
Programma onderdeel : Energy Storage NL – update 
ontwikkelingen energie-opslag  

Vraag Antwoord  

Kunnen wij dit ook later terug kijken? Jazeker,; de uitzending is terug te vinden 
via : https://youtu.be/SiXTWPg2BAo 

Welke van de technologieën die ter sprake komen 
heeft volgens U de grootste kans om door de 100 
euro/kWh te breken om daarmee betaalbaar te 
worden? 

Energy Storage NL heeft deelnemers die 
aan verschillende opslagtechnologieën 
werken. Het is niet aan ons om keuzes te 
maken over deze technologieën, dat is aan 
de markt. Desgewenst brengen we je graag 
in contact met een producent een 
bepaalde technologie.  

Net als de computer het traject doorlopen heeft van 
mega groot naar persoonlijk verwacht ik dat dit 
uiteindeliojk ook gaat gebeuren met energieopslag. 
Welke technologie heeft dan de beste kans van 
slagen? 

Energy Storage NL heeft deelnemers die 
aan verschillende opslagtechnologieën 
werken. Het is niet aan ons om keuzes te 
maken over deze technologieën, dat is aan 
de markt. Desgewenst brengen we je graag 
in contact met een producent een 
bepaalde technologie.  

Komen ook opslag systemen voor particuliere 
nieuwbouw aan bod ? 

Nee, niet in dit webinar maar Energy 
Storage NL heeft wel deelnemers die 
hiermee actief zijn. 

Energie storage particulier haalbaar? Nu is die business case nog zeer lastig rond 
te rekenen, maar de verwachting is dat dit 
in de komende jaren gaat verbeteren. De 
afbouw van de salderingsregeling 
gecombineerd met de toenemende vraag 
naar elektriciteit zal hier een rol in spelen. 
Daarnaast wordt ook thermische 
energieopslag steeds interessanter. 

https://youtu.be/SiXTWPg2BAo


Welke belemmeringen zijn er? In het webinar werd o.a. gesproken over 
de dubbele energiebelasting. In het 
nationaal actieplan schreven we nog een 
aantal andere belemmeringen op: 
https://www.energystoragenl.nl/nationaal-
actieplan-energieopslag-en-conversie-2019 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de 
dubbele belasting en andere juridische 
belemmeringen, waar ESNL zich sterk voor maakt  

Dit verschilt sterk per belemmering. We 
praten u in een persoonlijk gesprek graag 
bij over de voor u relevante onderwerpen. 

Een document voor alle chemie soorten kan dat ? Mits er goed onderscheid gemaakt wordt 
tussen de maatregelen die voor 
verschillende chemiën van toepassing zijn 
kan dit. De circulaire en de PGS-37 gaan 
overigens alleen over lithium-ion 
batterijen. 

Is Vanadium Flow kansrijk in jullie ogen? Ik zie vooral 
beperkingen in ruimtegebruik en milieurisico's a.g.v. 
lekken 

Energy Storage NL heeft deelnemers die 
aan verschillende opslagtechnologieën 
werken, waaronder Vanadium redox flow. 
Het is niet aan ons om keuzes te maken 
over deze technologieën, dat is aan de 
markt. Desgewenst brengen we je graag in 
contact met een producent van Vanadium 
flow batterijen om je vragen te 
beantwoorden. 

In andere Europese landen is dit opgelost...wij zitten 
dus niet in een Europess level playing field. Kan dat 
niet voor 2022 aangepast worden? 

Op dit moment is het helaas niet realistisch 
om te verwachten dat dit eerder opgelost 
wordt. We hadden dit graag anders gezien, 
maar de belastingwetgeving wordt maar 
eens per jaar herzien voor het jaar daarop. 
1-1-2022 lijkt daarmee nu de snelst 
haalbare optie. 

https://www.energystoragenl.nl/nationaal-actieplan-energieopslag-en-conversie-2019
https://www.energystoragenl.nl/nationaal-actieplan-energieopslag-en-conversie-2019


Hoe kijk je aan tegen de mate van overtollige 
duurzame stroom als de duurzame bijdrage meer 
dan 60% wordt. Hoe wordt hier door het ministerie 
en DNV GL en ESNL tegenaan gekeken  

Bij een toenemende hoeveelheid 
duurzame stroom zal er ook meer vraag 
komen naar opslag. Niet alleen om de 
energievoorziening te kunnen stabiliseren, 
maar ook om de business case voor 
duurzame opwekking overeind te houden. 
Daarnaast zullen ook seizoensfluctuaties 
een grotere rol gaan spelen.  

