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Key Take aways

 Storage is providing system value, for multiple stakeholders

 Business Cases for Energy Storage require Benefit Stacking for multiple actors

 “Energy Storage” does not exist in regulatory Framework, 4th element

 Co-operation is Vital

 Battle at different frontiers, with 1 voice

– Innovation/Technology

– Regulatory

– Industry

– Markets

– Policy (EU & National)

 Let’s create the cake, before competing over it!
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Energy Storage NL
KETENPLATFORM

• Missie: Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en 
financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er voor 
energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan 
een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie.

• Deelnemers: 48 leden actief in hele keten van opslagtechnologie, netbeheer, 
handel en levering, gebruik en kennis van energie. 



Energy Storage NL
DEELNEMERS



Bestuur



1. Lobby: Opslag positioneren als 4e pijler van het energiesysteem. Gelijk 
speelveld met andere flex opties, pushen no-regret opties

2. Verbreden aandachtsveld naar opslag én conversie en maatschappelijk 
draagvlak

3. Projecten: moeten sterke basis vormen voor lobby, kennis en promotie. 
Kans voor leden om actief te participeren

4. Promotie: kennis over waarde van opslag bij publiek en overige 
stakeholders vergroten

5. Innovatiebeleid: positie van opslag versterken en verankeren. Faciliteren 
opschaling en uitrol (fase na demo)

6. Industriebeleid: funding, mitigeren risico’s die het normale 
ondernemersrisico overstijgen, exportpositie NL maakindustrie versterken

7. Ondernemerschap: stimuleren jonge bedrijven via 
Technostarters, eigen netwerk, podium ed. 

Strategische inzet 2017-2020
BESTUUR



• 8/2 Bezoek EnergyVille
• 8/3 Ronde Tafel Bulk Storage
• 9/3 Opening S4 Manufacturing
• 14-3 Energy Storage Düsseldorf (3 dagen)
• 16-5 Presentatie WindStock i.s.m. WindUnie
• 18-5 Presentatie NH3 congres
• 1-6 Smart Energy Network
• 14- 6 Masterclass Storage op NWEA WindDay
• 28-6 PowerGen Keulen
• 6-6 Ledenvergadering Tennet
• 10-10 ESNL collectief op Vakbeurs Energie
• 11-10 Energy Storage Day 2017
• 28-11 EWEA Congres RAI

Activiteiten 2017



• WindStock: haalbaarheidsstudie wind+opslag i.s.m. WindUnie, Greenchoice, 
DNVGL;

• Standpunt opvolging salderingsregeling;
• Lobby dubbele energiebelasting;
• Position Paper Bulk Storage;
• Portfolio opslagprojecten op ESNL website.

Projecten 2017




