GLOWFLY: Geïntegreerde Lokale Opslag
met Warmtepomp en FlowbatterY

Project Leader:
Contact person:
E-mail:
Partners:
Looptijd:

Elestor BV
Wiebrand Kout
Wiebrand.Kout@Elestor.nl
G. Goudsmit Exploitatie BV
2016 – 2017

Doel van de studie/innovatie:
Onderzoek naar de thermische integratie van de Elestor HBr
flowbatterij met een warmtepomp, zodat de proceswarmte van
de

flowbatterij

nuttig

kan

worden

gebruikt

voor

ruimteverwarming. Het doel van GLOWFLY is deze voordelen
te

kwantificeren

middels

theoretische

analyse,

gerichte

labexperimenten op kleine schaal, economische analyse en

Rol in systeemintegratie:

marktonderzoek.

GLOWFLY onderzoekt een innovatief technisch concept waarbij
elektriciteitsopslag en warmtepompen op een innovatieve
wijze worden geïntegreerd. Het project heeft een sterke
focus op de kosten van het systeem. Het slim combineren van
elektriciteitsopslag en ruimteverwarming kan leiden tot een
kostendoorbraak

in

het

volledig

CO2

vrij

verlichten

en

verwarmen van meergezinswoningen.

Achtergrond studie/innovatie:
Het verwarmen en verlichten van een woning is mogelijk met
een combinatie van (1) zonnepanelen, (2) een warmtepomp
en

(3)

een

batterij.

Doordat

de

warmtevraag

van

appartementen vaak te groot is kan de ondergrondse bron van
de warmtepomp afkoelen. De flowbatterij heeft juist een
de

Huidige status:

flowbatterij toe te voeren aan de bron van warmtepomp wordt

Fase Beschrijving

de eerste goedkoper en gaat de tweede langer mee.

1

Technische
haalbaarheid

Bewezen. De temperatuurniveaus
van de flowbatterij en de
warmtepomp passen goed.

2

Economische
haalbaarheid

3

Voorbereiding
vervolgproject

Bewezen. Het is economisch
haalbaar om een Elestor
flowbatterij als
cogeneratiesysteem te laten
werken.
Gestart. Het concept zal vanaf
januari 2018 in een kleinschalige
veldtest worden ingezet.

warmteoverschot.

Door

nu

de

proceswarmte
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Dr Ten is a company specialized in new salt water systems for storage,
cooling and heating. Recently it has developed a new battery called the
seasalt battery which has won various innovation prices. The battery is
unique as it is made from clean materials with seasalt as the main
component. The low cost materials and full discharges posibilities together with
more than 7000 discharge cycles offer a unique position in the world of energy
storage.
The seasalt battery offers the posibility for new energy services making the
world more renewable.
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Rondweg 11 M/N
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clean and cheap energy storage
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more electric vehicles
reliable electricity
more renewable energy
lower cost for all
no grid reinforcement needed

www.seasaltbattery.com
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Ecovat netbalanceringssysteem
Collectieve Netbalancering door
elektrisch - thermische conversie en
opslag

Project Leader:

Ecovat Werk BV

Contact person:

Aris de Groot

E-mail:

Aris.degroot@ecovat.eu

Partners:

Universiteit Twente / Vito BE / Saxion Hoge School

Looptijd:

01 oktober 2014 – 01 september 2017

Doel van de studie/innovatie:
Realisatie van een collectief net
balanceringssysteem door met hoge snelheid en
grote capaciteit elektrische energie van het net
om te zetten in thermische energie en deze voor
kortere en langere perioden op te slaan in een
Ecovat Thermisch opslagvat. Het systeem wordt
op economische basis gestuurd op basis van

Visual Ecovat L.

actuele gegevens en toekomstverwachtingen.

Rol in systeemintegratie:

Achtergrond studie/innovatie:

Huidige status:

De mis match tussen aanbod van duurzame

-

Demo gereed en gevalideerd (DNV-GL)

energie (zon en wind) en energiebehoefte in

-

Business Case gevalideerd (Rebel)

warmte en koude.

-

Engineeringsopdrachten (Gemeentes)

Wat kan Ecovat Bieden:
Gemeentes:

Duurzame gebiedsontwikkeling

Ontwikkelaar:

Duurzaam betaalbaar waardevast

Gebruiker:

Betaalbaar en betrouwbaar

Investeerder:

Goed rendement (IRR > 7%)

Meer informatie op www.ecovat.eu
Poort van Veghel 4946 – verdieping 6 - Veghel
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TITEL PITCH

Project Leader:

Hans Wiltink

Contact person:

[naam]

E-mail:

hans.wiltink@gemeynt.nl

Partners:

Hyet, MTSA, Alliander, Nedstack, Hydron Energy, PDC, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, ISPT

Looptijd:

sept 2016 – juni 2017

Doel van de studie/innovatie:
Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft
samen met Alliander, HyET, MTSA, Nedstack, Hydron Energy,
PDC en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen de haalbaarheid
onderzocht van kleinschalige energieopslag met waterstof. Het
opslagsysteem is gedimensioneerd voor een autarkisch huis
dat jaarrond zelfvoorzienend is qua energieopwekking. Daarbij
is uitgegaan van de energievraag van een twee-onder-eenkapwoning in het midden van het land.

