 
tekortkomingen van de modellen. 

2.3 Problemen bij het werken met modellen. 

Als modellen geen tekortkomingen zouden hebben, zouden alle mogelijke toekomsti
ge situaties voorspelbaar worden. Dit is (gelukkig '?) niet het geval. Hoewel computers 
steeds krachtiger worden en er steeds meer theoretische kennis over het ontwikkelen 
van modellen beschikbaar komt, blijven er praktische en theoretische gebreken. Deze 
zijn ender te verdelen naar gebreken bij de input, de modelbouw en de validatie. 
Een universeel probleem - waar ook geen theorievorming tegen helpt - is het gebruik 
van een model buiten de context waar het voor ontwikkeld is. Zo noemt Rutten 15 het 
gebruik van macro modellen voor beleidsmaatregelen die invloed hebben op de micro 
sfeer, of het doorrekenen van scenario's die zwaar leunen op de zwakke onderdelen 
van een model. 

13 J.P. Verbruggen (1994) 
14 H. Bosse! (1994) 
15 F.W. Rutten (1986) 

12 



Modellen en scenario's, wat zijn het? 

2.3.1 De problemen met de input. 

De input bestaat uit exogene variabelen, parameters en constanten. De exogenen 
( ook wel gepredetermineerde variabelen genoemd) bepalen het scenario, deze varia
belen geven de randvoorwaarden en uitgangspunten van de berekeningen aan. Een 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de groei van de bevolking. Parameters zijn variabe
len die geschat worden in voorstudies, zoals het aantal lampen dat in een huishouden 
aanwezig is. Constanten zijn te beschouwen als onveranderlijke exogenen 16

• In alle 
waarden van variabelen die geschat zijn, kan een fout voorkomen. Het aangeven van 
de grootte van die fout is over het algemeen niet (goed) mogelijk17

• 

Het kan ook zijn dat de data waar je eigenlijk over wil beschikken niet voor handen 
zijn. Bij het onderzoek naar bijvoorbeeld ondernemersgedrag speelt psychologie een 
belangrijke rol. Maar het is erg moeilijk - zo niet onmogelijk - om het gedrag van men
sen te kwantificeren in harde getallen die in een model gebruikt kunnen worden. 
Een ander probleem bij de input van een simulatiemodel voor de langere termijn is, 
dat het niet mogelijk is om het gedrag (of in het geval van de energiesimulatiemodel
len: energiegebruik) van actoren of apparaten te simuleren, die er nog niet zijn. V66r 
de uitvinding van de magnetron, was het niet mogelijk om een schatting te maken van 
de hoeveelheid energie die dit apparaat zou gaan gebruiken. Deze problemen geven 
een inherente onzekerheid aan modellen. 

2.3.2 De problemen met betrekking tot de modellen zelf. 

Zoals de naam al zegt, is een model niet de werkelijkheid. In het proces van abstrahe
ren, benaderen en aggregeren verdwijnen details en dus informatie. Een model is per 
definitie niet gelijk aan de werkelijkheid en zal daarom ook per definitie niet exact 
zijn18

• De mate waarin een model de werkelijkheid benadert is dus in hoge mate af
hankelijk van de juistheid van de keuzes die de auteur heeft gemaakt. 
Het volgende probleem heeft te maken met de problemen die ontstaan als je voor
spellingen probeert te doen door trends uit het verleden door te trekken. Een man die 
van een twintig verdiepingen hoge flat valt, zou bij het passeren van het negentiende 
balkon kunnen denken 'so far, so good' en daaruit de conclusie kunnen trekken dat hij 
geen problemen heeft. Het zal duidelijk zijn dat deze redeneermethodiek (inductie) 
niet opgaat19

• Aan de andere kant, zijn alle mensen die in 2050 van een pensioen ge
nieten, nu al geboren. Er is dus niets met zekerheid te zeggen bij het doortrekken van 
trends, maar in een aantal gevallen wel met een zeer grote zekerheid. 
Een bijzonder geval bij het doen van voorspellingen is de reflexieve voorspelling. Een 
reflexieve voorspelling is zelf een factor die van invloed is op de voorspelde uit
komst20. Als een model aangeeft dat de olievooraad over tien jaar op is, kunnen de 
oliegebruikers in een versneld tempo overschakelen op alternatieven, waardoor de 
resterende olievooraad nog veel !anger dan de aangegeven tijd meegaat. 

16 A.H. Perrels (1994) 
17 W. Voorhoeve (1986) 
18 H. Bosse! (1994) 
19 In het diktaat Wetenschapsfilosofie van Kroes (1994) staat het formele bewijs waarom induktie geen 

geldige redeneertrand is. 
20 v. Vught (1986) 
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2.3.3 Problemen bij de validatie van modellen. 

Een model is te vergelijken met een wetenschappelijke theorie: uit beiden kun je een 
hypothese afleiden (bij een model is dat de uitkomst van een scenarioberekening) die 
dan kan worden getoetst aan de werkelijkheid. Als de hypothese de werkelijkheid 
goed benadert is dat een bijdrage aan de corrobatie21 van de theorie of het model. Een 
probleem is echter dat de correctheid van een theorie zich niet laat bewijzen. Popper 
heeft al laten zien dat een theorie niet kan worden geverifieerd, maar alleen gefalsifi
ceerd22. Een theorie die veel pogingen tot falsificatie heeft overleefd, is een sterke 
theorie. Een voorbeeld van een sterke theorie is de wet van de zwaartekracht van 
Newton, binnen de aangegeven grenzen (de 'macro'-fysica) is deze theorie al talloze 
malen getoetst en nog nooit verworpen. 
Bij simulatiemodellen voor langere perioden is het probleem tweeledig. Aan de ene 
kant kun je nooit bewijzen dat het model correct is, maar ook pogingen om een model 
op veel manieren te toetsen op de robuustheid levert problemen op. Voor een periode 
kan maar een test worden uitgevoerd die kan worden vergeleken met de werkelijk
heid. Het is niet mogelijk om de geldigheid van dat model voor een ander scenario in 
dezelfde periode te testen. In de praktijk komt het er op neer dat het wel mogelijk is 
om verschillende beleidsvarianten door te rekenen voor de komende twintig jaar. Maar 
het is maar van een variant mogelijk om te kijken, of de door het model gesimuleerde 
veranderingen ook kloppen met de realiteit. En dat scenario is de huidige werkelijk
heid. 
De voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, kun je stellen dat het ontwikkelen en ge
bruiken van modellen veel voordelen met zich meebrengt. De uitkomsten kunnen 
echter alleen worden gebruikt om beslissingen te onderbouwen, maar niet te toekomst 
te voorspellen. Of zoals Meadows het uitdrukt23 "Het doe[ van een model is niet exact
heid, maar het aangeven van een trend.". 

2.4 Wat voor modellen zijn er? 
Er zijn veel verschillende soorten modellen. In deze paragraaf wordt aangegeven wat 
de belangrijkste zijn voor dit onderzoek. 

2.4.1 Verschillende kenmerken 

Binnen de categorie modellen die een abstractie van de werkelijkheid zijn, is er nog 
een onderscheid te maken naar verschillende kenmerken. Geheel afhankelijk van het 
doel dat de modelbouwers voor ogen staat kunnen er keuzes worden gemaakt over de 
manier waarop het model moet worden opgebouwd. Hieronder staan een aantal ken
merken van modellen, waaruit de ontwerpers moeten kiezen24

: 

• macro of micro; 
• simulatie of optimalisatie; 
• planning of begrip; 
• kwalitatief of kwantitatief; 

21 De corrobatie van een theorie heeft betrekking op het aantal mislukte pogingen dat is ondernomen om 
de theorie te verwerpen. Een theorie met een hoge corrobatie is een sterke theorie. 

22 P. Kroes (1994) 
23 J.P. v. Soest (1988) 
24 Er zijn veel meer indelingen mogelijk, maar die zijn niet van toepassing op de modellen die in dit kader 

worden gebruikt. 
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• deterrninistisch of stochastisch; 
• tijdcontinu of tijddiscreet; 

Macro of micro. 
Het eerste kenmerk heeft te maken met het niveau waarop tegen de problematiek 
wordt aangekeken. Tot Keynes zijn theorieen over de werking van nationale econo
mien publiceerde25

, werd er alleen met micro-economische kennis gewerkt26• Deze 
macro-theorieen zijn jarenlang de basis geweest voor de econometrische modelbouw. 
In de jaren tachtig werd echter duidelijk dat deze macro-georienteerde methodieken 
niet voor alle vragen goede oplossingen boden. In het economen vakblad Economisch 
Statistische Berichten (ESB) van 26 november 1986 uitte Rutten27 zijn commentaar 
op de macro-aanpak: "De macro-modellen expliciteren niet de {lexibiliteit en het aan
passingsvermogen van het marktmechanisme en evenmin de economische schade die 
optreed door aantasting van de marktwerking als gevolg van centralistische over
heidsregulering respectievelijk van misvorming van financiele prlkkels.". 
Onder invloed van o.a. die kritiek verschuift de modelbouw van macro naar meso28 en 
micro. De modellen veranderen van29 'zwarte dozen' naar 'glazen dozen', waarin dui
delijker zichtbaar wordt welke veranderingen bijdragen aan het eindresultaat. 

Simulatie of optimalisatie 
Met een simulatiemodel is het mogelijk om een beeld te krijgen van (bijvoorbeeld) de 
ontwikkeling van de elektriciteitsvraag van de huishoudens in de komende jaren. Uit 
die vraag kan het benodigde geYnstalleerde vermogen worden bepaald. Dit zegt echter 
nog niets over het soort centrales dat het beste kan worden gebouwd. Voor dat soort 
vragen moet er een optimalisatie model worden gebruikt. In zo'n model kunnen alle -
van invloed zijnde - variabelen worden gemodelleerd, waarna de optimale samenstel
ling van het elektriciteitspark kan worden bepaald. 

Planning of begrip 
In de wetenschap wordt veel gewerkt met begripsmodellen. Deze modellen hebben tot 
doe! om het inzicht in de werking van een proces te vergroten. Zo is het mogelijk om 
met bepaalde software het gedrag van moleculen te bestuderen, zonder dat men hier
voor een laboratorium hoeft te gebruiken. Planningsmodellen worden gebruikt als er 
informatie moet komen over een bepaalde ontwikkeling, potentieelschattingen en 
knelpunten30

• 

Kwalitatief of kwantitatief 
Kwalitatieve modellen geven informatie over water gebeurt. Dit soort modellen kun
nen bijvoorbeeld worden gebruikt om het gedrag van personen te beschrijven. Kwanti
tatieve modellen kunnen worden gebruikt als er informatie nodig is over frequenties of 
over hoeveelheden. 

25 J.M. Keynes (1936): General theory of employment, interest and money. 
26 J.P. v. Soest (1988) 
27 toenmalig Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken 
28 J.P. Verbruggen (1992) 
29 H. Bosse! (1994) 
30 A.H. Perrels (1994) 
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Deterministisch of stochastisch 
Deterministische modellen leveren een getal of een verzameling getallen als uitkomst. 
Dit in tegenstelling tot stochastische modellen, die bij hun uitkomst ook een onzeker
heidsinterval aangeven. 

Tijdcontinu of tijddiscreet 
Als je op ieder moment in de tijd de toestand van een proces wilt weten, heh je een 
model nodig dat tijdcontinu is. Bijvoorbeeld bij de bestudering van het gedrag van een 
slinger, of bij chemische processen. Voor simulaties van processen die een grotere 
tijdsspanne in beslag nemen, is het vaak genoeg om per periode te weten wat de ei
genschappen van het systeem zijn. Een model dat de ontwikkeling van de energiebe
hoefte voor de komende dertig jaar simuleert heeft bijvoorbeeld genoeg aan periodes 
van een jaar of vijf. 

2.4.2 Modellen en leefstijlorientatie 

Met de verschuiving van macro- naar micro-georienteerde modellen, ontstond de inte
resse in de relatie tussen leefstijl en energiegebruik. Het verminderen van de belasting 
van het milieu en het (primaire) energiegebruik is niet alleen te bereiken door de pro
ductieprocessen te optimaliseren, maar ook door het gedrag van de gebruikers aan te 
passen. 
Omdat het niet mogelijk is om op het niveau van ieder individu het energiegebruik te 
bepalen en te modelleren, is er onderzoek gestart naar de invloed van leefstijl op 
energiegebruik. Met leefstijl worden in dit kader niet het gedrag van yuppies of een 
andere groep mensen bedoelt, maar sociaal economische kenmerken zoals inkomen, 
baan e.d .. De definitie van leefstijl, zoals die in ELSA wordt gebruikt31

: 

"Leefstijl in de ruime zin zal worden opgevat als 'gedrag en gewoontevorming van 
huishoudens en/of individuen voor zover van signi{icante invloed op het bestedings
patroon van tijd en geld'. Daarboven heeft lee{stijl in de enge zin, d.w.z. gegeven een 
bepaald bestedingspatroon, betrekking op de doelmatigheid waarmee de gegeven 
middelen worden ingezet en bijgevolg hoe efficient energiediensten benut worden." 

Of die uit SA VE32
: 

"Min of meer structurele op het verbruik die niet direkt zijn toe te rekenen aan econo
mische grootheden. Het gaat om sociale, demografische en psychologische factoren." 