Geldt de dubbele belasting alleen voor zakelijke 
opslag, of ook voor particuliere opslag? 

De dubbele energiebelasting speelt 
wanneer het opslagsysteem vanuit het 
elektriciteitsnet geladen wordt. Of dit 
achter een particuliere of zakelijke 
aansluiting plaatsvindt maakt niet uit. Op 
het moment dat het opslagsysteem uit 
opwek achter de meter geladen wordt 
speelt het probleem echter niet. De 
verwachting is dat bij particuliere 
toepassingen het opslagsysteem met name 
door eigen opwekking uit zonnestroom 
geladen wordt. 

Wat gaat mis/niet door vanwege dubbele belasting? Business cases waarbij veel energie uit het 
net in het opslagsysteem geladen worden 
kunnen hierdoor op dit moment niet 
rondgerekend worden. 

Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten van 
langdurige warmteopslag om de elektrische 
warmteproductie met warmtepompen in de zomer 
te kunnen benutten in de winter ? 

Die ontwikkelingen zijn er zeker, denk 
bijvoorbeeld aan HoCoSto, Ecovat, of de 
warmtebatterij van de TU Eindhoven. 

Battery opslag bij een zonnepark, dan hoef je toch 
geen dubbele belasting te betalen? 

Als de batterij alleen geladen wordt uit het 
zonnepark niet. Om de investering in de 
batterij mogelijk te maken zal de batterij 
vaak ook ingezet moeten worden op 
andere markten. Daarbij kan het zo zijn dat 
de batterij uit het net geladen moet 
worden en dan speelt het probleem wel. 
Energy Storage NL vindt daarom dat 
batterijen bij zonneparken ook 
uitgezonderd moeten worden van 
energiebelasting.  



Waarom geen waterstofopslag bij particulieren? 
zonenergie bij de woning omzetten in waterstof in 
plaats van terug aan het net leveren. In de avond 
kun je de waterstof weer terug omzetten naar 
elektriciteit. Overtollig waterstof kan in de auto 
opgeslagen worden. 

Dat is ook de visie van ons lidbedrijf 
Solenco Power.  

Is er al meer bekend over een SDE-regeling voor 
uitgestelde levering? 

Naar verwachting brengt het PBL hier 
begin 2021 een advies over uit naar het 
ministerie van economische zaken en 
klimaat 

Er is niet overal plaats voor, maar jullie zijn bekend 
met Greenrock zoutwaterbatterijen?  

Ja, het ESNL-lidbedrijf Alius verkoopt deze 
in Nederland 

NL staat internationaal bekend om haar kennis op 
het gebied van watermanagement, zoals oa 
bescherming tegen hoog water. Door onze grote 
rivieren stroomt dag in, dag uit gratis enorme 
hoeveelheden energie NL, we dienen dit er alleen 
slim en efficiënt uit te halen en te verdelen. Waarom 
wordt hier niet massaal op ingezet, althans nog niet? 

ESNL-deelnemer delta 21 denkt hier ook 
over na. 

In hoeverre worden alle initiatieven voor energie 
opslag gedeeld met regionale netbeheerders? 
Worden regionale netbeheerders erbij betrokken? 
Als er meer worden opgeslagen en op een andere 
tijdstip wordt ontladen geeft dit een veel ander 
verbruikersprofiel dan tot op heden wordt gebruikt. 

Vooralsnog is er geen meldplicht bij de 
netbeheerder. Bij veel projecten zijn de 
netbeheerders wel direct of indirect 
betrokken.  

