
Welkom bij het webinar!

Het webinar gaat zo beginnen. 

Om het webinar goed te laten verlopen hebben we de volgende spelregels:
• Laat je camera uit
• Zet je microfoon op mute
• Heb je een vraag of opmerking? Zet deze dan in de chat, of steek digitaal je 

hand op.



9 juli 2020

Energy Storage NL deelnemerswebinar



Welkom bij het webinar!

De webinar spelregels:
• Laat je camera uit
• Zet je microfoon op mute
• Vraag of opmerking? Steek digitaal je hand op, of zet deze in de chat.
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Nieuwe deelnemers in 2020 tot nu toe

• Friday Energy
• Centrica Business Solutions BV
• GIGA Storage B.V.
• OTG.energy
• Vattenfall
• Technische Handelsonderneming de Ridder BV
• WattsInStore



Deelnemers

Bestuur

Bureau



Stelling:

“De coronacrisis heeft mijn bedrijf hard geraakt”

Eens: handje omhoog
Oneens: handje omlaag



Agenda|de belangrijkste onderwerpen van 2020

Tijd Onderwerp Presentator
15:30 – 15:40 Welkom, spelregels, agenda Stefan Olsthoorn en Jillis 

Raadschelders
15:40 – 16:00 Energy Storage NL in de 

coronacrisis. Impact op de 
energieopslagsector.

Stefan Olsthoorn

16:00 – 16:15 Ontwikkelingen rondom de 
afschaffing van de dubbele 
energiebelasting bij opslag

Hans van der Spek 

16:15 – 16:30 Het PBL onderzoek naar een 
categorie voor energieopslag in 
de SDE++ 

Stefan Olsthoorn en Aris de 
Groot

16:30 – 16:45 Veiligheid: de nieuwe 
veiligheidsbeoordeling van 
lithium-ion batterijen

Stefan Olsthoorn en Frank van 
den Hoek 

16:45 – 17:00 Q&A paneldiscussie met bestuur Moderator Stefan





Impact op de energieopslagsector

Coronacrisis



Signalen uit de markt

Negatief
• Wegvallen van opdrachten
• Vertraging of uitval in de supply chain
• Gespecialiseerd technisch personeel uit het buitenland kan niet naar 

Nederland komen wat werkzaamheden vertraagd

Optimistisch
• Energieopslagprojecten lopen veelal door
• Innovatietrajecten lopen veelal door
• Nieuwe projecten worden aangekondigd
• Energietransitie wordt breed gezien als een goed middel voor herstel



Hoe ondersteunen we onze leden?
FME-INZET TIJDENS CORONACRISIS

• FME Meld- en informatiepunt coronavirus
• FME-advies ook beschikbaar voor branche- en platformleden

• FME Serviceteam te bereiken via fmeserviceteam@fme.nl of via 088 400 8 
400

• FAQ over het coronavirus
• Protocol voor technologische industrie
• Overzicht noodmaatregelen technostarters en scale-ups
• Lobby:

• Monteurs die een essentieel proces ondersteunen hebben ook een 
cruciaal beroep

• Werk over de grens
• Onderhoud technische installaties moet doorgaan

https://www.fme.nl/nl/nieuws/meld-informatiepunt-coronavirus
https://www.fme.nl/nl/fme-serviceteam
mailto:fmeserviceteam@fme.nl
https://www.fme.nl/nl/faq-over-coronavirus
https://www.fme.nl/nl/publicatie/bestellen/10723
https://www.energystoragenl.nl/noodmaatregelen-voor-technostarters-en-scale-ups/4365
https://www.energystoragenl.nl/technische-installaties-van-levensbelang/4336


Protocol ‘samen veilig doorwerken’

• Introductie: “Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, 
opdrachtgevers, klanten en alle werkenden over veilig werken in de bouw-, 
techniek- en installatiesector tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de 
manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen 
vinden.”

• Vertaling RIVM-richtlijnen naar de context van bouw-, techniek-, en 
installatiesector, met doel: zoveel mogelijk continueren werkzaamheden;

• Scope: werk ‘achter de voordeur’, op externe locaties (infra, bouw en 
utiliteit), zorglocaties en samen in een bus reizen;

• Ontwikkeld door branches i.s.m. vakbonden en overheid.



