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OPERA is een globaal model van het hele Nederlandse energiesysteem: alle energiedragers, vraag,
aanbod en transmissie/distributie. De huidige versie optimaliseert de lange-termijn energievoorziening
voor heel Nederland voor één zichtjaar. 2050 is gangbaar, maar ook bijvoorbeeld 2030 is mogelijk.
Het model bepaalt de energievoorziening met de laagste kosten gegeven verschillende beperkingen
(constraints) die de gebruiker kan meegeven. Voorbeelden daarvan zijn de beschikbaarheid van
biomassa, doelen voor CO2 uitstoot, hernieuwbaar en energiegebruik, en minimum of maximum
beschikbaarheid van specifieke technologieën, zoals nucleair of wind en zon.
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Figuur 1: Productie en aanwending van energie
verdeeld over het jaar.

Figuur 2: Resultaat broeikasgasemissies Nederland
niet-ETS naar bron 2030 Witboek EC.
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