Bij leefstijlgeorienteerd onderzoek wordt er dus gezocht naar de relaties tussen 
aspecten van een leefstijl en het energiegebruik. Voorbeelden hiervan zijn de relatie 
tussen leeftijd of inkomen en energiegebruik. 

2.4.3 Technisch-economische bottom-up modellen 

Op basis van gegevens over het woningbestand (hoeveel woningen van wat voor ty
pes zijn er) kan worden berekend in hoeveel woningen er bepaalde isolatiemaatrege
len genomen kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om in een flat veel te 

31 uit A.H. Perrels (1993, pag.14) 
32 uit P.G.M. Boonekamp (1994, pag. 102) 

16 



Modellen en scenario's, wat zijn het? 

besparen met behulp van vloerisolatie. Dit soort beperkingen zijn in een macro
georienteerd model niet te verwerken. Vandaar dat een model dat aan de hand van de 
gebruiksontwikkelingen en besparingsmogelijkheden iets over het energiegebruik 
moet kunnen zeggen, ook een bottom-up structuur moet hebben. Zo wordt het moge
lijk om per huizencategorie te bepalen hoeveel energie er nog kan worden bespaard 
door middel van isolatie. Door dit dan voor alle huizen te sommeren kan het totale be
sparingspotentieel worden bepaald. 
Met een model van dit type is het ook gemakkelijker om trend-breuken aan te ge
ven33. Zo'n trendbreuk kan ontstaan door verzadigingsverschijnselen (het aantal tele
visietoestellen zal niet snel boven het aantal bewoners van een huis uitkomen), of door 
beleid dat snel wordt gelnitieerd om bijvoorbeeld in een generatie tot een duurzame 
samenleving te komen. 

2.4.4 Wat is de rol van een scenario? 

Een model is een verzameling relaties die samen een beeld van de werkelijkheid 
vormen, maar om een model nuttig te kunnen gebruiken is er data nodig die als input 
van het model kan dienen. Deze data beschrijven over het algemeen de 
uitgangspositie en de richting waarin de gesimuleerde werkelijkheid zich ontwikkeld. 
De input van een model dat de frequentie van een van een slinger bepaalt, is slechts 
de lengte van de slinger. Bij de hier gebruikte modellen is de input veel complexer, ze 
bestaat uit zogenaamde scenario's. De gangbare definitie van een scenario is34

: 
11 een 

beschrijving van de huidige toestand van een samenleving of een gedeelte daarvan, 
van mogelijke en wenselijke toekomstige toestanden van die samenleving, alsmede 
reeksen van gebeurtenissen, die vanuit de huidige toestand naar die toekomstige 
kunnen Leiden. 11

• Essentieel bij het gebruik van scenario's is dat er verschillende 
worden opgesteld die - vanuit een begintoestand - tot verschillende toekomsten 
lei den. 
Volgens prof.dr. H.A. Becker zijn scenario's niet rechtstreeks voor beleid te 
gebruiken35: 11 De conclusies die er uit getrokken kunnen worden dringen zich niet op. 
Beleidsmakers moeten zelf hun pad uitzetten, scenario's zijn daarbij niet meer dan een 
hulpmiddel. le schetsen mogelijke werelden. Het voordeel van hun gebruik is, dat 
beleidsmakers allerlei mogelijke besluiten op hun mogelijke merites kunnen toetsen. 11

• 

Een scenario is in dit geval dus een set van variabelen, die kan worden gebruikt om de 
gevolgen van een bepaald beleid door te rekenen. 

Met deze kennis over modellen en scenario's wordt er in het volgende hoofdstuk ge
keken naar de energiesimulatiemodellen ELSA en SA VE. 

33 P.G.M. Boonekamp (1994) 
34 J.P. v. Soest (1988, pag. 35) 
35 in J.P. v. Soest (1988, pag. 37) 
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3. DE WERKING VAN ELSA EN SAVE 

Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken, wordt de opbouw en de werking van ELSA 
en SA VE voor een groot deel bepaald door het doe) waarvoor ze zijn opgezet. Om een 
beeld te krijgen over hoe de modellen functioneren warden ze in dit hoofdstuk be
schreven. Van beide modellen wordt eerst een algemene omschrijving gegeven, met 
daarop volgend een lijst met korte beschrijvingen van de verschillende onderdelen. 

3.1 Het model ELSA 

ELSA is ontwikkeld in het kader van het ECN-ENGINE programma als het 'Energie en 
Leefstijlproject'. De naam ELSA staat voor Energy and Lifestyle Simulation Approach. 
Het is een tijddiscreet, micro-georienteerd model dat voor planningsdoeleinden 
gebruikt wordt. De uitkomsten zijn deterministisch en kwantitatief van aard. 
In ELSA wordt zowel het directe- als het indirecte energiegebruik berekend. Het direc
te energiegebruik is het gebruik voor verwarming, warm water, koken, licht, huishou
delijke apparatuur en motor brandstoffen. lndirecte energie is de energie die is vastge
legd in eten, kleren, diensten, etc .. 

Het model begint met de specificatie van de groei van de toegevoegde waarde van de 
verschillende bedrijfstakken. Deze exogeen ingegeven getallen bepalen de economi
sche groei van Nederland. De door de bedrijfstakken toegevoegde waarde wordt aan 
de huishoudens doorgegeven in de vorm van inkomen, winstdeling en het sociale ze
kerheidsstelsel. Aan de hand van de economische groei, de arbeidsproductiviteit en de 
arbeidstijdovereenkomsten warden het aantal banen en de inkomens bepaald. 

Figuur 1 Berekening enegriegebruik van een applicatie. 

energie/uur 

totaal 

Na deze berekeningen op macro-niveau, kan op micro-niveau de verdeling van het in
komen over de individuele huishoudens warden bepaald. Van het totale inkomen dat 
de huishoudens ontvangen wordt ongeveer 5% aan directe energie uitgegeven. 

De berekening van het directe energiegebruik vindt plaats in een aantal stappen (zie 
figuur 1). Ten eerste wordt er per huishoudtype bekeken wat de bezitsgraad van een 
bepaald energie gebruikend artikel is, bijvoorbeeld hoeveel procent van de huishou
dens heeft een magnetron. Ten tweede wordt de gebruiksduur bepaald en met behulp 
van deze gegevens en het energiegebruik van het artikel per uur wordt voor dat huis
houdtype het energiegebruik voor dat artikel voor een jaar berekend. Door het ener
giegebruik voor alle huishoudtypen en alle artikelen te sommeren, kan het totale 
energiegebruik in een jaar warden uitgerekend. 
Het grootste dee) van het inkomen wordt echter uitgegeven aan producten en diensten 
zoals eten, kleren, apparatuur en vermaak. Via het input-output systeem wordt het 
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indirecte energiegebruik berekend. Voor een uitgebreide beschrijving van het input
output systeem verwijs ik naar Perre ls ( 1994). Het indirecte energiegebruik wordt op
geteld bij het directe energiegebruik, om het totale energiegebruik te berekenen. 
De uitgangsgegevens zijn vastgelegd voor het basisjaar 1990. De veranderingen in 
alle factoren worden voor de zichtjaren 2000 en 2010 uitgerekend. 
Bij de berekening van het directe energiegebruik wordt gerekend in finaal energiege
bruik. Finale energiedragers in ELSA zijn elektriciteit en gas. 
In ELSA wordt gebruik gemaakt van een standaardindeling van de huishoudens. Er 
wordt hierbij onderscheid gemaakt naar leeftijd van de hoofdbewoner en het aantal 
mensen in het huishouden. 

Tabet 1 De verschillende types huishoudens. 

aantal volwassenen leeftijd 
hoofdbewoner 

kinderen kenmerk 

1 < 36 nee kamerbewoner of starter 
1 36 - 60 nee 
1 > 60 nee overlevende partner 

2 < 36 nee starters 
2 36 - 60 nee 
2 > 60 nee kinderloos paar 

2 < 36 ja jong gezin 
2 36 - 60 ja 
1 < 36 ja alleenstaande ouder 
1 ~-~ ~ 

ELSA is ge'implementeerd als spreadsheet in Excel. Naast files voor de in- en de out
put, zijn er vijf files voor de berekening van het energiegebruik (zie figuur 2). Elke file 
(die te zien is als een module) bestaat weer uit een aantal werkbladen. Elke file haalt 
de benodigde gegevens uit een inputfile en voegt er eventueel nog eigen exogenen 
aan toe. De simulaties zijn opgebouwd uit vijf effectstappen, in elke stap wordt een 

Figuur 2 Blokschema ELSA. 
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aantal variabelen als het ware 'aangezet', zodat zij ook invloed krijgen. De volgende 
effectstappen warden onderscheiden: 
1. populatie, huishoudens en woningvoorraad; 
2. economische groei en arbeidsproductiviteit; 
3. arbeid, werkduur en inkomens; 
4. prijzen en belastingen; 
5. energie efficienties en specifieke emissies. 

De impact op het energiegebruik neemt af met de opeenvolgende effectstappen. Iede
re effectstap heeft zijn eigen in- en outputfiles. 

ELSA bestaat uit de volgende modules: 
Arbeid de macro- en de sociaal economische gegevens 
Woningen36 de woningvoorraad (inclusief de nieuwbouw en sloop) 
Verbruik energiegebruik ten behoeve van ruimteverwarming, tapwater 

en koken 
Apparaten en auto37 energiegebruik ten behoeve van huishoudelijke apparatuur en 

vervoer 
1/0 de berekening van het indirecte energiegebruik 

3.2 Het model SAVE 

Van januari '93 tot mei '94 is het SA VE project uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in 
een model. SAVE staat voor Simulatie en Analyse van Verbruik in Energiescenario's. 
Het doe! van het project was, om een model op te zetten waarmee een analyse kan 
warden gemaakt van de mogelijke toekomstige energiegebruiksontwikkelingen bij de 
Nederlandse verbruikers en het bepalen van de besparingsmogelijkheden. Het project 
is uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal Energie van het ministerie van 
Economische Zaken. 

Zoals de naam al aangeeft, warden in SA VE - naast energiebesparingen - ook andere 
ontwikkelingen gemodelleerd die invloed hebben op het energiegebruik op de lange 
termijn. Dit zijn onder andere verschuivingen binnen het consumptiepakket, een ande
re opbouw van het woning bestand en de invloed van leefstijlveranderingen. 
Het totale SAVE model bestaat - buiten de module huishoudens waar hier mee wordt 
gewerkt - uit de volgende modules: productiebedrijven, utiliteitsbouw en transport. 
Omdat ten behoeven van de koppeling alleen met SAVE-huishoudens gewerkt wordt, 
zal in het vervolg alleen SAVE warden geschreven, waar SAVE-huishoudens wordt be
doeld. 

SAVE kan warden getypeerd als een technisch-economisch bottom-up model. Het 
model gebruikt gegevens op micro niveau om kwantitatieve simulaties te maken van 
het energiegebruik van de Nederlandse huishoudens. Het model is deterministisch en 
tijddiscreet. 

36 vertaling van de naam (Dwelling) 
37 vertaling van de naam (Appliances and car) 
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Alhoewel SAVE niet puur een leefstijl-georienteerd model is, warden leefstijlontwikke
lingen we! meegenomen. Zij vormen een onderdeel van de structuurveranderingen. 

Het energiegebruik wordt in SAVE bepaald aan de hand van vijf soorten grootheden: 
• economische (besteedbaar inkomen, energieprijzen); 
• sociaal-culturele en demografische (keuze soort woning, apparatenbezit, huishoud-

omvang); 
• technologische (energie-efficientie, nieuwe apparatuur); 
• fysieke (soort en leeftijd gebouwen, klimaat) en 
• beleidsmatige (vergunningen, subsidies, wet- en regelgeving). 

Deze grootheden bepalen niet alleen het energiegebruik, maar oak de veranderingen 
ervan. Deze veranderingen warden veroorzaakt door drie effecten, namelijk het volu
me-, het structuur- en het besparingseffect. Volume-effecten zijn de veranderingen in 
bepaalde sociaal-economische of fysieke grootheden, zeals bijvoorbeeld het aantal 
inwoners van Nederland. Structuureffecten komen voort uit verschuivingen, zeals de 
trend van het meer zelfstandig gaan wonen, waardoor er een verschuiving van de wo
ningbouw van grate naar kleine woningen optreed. En besparingseffecten zijn de ef
fecten die ontstaan doordat eenzelfde behoefte met minder energie kan warden ver
kregen. Zeals de behoefte aan licht in een woning met minder energie kan warden 
vervuld door in plaats van een gloeilamp een spaarlamp te installeren. 
De invloed van de grootheden op de effecten is weergegeven in figuur 3. 

Figuur 3, Vollume-, structuur- en besparingsef{ecten. 

Sociaal-economische 
ontwikkeling 

Overheidsbeleid 

Energieprijzen 

Energietechnologie 

~ Volum&-effect 

~ Stn1ctuureffect 

Besparingen 

/ 

Energieverbruik basisjaar 

+ 

+/-

Energieverbruik zichtjaar 

Als door middel van deze grootheden het scenario is vastgelegd, kan de berekening 
van het energiegebruik beginnen. Het energiegebruik van een huishouden is te verde
len in een aantal energiefuncties. Deze energiefuncties vervullen bepaalde behoeftes 
in een huishouden. De volgende energiefuncties kunnen warden onderscheiden: 
• ruimteverwarming; 
• warm tapwater; 
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• wassen/drogen van kleding; 
• koelen/vriezen; 
• koken/bakken; 
• verlichting en 
• overige apparatuur. 

