
 
 

Verslag Energy Storage NL 
ledenbijeenkomst bij TenneT - 6 juli 2017 
De nieuwe wereld van energie is connected, distributed en digital. Big data zal een grote rol gaan 

spelen bij het optimaliseren van assets in de energieketen. Technologieën als blockchain zullen de 

transitie naar een gedistribueerd energiemodel versnellen. Door de presentaties van Tennet is één 

ding duidelijk geworden: de wereld van energie gaat écht anders worden en we staan nog maar aan 

de vooravond van een grote transformatie / revolutie. In drie discussie sessies gingen Energy Storage 

NL leden in discussie met TenneT. In dit verslag zijn enkele opvallende observaties van de discussies 

opgenomen 

Sessie 1: Optimaliseren van flexibiliteit van het energiesysteem door marktontwerp, 

software en hardware 
In sessie 1 werd voornamelijk gesproken over de barrières voor flexibiliteit (niet specifiek voor 

opslag): 

 De gebruiksprofielen van huishoudens leveren problemen op met flexibiliteit 

 Toekomstige prijzen zijn lastig te voorspellen. Daarnaast zijn een aantal deelnemers van 

mening dat TenneT de onbalans prijzen niet snel genoeg publiceert. 

 De rol van opslag is nog niet voldoende duidelijk. Moet opslag gezien worden als 

infrastructuur, of is opslag een onderdeel van de markt? De meningen hierover zijn verdeeld. 

 De leveringszekerheid kan in de toekomst ter discussie komen te staan. Op dit moment 

betalen we voor zekerheid. Willen we dit in de toekomst behouden (met alle bijbehorende 

kosten) of gaan we voor een lagere prijs (met minder zekerheid, er kan af en toe iets 

afgeschakeld worden). De consument is gewend aan leveringscontracten met een vaste prijs 

en volledige beschikbaarheid. Een cultuurverandering is noodzakelijk maar niet 

vanzelfsprekend. Volledige beschikbaarheid wordt een keuze (met een prijskaartje); 

 De manier waarop met flexibilisering moet worden omgegaan. Hoe om te gaan met de link 

tussen consument en opslag? 

 De business case voor opslag en andere flexibiliteitsopties is nog erg onzeker omdat de markt 

voor flexibiliteit onvoorspelbaar is. Daarom is het nu nog moeizaam een sluitende business 

case te krijgen. 

 Kosten voor ontsluiten van flexibiliteit op consumenten niveau zijn nog te hoog in 

verhouding met de opbrengsten; 

 Curtailment. Dit zou verboden moeten worden (dan krijgen we in één klap een grote markt 

voor flex); 

 Door een gebrek aan een reële CO2 prijs is curtailment goedkoper dan opslag.  

Sessie 2: gebruik, analyse en business case van (big) data t.b.v. nauwkeuriger en 

efficiënter netbeheer en delen van die gegevens met andere spelers op de 

elektriciteitsmarkt 
 Data wordt al gezien als vanzelfsprekend; 

 TenneT als TSO worstelt op dit moment nog met de grote hoeveelheid aan data die tot de 

beschikking is. Er is enorm veel data maar (nog) niet alle data is ontsloten. Big data is het 

nieuwe goud; 



 
 

 Data heeft heel snel impact op de manier waarop je dingen gezamenlijk regelt. TenneT heeft 

veel interesse in blockchain pilots, maar vraagt zich nog wel af hoe daarmee omgegaan moet 

worden en hoe deze processen versnelt kunnen worden;  

 Op dit moment wordt in Nederland gewerkt met een day-ahead markt, maar in de toekomst 

zal de markt realtime zijn. Er moet uitgezocht worden welke data daarvoor nodig is, hoe deze 

beschikbaar komt, welke beslissingen hiervoor genomen dienen te worden en wat 

uiteindelijk de effecten van deze verandering zijn op de markt; 

 In een toekomstige markt zal niet langer betaalt worden voor een commodity. Er zullen voor 

andere zaken betaald moeten worden dan voor de commodity; 

 Ontsluiting van meer flexibiliteit zit aan de onderkant van de markt (bij de eindgebruiker). Dit 

behelst veel kleine transacties. Daarom kan een dergelijke markt alleen succesvol zijn als 

transactiekosten laag zijn. Blockchain is een kosteneffectieve oplossing voor dergelijke 

transacties, maar dat betekent ook dat cyber security een grote rol gaat spelen; 

 Afstemming vraag en aanbod wordt steeds meer algoritme gebaseerd; 

 Toekomstige regelmechanisme: eerst regelen op decentraal niveau (DS), daarna pas op 

centraal niveau (TSO, EU); 

 Tennet heeft inmiddels een nieuwe afdeling opgericht: digital transformation (gaat zowel om 

technologie als mens). 

