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Het doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheden om lokaal opslag 
en/of zon-PV te integreren in bestaande windparken en bij windturbines. 
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Het resultaat zal een verdienmodel zijn welke voor meerdere vastgestelde 
windturbine cases wordt doorgerekend op basis van real-life data. Dit resultaat zal 
gebruikt worden door leden van de Windunie, om beslissingen te maken aangaande 
investeringen in opslag en zon-PV of het opzetten van pilot projecten.
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Er zijn twee cases bekeken, een solitaire windturbine van 0.8MW en een park van 
14MW.
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Hiervoor is gekeken naar mogelijkheden op de markt voor frequentiehandhaving, 
onbalansmarkt, eigen gebruik van elektriciteit, en de aansluitkosten.
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Er is bekeken welke opslag types het meest geschikt zijn voor de verschillende
mogelijkheden van systeem optimalisatie die de business case bevorderen. De 
volgende technieken worden bekeken:
Lithium-ion batterij
Flowbatterij 
Vliegwiel
(Lithium) Condensatoren
Natrium- zwavel accu
Zoutwater batterij 
NiMH
Combinatie van verschillende opslag technologieën

Hierbij wordt gekeken naar wat technisch de beste opslagsystemen zijn. Daarnaast 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheid tot het plaatsen van het opslagsysteem en 
de weerstanden die kunnen optreden tijdens plaatsing en gebruik. Verder is de wet-
en regelgeving uitgezocht betreffende opslag en zon-PV op de locaties.
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Het resultaat van het project is een verdienmodel voor de toepassing van opslag 
en/of zon-PV voor twee real-life wind cases. Hieruit kan worden bepaald of het een 
investering waard is.
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De energietransitie zal een toenemende impact hebben op vermogensstromen en
vermogenskwaliteit. Dit heeft een impact op leveringszekerheid en prijzen, en biedt
mogelijk kansen voor nieuwe marktpartijen en technologieën. 
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Energieopslag is één van de ‘grote vier’ flexibiliteitsaanbieders. Zo zijn het flexibel
opwekken van energie, vraagsturing en uitbreiding van het elektriciteitsnet eveneens
methodes om meer flexibiliteit aan het energiesysteem toe te voegen.
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Opslagtechnologieën zijn te rangschikken op de assen laag vermogen – hoge
energieinhoud, hoog vermogen – lage energieinhoud. In de figuur hierboven zijn
verschillende technologieën op deze manier gerangschikt. Voor iedere toepassing is 
een andere verhouding geschikt. Het is daarom belangrijk om eerst naar de 
toepassing te kijken en vervolgens te analyseren welke technologie hier het beste bij
past.
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Energieopslag heeft als voordeel dat meerdere diensten met één systeem kan
worden bediend. Energieopslag op de schaal van windturbines of parken heeft als
voordeel dat praktisch alle diensten in theorie kunnen worden bediend. Echter, in de 
praktijk geldt dat niet alle diensten aantrekkelijk genoeg zijn, of reeds een monetaire
waarde krijgen toegekend.
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De flexibiliteitsmarkt is voor energieopslag interessant en bestaat uit de primaire
reserve, secundaire reserve en tertiaire reserve. De spotmarkt is met de huidige en
toekomstige prijsvolatiliteit niet interessant.
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Er worden op dit moment meerdere opslagsystemen bij windparken neergezet.

16



De toekomstige prijzen voor frequentiehandhaving zijn moeilijk te voorspellen, 
aangezien er meerdere factoren meespelen. Zoals toename variabele hernieuwbare
energieopwek zoals wind en zon, het baseload draaien van kolencentrales, toename 
opslag systemen, etc.
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Dit geldt ook voor de toekomstige prijzen op de onbalansmarkt.
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Binnen dit onderzoek zijn verschillende scenario’s onderzocht: de base case (wat 
verdient een windmolen of windpark op dit moment), wind met opslag, enkel opslag
en wind met zon.
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In de tabel hierboven staan de uitkomsten van enkel opslag voor
frequentiehandhaving. CAPEX staat voor ‘Capital Expenditure’, TVT voor
terugverdientijd, IRR voor Internal Rate of Return en NPV voor Net Present Value. De 
genoemde prijzen zijn op dit moment realistisch voor de getoonde schaalgroottes.

22



23



24



Voor de combinatie wind plus opslag zijn twee varianten onderzocht. De eerste is het 
voorkomen van onbalans van het windpark middels opslag. 
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Dit blijkt niet rendabel, ook als er enkel een systeem van 1MW/1MWh wordt 
geïnstalleerd, en daarmee een groot gedeelte van de onbalans wordt voorkomen, 
zijn de opbrengsten marginaal vergeleken met de benodigde investeringen.
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De tweede optie voor de combinatie wind plus opslag is het handelen op de 
onbalansmarkt. Dit is een interessante combinatie, aangezien het opslagsysteem dan 
vanuit het windpark kan worden geladen, waardoor aansluitkosten worden 
voorkomen.
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De tabel hierboven laat zien wat de resultaten zijn van de economische analyse van 
deze optie. De vierde optie is een hybride oplossing, waarbij een batterij wordt
gecombineerd met een vliegwiel of supercapacitor. 
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Een 4C systeem betekent een opslagsysteem met bijvoorbeeld een vermogen van 
4MW versus een energie-inhoud van 1MW. Dit is interessant voor deze markt, 
aangezien er snel kan worden gereageerd op prijsvariaties.
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Om goed in te spelen op deze markt is een slim algoritme nodig. Deze heeft DNV GL 
in ontwikkeling. De grafiek hierboven laat zien hoe de uitkomsten van het algoritme
staan tegenover a) een simpele regelstrategie en b) het realistisch maximum bij een
perfecte toekomstvoorspelling. 
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Tot slot is er voor de combinatie wind plus opslag gekeken naar de mogelijkheid om 
de zelfconsumptie van een agrarisch bedrijf te optimaliseren, om hiermee de 
aansluitwaarde (en dus aansluitkosten) te verlagen.
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Dit leidt tot een potentieel aantrekkelijke inkomstenstroom, mits er aan
verschillende voorwaarden wat betreft consumptieprofiel en grootte windpark
wordt voldaan, en indien het met een andere inkomstenstroom wordt
gecombineerd.
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Wind en zon blijken zeer complementair, met de juiste verhouding zon en wind is 
een vergroting van de bestaande windaansluiting niet nodig. Dit is reeds eerder
uitgezocht, maar in het licht van wind plus opslag is dit potentieel interessant: het 
opslagsysteem kan met deze combinatie vaker worden opgeladen, waardoor het 
systeem beter op de onbalansprijzen kan reageren.
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In de diagrammen hierboven staan de verschillende opties met conclusies
weergegeven. Groen staat voor inkomsten en rood voor uitgaven. Oranje staat voor
investeringen die gedaan moeten worden.
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Binnen deze studie zijn technologieën binnen de branch-organisatie Energy Storage 
NL tegen het licht gehouden. In de bovenstaande tabel staat aangegeven wat de 
status van de technologieën is en of deze toepasbaar zijn voor de case wind met 
opslag. 
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