SA VE gebruikt dezelfde types huishoudens als ELSA. 
Naast het type huishouden wordt het energiegebruik per functie ook beinvloed door 
het type woning. Oude (slecht geisoleerde) woningen, hebben bijvoorbeeld een hoger 
energiegebruik voor verwarrning dan modeme. De invloeden van de huishoudens en 
de woningtypes op de energiefuncties is weergegeven in figuur 4. 

Figuur 4, De invloed van huishoudtypen en woningkenmerken op de energiefuncties. 
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invloed - - - - beperkte invloed ·-----• 

Niet alleen het type huishouden oefent een sterke invloed uit op het energiegebruik 
van een energiefunctie, ook woning gebonden kenmerken hebben hun invloed. Zo be
paalt bijvoorbeeld het bouwjaar van een huis de mate van isolatie (zolang er niet is 
gerenoveerd) en de mate van isolatie heeft weer een sterke invloed op de hoeveelheid 
energie die nodig is voor ruimteverwarrning. 
Een belangrijk aspect van een simulatiemodel, is de manier waarop de tijd er in is 
verwerkt. Bij SA VE wordt het jaar 1990 als basisjaar gebruikt, dit is dus de uitgangssi
tuatie. De jaartallen 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 en 2025 zijn de zichtjaren, 
voor deze jaren wordt het energiegebruik berekend. 
In SAVE wordt bij besparingen rekening gehouden met de omkeerbaarheid en tijds af
hankelijkheid van maatregelen. Omkeerbaarheid wil zeggen dat het (besparende) ef
fect teniet kan worden gedaan (bijvoorbeeld door het verslijten van isolatiemateriaal) 
en tijdsafhankelijk wil zeggen dat bepaalde maatregelen niet op ieder moment geno
men kunnen warden. Zo heeft de uitvinding van een nieuw soort isolatie voor huizen 
niet direct een reductie van het energiegebruik voor alle huizen tot gevolg. Alleen bij 
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nieuw te bouwen huizen of bij renovatie zal het nieuwe product worden aangebracht. 
De installatie ervan is dus tijdsafhankelijk. 
Om hier rekening mee te kunnen houden, wordt er in SAVE gewerkt met de jaargan
gen aanpak. Dat wil zeggen dat voor elk zichtjaar het aantal eenheden (van woningen, 
isolatiemaatregelen, apparaten, etc.) wordt bepaald. Op deze wijze wordt de geleide
lijke penetratie van producten mogelijk. 
De penetratie van besparingsopties wordt voor elk zichtjaar opnieuw bepaald. Deze 
besparingsopties kunnen worden onderscheiden naar gedragsmatige en technische. 
Gedragsmatige opties zijn bijvoorbeeld het lager zetten van de verwarming of het 
vroeger sluiten van de gordijnen. Over het algemeen vergen deze opties geen extra in
vesteringen, waardoor ze relatief makkelijk te nemen zijn. Een nadeel van deze opties 
is echter dat ze worden gestuurd door moeilijk te modelleren gedrag. Daarom worden 
deze opties in SA VE verwerkt als een exogene reductie van een bepaalde energie
vraag. 
De technische besparingsmaatregelen leiden tot fysieke veranderingen, zeals de iso
latie van een huis of de aanschaf van andere apparatuur. Deze maatregelen kosten 
vaak we! een investering, die vaak niet op ieder moment kan worden teruggedraaid. 
Bij efficientere apparatuur wordt de besparing bepaald door de toename van de effi
cientie en het aantal in gebruik genomen apparaten. Per zichtjaar wordt bepaald hoe
veel van elk type apparaat worden afgeschreven, en hoeveel nieuwe er daarvoor in de 
plaats komen. Er kan slechts worden bespaard door een nieuwe apparaat van een 
zuiniger type te nemen. Of de keuze op dit (vaak duurdere) type valt hangt af van de 
kosten/baten verhouding en van een aantal andere niet-kosten overwegingen (zeals 
wooncomfort of regelgeving). De jaarlijkse kosten worden in SAVE bepaald door de 
benodigde extra investeringen, de levensduur, de onderhoudskosten en eventueel ex
tra gebruik, anders dan waarop bespaard wordt. De baten zijn de besparingen die door 
het gebruik van het nieuwe apparaat worden gerealiseerd. 
De penetratie van nieuwe apparatuur of besparingsmaatregelen is niet alleen afhan
kelijk van de kosten/batenverhouding. De penetratiecurve is weergegeven in figuur 5. 
De vorm van de S-curve wordt slechts bepaald door twee parameters: de kos
ten/baten-verhouding voor 50% penetratie en de 'steilheid' van de curve rend dit punt. 

Figuur 5, De relatie tussen de kosten/baten-verhouding en het penetratieniveau. 
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Als voor een zichtjaar alle factoren voor de energiefuncties bekend zijn, kan het ener
giegebruik per functie worden berekend. In SA VE wordt all es naar finaal energiege
bruik berekend. De finale energiedragers zijn elektriciteit, warrnte, gas en brandstof
fen. 
De resultaten van SA VE-huishoudens zijn steeds per zichtjaar: 
• het energiegebruik per energiedrager; 
• de verandering van gebruik, opgesplitst naar het volume-, structuur- en bespa

ringseffect; 
• een besparing per maatregel, bij een gegeven volgorde van de inzet van maatrege

len en 
• een gebruiksmutatie voor de afzonderlijke structurele veranderingen. 

SAVE-huishoudens is als spreadsheet gemodelleerd in Excel, en verdeeld over acht 
werkbladen, zie figuur 6. De namen van de modules en hun inhoud staat hieronder 
weergegeven: 
HHBASIS 
HHWONEN 
HHOPENOPT 
HHRVERW 

HHTAPWAS 
HHKOEKOK 

HHVERLAP 

HHRESULT 

sociaal economische gegevens en de woningvoorraad 
gegevens over de woningen, isolatie en verwarrningsinstallatie 
besparingsopties en de kosten baten verhoudingen ervan 
berekening van het energiegebruik ten behoeve van ruimtever
warming 
berekening van het energiegebruik ten behoeve van warm tapwater 
berekening van het energiegebruik ten behoeve van koken en koe
len 
berekening van het energiegebruik ten behoeve van verlichting en 
overige apparatuur 
de resultaten 

Nu van beide modellen bekend is waarvoor ze zijn gemaakt en hoe ze functioneren 
kan warden onderzocht hoe ze het beste te combineren zijn. Dit gebeurt in het volgen
de hoofdstuk. 

Figuur 6 De opbouw van SA VE huishoudens. 
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4. DE ANALYSE VAN ELSA EN SAVE 

4.1 Hoe kunnen beide modellen worden gecombineerd. 

Het doe! van de koppeling is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de simula
ties. Deze verbeteringen kunnen warden gerealiseerd door beide modellen te vergelij
ken op functioneel niveau en aan de hand van overeenkomsten en verschillen infor
matie uit te wisselen. Bij overeenkomsten (beide modellen bepalen bijvoorbeeld de 
energievraag t.b.v. ruimteverwarming) kunnen beide modellen gebruik maken van het 
best onderbouwde onderdeel, bij een verschil kan dat (indien gewenst) warden toege
voegd aan het model dat deze functie nog niet heeft. 
Voordat er in detail gekeken gaat warden naar de modellen, om het antwoord te vin
den op de vraag uit welke onderdelen de modellen bestaan en hoe deze functioneren, 
loont het de moeite om te kijken naar plaatsen waar de modellen samen kunnen wer
ken. Beide modellen zijn erg groat en door van te voren na te gaan op welke niveau's 
er informatie uitgewisseld kan warden, wordt het gemakkelijker om de modellen te 
bestuderen. 
Elk model bestaat uit input, een aantal bewerkingen op die input en output. Omdat er 
alleen een koppeling wordt aangebracht voor de berekening van het directe energie
gebruik, wordt het deel van het indirecte energiegebruik hier buiten beschouwing gela
ten. Er komt dus geen koppeling op het niveau van het totale energiegebruik, maar 
wel op het niveau van het totale directe energiegebruik. De koppeling blijft dus be
perkt tot de input, de bewerkingen die er op warden uitgevoerd, de terugkoppeling van 
het directe energiegebruik en de controles. 
Beide modellen hebben input nodig, om hun bewerkingen op uit te voeren. Die input is 
echter niet voor beide modellen hetzelfde. Wat door het ene model als een exogene 
variabele wordt gezien, is bij de andere het resultaat van een interne berekening 
(endogeen). Dat is het eerste niveau waarop er een koppeling kan warden aange
bracht, het doorsluizen van informatie die in het ene model gezien wordt uitgerekend 
en in het andere model als exogeen wordt beschouwd. 
Het tweede niveau van de koppeling, heeft te maken met de bewerkingen die door de 
modellen warden uitgevoerd op de data. Als beide modellen dezelfde gegevens bere
kenen (bv. de tapwatervraag), hoeft dat nog niet te betekenen dat die berekening in 
beide modellen even goed onderbouwd of uitgewerkt is. Hier kan dus een koppeling 
warden aangebracht, door - bij overlappende onderdelen - diegene te selecteren die 
het uitgebreidste is onderbouwd. Het is echter ondoenlijk om op functieniveau te ver
gelijken en te koppelen. Dit zou ten eerste teveel tijd vergen en ten tweede resulteren 
in een zeer onoverzichtelijk resultaat. Vandaar dat er alleen wordt gekeken op het ni
veau van complete modules. 
Tenslotte kunnen ook (dee!) resultaten met elkaar warden vergeleken. Een voorbeeld 
hiervan is dat in ELSA kan warden uitgerekend hoeveel een bepaald type huishouden 
aan energie uit kan geven. Nadat in SA VE het energiegebruik is uitgerekend, is het 
mogelijk de kosten hiervan te vergelijken met het bedrag dat dat type huishouden aan 
energie uit kan geven. 
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4.2 De analyse. 
Nadat beide modellen zijn bestudeerd, kan een vergelijking worden gemaakt waaruit 
de overeenkomsten en de verschillen blijken. Aan de hand van de resultaten van de 
vergelijking wordt dan een keuze gemaakt voor verschillende onderdelen van de beide 
modellen. 

4.2.1 Overeenkomsten 

Huishoudtypen. 
Beide modellen maken gebruik van dezelfde indeling voor de huishoudtypen. Dit is 
geen voorwaarde voor de koppeling, maar het voorkomt wel dat er veel informatie 
verloren gaat bij de conversies tussen beide modellen. 

De verwerking van de tijd. 
De koppeling van beide modellen is alleen mogelijk als in beide modellen tijd op de
zelfde wijze is verwerkt. Als het ene model met zichtjaren werkt en zo via een aantal 
tussen stappen het energiegebruik voor het eindjaar berekend en het andere model 
het energiegebruik van het eindjaar direct via een reeksontwikkeling berekend, zal het 
niet mogelijk zijn om de modellen op het niveau van de bewerkingen te koppelen. 
Beide modellen werken echter met zichtjaren. Alleen zijn de zichtjaren van beide mo
dellen niet gelijk, SA VE heeft meer zichtjaren dan ELSA. De gemeenschappelijke 
zichtjaren zijn: 1990 (basisjaar), 2000 en 2010. Daarnaast worden in SAVE ook nog 
de zichtjaren 2005, 2015, 2020 en 2025 gebruikt. 

De energiesoorten. 
In een model is het mogelijk om met verschillende soorten energie te rekenen, zo kan 
er met primaire, secundaire of finale energie worden gerekend. Beide modellen ge
bruiken echter tijdens de berekening van het energiegebruik finale energie als reken
eenheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen elektriciteit, warmte, brandstoffen 
en gas bij SA VE en in elektriciteit en aardgas bij ELSA. Pas aan het eind van alle bere
keningen wordt uit het finale energiegebruik het primaire berekend. 

Functionele overeenkomsten. 
Uit de analyse van de twee modellen blijkt dat ze een zekere overlap hebben. Beide 
modellen hebben: 
• een sociaal-economische module, waarin het scenario uiteen wordt gezet; 
• een module met gegevens over de huizenvoorraad; 
• een module die het energiegebruik ten behoeve van de ruimteverwarming en het 

warm tapwater berekenen; 
• een of meerdere modules die het directe energiegebruik door de diverse apparaten 

berekenen; 

Van de twee sociaal-economische modules, is die van ELSA het uitgebreidste onder
bouwd. Het aantal exogenen is teruggebracht tot een aantal macro-economische 
grootheden, waaruit de gegevens op micro-niveau worden afgeleid. 
ELSA maakt onderscheid naar vier verschillende woningtypes (vrijstaand, semi
vrijstaand, flat en overig) terwijl SAVE buiten de conventionele woningen (vrijstaand, 
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flat/appartement en overig) ook nog bijzondere woonvormen (HAT, collectieve woon
vormen, en woonwagens/schepen) en inwonend/pension onderscheidt. 
Zowel bij ELSA als SA VE wordt bij de berekening van het directe energiegebruik re
kening gehouden met ruimteverwarming, warm tapwater, koken, koelen, wassen & 
drogen, verlichting en overige apparatuur. In SAVE is de berekening van het energie
gebruik echter uitgebreider onderbouwd, door rekening te houden met meer soorten 
besparingsmaatregelen. De penetratie van nieuwe (zuinigere) apparatuur en bespa
ringsmaatregelen wordt bepaald aan de hand van penetratie-curves en kosten/baten 
verhoudingen. 