Sessie 3: Integratie van opslag en renewables: decentraal en centraal 
Tijdens de derde sessie werd vooral ook gekeken naar technologieën en toepassingen van die 

technologieën. De discussie varieerde van grootschalige energie opwek en opslag tot en met 

decentrale oplossingen en het belang van prijsprikkels die op dat niveau.  

 Er zal een mix komen van technologieën die een rol gaan spelen in het toekomstige 

energieopslag spectrum, met daarin zowel technologieën voor kleinschalige opslag, als voor 

grootschalige opslag.  

 Seizoensopslag is nodig, maar het is nog onduidelijk in welke vorm. 

 Vanuit het systeemdenken is de locatie van opslagsystemen op dit moment nog een 

belangrijke vraag. Dat kan decentraal, op locaties waar zon- en windenergie wordt opgewekt, 

maar een andere mogelijkheid is om opslag juist grootschalig op centraal of zelfs nationaal 

niveau te implementeren, gedreven door een nationale markt of pool gedachte. 

 Een foute inrichting van het tarief/belasting systeem kan negatieve invloed uitoefenen op de 

selectie van opslagmethodologie, waardoor dit onnodig duurder wordt. 

 Zoals in andere sessies ook besproken werd ook in deze sessie de zoektocht naar business 

cases onderschreven. Op dit moment worden verschillende verdienmodellen gestapeld om 

tot haalbare systemen te komen. 

 De groeiende elektrificatie (gedreven door o.a. elektrisch transport en warmtepompen) 

vormt een uitdaging voor decentrale/distributie netwerken (congestie). Hier ligt een 

interessante kans voor opslag en vraagsturing. 

 TenneT zet in op het belang van beschikbaarheid van informatie en transparantie over de 

markt voor balancering. TenneT vraagt marktpartijen om TenneT te informeren op het 

moment dat er business cases ontstaand in deze markt.  

Conclusies van de dag 
TenneT, bij monde van Danny Klaar, bedankte iedereen voor de aanwezigheid en bedankte Energy 

Storage NL voor de organisatie van de bijeenkomst. Het wordt door TenneT op prijs gesteld om met 



 
 
Energy Storage NL leden in discussie te gaan. TenneT benadrukt dat flexibiliteit heel veel dimensies 

heeft en dat er nog veel uitdagingen liggen in de sector. TenneT en de Energy Storage NL leden zijn in 

die zin erg afhankelijk van elkaar. TenneT nodigt de Energy Storage NL leden graag uit om deel te 

nemen in pilots omdat TenneT ervan overtuigd is dat de innovatiekracht bij de markt ligt. Het gevaar 

is dat als, bijvoorbeeld grootschalige storage niet door de markt gerealiseerd wordt, dit een 

gereguleerde business zal worden en dat is voor niemand wenselijk.  

Energy Storage NL, bij monde van Hans van der Spek, bedankt TenneT voor de gastvrijheid en het 

interessante programma. Het was voor de Energy Storage NL leden interessant om te horen wat de 

standpunten van TenneT zijn en waar TenneT mee bezig is. De wereld gaat veranderen en dat was 

ook goed te zien in de presentaties van TenneT. We gaan toe naar een wereld die connected is, die 

gedistribueerd is (ook in energie termen) en waarin data een goudmijn is die nieuwe business 

modellen gaat opleveren. Op dit moment is het niet mogelijk deze toekomst te voorspellen. Het is 

een gezamenlijke zoektocht waar in de bijeenkomst goede stappen in gezet zijn. Energy Storage NL 

complimenteert TenneT met het opzetten van pilots en de faciliteiten waarin in die pilots wordt 

geïnvesteerd. Pilots zijn essentieel voor het opdoen van ervaringen en om te kijken hoe de uitrol van 

nieuwe technologieën moet worden ingericht. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan 

technologische barrières, maar ook aan de institutionele barrières (wet en regelgeving, 

marktproducten, etc.). Het overkomen van beide type barrières is nodig om het systeem van de 

toekomst te kunnen bouwen. We staan op dit moment aan de vooravond van dit nieuwe systeem. 

Jillis sluit de bijeenkomst af. Hij vraagt de deelnemers om hun feedback over de bijeenkomst te delen 

met het bestuur en het secretariaat van Energy Storage NL. Op die manier kunnen we het platform 

verder brengen. Jillis bedankt nogmaals alle mensen die namens TenneT hebben deelgenomen aan 

de bijeenkomst.  

 