Hoe sterk kan een volledig elektrisch wagenpark 
bijdragen aan het stabiliseren  van net? 

Elektrische auto's kunnen hierbij met name 
in de gebouwde omgeving een grote rol 
spelen, zeker op het moment dat vehicle-
2-grid/-building technologieën meer 
toegepast gaan worden. We schatten 
echter ook in dat hiermee niet het 
volledige probleem opgelost wordt. Zo 
staan elektrische auto's immers vaak 's 
nachts aan de laadpaal, op het moment 
dat de zon ook niet schijnt. 

  



Programma onderdeel Eires – Mark Boneschanscher  
“Driving the energy solution” 
Vraag Antwoord 

Aan Mark: In een sessie over opslag 16 

oktober werd ambitie uitgesproken voor 

een (kennis) centrum a la Elaad voor 

opslag om industrie op (wereld) kaart te 

zetten. Kan TUe initiatief daar start/basis 

voor zijn? 

Dat hopen we wel, daarom is voor ons de 

samenwerking met de industrie ook zo van belang. 

We richten ons daarbij wel (zeker in eerste instantie) 

op de Brainport regio.  

Waarom wordt kernenergie genoemd als 

duurzaam? omdat CO2 uitstoot laag is? 

Inderdaad, bij kernsplijting komen geen 

broeikasgassen vrij. Of het volledig terecht is om 

kernenergie daarom duurzaam te noemen is 

overigens nog onderwerp van debat. De meeste 

mensen vinden kernenergie niet duurzaam door het 

kernafval dat wordt geproduceerd. In mijn verhaal 

wilde ik vooral laten zien dat we wereldwijd nog 

steeds jaarlijks in toenemende mate meer fossiele 

energie verbruiken dan duurzame energie, zelfs als we 

kernenergie onder duurzame energie rekenen.  

Wanneer kunnen we betaalbare 

doorbraken in lange-termijn opslag 

verwachten en wat lijkt op dit moment 

de beste oplossing? 

Er zijn veel verschillende technologieën in de race 

voor lange termijn opslag. Ik verwacht niet dat er in 20 

jaar één winnaar is, maar dat verschillende vormen 

van opslag voor verschillende doelen zullen worden 

gebruikt. Wel verwacht ik dat het grootste deel van 

onze lange termijnopslag in de vorm van chemische 

bindingen zal plaatsvinden (waterstof, ammonia, 

mierenzuur, ijzerpoeders of synthetisch gas), 

simpelweg omdat dit een veel grotere 

energiedichtheid heeft dan elektrische opslag.   

Grid ondersteuning is wat mij betreft een 

primaire toepassing  

Voor korte termijn ondersteuning is elektrische opslag 

afdoende, maar voor langere termijn opslag is 

efficiënte conversie naar bijvoorbeeld moleculen als 

energiedrager (e.g. H2) nodig. 



Wat zijn interessante/kansrijke 

ontwikkelingen (icoonprojecten) voor 

woningcorporaties om op aan te haken?  

Wij werken in het focusgebied Systeemintegratie 

(https://www.tue.nl/en/research/institutes/eindhove

n-institute-for-renewable-energy-systems/systems-

integration/) en in samenwerking met het NEON 

programma https://neonresearch.nl/ aan modellen 

om de besluitvorming te versnellen rondom 

verduurzaming en investeringen in de 

energiehuishouding van (huur)woningen. Zo hebben 

we enkele maanden geleden een onderzoeksvoorstel 

ingediend waar ook enkele regionale 

woningcorporaties (Trudo, Wooninc, TBV) bij 

betrokken zijn.  

Wat zijn dan wel de restproducten bij 

metaalverbranding?  

Metaaloxides, kortweg roest. Deze zullen vervolgens 

weer met duurzame energie (bijvoorbeeld groene 

waterstof) moeten worden geregenereerd. Voor meer 

informatie over dit proces zie bijvoorbeeld hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=8rm6kc202PE  

Eires wil een nieuwe electrolyser 

ontwikkelen. Wat is de beoogde 

efficiencywinst?  