4.2.2 Verschillen 

Jnvloed huishoudens bij energiegebruikberekeningen 
Er is een verschil in de manier waarop de invloed van de specifieke kenmerken van de 
huishoudtypes doorwerkt in de berekening van het energiegebruik. In ELSA dienen de 
huishoudens als uitgangspunt voor de berekeningen, voor ieder type huishoudens 
worden alle gegevens verzameld die van invloed zijn zeals de bezitsgraden van appa
ratuur en de gebruiksduur. Hierdoor is de verdeling van het energiegebruik over de 
verschillende huishoudtypen nauwkeurig bekend. 
Bij SA VE zijn de huishoudkenmerken gekoppeld aan een deel van het verbruik. De 
informatie uit de huishoudtypes heeft invloed op de verandering van de energiebehoef
te uit het basisjaar, het is hier geen uitgangspunt maar een variabele die de verande
ring beinvloed. 

Indirect energiegebruik 
Naast het directe energiegebruik berekend ELSA ook nog het indirecte energiege
bruik, door het energie de industrie gebruikt ten behoeve van de huishoudens uit te 
rekenen. SA VE heeft aparte modules voor het energiegebruik van de industrie en van 
de transportsector. Als de modules voor de directe energie uit ELSA aan SAVE huis
houdens zouden worden gekoppeld, zou dat betekenen dat dit energiegebruik in het 
complete SA VE model dubbel zou worden gemodelleerd. 

Energie voor vervoer 
In ELSA wordt naast het energiegebruik voor ruimteverwarming, warm tapwater, licht 
en overige huishoudelijke apparaten ook het energiegebruik voor vervoer berekend. In 
SAVE huishoudens is het energiegebruik voor vervoer niet opgenomen in de module 
huishoudens, maar in de SAVE module vervoer. Het heeft dus geen zin om door mid
del van een koppeling de vervoersfunctie van ELSA aan SAVE toe te voegen. 

Besparingsopties en de penetratie van nieuwe producten. 
In SA VE is een aparte module opgenomen, waarin van de diverse energiebesparende 
apparaten of materialen de penetratie in de huishoudens en woningen is opgenomen. 
Deze penetratie wordt verwerkt in de energiefuncties. 

Leegstand 
In SAVE wordt bijgehouden hoeveel woningen er niet worden bewoond (2%). Dit deel 
wordt eerst van de woningvoorraad afgetrokken voordat de verdeling van de woningen 
over de huishoudens plaatsvind. Van de woningen die overblijven wordt verondersteld 
dat ze geen energie gebruiken. 
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ELSA kent geen Ieegstand, omdat de grootte van de woningvoorraad wordt gebaseerd 
op het aantal huishoudens. 

Woningtypes 
In ELSA zijn er vier verschillende woningtypes (vrijstaand, flat, housing unit en semi 
detached), terwijl SAVE maar drie woningtypes kent (vrijstaand, flat en rest). 

Er zijn dus geen onoverkomelijke problemen die een koppeling van ELSA en SA VE in 
de weg staan. Aan de hand van de bovenstaande analyse, is besloten om de sociaal
economische modules te koppelen, zodat die gegevens uit ELSA naar SA VE kunnen 
worden gekopieerd. SAVE rekent aan de hand van die gegevens het energiegebruik 
per energiefunctie uit, waarop via de tweede koppeling het totale finale energiegebruik 
naar ELSA kan worden teruggesluisd. 
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5. DE UITWERKING VAN DE KOPPELING 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat ELSA en SA VE elkaar op een aantal punten 
kunnen aanvullen. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de koppeling tot stand wordt 
gebracht, welke informatie er wordt uitgewisseld en hoe die uitwisseling wordt geco
ordineerd. 
Globaal gezien zullen de modellen op de volgende manier samenwerken. Nadat beide 
modellen zijn voorzien van hetzelfde scenario, worden in ELSA de sociaal economi
sche uitgangsgegevens uitgerekend, zoals de loonontwikkeling, het aantal personen 
per huishouden en het aantal banen per huishouden. Ook de verdeling van de woning
voorraad over de huishoudens wordt in ELSA berekend. Dit houdt in dat SAVE de 
woningvoorraad op grond van het aantal huishoudens vaststelten niet meer als exo
geen invoert. 
De volgende stap is dat SA VE het directe energiegebruik berekent, aan de hand van 
de gegevens zoals die uit ELSA komen. Daarbij maakt SAVE gebruik van de bespa
ringsopties zoals die in HHPENOPT zijn bepaald. In SA VE wordt berekend welk per
centage van de woningen over een bepaald type verwarmingsinstallatie beschikt. Met 
behulp van de warmtebehoefte van een huishouden kan dan de energievraag voor 
ruimteverwarming worden uitgerekend. Ook de penetratie van nieuwe apparatuur voor 
verwarming, warm tapwater huishoudelijk gebruik wordt in SA VE berekend. Het is met 
de gegevens uit ELSA mogelijk om op huishoudelijk niveau te berekenen of een appa
raat wordt aangeschaft, dit maakt een nauwkeurigere berekening van de penetratie 
mogelijk. 
Door het in ELSA en SA VE berekende energiegebruik te vermenigvuldigen met de 
gemiddelde gas en elektriciteitsprijzen voor huishoudens worden de kosten van de 
energie bepaald. Deze kunnen dan worden vergeleken met met het elders in ELSA 
berekende budget voor energie. 
Het energiegebruik voor auto's wordt niet uitgewisseld via EASY, aangezien het ener
giegebruik ten behoeve van vervoer al in een andere module van SAVE wordt bepaald. 
Nadat in SA VE het directe energiegebruik bepaald is, moet wordt in ELSA nog het 
indirecte energiegebruik berekend. 

De jaren na 2010 zullen buiten beschouwing moeten word en gelaten, aangezien er 
geen equivalent voor bestaat in ELSA. De jaren 1995 en 2005 kunnen aan ELSA wor
den toegevoegd door te interpoleren tussen respectievelijk 1990, 2000 en 2000, 
2010. 

Het is mogelijk dat informatie niet rechtstreeks kan worden gekopieerd van het ene 
naar het andere model, bijvoorbeeld omdat de structuur niet overeenkomt, of omdat 
een bepaald zichtjaar niet bestaat. Daarom wordt de koppeling uitgevoerd door een 
derde spreadsheet, deze spreadsheet moet alle informatie gaan bevatten die uit ELSA 
en SAVE wordt gehaald, plus de macro's die (indien nodig) berekeningen uitvoeren en 
de data kopieren. Een bijkomend voordeel van de extra spreadsheet is, dat deze eer
ste een kopie kan maken van de data die een van beide modellen bevat voordat deze 
wordt overschreven met nieuwe informatie. Dit maakt het eenvoudiger om de resulta
ten van· de koppeling te analyseren. 
In bijlage A staat het schema dat de informatiestroom weergeeft, zoals deze door 
ELSA, EASY en SAVE gaat lopen. 
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5.1 De exogenen 
In SA VE wordt een aantal gegevens als exogeen bepaald aangenomen, die in ELSA 
worden uitgerekend aan de hand van het scenario. Het ligt dan ook voor de hand om 
deze gegevens over te nemen uit ELSA, omdat dat de consistentie vergroot. Niet alle 
data die in SA VE als exogeen wordt aangenomen zijn te leveren door ELSA. Zo zijn de 
gegevens die bijvoorbeeld met de besparingsopties te maken hebben niet in ELSA 
voorhanden. Tevens zijn er ook variabelen die door beide modellen als exogeen wor
den gezien, deze worden dan zowel voor ELSA als voor SA VE door het scenario be
paald. Voor deze variabelen heeft het geen zin om ze van het ene naar het andere mo
del te kopieren, aangezien dat alleen maar een vertraging oplevert. Maar met name 
een aantal van de sociaal-economische gegevens uit ELSA kunnen door SAVE wor
den gebruikt. De gegevens die uit ELSA naar SA VE kunnen word en gesluisd zijn de 
volgende: 
ELSA EASY SAVE 
inkomen na belasting
afdracht; 
populatie van volwasse
nen per hh type; 

~ totale consumptie; 
inkomen per hh; 
totaal aantal hh; 
aantal hh per type; 
aantal inwoners 

aantal ban en per hh type;--+ totaal aantal banen; 
het aantal woningen van ~ woningvoorraad; 
elk type, per type huis- de cumulatieve nieuw-
houden; bouw per type woning; 

---+ totale consumptie; 
---+ inkomen per hh; 

---+ aantal hh per type; 
---+ aantal inwoners; 
---+ totaal aantal banen; 
---+ woningvoorraad; 
---+ de cumulatieve nieuw-

bouw per type woning; 

Deze gegevens worden opgenomen in HHBASIS en HHWONEN. Met behulp van deze 
gegevens kunnen de energiefuncties van SAVE worden uitgerekend. 
Op het niveau van de sociaal-economische modules zijn er geen gegevens in SAVE 
die in ELSA als exogeen worden beschouwd. Ook op het niveau van de energiefunc
ties zijn er geen gegevens die in SAVE worden uitgerekend en in ELSA als exogeen 
worden gezien. 

In SAVE wordt het aantal banen per huishouden gebruikt om de aanwezigheidsgraad 
te bepalen. Bij de berekening van het totale aantal banen uit ELSA, mogen dan ook 
niet zonder meer de vol- en deeltijdbanen bij elkaar worden opgeteld. Iemand met een 
deeltijdbaan is minder vaak van huis dan iemand met een voltijdbaan. De precieze 
relatie tussen deeltijdbanen en aanwezigheid m.b.t. energiegebruik is erg complex 
(denk aan avondwerk, thuiswerk, etc.). 
Met behulp van de data over de duur van de werkweken uit de module Arbeid van 
ELSA, kan het aantal werkuren van de gemiddelde deeltijdbaan worden berekend. Dit 
is 20 uur per week. In de berekening van het totale aantal banen dat van ELSA naar 
SA VE wordt gekopieerd telt elke deeltijdbaan dan ook voor een halve voltijdbaan. 

Het uit ELSA uitgerekende inkomen na belasting afdracht komt niet overeen met het 
in SAVE bepaaide bedrag dat op nationale schaal ter beschikking staat voor de con
sumptie. Dit wordt in SAVE gebruikt om het percentage te berekenen dat de huishou
dens van hun budget uitgeven aan de energierekening. Dit bedrag wordt bepaald door 
uit te gaan van de consumptie in het basisjaar en dat te indexeren naar de zichtjaren. 
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In ELSA wordt het inkomen bepaald uit de toegevoegde waarden van de bedrijfstak
ken en volgt de ontwikkelingen van het scenario dus beter. Vandaar dat het uit ELSA 
berekende inkomen toch een betere maat is en deze informatie dus ook de data uit 
SA VE vervangt. 

5.2 De overlap. 
Nadat beide modellen gevoed zijn met het scenario kunnen in ELSA de berekeningen 
uit de sociaal-economische en de 'Dwelling' module worden uitgevoerd. Hierdoor 
worden de hier boven staande gegevens bekend, die dan door de modules HHBASIS 
en HHWONEN uit SAVE kunnen worden overgenomen. Met behulp van de gegevens 
uit HHPENOPT en de informatie over de huishoudens uit ELSA kan de penetratie van 
de besparingsmaatregelen worden uitgerekend. Als die penetratie bekend is, kan het 
directe energiegebruik van de huishoudens worden bepaald door de modules met de 
energiefuncties. Parallel hieraan kan ELSA de hoeveelheid energie ten behoeve van 
het vervoer berekenen. 

Het grootste deel van het huishoudelijke energiegebruik wordt veroorzaakt door de 
ruimteverwarming en het maken van warm tapwater. Vandaar dat beide modellen er 
ook aparte onderdelen voor hebben die dat gebruik bepalen. Het energiegebruik ten 
behoeve van ruimteverwarming is sterk afhankelijk van de mate waarin een huis is 
geYsoleerd. En aangezien dit het uitgebreidste in SA VE is onderbouwd wordt dan ook 
dat onderdeel uit SA VE gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de woningvoorraad echter 
we! gelijk is aan het aantal huishoudens, wordt de voorraad uit ELSA gebruikt. 
Vanwege de uitgebreide onderbouwing wordt ook het energiegebruik voor de ver
warming van tapwater in SAVE uitgerekend. 
De vier woningcategorien uit ELSA moeten worden omgezet naar de drie uit SAVE, dit 
gebeurt door de categorie housing unit op te tellen bij de categorie semi-detached en 
de som van deze twee als de categorie 'overig' van SAVE te beschouwen. 
Om de woningvoorraad in de jaren 1995 en 2005 te kunnen bepalen zijn de gemiddel
den genomen van de andere zichtjaren. Alleen voor de woningen uit de woningvoor
raad van 1995 die tussen 1990 en 1995 zijn gebouwd en de woningen uit de voorraad 
van 2005 die tussen 2000 en 2005 zijn gebouwd, moet een andere oplossing worden 
gevonden. In het zichtjaar 2000 is bekend hoeveel woningen er tussen 1990 en 1995 
zijn gebouwd, door er van uit te gaan dat een woning niet binnen vijf jaar na de bouw 
wordt gesloopt, kan worden aangenomen dat dat aantal gelijk is aan de woningvoor
raad in 1995. Het aantal woningen dat tussen 2000 en 2005 wordt gebouwd en in het 
zichtjaar 2005 nog bestaat wordt uitgerekend door het aantal woningen dat tussen 
2000 en 2010 wordt gebouwd door twee te delen. 
In SAVE wordt rekening gehouden met de sloop van woningen. Voor elk zichtjaar is er 
een index die bepaald hoeveel procent van de woningvoorraad wordt gesloopt. In 
ELSA wordt de vraag van het aantal woningen bepaald aan de hand van het aantal 
huishoudens en het aanbod door de voorraad, de nieuwbouw, de sloop en de renova
tie. Het percentage dat de sloop van het aantal woningen in SA VE aangeeft kan daar
door op nu! worden gezet. Dit voorkomt dat het percentage voor de sloop twee keer 
wordt af getrokken. 

