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COMPETES is een model van de Europese elektriciteitsmarkt. In het model wordt de optimale inzet 
voor de elektriciteitsopwekking berekend, gegeven beperkingen in het netwerk en in de beschikbare 
opwekkingscapaciteit, waarbij de totale kosten van het systeem worden geminimaliseerd.  
Het model geeft inzicht in de toekomstige ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt, zoals voor elk uur 
de opwekkingsmix, de elektriciteitsprijzen, import en export van elektriciteit tussen de verschillende 
Europese landen, eventuele congestie op interconnecties en CO2- en luchtemissies. Er zijn meerdere 
versies, zoals een dynamische versie waarin de investeringen in opwekkingscapaciteit worden 
geoptimaliseerd, een unit commitment versie waarin rekening wordt gehouden met de flexibiliteit  
van individuele power plants en een versie waarin naast de day-ahead ook inzicht wordt gegeven  
in de intraday markt. 

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 

Het COMPETES model wordt zowel gebruikt voor 

ramingen van toekomstige ontwikkelingen op de 

elektriciteitsmarkt in Europa als van de effecten van 

de transitie, zoals de impact van een toename van het 

aandeel hernieuwbaar in de elektriciteitsopwekking. 

Daarbij kan ook rekening worden gehouden met de 

mogelijkheden van vraagrespons en opslag. 

Wat zit in het model
In het COMPETES model wordt gedetailleerd het aanbod 

van elektriciteit gemodelleerd, voor verschillende techno- 

logieën en verschillende jaargangen. Daarnaast wordt 

het netwerk gemodelleerd, in principe op landenniveau 

binnen Europa maar relatief eenvoudig uit te breiden, 

(bijvoorbeeld een netwerk op de Noordzee).

Input, output en bronnen
De input data zijn deels afkomstig uit openbare bronnen,

zoals de World Energy Outlook voor prijzen en ENTSO-E 

scenario’s voor de ontwikkeling van vraag en capaciteit. 

Daarnaast verzamelt ECN zelf de nodige data, zoals

bijvoorbeeld voor de karakteristieken van individuele 

power plants. De data worden jaarlijks ge-update als 

onderdeel van de Nationale energieverkenning (de 

NEV). Daarmee zijn ze up-to-date en volledig in lijn  

met de meest recente raming van de ontwikkelingen  

op de elektriciteitsmarkt in Nederland en Europa. 

De output bestaat uit bijvoorbeeld grafieken van de 

opwekkingsmix of de uurprijzen. De output wordt  

veelal ook aangepast afhankelijk van de vragen die 

binnen een studie aan de orde komen.

Bediening en Verkrijgbaarheid
COMPETES is een model dat door ECN is ontwikkeld, 

wordt onderhouden en doorontwikkeld. Het draait 

binnen de professionele optimalisatie applicatie  

AIMMS, het wordt uitgevoerd door ECN, het is geen 

Open Source. Tegen betaling kan er onderzoek worden 

gedaan met behulp van het model, de kosten daarvan  

zijn afhankelijk van de vraag die wordt gesteld. De 

rekentijd is afhankelijk van de modelversie die wordt 

gebruikt, van een half uur tot een paar uur per jaar  

dat wordt geanalyseerd. 
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Figuur 3: Reductie in marktwaarde ten opzichte van 
de gewogen gemiddelde elektriciteitsprijs in 2030 
in Nederland.

Figuur 1: Residue vraag plus export voor 
verschillende wind en zon scenario’s in Nederland.

Figuur 2: Conventionele capaciteit en 
investeringen in additionele conventionele 
capaciteit, verschillende scenario’s 2030.