Duurzame energieprojecten

• Projecten komen stil te liggen
• Financiering / investering
• Materialen (bv zonnepanelen uit China)
• Personeel
• Werk bij particulieren 

Reactie overheid:
• Energietransitie is een belangrijk onderdeel zijn van economisch herstel
• SDE+ beschikking mag met een jaar worden verlengd (zelf aanvragen!)



Energie: best practices

STAND VAN ZAKEN EN FME-INZET

Bij werkzaamheden op locatie:
• Volg de protocollen zoals opgesteld door de opdrachtgever, maar informeer 

de opdrachtgever ook over eigen protocollen
• Organiseer een Factory Acceptance Test via videoverbinding of op de bouw 

locatie
• Informeer je opdrachtgever over specifieke aanpassingen voor jouw 

werkzaamheden

Meer informatie:
• Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken


Vragen over de coronacrisis?



Opnieuw vertraging

Dubbele energiebelasting



Poll

Mijn business case wordt geraakt door de dubbele energiebelasting

Eens: handje omhoog
Oneens: handje omlaag



Wat is dubbele energiebelasting?



Waar speelt het probleem?

Wel
• Mechanische energieopslag 
• Batterijopslag

In mindere mate
• Power-2-heat (warmtelevering is niet belast)
• Power-2-gas (elektrolytische processen vrijgesteld van energiebelasting)

Niet
• Bij laden van zelf-opgewekte energie achter dezelfde aansluiting



Historie

2016
Energy Storage NL adresseert het probleem in het eerste Nationaal Actieplan
2017
Vruchtbare gesprekken met het ministerie van Financiën, oplossing lijkt nabij 
2018
Ministerie van Financiën wijst oplossing van de hand
Energy Storage NL zoekt succesvol contact met politiek
GroenLinks (gesteund door D66 en VVD) roepen minister op oplossing te vinden 
2019
Ministerie van Financiën erkent problematiek via Kamerbrief en kondigt oplossing aan in 
belastingplan 2021
2020
Energy Storage NL levert extra info aan bij Ministerie van Financiën 



Inzet Energy Storage NL

Korte termijn:
• Oplossing voor voor-de-meter systemen én systemen in co-locatie met 

duurzame productie
• Oplossing moet technologie-neutraal zijn

Lange termijn:
• Complete oplossing inclusief achter-de-meter (combinatie productie en 

consumptie)



Wat is er dit jaar gebeurd?

Maart: 
• Gesprek met ministerie van financiën, feedback gegeven op wetsvoorstel en 

additionele informatie aangeleverd

Juni: 
• Staatssecretaris kondigt aan dat wetsvoorstel wordt doorgeschoven naar 

belastingplan 2022
• Reactie en persbericht Energy Storage NL



In de media



Kamervragen Van der Lee (GroenLinks)

• Deelt u de mening dat onder andere energieopslag een belangrijke oplossing vormt voor de 
huidige netproblematiek? Deelt u de mening dat, gezien deze problematiek, belemmeringen voor 
energieopslag zo snel mogelijk weggenomen moeten worden?

• Deelt u de mening dat er zo min mogelijk drempels zouden moeten zijn voor deze 
ontwikkelingen? Deelt u de mening dat het uitblijven van een oplossing voor de dubbele heffing 
van energiebelasting bij batterijopslag een onnodige drempel is?

• Welke argumenten ziet u voor het in stand houden van deze dubbele heffing, aangezien u wacht 
op een evaluatie? In hoeverre speelt hierbij het argument mee dat de belastingdienst 
toekomstige inkomsten mist door de aanpassing van de energiebelasting voor energieopslag? 
Deelt u de mening dat dit argument niet relevant is omdat deze heffing in beginsel niet in lijn is 
met de uitgangspunten van energiebelasting?

• Hoe verhoudt dit uitstel zich tot het voornemen van het kabinet om een mogelijke SDE++-
subsidie voor energieopslag te onderzoeken? Dient daarvoor niet tegelijkertijd de dubbele 
heffing op energieopslag te worden weggenomen?



Voorlopig nog geen resultaat



Vragen over de dubbele belasting?