Buiten het energiegebruik voor ruimteverwarming en warm tapwater hebben de huis
houdens ook energie nodig om de diverse huishoudelijke apparaten te laten functione-
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ren, de lampen te laten branden, eten te koelen en te bereiden. Ook hier is er voor ge
kozen - vanwege de uitgebreide onderbouwing van de penetratie van nieuwe c.q. zui
nigere apparatuur - om de berekening hiervan door SA VE uit te laten voeren. 

In principe is het mogelijk om per huishoudcategorie te bepalen aan de hand van de 
hoeveelheid gebruikte energie of het de moeite loont om extra isolatie maatregelen te 
treffen. Of - aan de hand van het energiegebruik van de lampen - te kijken of het voor 
dat huishoudtype de moeite loont om een zuinigere lampen aan te schaffen. Alie in
formatie die voor dit soort beslissingen nodig is, is in de modellen te vinden. Zo zou 
per huishoudtype een optimale mix van goederen samen kunnen warden gesteld, 
waardoor ze minder energie zouden gaan gebruiken. Maar omdat huishoudens over 
het algemeen hun aankoop en vervangings beslissingen niet op basis van deze infor
matie nemen, is het toch niet gemodelleerd. 

5.3 Controles 

Het doel van de controles is niet het vergroten van de synergie van ELSA en SAVE, 
maar het opsporen van verschillen tussen beide modellen. Vandaar dat er bij de con
troles alleen vergelijkbare gegevens naast elkaar gezet warden, zonder de informatie 
uit het ene door te spelen naar het andere model. 
Naast de vergelijkingen van het energiegebruik van verschillende onderdelen (zeals 
ruimteverwarming in een bepaald type huis) kunnen ook de kosten van het energie
gebruik warden vergeleken. In SA VE zijn de energiekosten opgenomen, inclusief een 
eventuele milieuheffing. Naast de uitgaven die de huishoudens kwijt zouden zijn aan 
energie, kunnen deze kosten ook warden vergeleken met het budget dat volgens 
ELSA beschikbaar is38 voor directe energie. 

Van de volgende artikelen wordt het energiegebruik vergeleken: 
• stofzuiger; 
• televisie; 
• video; 
• pc; 
• koelkast; 
• vrieskast; 
• wasmachine; 
• wasdroger; 
• vaatwasser. 
Dit zijn de artikelen die zowel in ELSA als in SAVE voorkomen, zodat ze vergeleken 
kunnen warden. 

Daarnaast warden ook voor de verschillende energiefuncties - zeals ze in SA VE zijn 
gedefinieerd - vergeleken. Hierdoor kan warden vergeleken of beide modellen kwanti
tatief dezelfde resultaten opleveren voor deze functies. 

38 Deze gegevens komen uit het Tijd Budget Onderzoek (TBO) 1985. 
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5.4 Het uiteindelijke directe energiegebruik. 
Nadat SA VE klaar is met de berekening van het directe energiegebruik, kan dit weer 
worden teruggekoppeld naar ELSA. Hierbij meet rekening worden gehouden met zo
wel de eenheid van de energie als het type. In SAVE worden als finale energiedragers 
gas, elektriciteit, stadsverwarming en (nog slechts een beetje) olie gebruikt en als 
eenheid wordt Joule gebruikt. In ELSA wordt er slechts onderscheid gemaakt naar 
aardgas, warmte en elektriciteit. Het elektriciteitsgebruik wordt (na aggregatie) naar 
de ELSA-module voor elektrische apparaten overgeheveld. Aardgas en warmte wor
den (na aggregatie) uitgedrukt in m3 aardgasequivalenten. 
Bij de overdracht van SA VE naar ELSA meet dus niet alleen het type energiedrager 
worden aangepast, maar ook de eenheid waarin de energie wordt aangegeven. 
ELSA EASY SA VE 
gas [m3

] gas [m3
] 

elektriciteit [TWh] elektriciteit [TWh] 

Samengevat warden de sociaal-economische gegevens van ELSA naar SAVE gekopi
eerd en het energiegebruik van SA VE naar ELSA. Daarnaast worden de uitkomsten 
van de verschillende energiefuncties vergeleken en wordt er onderzocht of de kosten 
die moeten worden gemaakt om de energie te kopen, in het budget passen. 
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6. DE GEVOLGEN VAN DE KOPPELING 

Nadat de koppeling is gerealiseerd, kan aan de hand van de scenarioberekeningen 
worden gekeken naar de uitwerking ervan op de oorspronkelijke ELSA en SAVE resul
taten. Daama worden eventuele veranderingen bekeken op hun verklaarbaarheid. In 
dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op het scenario dat als uitgangspunt voor de 
berekeningen wordt gebruikt. Daama worden het verschil van de energiebehoefte tus
sen ELSA en SAVE voor het basisjaar en de veranderingen die de koppeling teweeg 
brengen verklaart. En de laatste paragraaf gaat in op de tussencontroles. 

6.1 Het GC scenario. 

Het Centraal Planburo is in samenwerking met onder andere ECN bezig met het ma
ken van de Iange termijnverkenning 1995 - 2020. Deze verkenning (verder aangeduid 
als LT-97) concentreert zich op vier kemthema's: milieu, mobiliteit, ruimte en energie. 
Het doe! van L T-97 is in eerste plaats het analyseren van knelpunten die bij voort
gaande economische groei op deze terreinen zullen optreden, gegeven de demografi
sche ontwikkelingen en de effecten van het vastgestelde beleid. Om die knelpunten in 
kaart te brengen, zijn er drie verschillende scenario's ontworpen, die ieder een bepaald 
ontwikkelingstraject voorstellen. Deze scenario's heten: Divided Europe, European 
Coordination en Global Competition (zie voor verdere informatie CPB (1996)). Het 
Iaatste scenario (GC) wordt in dit onderzoek gebruikt. 
In het GC-scenario ligt de nadruk op een zeer dynamische technologische ontwikke
ling, sterke intemationalisering en een grote rol voor het marktmechanisme. Het is het 
scenario met de hoogste economische groei in Europa en Nederland. Op EU-niveau 
geldt het model van Europa a Ia carte. Oat wil zeggen dat er geen overeenstemming is 
over het einddoel van de Europese integratie. Liberalisering, deregulering en fel
le(inter)nationale concurrentie leiden tot een sterke dynamiek. GC is een scenario 
voor de sterken, met krachtige individualiseringstendensen. De verzorgingsstaat wordt 
soberder ingericht, maar de klassieke overheidstaken op het terrein van onderwijs, in
frastructuur en openbaar bestuur krijgen een zwaarder accent. Tevens ziet de overheid 
het bewaken van een goede marktwerking als een belangrijke taak. 
Global Competition kent voor Nederland een economische groei van 3,25% (BBP), de 
hoogste arbeids- en productiviteitsontwikkeling en ook de grootste stijging van de 
beroepsbevolking. In de kennisintensieve economie groeit de tertiaire dienstensector 
sterker dan de industrie. 
De bevolkingsgroei vlakt echter af en er is sprake van een verdergaande vergrijzing. 
Hierdoor neemt ook de groei van de Nederlandse beroepsgeschikte bevolking af. 

6.2 De verschillen tussen ELSA en SA VE. 

Uit figuur 7 blijkt dat er een verschil is in de uitkomsten van ELSA en SA VE, terwijl ze 
hetzelfde scenario gebruiken. De vragen die daardoor opkomen zijn: hoe groot zijn de 
verschillen eigenlijk, en hoe komt het? 
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Figuur 7 Het totale energiegebruik van ELSA, SA VE en EASY. 
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Het totale (finale) energiegebruik is hieronder in Peta39 Joule weergegeven, samen 
met het absolute40 en het relatieve41 verschil. Er worden bij de presentatie van de data 
alleen resultaten weergegeven voor de zichtjaren 1990, 2000 en 2010. Dit, omdat in 
ELSA geen andere gegevens voorhanden zijn. Voor de zichtjaren 1995 en 2005 kan 
we! het rekenkundig gemiddelde van 1990 en 2000 resp. 2000 en 2010 worden be
paald (zoals eerder vermeld), maar die geven geen extra informatie, omdat ze niet 
echt onderbouwt zijn. 

Tabel 2 De verschillen in de uitkomsten van ELSA en SAVE {PJ]. 

1990 2000 2010 
ELSA 424 489 521 
SAVE 455 476 496 
absoluut -31 23 25 
relatief 93% 103% 105% 

6.2.1 Verschillen in het basisjaar. 

Het grootste verschil tussen beide modellen is 31 PJ, ofwel 7%. Dit is genoeg energie 
om een 3 meter diep zwembad met een oppervlak van 4 bij 6 vierkante kilometer van 
een temperatuur van 0° Celsius aan de kook te brengen. Dat is dus veel energie. Maar 
zoals in hoofdstuk twee al is aangegeven zijn de uitkomsten van modellen niet de 
exacte waarheid, maar eerder een indicatie van een trend. Als je gewapend met deze 
wetenschap naar de verschillen in de uitkomsten kijkt en ziet dat ze maar 3 - 7% ver
schillen is dat dus erg weinig, aangezien de modellen worden gebruikt voor het her
kennen van trends. Alleen voor het basisjaar (1990) is het misschien merkwaardig dat 
beide modellen niet tot dezelfde uitkomst komen. 
De laatste vraag die rest luidt: waar komt het verschil vandaan? Om die vraag te kun
nen beantwoorden moet er worden gekeken naar de opbouw van uitkomst. Beide uit
komsten zijn de som van de deeluitkomsten van de energiefuncties. Die deeluitkom-

39 Peta= 1015 

40 ELSA - SA VE 
41 ELSA I SAVE* 100% 
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sten zijn opgebouwd uit het product van het energiegebruik per apparaat en het aantal 
keren dat dat apparaat wordt gebruikt. Zo is het energiegebruik voor de ruimtever
warming van een vrijstaande woning 77 GJ, en van dat type woning staan er 901 dui
zend in Nederland42

• Dat geeft dus een energiegebruik voor ruimteverwarming van 
77.109 * 901.103 = 70 PJ. Een energiefunctie geeft de totale hoeveelheid energie, die 
in Nederland in een bepaald jaar voor een behoefte (ruimteverwarming, koken) nodig 
is. Voor de verschillende energiefuncties geeft dat het volgende resultaat: 

Tabel 3 Het energiegebruik in ELSA en SA VE van de energiefuncties [PJ]. 

ELSA SAVE 
ruimteverwarming 292 314 
warm tapwater 71 74 
wassen/ drogen 7 9 
koelen 14 12 
koken 14 15 
verlichting 10 11 
overig 15 20 
to ta al 424 455 

Het grootste verschil ontstaat bij de functie ruimteverwarming, om dit verder te onder
zoeken wordt het uitgesplitst naar de energie voor ruimteverwarming per woningtype, 
het aantal woningen van dat type en het totale gebruik: 

Tabel 4 De energiebehoe{te voor ruimteverwarming in de verschillende woningtypes. 

ELSA SAVE 
aantal [103

) gebruik [GJ] totaal [PJ) aantal [103
) gebruik [GJ] totaal [PJ] 

vrijstaand 903 83 75 901 77 70 
flat 1778 29 52 1761 40 70 
rest 3389 49 166 3070 57 174 

Hieruit valt af te lezen dat hoewel het aantal woningen in ELSA iets groter is, door het 
hogere energiegebruik per woning uit SA VE, er daar in het totaal toch meer energie 
nodig is voor ruimteverwarming. Dit verschil komt voor een deel doordat de correctie 
van de temperatuur ten opzichte van een 'normjaar' anders is verwerkt en voor een 
deel omdat de verdeling van de huishoudens over de woningtypen verschilt. 

Bovenstaande gegevens waren voor het jaar 1990, voor de jaren 2000 en 2020 is het 
energiegebruik uit ELSA groter dan dat van SAVE, in plaats van kleiner. Ook dit ver
schil komt (voornamelijk) door het energiegebruik ten behoeve van ruimteverwar
ming, dat in SAVE per woning sneller afneemt dan in ELSA. 

Bij een nadere bestudering van het aantal huishoudens blijkt, dat ELSA negenduizend 
alleenstaanden meer heeft dan SA VE in het basisjaar. Verder is er een verschuiving 
tussen de 2-persoons huishoudens zonder kinderen, de families en de 1-
oudergezinnen. In SAVE zijn er honderddertienduizend minder 2-persoons huishou
dens zonder kinderen, maar wel negenennegentigduizend families en veertienduizend 
een-ouder gezinnen meer. 