Wij denken dat kostenreductie uiteindelijk van groter 

belang zal zijn dan efficiency (hoewel je die twee 

natuurlijk niet strikt kan scheiden). We streven daarbij 

naar een kostprijs van 2 €/kg waterstof in 2030 

Martin van Nieuwenhoven: Welke 

ontwikkelingen kunnen we verwachten 

van langdurige warmteopslag om de 

elektrische warmteproductie met 

warmtepompen in de zomer te kunnen 

benutten in de winter ? 

Op decentraal niveau zou de warmtebatterij daar 

deels in kunnen voorzien, maar om volledig autonoom 

(off grid) te gaan zou je deze wel moeten opschalen of 

combineren met andere vormen van opslag.  

Goed idee zo'n nationaal energie opslag 

centrum. Lijkt me sterk om kennis, 

infrastructuur en middelen te bundelen. 

TNO bouwt momenteel aan Energy 

Storage Platform om 

opslagtechnologieën versnelt naar de 

markt te brengen. Overigens inclusief 

grootschalige lange termijn opslag. 

Een interessant initiatief waar ik inderdaad over heb 

gelezen. We hebben goede contacten met TNO op 

gebied van de warmtebatterij (Eindhoven) en 

elektrolyse (Petten). Dit is voor ons zeer waardevol, 

bijvoorbeeld omdat TNO met het Faradaylab en 

Hydrohub belangrijke infrastructuur biedt voor het 

verder testen en opschalen van nieuwe elektrolyzer 

concepten.  

 

  



 

 

Programma onderdeel : pitch Elestor  

Vraag Antwoord  

In welke orde grootte 
ontwikkelen zich de 
opslag kosten per Kwh 
( nu -> 10jr)?  

Opslagkosten per kWh (ook wel Levelized Cost of Storage of LCoS 
genoemd) zijn belangrijk omdat die de winstgevendheid van een 
business case rond elektriciteitsopslag bepalen. Hoe beter de business 
case, hoe groter de marktadoptie, en dus: hoe groter de impact op de 
energietransitie.  
Daarom heeft Elestor de reductie van deze kosten tot overall doel 
gesteld. LCoS hangt samen met levensduur, ‘depth-of-discharge’ vs 
levensduur, en met de efficiëntie, maar (uiteraard) ook met de kostprijs 
van de systemen. De verwachting is dat de kostprijs van de Elestor 
systemen in de komende jaren veel verder omlaag kunnen, door: 

1) Schaalvergroting productie.  
Elestor staat nog helemaal aan het begin van de ‘economy-of-
scale’ curve, en er wordt vanaf 2021 fors geïnvesteerd in de 
productie opschaling, tot uiteindelijk automatisering van de 
assemblage van de stack (het hart van de batterij). 

2) Ontwikkelingen op het gebied van membraan technologie en 
productietechnologieën daarvan.  
Op 13/11/20 is de 1e van 2 PhD kandidaten, die bij Elestor 
werken en onderzoek doen aan de TU/e, gepromoveerd. Die 
ontwikkelingen gaan nog zeker vele jaren door. 

3) Ontwikkeling van de volgende generatie HBr flow batterijen.  
Dit traject is door Elestor sinds begin 2020 ingezet in 
samenwerking met Shell, TU Delft en een aantal Europese 
universiteiten. Dat gaat om een zgn membraan-loos concept, 
gebaseerd op een vinding van MIT, waardoor de systemen 
minder complex en daardoor nog goedkoper kunnen worden. 
Dat systeem zal niet voor 2024 klaar zijn. 

4) Bouwen van grotere systemen.  
De kostprijs neemt niet lineair toe met toenemend 
capaciteit/vermogen. Hoe groter het systeem, hoe lager de 
LCoS. 

De LCoS van de Elestor technologie kan door deze ontwikkelingen naar 
schatting van de huidige € 0,05/kWh in 10 jaar naar bijvoorbeeld € 
0,02/kWh gaan. 
Overigens is de verwachting dat, door de toenemende installed base 
aan PV en wind - en parallel daaraan de afschakeling van fossiele 
centrales - de business case rond opslag sowieso beter wordt. De 
verwachting is dat bij een grotere afhankelijkheid van zon en wind de 
fluctuaties in elektriciteitsprijzen in amplitude zullen toenemen, waar 
die nu nog gedempt worden door de aanwezigheid van fossiele 
centrales. 
 