PBL onderzoekt energieopslag in de SDE++

Uitgestelde levering



Uitgestelde levering



Uitgestelde levering



Meer zonneparken op hetzelfde net



Voordelen (PBL)

• Efficiënter gebruik van capaciteit elektriciteitsnet
• Voorkomen van CO2-uitstoot op een later moment

• Overschot aan energie wordt op een later moment ingevoegd in het net



Marktconsultatievragen PBL

Om de kansen van uitgestelde levering te bepalen zouden we graag uit de 
markt relevante informatie ontvangen over de verschillende manieren om dit te 
doen. Daarbij gaat het om:
• Kosten van technieken voor uitgestelde levering 
• Technische parameters voor technieken voor en operatie van uitgestelde 

levering
• Invloed op de verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit 
• Andere voordelen van uitgestelde levering op de business case van de PV-

installatie



Reactie Energy Storage NL

Energieopslag en conversietechnologieën zijn bij uitstek geschikt om 
uitgestelde levering mogelijk te maken. 
• De technologiekeuze hangt af van meerdere locatie-specifieke 

randvoorwaarden zoals:
• Lokale vraag.
• Geografische elementen.
• Beschikbare infrastructuur (elektronen, moleculen of warmte).

• Kosten, voorstel Energy Storage NL: ontwikkel een aantal typische situaties
• Idem voor technische parameters.
• SDE++ maakt investeringen in opslag aantrekkelijker, op dit moment 

ontbreken garanties voor investeerders.
• Energy Storage NL treedt op als link tussen PBL en markt.



Suggestie Energy Storage NL

Verrekening op basis van kleinere aansluiting

• Duurzame energieproducent kiest een aansluiting X% van piekproductie (met 
X<<1)

• Duurzame energieproducent past energieopslag of –conversie toe om deel (1-
X) te absorberen, curtailment is niet toegestaan (energie mag niet verloren 
gaan)

• Aparte categorie voor basisbedrag:
• basisbedrag [uitgestelde levering] = basisbedrag [zon-pv] + bonus 

[uitgestelde levering]
• Met bonus berekend op basis van investering bij typische toepassing



Vervolgstappen

• Energy Storage NL heeft een consultatiegesprek gevoerd met het PBL
• Energy Storage NL werkt aan een notitie voor het PBL waarin deze variant 

verder wordt uitgewerkt.



Poll

Deze vorm van subsidie helpt mijn business case

Eens: handje omhoog
Oneens: handje omlaag



Alternatieven en varianten wegen op drie niveaus 
voor integrale besluitvorming:

Financieel, Technisch, CO2 reductie en duurzaamheid, Juridisch en  
Ruimtelijke impact.

Transitievisie Warmte opstellen op basis van boven- en onderstaande 
uitgangspunten.

Uitwerkingsniveau: 

Landelijk
Systeemniveau

Provinciaal
Decentraal distributieniveau

Gemeentelijk
Eindgebruikersniveau

Contractenstructuur:

Eerste laag: Masterplanovereenkomst 

Tweede laag: Intentieovereenkomst

Derde laag: Ontwikkelings- en 
Projectovereenkomsten
(i.o.m. Gemeentes)



Vragen over de SDE++?



Circulaire risicobeoordeling lithium-ion

Veiligheid



Aanleiding

• Nationaal Actieplan
• Incidenten

Initiatieven:
• NEN-commissie

• Circulaire

• PGS-37

42



Initiatieven

• NEN-4288
• Bedrijfsvoering ‘buurtbatterijen

• PGS-37
• Omgevingsveiligheid
• 2 werkgroepen:

• Opslag van Lithium-houdende batterijen
• Gebruik van Lithium-houdende batterijen in energieopslagsysteem

• Verwachtte oplevering: 2021 (Q1-Q2)
• Circulaire

• Zelfde onderwerp als PGS-37
• Doel: overbrugging van regelvrije periode

• Energy Storage NL
• Werkgroep Veiligheid om positie te bepalen
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Totstandkoming circulaire

• Commissie onder leiding van ministerie I&W
• Overheid

• RIVM
• Omgevingsdiensten
• Brandweer (Utrecht en Haaglanden)
• Gemeente Nunspeet

• Bedrijfsleven
• BOVAG
• RAI Vereniging
• Energy Storage NL

• Koen Broess – DNV GL
• Frank van den Hoek - Bredenoord
• Stefan Olsthoorn



Circulaire

• Inhoud van de circulaire
• Het opslaan van batterijen
• Energieopslagsystemen (EOS)

• Inhoud
• H1 t/m 4: Inleiding, regelgeving en totstandkoming
• H5: Afbakening
• H6: Risico’s
• H7: Maatregelen
• H8: Verklaringen en definities
• Wet- en regelgeving
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Publieke consultatie April 2020 & Publicatie