42 1990, SA VE 
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Vooral de negenduizend alleenstaanden zorgen voor een extra energiegebruik in 
ELSA. De families gebruiken we! meer energie dan de tweepersoonshuishoudens (ze 
zijn groter), maar de een-ouder gezinnen gebruiken weer minder dan de tweepersoons 
huishoudens. Waardoor het verschil ten gevolge van de verschuiving niet zo groot is. 

6.2.2 Verschillen in de trend. 

Het verschil tussen ELSA en SAVE is niet constant, maar verschilt per zichtjaar. Het is 
duidelijk dat ELSA een stijgende trend heeft en SAVE een veel constantere. De oor
zaak hiervoor is te vinden in de penetratie van energiebesparende opties in SA VE. 
Doordat het energiegebruik per huishouden steeds verder afneemt (met name door de 
afnemende behoefte aan ruimteverwarming}, kan de groei van het aantal huishoudens 
worden gecompenseerd. In ELSA blijft het energiegebruik per huishouden ongeveer 
constant, waardoor - door het toenemende aantal huishoudens - het totale energiege
bruik toe blijft nemen. 

6.3 Verschillen tussen EASY, ELSA en SAVE 

Zeals uit figuur 7 blijkt, is het gesimuleerde energiegebruik van de huishoudens hoger 
na de koppeling van de twee modellen. In de onderstaande tabel staat aangegeven 
hoeveel procent hoger de uitkomsten zijn als de modellen samenwerken, ten opzichte 
van de beide modellen solitair. 

Tabel 5 Stljgingen van EASY ten opzichte van ELSA en SA VE in%. 

EASY t.o.v. ELSA 
EASY t.o.v. SAVE 

1990 2000 2010 
11,5 12,4 12,7 
4,1 11,5 18,3 

In deze paragraaf wordt het antwoord gezocht op de vraag: waar komt het verschil 
(gemiddeld 12% meer) vandaan? Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden, 
door de invloed van de koppeling op elk dee! van beide modellen te onderzoeken. 
Maar omdat beide modellen erg groot zijn, loopt men dan het risico dat door de bomen 
het bos niet meer gezien wordt. 
Een andere methode is om te kijken of de modellen samen te vatten zijn tot een wel 
overzichtelijk geheel. Het doel van de samenvatting is om een handzame functie te 
vinden die een model beschrijft en waarmee de invloed van de koppeling kan worden 
onderzocht, een model van het model dus. Het is niet erg dater veel details verdwij
nen, als er maar genoeg informatie overblijft om de essentiele data er uit te halen. Er 
moeten dus twee functies worden samengesteld die ieder het energiegebruik van een 
model nabootsen, om daama deze twee functies op dezelfde wijze te koppelen als 
EASY met ELSA en SAVE doet. Door de uitkomsten van de model- en de functieresul
taten te vergelijken kan de geldigheid van de functies worden bepaald en inzicht wor
den verkregen op de effecten van de koppeling. Een nadeel van deze manier van wer
ken is, dat de resultaten ( doordat ze zeer globaal zijn en specifiek voor dit scenario) 
niet generaliseerbaar zijn. Met deze kennis in het achterhoofd wordt deze methode hier 
verder uitgewerkt. 
Uit tabel 3 blijkt, dat het energiegebruik voor ruimteverwarming en warm tapwater on
geveer 85% van het totaal is. Dat percentage blijft voor de andere zichtjaren hetzelfde. 
Door per zichtjaar uit te rekenen hoeveel energie er nodig is voor ruimte- en tapwater-
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verwarming en dat te vermenigvuldigen met 100/85, ontstaat een benadering van het 
totale energiegebruik. 
Voor ruimteverwarming is het type woning de belangrijkste variabele en voor warm 
tapwater het aantal personen in een huishouden43

• Voor de verschillende types wonin
gen wordt het onderscheid uit SA VE gebruikt, omdat dit bij de echte modellen ook ge
beurt. Voor de categorieen personen per huishouden wordt een indeling in 1-, 2- en 
meerpersoonshuishoudens gebruikt, omdat hiervoor de data beschikbaar is. Aan de 
hand van deze indeling, kan de volgende functie worden opgesteld: 

100 
Energiegebruik = (A*vrijst + B*flat + C*rest + D*lpers. + E*2pers. + F*m.pers.)--

85 
Uitleg parameters: 
A = gemiddeld energiegebruik voor ruimteverwarming van een vrijstaande woning; 
B = gemiddeld energiegebruik voor ruimteverwarming van een flat; 
C = gemiddeld energiegebruik voor ruimteverwarming van een 'rest' woning; 
D = gemiddeld energiegebruik voor warm tapwater van een 1-persoons huishouden; 
E = gemiddeld energiegebruik voor warm tapwater van een 2-persoons huishouden; 
F = gemiddeld energiegebruik voor warm tapwater van een meer- persoons huishou 

den; 
vrijst = het aantal vrijstaande woningen; 
flat = het aantal flats; 
rest = het aantal 'rest' woningen. 

De factor 100/85 aan het einde van de functie is de correctie voor het weglaten van de 
andere energiefuncties. 

Voor beide modellen moeten nu de factoren A-F worden bepaald. Om de functie niet 
nodeloos ingewikkeld te maken, worden deze factoren slechts voor het basisjaar uitge
rekend, om verder voor elk zichtjaar te worden gebruikt. Of de fout die hierdoor wordt 
gemaakt erg groot is, moet blijken uit de vergelijking van het verschil tussen de resul
taten van de modellen en de functies. 
De factoren A-C kunnen worden bepaald door de totale hoeveelheid energie voor 
ruimteverwarming van een bepaald type woning, te delen door het aantal woningen. 
Bij SAVE kan dit direct, bij ELSA moet er eerst nog een conversie worden uitgevoerd 

om de energie te vertalen van m3 gas naar PJ. Bovendien moet de woningvoorraad 
worden omgezet van vier woningtypes naar drie, zoals ook al is beschreven bij de 
koppeling van de woningvoorraad. 
Er is wel een verschil tussen beide modellen voor de bepaling van de factoren D-F. 
Voor de functie die ELSA beschrijft, wordt per huishoudensgrootte de totale hoeveel
heid energie voor tapwaterverwarming uitgerekend en gedeeld door het aantal huis
houdens van dat type. In formulevorm is dit het volgende: 

L energie _ voor _ tapwater 

E , t t { ) alle_n-pers.h.h.types nerg1e voor apwa er n-pers. = --------~=--------
4... aantallen 

alle_n-pers.h.h.types 

43 P.G.M. Boonekamp (1994) 
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In SAVE is deze informatie niet direct voorhanden. Wat wel voor handen is, is de hoe

veelheid (m3) afgenomen warm water per huishoudgrootte en het totale energiege
bruik voor warm tapwater. De formule wordt dan als volgt: 

totale energie * aandeel in m3 tapwater 
Energie voor tapwater (n-pers.)= ~ - -; -

£..i aantal totaal _ m _ tapwater 
alle_n-pers.h.h.types 

In de onderstaande tabel staan de factoren uitgerekend voor 1990 en de aantallen 
woningen c.q. huishoudens: 

Tabet 6 De energiegebruiksfactoren. 

factoren in GJ aantallen in 1 o3 
ELSA SAVE ELSA SAVE 

A 83 77 903 901 
B 29 40 1778 1761 
c 49 57 3389 3070 
D 8,4 7,9 1827 1818 
E 9,5 13,7 1817 1703 
F 14,9 14,4 2426 2540 

De factoren van de overige zichtjaren staan in bijlage C, de berekening van de ener
giegebruik bepalende factoren. Met behulp van de f actoren kunnen de functies word en 
samengesteld. Hieronder staan de resultaten van de functies voor de verschillende 
zichtjaren, met daarnaast de gegevens zoals ze uit ELSA en SA VE komen: 

Tabet 7 Uitkomsten van de model{uncties en de modellen [PJ]. 

functie ELSA 
model ELSA 
functie SAVE 
model SAVE 

1990 2000 
424 493 
424 489 
455 
455 

473 
476 

2010 
523 
521 
492 
496 

De verschillen zijn erg klein, wat wil zeggen dat de functie een goede beschrijving van 
de modellen geven. 
De volgende stap is het koppelen van de functies op dezelfde wijze als ELSA en SA VE 
door EASY worden gekoppeld. Pragmatisch gezien houdt dit in dat de aantallen huis
houdens en woningen uit ELSA, in de functie van SAVE worden gestopt. Dit kan ook 
weer voor de drie zichtjaren. De resultaten hiervan staan in de volgende tabel, met 
daarbij de resultaten van EASY en het procentuele verschil. 

Tabet 8 Uitkomsten van de gekoppelde functie en EASY [PJ]. 

1990 2000 2010 
gekoppelde functie 470 535 583 
EASY 473 549 587 
verschil [ 1-functie/EASY] 0,63% 2,55% 0,68% 
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Ook hier blijkt weer uit dat er geen grate verschillen zijn tussen de resultaten van de 
gekoppelde functies en de modellen. Dit betekent dan ook dater geen (grate) syntac
tische fouten zijn gemaakt in zowel de functies als in EASY. 
Uit de goede representatie van de modellen door de functies, blijkt ook dat de be
langrijkste gevolgen van de koppeling worden beschreven door die functies. Ze zijn 
dus bruikbaar om de verschillen tussen de uitkomsten van EASY en beide andere mo
dellen te verklaren. 

De reden dat het simulatieresultaten van EASY hoger uitvallen dan die van ELSA en 
SAVE afzonderlijk, volgt uit de verschillen van de factoren en van de input (aantallen). 
De aantallen woningen en huishoudens zijn in ELSA groter dan in SAVE, maar het 
energiegebruik per woning of huishouden is in SA VE weer groter. Door nu de aantallen 
uit ELSA te vermenigvuldigen met het gebruik uit SA VE, ontstaat dus een soort 
'worst-case' situatie, waarin het totaal dus hoger uitkomt dan de afzonderlijke model
len. 
De stijging van EASY ten opzichte van ELSA kan worden verklaard doordat dezelfde 
input wordt vermenigvuldigd met de hog ere f actoren uit SA VE. De stijging van EASY 
ten opzichte van SA VE wordt verklaard door de stijging van de input. 
Uit het bovenstaande blijkt dat zowel ELSA als SAVE een te laag energiegebruik voor 
de huishoudens aangeven in dit scenario. Helaas is niet duidelijk te maken of dit alleen 
voor dit scenario geldt of dat het een algemene trend is. 

6.4 Controles 

Hierboven is het energiegebruik van de verschillende energiefuncties vergeleken. 
Naast die functies, kan ook het energiegebruik van een aantal apparaten worden ver
geleken en kunnen de kosten van het totale energiegebruik naast het budget uit ELSA 
worden gezet. 

6.4.1 Energie en penetratie van apparaten 

Voor een aantal apparaten is in beide modellen zowel de penetratie in de huishoudens 
(hoeveel huishoudens hebben zo'n apparaat) en de hoeveelheid energie die voor die 
apparaten nodig is bekend. Omdat deze gegevens via verschillende wegen worden 
berekend, is het interessant om ze voor deze apparaten te vergelijken. In tabel 9 zijn 
de penetratie, het energiegebruik (totaal van alle huishoudens) en de verhouding van 
het energiegebruik - gecorrigeerd voor de verschillende penetraties44 

- weergegeven. 
De hier weergegeven getallen zijn uit het jaar 1990, voor de andere zichtjaren verwijs 
ik naar bijlage C, de controles van de huishoudelijke apparaten. 
De verschillen bij de stofzuiger, de video en de pc zijn groot. Er is echter geen duidelijk 
aanwijsbare oorzaak voor te vinden. Omdat het verschil erg klein is ten opzichte van 
het totale huishoudelijke energiegebruik ( 1000 GWh is 7 ,8%0 van het total energiege
bruik45), loont het niet de moeite om een diepgravend onderzoek te doen naar de her
komst van de verschillen. Het verschil bij de pc wordt veroorzaakt doordat in SAVE 
een goter energiegebruik voor pc's wordt aangenomen dan dat uit het Basisonderzoek 
Elektriciteitgebruik Kleinverbruikers (BEK). 

44 (energie ELSA/ penetratie ELSA)/(energie SAVE/ penetratie SAVE)*100% 
45 SA VE, 1990 
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Tabel 9 Vergelijking van penetraties en energiegebruik apparatuur. 

penetratie [%] energiegebruik [GWh] verhouding 
ELSA SAVE ELSA SAVE % 

stofzuiger 100 100 230 381 60 
televisie 107 110 708 787 93 
video 44 57 197 441 57 
pc 34 27 111 310 29 
koelkast 100 105 2290 2232 108 
vrieskast 55 43 1724 993 137 
wasmachine 95 94 1107 1309 84 
wasdroger 28 25 904 902 100 
vaatwasser 11 10 248 208 103 

6.4.2 Energiekosten 

Buiten de vraag hoeveel energie de huishoudens gebruiken, is ook de vraag interes
sant, of de kosten die ze daarvoor moeten maken binnen hun budget vallen. Om te 
onderzoeken of dit overeenkomt moeten de kosten die aan dat gebruik verbonden zijn 
worden uitgerekend. Hiervoor worden de kosten voor energie uit SAVE gebruikt. In 
ELSA zijn zestien uitgave categorieen bekend waarvan het budget voor directe energie 
er een is. Er is dus een verschil in de manier waarop de kosten en het budget tot stand 
komen. De kosten van de energie worden berekend aan de hand van de gebruikte 
hoeveelheid energie en het budget wordt bepaald aan de hand van het Tijd Budget 
Onderzoek. 
In figuur 8 staan de energiekosten zoals die horen bij het energiegebruik van ELSA, 
SA VE en EASY, tevens staat het budget van de huishoudens aangegeven, de waarden 
staan in bijlage C, energiekosten en budget. 