  



Wat is de crux van flow 
batterijen en waarom is 
dat de "ideale" manier 
van energie opslag?  

Flow batterijen zijn niet in alle gevallen de ideale manier van opslag. 
Zoals aangegeven: “Er is geen enkele opslagtechnologie die alle andere 
overbodig maakt – ook die van Elestor niet”. Maw: Dat hangt maar net 
van de toepassing af. Lithium batterijen zijn bijv de onbetwiste 
kampioen in energiedichtheid, waardoor die technologie juist 
uitermate geschikt is voor mobiele toepassingen. Daar is de hogere 
LCoS ook niet zo relevant. 
 
Het unieke van de Elestor technologie tov conventionele batterijen is 
dat elke combinatie van vermogen (kW) en capaciteit (kWh) gekozen 
kan worden. Bij conventionele batterijen zijn die aan elkaar gekoppeld.  
In de nabije toekomst, waarin de wereld voornamelijk afhankelijk is van 
zon en wind, zullen vooral grotere reserves aan elektriciteit nodig zijn 
om periodes met minder/geen opwek te kunnen overbruggen. In dat 
geval is er dus heel veel meer capaciteit (kWh) nodig, maar niet per sé 
meer vermogen (kW). Voor dat soort situaties zijn conventionele 
batterijen al snel factoren te duur, omdat je met de grote capaciteit 
ook een groot vermogen krijgt - dat je niet nodig hebt maar dat wel 
geld kost. 
Daarnaast kan met de Elestor technologie de laagst mogelijke LCoS 
behaald worden. Dat komt oa doordat Elestor gebruik maakt van 
materialen die in overvloed beschikbaar – en dus heel goedkoop – zijn, 
waar de verwachting is dat er schaarste gaat ontstaan voor stoffen die 
in conventionele batterijen gebruikt worden. De eerste tekenen 
daarvan zijn er nu al. 

Moet de H2Br flow 
battery statisch 
opgesteld worden of 
kan deze ook aan 
dynamische 
bewegingen 
blootgesteld worden?  

De HBr flow batterij is primair ontwikkeld voor grootschalige, 
stationaire toepassingen. Hoewel het misschien mogelijk is om een 
systeem te ontwerpen dat ook voor mobiele of maritieme toepassingen 
gebruikt kan worden, is daarvoor vanuit strategische overwegingen niet 
voor gekozen. 

1) De markt voor grootschalig stationair is enorm groot, en daar is 
feitelijk nog geen goede (= economische) oplossing voor. 

2) De ‘entrance barriers’ (veiligheids- en vergunningseisen etc) 
voor mobiele/maritieme toepassingen liggen hoger dan voor 
stationair. 

Maw: De stationaire markt is én heel groot, én voor Elestor direct 
toegankelijk. 
Voor mobiele/maritieme toepassingen liggen de eisen een stuk hoger 
(denk bijv aan botsproeven), bovendien worden die toepassingen 
gedomineerd door bijv Lithium-ion. Met het bedienen van die markten 
zou Elestor een langere time-to-market hebben, én moeten 
concurreren met andere vormen van opslag.  

Kunt u iets meer 
vertellen over de 
toepassing van de flow 
batterijen? Waar zijn ze 
b.v. preferent tov 
lithium-ion  

Flow batterijen worden vooral toegepast in combinatie met 
grootschalige opwek van elektriciteit, zoals wind- en zonneparken. 
Denk ook aan de agrarische sector, buurtbatterijen, of bijvoorbeeld in 
combinatie met een EV laadnetwerk.  

- Flow batterijen zijn uitermate geschikt (= economisch) voor de 
overbrugging van langere periodes (vanaf 5 tot bijv 72 uur, 
hoewel daar technisch feitelijk geen limiet aan is).  