• Webinars met Energy Storage NL leden
• 17 deelnemende leden
• 13 opmerkingen op concept circulaire verzameld

• Reactie publieke consultatie
• Belangrijkste knelpunten:

• Ondergrens van 25kWh
• Stortz-koppeling eisen
• Locatiekeuze

• Publicatie circulaire op 23 juni 2020

https://www.energystoragenl.nl/reactie-energy-storage-nl-op-circulaire-risicobeheersing-lithium-ion-energiedragers/4331
https://www.energystoragenl.nl/veiligheidsrichtlijnen-voor-lithium-ion-energieopslag-gereed/4473


Afbakening circulaire

• Alle lithium-bevattende ‘energiedragers’ (inclusief lithium-ion polymeer)
• Analoog aan de vervoerswetgeving

Voor energieopslagsystemen (‘EOS’)
• Capaciteit >100kWh
• Advies om ook voor lagere capaciteit oog te hebben voor “adviezen in deze 

circulaire”
• Uitzondering: voertuigen die als ESS worden gebruikt



Samenvatting maatregelen

1. Kwaliteitsbeheersprogramma en testen

• Aansluitend op ADR
• Vervaardiging van de energiedragers onder een kwaliteitsbeheersprogramma
• Voldoen aan typetest uit het Handboek beproevingen en criteria, deel III, 

subsectie 38.3
• Belangrijk voor systeemintegratoren



Samenvatting maatregelen

2. Het inrichten van het EOS

• materialen die geen bijdrage leveren aan de brandvoortplanting
• compartimentering per module of andere voorbereidingen om een incident 

te bestrijden 
• IEC-normering of vergelijkbaar hanteren
• klimaatbeheersing
• bliksemafleidingssysteem
• aanrijbeveiliging
• thermisch detectiesysteem en koolmonixidemelder met doormelding
• overloopinrichting voor bluswater
• voorzieningen voor afvoer bluswater
• inpandige EOS: voorzieningen voor afvoeren gifwolk



Samenvatting maatregelen

2. Het inrichten van het EOS
Stortz-koppeling:

“Als “last-line-of-defence” kan het energiedragerscompartiment van een EOS 

worden voorzien van een 3” Stortzkoppeling (nok81)) waarop de brandweer 
een koel-/bluswateraansluiting kan realiseren. Daarbij zou aan de binnenzijde 
van het batterijencompartiment een droge blusleiding boven het batterijpakket 
uit moeten komen, zodat een vergelijkbare werking als met een sprinklerkop 
van een sprinklerinstallatie wordt verkregen. Voor gevallen waarbij voldoende 
aangetoond kan worden dat er geen brandpropagatie buiten de hier bedoelde 
module kan plaatsvinden wordt in deze circulaire geen advies opgenomen met 
betrekking tot het aanbrengen van een Stortzkoppeling. Besluitvorming 
daarover wordt overgelaten aan de PGS-37 werkgroep of overleg tussen een 
individuele initiatiefnemer en de brandweer.”



Samenvatting maatregelen

3. Omgevingsveiligheid van het EOS

• aandacht voor (beperkt) kwetsbare objecten/gebouwen en locaties
• bijzondere aandacht voor zeer kwetsbare gebouwen
• met name bij ontbreken maatregelen aan de bron
• mijden bevolkingsconcentraties; bijv. geen EOS bij nooduitgang
• 5 m tussen EOS en omliggende bebouwing



Samenvatting maatregelen

4. Bereikbaarheid en bekendheid van EOS

• Melding bij hulpdiensten
• Bereikbaarheid voor hulpdiensten
• Markering
• Plan voor alarmmeldingen en calamiteiten
• ‘noodstopvoorziening’



Ervaringen in de commissie

Frank van den Hoek - Bredenoord



Poll

Er moeten ook circulaires komen voor andere energieopslagtechnologieën

Eens: handje omhoog
Oneens: handje omlaag



Vragen over de circulaire?



Q&A met de ESNL bestuurders

Paneldiscussie



Stefan Olsthoorn
• Stefan.Olsthoorn@fme.nl
• 06-27344982
• www.energystoragenl.nl

mailto:Stefan.Olsthoorn@fme.nl
http://www.energystoragenl.nl/