Figuur 8 De energiekosten en het budget. 
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Opvallend aan deze figuur is dat alle modellen voorspellen dat de kosten voor energie 
op een gegeven moment boven het budget uitkomen, wat inhoud dat de huishoudens 
dus relatief meer aan direkte energie uit moeten gaan geven. In het GC scenario 
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moeten de huishoudens hun uitgavepatroon dus aanpassen aan de verhoogde kosten 
van de energie. 
In het QC-scenario kent het Bruto Binnenlandse Produkt een stijging van 3,25% per 
jaar, dit betekent bijna een verdubbeling tussen 1990 en 2010. De ruimte in het bud
get voor directe energie neemt echter maar met 30% toe. Dit komt omdat de inko
mens van de huishoudens in diezelfde periode (gemiddeld per huishouden) maar met 
40% stijgen en dat volgens ELSA het aandeel van het energiebudget niet een vast per
centage van de inkomsten is. 
Uit het bovenstaande blijkt dat het energiegebruik in het QC-scenario door ELSA en 
SA VE te laag we rd ingeschat en dat de kosten die de huishoudens moeten maken om 
die energie aan te schaffen hoger zijn dan het budget dat er - volgens het scenario -
voor ter beschikking staat. De penetratie van verschillende huishoudelijke artikelen en 
hun energiegebruik verschillen sterk voor de stofzuiger, de video en de pc. Bij de pc 
komt dat doordat in SA VE een hoger energiegebruik per pc wordt gehanteerd dan in 
het Basisonderzoek Elektriciteitgebruik Kleinverbruikers. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In de voorgaande hoofdstukken zijn ELSA en SA VE tegen het licht gehouden, met als 
doel het vergroten van de betrouwbaarheid van de simulaties van het energiegebruik 
van de Nederlandse huishoudens. Er is daarvoor op twee manieren naar de modellen 
gekeken, de eerste was om te zien of de modellen door een koppeling samen konden 
werken en de tweede manier was om te zien of er grote verschillen waren in de deelre
sultaten, om eventuele fouten te ontdekken. Bij de beschrijving van de conclusies is 
ook het bovenstaande onderscheid gemaakt. 

7 .1 Conclusies ten aanzien van de koppeling. 
Deze conclusies zijn onder te verdelen in een methodologisch gedeelte en een kwanti
tatief. Het methodologische gedeelte bevat de conclusies met betrekking tot de gehan
teerde methode van onderzoek en de kwantitatieve hebben betrekking op de verkre
gen data. 
Om te onderzoeken hoe de koppeling het beste tot stand kon worden gebracht is eerst 
een studie gemaakt van beide modellen, waama op basis van de verschillen en de 
overeenkomsten een lijst is samengesteld met wenselijke koppelingen. Deze koppe
lingen zijn aangebracht en getest. Deze methode heeft geresulteerd in en werkend stuk 
software. Deze software (de spreadsheet in Excel} maakt het mogelijk om informatie 
uit te wisselen tussen ELSA en SAVE en om verschillen tussen beide modellen te on
derzoeken. 
De koppeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn de gegevens die van ELSA 
naar SAVE worden gekopieerd (sociaal economische gegevens en de woningvoor
raad) en het tweede deel zijn de gegevens die van SA VE naar ELSA worden gekopi
eerd (de totale hoeveelheden finale energie). De sociaal economische gegevens zijn: 
de totale consumptie, het inkomen per huishouden, het aantal huishoudens per type, 
het aantal inwoners en het totaal aantal banen. Bij de woningvoorraad gaat het om de 
bestaande woningen in 1990 en de cumulatie nieuwbouw. De totale hoeveelheid finale 
energie is opgebouwd uit m3 aardgas en TWh elektriciteit. 
Ervan uitgaand dat de betrouwbaarheid van de uitkomsten van een model afhankelijk 
is van de mate waarin de resultaten zijn onderbouwd, kan worden geconcludeerd dat 
de betrouwbaarheid door de koppeling is toegenomen. Een afname van de mate 
waarin de uitkomsten zijn onderbouwd wordt veroorzaakt door de conversie van het 
aantal woningtypen van vier naar drie. Deze afname van de onderbouwing is echter zo 
klein dat het geen significante invloed heeft. De betrouwbaarheid van de modellen is 
door de koppeling dus toegenomen. Hierdoor is synergie ontstaan. 
Door de koppeling neemt het gesimuleerde energiegebruik met gemiddeld 12% toe. 
Dit betekent dat voor het Global Competition scenario ELSA en SA VE beiden een te 
laag energiegebruik als eindresultaat opleveren. De stijging is het gevolg van de uit
werking van de hypothese dat de sociaal-economische gegevens het beste in ELSA en 
de energiegebruiksgegevens het beste in SA VE kunnen word en uitgerekend. Hierdoor 
wordt de grotere woningen- en huishoudensvoorraad uit ELSA gecombineerd met het 
hogere energiegebruik uit SAVE, wat leidt tot een hoger eindresultaat. 
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7 .2 Conclusies ten aanzien van de vergelijking van beide 
modellen. 
Gedurende het proces van het zoeken naar de mogelijkheden om een verantwoorde 
koppeling aan te brengen tussen ELSA en SA VE, is steeds met een kritisch oog naar 
de werking en resultaten van beide modellen gekeken. Naast een aantal kleine syn
tactische fouten ( cellen met een verkeerde verwijzing) in ELSA, zijn er geen tekort
komingen gevonden. Beide modellen verschillen weliswaar van opzet, maar de ver
schillen zijn vanuit hun achtergrond logisch en consistent. 
De gevonden fouten zijn inmiddels gerapporteerd en verbeterd. 
Een opvallend verschil tussen beide modellen is het energiegebruik dat ze voor het 
basisjaar aangeven. Het verschil is weliswaar relatief klein (7%), maar geeft dus toch 
aan dat het scenario niet alien de toekomstige zichtjaren beinvloed, maar ook het ba
sisjaar. 
Beide modellen komen tot verschillende aantallen huishoudens en woningen. Dit leidt 
tot een verschil in de verwachtte hoeveelheid gebruikte energie. Andere verschillen 
zijn gevonden in de penetratie en het energiegebruik van diverse apparaten. Het ver
schil in gebruik is relatief ten opzichte van het totaal zo klein, dat het (vanuit het per
spectief van de optimalisatie van de uitkomst) niet de moeite loont om dit verder uit te 
zoeken. 
Met betrekking tot de ontwikkeling van de kosten van het energiegebruik kan worden 
gesteld dat deze kosten bij alle modellen op een gegeven moment het budget overstij
gen. Dit houdt in dat het in ELSA bepaalde budget voor directe energie in het GC
scenario niet genoeg is om de kosten te dekken. De huishoudens moeten dus een 
groter deel van hun inkomen aan directe energie gaan uitgeven. 

7 .3 Aanbevelingen 
Vanwege de complexiteit van beide modellen is het moeilijk om een goed beeld te 
krijgen van de werking ervan. Er is wel documentatie beschikbaar, maar die heeft een 
redelijk hoog abstractieniveau. Die is daardoor we! geschikt om aan mensen uit te 
leggen waar allemaal rekening mee wordt gehouden, maar niet om aan te geven hoe 
deze informatie is verwerkt. In de modellen zelf staat deze informatie natuurlijk wel, 
maar doordat de modellen in Excel zijn gemodelleerd is vaak door de bomen het bos 
niet meer te zien. Ook ontbreken duidelijke definities van de gehanteerde begrippen. 
Wat valt er precies ender een housing unit of een vrijstaand huis? De combinatie van 
deze twee factoren maakt het dat het lastig is om je in te werken in de materie. Een 
aanbeveling is dan ook om de definities en de uitwerking van beide modellen beter op 
papier te zetten. 
Geconstateerde verschillen waar nog geen verklaring voor is gevonden zijn de volgen
de: het aantal huishoudens in het basisjaar, de verdeling van de huishoudens over de 
huishoudtypen en de penetratie en energiegebruik van de stofzuiger en de video. Naar 
deze verschillen kan nog verder onderzoek worden gedaan. 
Het is tevens een aanbeveling om EASY nog met andere scenario's te draaien. Hier
door kan onderzocht worden of de verschillen tussen ELSA en SAVE structureel zijn, 
of dat ze door het QC-scenario komen. 
Uit de bestudering van de input van beide modellen blijkt, dat deze niet atijd hetzelfde 
is, terwijl de gegevens toch uit een scenario komen. Het verdient dus de aanbeveling 
om die gegevens nog eens goed te vergelijken op onderlinge consistentie. 
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De Bijlagen: 

A Schema van de informatiestromen; 
B Uitleg over de werkbladen van EASY; 
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D De koppelingsmacro uit EASY; 



Bijlage A Schema informatiestromen 2 

Schema informatiestromen: 

ELSA EASY SAVE 

bereken bereken .. haal soc.-ec. gegevens op sociaal. economisch 

' herformateer voor SA VE 

sociaal. economisch--"T"""--11~ 

' copieer soc.-ec. naar SA VE I .. herbereken soc.ec. gegevens 
I aan de hand van nieuwe input 
I 

' I .. copieer energiegegevens ... I reken energiefuncties uit I reken energiefuncties uit ---

' 
I 
I 

vergelijk energiegegevens I 
I 

' 
I 
I 
I 

copieer nieuw energiegebruik I nieuw totaal ........... -...--

' 
I 
I 
I 

vergelijk kosten voor energie I 
I 
I 



Bijlage B Samenvatting werkbladen EASY 3 

De opbouw van EASY. 

Net als ELSA en SA VE is EASY als een spreadsheet gemodelleerd in Excel. EASY bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel bevat de gegevens zoals ze uit ELSA en SA VE worden opgehaald en bewerkt en 
het tweede deel bevat de macro's. Zowel de gegevens als de macro's zijn verdeeld over verschillende 
werkbladen. 

Hieronder staat een samenvatting van de inhoud van de werkbladen: 
Sociaal-economisch 
SE-Uitgangsgegevens 
Control es 

contr. -uitgangsgegevens 
resultaten 
RE-uitgangsgegevens 
Energie-plaatjes 
koppelingsmacro 

Soc.-ec. macro 

Energie macro 
files macro 
plaatjes maken 

leegstand correctie 
effectstap veranderen 

- de sociaal economische gegevens en de huizenvoorraad; 
- kopie met beginwaarden van het vorige werkblad; 
- alle gegevens m.b.t. de controles van energiegebruik van apparaten, 
de verschillende energiefuncties en kosten van de energie. In deze 
module worden ook de functies bepaald die de modellen nabootsen; 

- kopie met beginwaarden van het vorige werkblad; 
- het totale finale energiegebruik en de verdeling over de huishoudens; 
- kopie met beginwaarden van het vorige werkblad; 
- grafieken met het energiegebruik; 
- de 'hoofd' macro, deze macro roept de andere aan om de koppeling 
uit te voeren; 

- deze macro kopieert de soc.-ec. en huizen gegevens van EASY naar 
SAVE; 

- deze macro kopieert de enegiegegevens van EASY naar ELSA; 
- in dit werkblad staan de macro's die de files openen; 
- deze macro kopieert alle data die nodig is om plaatjes te maken naar 
het Energie-plaatjes werkblad; 

- deze macro zet de leegstand in SA VE op O; 
- deze macro verandert de effectstap van de files van ELSA. 

De cellen van EASY in Excel zijn voorzien van een kleurcodering, hierdoor is gemakkelijk zichtbaar of 
het gaat om gegevens die uit een van beide modellen gehaald worden, er naar toe moeten worden 
gekopieerd of worden samengesteld uit de opgehaalde informatie. Doordat bij het kopieen van data de 
kleur van de eel wordt meegekopieerd, is in ELSA en SAVE goed te zien welke cellen er ten gevolge 
van de koppeling zijn veranderd. 



Bijlage C Samenvatting cellen EASY 4 

In deze bijlagen staat een samenvatting van de cellen van EASY. Alleen de cellen met de gegevens die 
van ELSA naar SA VE of vise versa worden gekorieerd en de cellen die voor de vergelijking worden 
gebruikt worden weergegeven. 