- Conventionele batterijen, zoals Lithium, zijn economischer in 
toepassingen die relatief kort (< 5 uur) vermogen vragen. 



Maw: Waar Lithium goed is in ‘kortdurend vermogen (kW)’ zijn flow 
batterijen goed in ‘langdurige capaciteit (kWh)’.  
Voorts worden flow batterijen minder economisch naarmate kleinere 
systemen gebouwd worden, en daardoor worden er geen thuisbatterij 
systemen ontwikkeld. 
Beide technologieën zijn dus complementair en het is daardoor goed 
denkbaar dat een combinatie van beide technologieën voor sommige 
toepassingen optimaal blijkt. 

  



 

Programma onderdeel : pitch Friday Energy  

Vraag Antwoord 

Is de Friday oplossing beschikbaar / 
geschikt voor consumenten (of 
cooperaties) - ook qua kosten?   

Voor consumenten introduceren we begin volgend jaar 
een kleinere versie van de Friday Battery. De 
voornaamste toepassing is om meer zonnepanelen cq 
laadpalen aan te sluiten op een kleinere aansluiting. 
Bovendien ben je al voorbereid voor als het salderen 
wordt afgebouwd. 

In hoeverre zijn die verschillende 
systemen compatibel (als dat nodig is)? 

Onze Friday Battery  en EMS zijn compatible met elk 
soort zonnesysteem / omvormer. Met randapparatuur 
zoals bv laadpalen werken we met open protocollen. 

Hoe lang kan Friday Energy de 
elektriciteit opslaan? De capaciteit van 
een module is 15kWh. 

We kunnen meerdere modules parallel schakelen zodat 
je meer energie kan opslaan naar gelang het verbruik. 

Als je richt op kleinere aansluiting, hoe 
dan terugleveren aan net? 

Als er niet mag worden teruggeleverd dan zorgt ons 
systeem er voor dat er zo veel mogelijk energie lokaal 
wordt gebruikt. Als de aansluiting een beperkt 
vermogen heeft dan werkt onze batterij als een buffer 
zodat alle energie nog steeds kan worden terug geleverd 
maar op een later moment.  

  

 
  



Programma onderdeel TenneT – Arno Haverkamp 
Pilot Noord Nederland  
Vraag Antwoord 

NH provincie lijkt geen opwek te hebben. 
Toch aantal molens vrij groot. Wat is reden 
dat dit in plaatje zo beperkt is? 

Het figuur laat niet de vraag en aanbod zien maar 
toont het aantal knelpunten in het 110 en 150 kV 
netten en de primaire oorzaak van het knelpunt. 
Knelpunten van het 220 kV en 380kV netwerk zijn 
niet weergegeven. Zie voor meer informatie het 
investeringsplan 2020. 
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Com
pany/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL
_201001.pdf 

aan Tennet, hoe lang duurt het voordat de 
standaard huisaansluiting van 3x25A wordt 
verzwaard naar bijvoorbeeld 3x32A, gezien 
alle ontwikkelingen, warmtepompen/prive 
laadpalen denk je? Zijn hier plannen voor? 

TenneT beheert het transport op het 
hoogspanningsnetwerk. Het laagspanning en 
middenspanning netwerk wordt beheerd door de 
regionale netbeheerders. Aansluiting van 
huishoudens zijn aangesloten aan het laagspanning 
netwerk.  

Geen productie in Noord- en Zuid Holland? 
Vele off-shore wind parken in dit gebied 
toch? 

Het figuur laat niet de vraag en aanbod zien maar 
toont het aantal knelpunten in het 110 en 150 kV 
netten en de primaire oorzaak van het knelpunt. 
Knelpunten van het 220 kV en 380kV netwerk zijn 
niet weergegeven. Zie voor meer informatie het 
investeringsplan 2020: 
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Com
pany/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL
_201001.pdf 

@Arno recent noemde Pallas Agterberg 
van Alliander de noodzaak tot "stacking 
business cases" om de markt voor opslag 
open te breken. Ze gaan met Invest-NL aan 
een casus werken. Herkent Arno dit en 
interesse mee te doen aan de casus? 