De sociaal-economische gegevens: 

1990 1995 2000 2005 2010 
Totaal consumptie ELSA 257 308 359 410 461 
Totaal consumptie SAVE 303 338 384 445 521 
lnkomen per hh ELSA 42294 46810 51327 55706 60084 
lnkomen per hh SA VE 49992 51740 55693 61430 68758 
Aantal inwoners ELSA 14.86 15.38 15.91 16.25 16.59 
Aantal inwoners SA VE 14.95 15.48 15.87 16.19 16.52 

Aantal hh per type ELSA 
Singles <36 588.32 663.805 739.29 723.29 707.29 
Singles 36-60 475.02 522.96 570.90 594.05 617.20 
Singles >60 764.15 916.075 1068.00 1246.5 1425.00 
Couples <36 558.15 611.76 665.37 686.33 707.29 
Couples 36-60 494.02 561 627.98 653.445 678.91 
Couples >60 764.63 801.07 837.51 935.255 1033.00 
Families <36 1297.00 1258 1219.00 1184 1149.00 
Families 36-60 822.15 867.975 913.80 941.94 970.08 
l_Parent families <36 224.01 233.985 243.96 250.35 256.74 
l_Parent families 36-60 82.70 97.945 113.19 119.01 124.83 
aantal huishoudens 6070.15 6534.575 6999.00 7334.17 7669.34 

Aantal hh per type SAVE 
Singles <36 545.49 613.79 669.87 727.50 781.90 
Singles 36-60 484.88 554.29 612.19 672.82 730.35 
Singles >60 787.93 911.48 1029.89 1148.88 1262.71 
Couples <36 581.86 659.91 699.82 753.26 803.58 
Couples 36-60 484.88 549.92 583.19 627.72 669.65 
Couples >60 636.41 742.04 803.49 883.07 958.59 
Familes <36 1090.98 1043.75 1008.27 969.10 940.73 
Families 36-60 1127.35 1112.22 1131.68 1092.75 1045.27 
l_Parent families <36 96.98 100.42 102.95 105.03 107.15 
l_Parent families 36-60 224.26 241.59 255.17 268.19 280.48 
Totaal 6061.00 6529.42 6896.52 7248.32 7580.41 

Aantal banen 5210 5279 5349 5541 5733 
Aantal banen 6356 6730 7322 7695 8068 



Bijlage C 

De woningvoorraad: 

restant in 
1990 

ELSA <75 
vrijstaand 618.5649 
flat 1332.505 
rest 2295.23 
totaal 4246.3 

SAVE <75 
vrijstaand 730 
flat 1337 
rest 2019 
totaal 4086 

Samenvatting cellen EASY 

76-90 totaal -'90 cum.n.'95 cum.n.'00 cum.n.'05 cum.n.'10 
284.5021 903.067 47.84885 103.6 138.3641 173.1282 
445.3294 1777.835 149.9699 355.222 506.3159 657.4099 
1094.018 3389.248 345.274 784.5024 1058.896 1333.29 

1823.85 6070.15 543.0927 1243.324 1703.576 2163.828 

76-90 totaal -'90 cum.n.'95 cum.n.'00 cum.n.'05 cum.n.'10 
190 920 45 114 207 325 
460 1797 111 227 366 508 

1112 3131 290 567 799 1011 
1762 5848 446 908 1372 1844 
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Bijlage C Samenvatting cellen EASY 

De totale hoeveelheden direkte finale energie voor/na de koppeling: 

lnPJ 
SV-Warmte 
Olieprodukten 
Elektriciteit 
Aardgas 
Totaal 
Elektriciteit in TWh 
gas+olie+SV 
ELSA totaal 
electriciteit 
gas 
totaal 

PJ 
PJ 
PJ 

en na de koppeling: 
lnPJ 
SV-Warmte 
Olieprodukten 
Elektriciteit 
Aardgas 
Totaal 
Elektriciteit in TWh 
gas+olie+SV 
ELSA totaal 
eleltriciteit 
gas 
totaal 

PJ 
PJ 
PJ 

1990 1995 2000 2005 2010 
6.765768 8.149277 10.14505 12.24048 13.66167 
6.518365 5.074201 4.000561 3.312322 2.592336 
60.36248 70.01585 79.3452 87.47139 94.6952 
381.0021 389.0666 382.3019 384.0631 385.3464 
454.6487 472.3059 475.7927 487.0873 496.2956 
16.76736 19.44885 22.04033 24.29761 26.30422 
394.2862 402.29 396.4475 399.6159 401.6004 

57.69632 60.67019 63.64406 67.77352 71.90298 
366.6514 395.7894 424.9274 437.0789 449.2305 
424.3477 456.4596 488.5714 504.8524 521.1335 

1990 1995 2000 2005 2010 
6.887914 9.027277 12.59179 15.73881 17.7913 
6.369479 5.123985 4.171542 3.493105 2.732447 
60.65001 73.08991 87.23409 97.23148 106.1573 

399.42 429.4466 445.503 454.3919 460.5164 
473.3274 516.6877 549.5004 570.8553 587.1975 
16.84722 20.30275 24.23169 27.00875 29.48815 
412.6773 443.5978 462.2663 473.6238 481.0401 

60.65001 73.94205 87.23409 96.69571 106.1573 
412.6773 437.4718 462.2663 471.6532 481.0401 
473.3274 511.4139 549.5004 568.3489 587.1975 
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Bijlage C Samenvatting cellen EASY 7 

Controles van huishoudelijke apparaten: 

1990 
penetratie MWh 

ELSA SAVE ELSA SAVE 
stofzuiger 100% 100% 230307 381079 60% 
televisie 107% 110% 708373 786538 93% 
video 44% 57% 197179 441534 57% 
pc 34% 27% 111365 309686 29% 
koelkast 100% 105% 2289574 2231558 108% 
vrieskast 55% 43% 1724199 991086 137% 
wasmachine 95% 94% 1107485 1297874 85% 
wasdroger 28% 28% 904246 897900 100% 
vaatwasser 11% 10% 248158 205943 103% 

2000 
penetratie MWh 

stofzuiger ELSA SAVE ELSA SAVE 
televisie 100% 100% 245199 407915.4 60% 
video 108% 119% 776503 913574.2 93% 
pc 53% 90% 255822 751482 58% 
koelkast 55% 65% 200633 932100 26% 
vrieskast 101% 120% 2572534 2636179 116% 
wasmachine 58% 49% 1979576 1108086 153% 
wasdroger 94% 96% 941331 1152018 83% 
vaatwasser 38% 67% 1210002 2275980 94% 

20% 43% 429003 745053 120% 

2010 
penetratie MWh 

ELSA SAVE ELSA SAVE 
stofzuiger 100% 100% 234169 418150.1 56% 
televisie 115% 122% 805640 875131.1 97% 
video 62% 107% 305467 834730 63% 
pc 77% 75% 290620 402946 70% 
koelkast 101% 132% 2555081 3475590 96% 
vrieskast 60% 52% 2002631 1208581 143% 
wasmachine 47% 98% 412903 1088614 80% 
wasdroger 40% 83% 1166424 2946903 82% 
vaatwasser 26% 65% 450101 1023991 113% 



Bijlage C Samenvatting cellen EASY 8 

Energiekosten en budget: 

1990 1995 2000 2005 2010 
SAVE 9185 10167 12173 13240 14652 
ELSA 10017 11248 12479 13739 14999 
ELSA budget 10239 11366 12492 13234 13977 
EASY 9480 10992 14079 15540 17360 

Energiekosten 1990 1995 2000 2005 2010 
(uit SAVE) 
elektra KWh kosten 0.215 0.222484 0.241596 0.243813 0.249688 
gas kosten m3 0.478225 0.49401 0.525751 0.560475 0.61758 
vastrecht gas 106 100 100 100 100 
vastrecht elektriciteit 71 71 71 71 71 
aantal gasaansluitingen 94% 94% 94% 93% 92% 

uitgaven totaal 
uitSAVE 
kosten 5757 6073 5804 6229 6922 
hefting 0 0 759 739 719 
totaal aardgas 5757 6073 6563 6968 7641 
kosten dag 2680 3289 4014 4572 5129 
kosten nacht 490 530 665 635 691 
hefting 0 0 573 641 702 
totaal elektriciteit 3171 3819 5252 5848 6522 
kosten 159 195 257 329 402 
hefting 0 0 21 25 28 
SVtotaal 159 195 277 354 430 
kosten 98 79 66 59 51 
hefting 0 0 14 11 9 
olie totaal 98 79 80 70 59 
totale energiekosten 9185 10167 12173 13240 14652 

1990 2000 2010 
uitELSA 
kosten elektriciteit 3446.153 4271.161 4987.021 
kosten gas 5540.027 7058.64 8765.743 
kosten vastrecht gas 602.9911 655.2798 705.4892 
kosten vastrecht elektriciteit 427.9456 493.4295 540.6885 
to ta al 10017 12479 14999 

verhouding ELSA/SA VE 1.090571 1.025125 1.023711 
budget energie 
uitELSA 10239 12492 13977 



Bijlage C Samenvatting cellen EASY 9 

Energiegebruik per energiefunctie: 

energiefuncties [PJ] 1990 1995 2000 2005 2010 
ELSA 
ruimteverwarrning 292 337 360 
tapwater 71 83 82 
wassen/drogen 7 8 6 
koelen 14 16 16 
koken 14 16 16 
verlichting 10 10 10 
overig 21 22 32 
totaal 430 493 523 

SAVE 
ruimteverwarrning 314 310 300 303 303 
tapwater 74 88 94 96 99 
wassen/drogen 9 10 12 13 14 
koelen 12 13 13 14 16 
koken 15 15 14 13 13 
verlichting 11 11 12 13 15 
overig 20 24 27 30 32 
totaal 455 471 473 483 492 



Bijlage C Samenvatting cellen EASY 10 

Energiegebruikbepalende factoren. 

ELSA absoluut (OJ] SA VE absoluut (OJ] verschil (elsa-save) (OJ] 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 
A 82.69 95.53 97.52 77.36 63.93 55.53 5.32 31.60 41.99 
B 29.30 30.46 30.48 39.77 34.56 31.84 -10.47 -4.10 -1.36 
c 48.85 47.75 45.85 56.80 47.37 44.02 -7.96 0.38 1.84 
D 8.42 8.88 8.93 7.92 8.67 7.73 0.50 0.21 1.20 
E 9.51 10.28 10.14 13.67 14.44 13.27 -4.15 -4.16 -3.13 
F 14.88 15.16 13.74 14.40 17.61 18.90 0.48 -2.45 -5.16 

ELSA relatief SA VE relatief 
A 1.00 1.16 1.18 1.00 0.83 0.72 
B 1.00 1.04 1.04 1.00 0.87 0.80 
c 1.00 0.98 0.94 1.00 0.83 0.77 
D 1.00 1.05 1.06 1.00 1.09 0.98 
E 1.00 1.08 1.07 1.00 1.06 0.97 
F 1.00 1.02 0.92 1.00 1.22 1.31 

Aantallen woningen en huishoudens van een bepaalde grootte. 

ELSA absoluut (* 1000] SAVE absoluut (*1000] verschil {elsa-save) (*1000] 
vrijstaand 903 764 813 901 993 1155 2 -230 -343 
flat 1778 1960 2201 1761 1947 2141 1273 2011 2155 
rest 3034 3958 4296 3070 3571 3884 -1292 -1612 -1683 
1 pers. 1827 2378 2749 1818 2312 2775 9 66 -25 
2 pers 1817 2131 2419 1703 2498 2432 114 -367 -13 
m.pers. 2426 2490 2501 2540 2087 2374 -114 403 127 

ELSA relatief SA VE relatief 
vrijstaand 1.00 0.85 0.90 1.00 1.10 1.28 
flat 1.00 1.30 1.42 1.00 1.11 1.22 
rest 1.00 1.10 1.24 1.00 1.16 1.27 
1 pers. 1.00 1.30 1.50 1.00 1.27 1.53 
2 pers 1.00 1.17 1.33 1.00 1.47 1.43 
m.pers. 1.00 1.03 1.03 1.00 0.82 0.93 



Bijlage D De koppelingsmacro 11 

' De macro Koppel () voer de koppeling uit, door de verschillende files uit ELSA en SA VE in te laden, 
' de gegevens te op te halen, te verwerken en weer naar de doelen te copieren. 
' T evens worden van hieruit de plaatjes aangemaakt. 
' 

Sub Koppel() 
Toepassing.Starten Macro:= "EASYJCLSlladen_SAVE" 
Toepassing.Starten Macro:= "EASYJCLSlladen_ VERBRUIK" 
Toepassing.Starten Macro:="EASY.XLS!laden_APPLIAN" 
Vensters( "EASY.XLS") .Activeren 
Berekenen 
Toepassing.Starten Macro:=" EASY.XLS!Copieren_uitgangsgegevens" 
Toepassing.Starten Macro:="EASY.XLS!energie_naar_plaatjes_voor" 
Toepassing.Starten Macro:="EASY.XLS!Copieren_energiegegevens" 
Toepassing.Starten Macro:= "EASY.XLS!Van_EASY _naar_SA VE_sociaal_economisch" 
Toepassing.Starten Macro:="EASY.XLS!Huizen_van_EASY _naar_SAVE" 
Vensters("hh49-GC5.XLS").Activeren 
Berekenen 
Vensters( "EASY.XLS") .Activeren 
Berekenen 
Toepassing.Starten Macro:= "EASY.XLS!energie_naar_plaatjes_na_SAVE" 
Toepassing.Starten Macro:=" EASY.XLS!energie_ van_EASY _naar_ELSA" 
Vensters( "verbruik.XLS") .Activeren 
Berekenen 
Vensters( "applian.XLS") .Activeren 
Berekenen 
Vensters( "EASY.XLS") .Activeren 
Berekenen 
Toepassing.Starten Macro:="EASY.XLS!energie_naar_plaatjes_eind" 
Toepassing.KnippenKopierenModus = Onwaar 
Toepassing.Starten Macro:= "EASY.XLS!Opslaan" 
Berekenen 

Einde Sub 