Stacking business cases kan inderdaad erg 
interessant zijn om de markt open te breken. Ik ben 
(nog) niet bekend met de casus. Dit kan interessant 
zijn voor TenneT binnen deze pilot of daarbuiten. 

@Tennet: waarom niet gewoon het 
transport goed regelen, in plaats van de 
"markt"te willen regelen? 

TenneT streeft naar een goed netwerk dat kan 
voorzien in de transportbehoefte. Deze pilot is er op 
gericht om de transportbehoefte op een andere 
manier te realiseren en te kijken of de behoefte 
sneller en goedkoper kan worden ingevuld. 

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf


Is die knelpuntengrafiek piekbelasting of 
continue belasting? 

Het figuur toon het risicoprofiel van 
capaciteitsknelpunten op de 150/110 kV-netten in 
2030, onderverdeeld naar productie en belasting als 
primaire oorzaak. Zie voor meer informatie het 
investeringsplan 2020: 
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Com
pany/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL
_201001.pdf 

noord nederland is dat friesland  Noord-Nederland zien wij als Friesland, Drenthe en 
Groningen. 

Waarom krijg je meer SDE subsidie bij 
teruglevering van E dan bij eigen gebruik? 
Is het niet verstandiger om juist eigen 
gebruik te stimuleren zodat het netwerk 
minder belast gaat worden? (zoals bij 
zonneweide projecten).  

Eigen gebruik voorkomt ook behoefte aan 
transportcapaciteit. Dit valt echter buiten de scope 
van deze pilot. 

Wat is een tender Wikipedia heeft hiervoor een mooie definitie: " Een 
tender is een procedure waarbij door middel van 
inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of 
product te verkrijgen, die op basis van 
factorenafweging wordt verleend of verstrekt."  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tender_(economie) 

Wanneer wordt de aanbesteding 
verwacht? 

Eerst moet duidelijk worden welk transportknelpunt 
we op deze manier (deels) gaan oplossen en hoe een 
marktoplossing hierin past. Daar zijn we nu voor aan 
het rekenen. Wanneer dit duidelijk is wordt ook 
duidelijk wanneer een dergelijke oplossing gewenst 
is en hoe TenneT deze pilot verder gaan vormgeven. 

Waarom het accent op marktpartijen? Via 
VvE  kunnen groepen bewoners en 
ondernemers zelf een collectieve opslag 
realiseren en meer onafhankelijk worden 
van ''netleveranciers'.  Kijk eens naar de 
situatie in bijv Amerika of Australie [via 
GTM.com of utilitydive.com een enorme 
kennisbron waar meer rekening wordt 
gehouden met de belangen van de 
afnemers]  

Met marktpartijen wordt hier alle partijen bedoelt 
die acteren op de elektriciteitsmarkt. Wanneer een 
VvE is aangesloten is op het netwerk en programma 
verantwoordelijk is kan het ook met deze 
initiatieven meedoen.   

wanneer verwacht Tennet meet een 
concrete uitvraag te komen? 

Eerst moet duidelijk worden welk transportknelpunt 
we op deze manier (deels) gaan oplossen en hoe een 
marktoplossing hierin past. Daar zijn we nu voor aan 
het rekenen. Wanneer dit duidelijk is wordt ook 
duidelijk wanneer een dergelijke oplossing gewenst 
is en hoe TenneT deze pilot verder gaan vormgeven. 

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP2020_NOL_201001.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tender_(economie)


In welke mate kunnen elektrische 
voertuigen en hun laadinfrastructuur nnaar 
schatting leveren voor het vraagstuk van 
Tennet? 

Deze vraag kan ik niet beantwoorden, maar moet 
blijken uit wat marktpartijen kunnen bieden. Voor 
de balanceringsmarkt gebeurt dit al wel.  

Balanceren wordt financieel gestimuleerd, 
krijgen eindgebruikers daar ook een 
vergoeding voor? 

Het doel van de pilot is om (via een tender ) een 
service te vragen van marktpartijen en daar een 
vergoeding tegenover te stellen.  

 