Achtergrond studie/innovatie:
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen volgens de
overheid klimaatneutraal zijn om te voldoen aan de afspraken
gemaakt in december 2015 in Parijs om klimaatverandering

Conclusies

tegen te gaan. De uitstoot van CO2 moet met 80% tot 95%

Een Archypel systeem waarbij een huis alle energie op eigen

worden teruggedrongen. Dat betekent dat Nederland veel

terrein opwekt en opslaat in waterstof en batterijen is

minder energie uit fossiele bronnen moet gaan gebruiken.

technisch mogelijk, maar is om een aantal redenen nog niet

Aangezien de gebouwde omgeving een grote

aantrekkelijk. Een belangrijke praktische beperking is de

energieverbruikers is, is de verduurzaming van de gebouwde

ruimte die nodig is voor alle zonnepanelen en windturbines;

omgeving een belangrijke opgave. Energiesystemen voor

deze nemen meer ruimte in beslag dan de twee-onder-een-

gebouwen op basis van waterstoftechnologie kunnen (deels)

kapwoning beschikbaar heeft. Een ander praktisch nadeel is

onafhankelijk van de gas- en elektriciteitsinfrastructuur

het volume dat nodig is voor de opslag van waterstof voor de

werken en bijdragen aan de noodzakelijke verduurzaming.

winterperiode, daarvoor is een tank nodig van ongeveer 10

Omdat de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving

m3. Zoals bij elk nieuw systeem dat nog niet in grote aantallen

omvangrijk, divers, en complex is, liggen hier commerciële

wordt geproduceerd, zijn de kosten in vergelijking met

kansen voor bedrijven die waterstoftechnologie ontwikkelen en

alternatieve systemen nog te hoog.

voor netbeheerders zoals Alliander. In Archypel is onderzocht
of waterstof die ‘thuis’ wordt geproduceerd ook voor mobiliteit

Een mogelijke vervolgstap kan zijn om een Archypel systeem

kan worden gebruikt en via die route een bijdrage kan leveren

te ontwerpen dat verbonden is met het elektriciteitsnet, of

aan verduurzaming van de mobiliteitssector.

aaneengeschakelde microgrids, waardoor het systeem kleiner
en goedkoper kan worden (lagere investeringskosten) én er

Rol in systeemintegratie:

gebruik kan maken van de infrastructuur in Nederland.

De lokale energiebuffers moeten de verschillen tussen aanbod
en vraag per dag, per week en op seizoenniveau opvangen.

De huidige energie (gas- en elektriciteit-) en de ICT

Kleinschalige energieopslag met waterstof is toepasbaar bij

infrastructuur maken het voor Nederland niet direct noodzaak

huishoudens, in kantoren, boerderijen en kleinschalige

om een Archypel systeem voor autarkische woningen te

industriële toepassingen. Netbeheerders kunnen door

realiseren, maar dit soort systemen kunnen, in hybride vorm,

toepassing van ‘stand-alone’ systemen investeringen in de

een bijdrage leveren aan het efficiënt inpassen van

energie-infrastructuur beperken.

hernieuwbare energie en nationale CO2 emissies te reduceren.
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Green Building Innovation

BIES Buiksloterham Integrated Energy System
Achtergrond:
• De hoge energieprestatie van nieuwe gebouwen
en de groei van (decentrale) duurzame
energieopwekking leidt tot noodzakelijke
aanpassingen aan het energiesysteem.

Buiksloterham, Noordelijke IJoever, Amsterdam.
Een gebied dat transformeert van een industrie-gebied
naar een gebied voor wonen en werken.

Doelstelling BIES:
• Het ontwikkelen van kansrijke scenario’s voor een
geïntegreerd energiesysteem voor Buiksloterham
• Verkennen van innovatieve oplossingen die hier
aan bij kunnen dragen, technisch & procesmatig.
• Als testcase wordt Buiksloterham gebruikt. De
resultaten zullen ook van toepassing zijn op
andere nieuwbouwlocaties (‘bis’).

Resultaten en Conclusies
Vergelijking 4 energieconcepten:
• Gas en Elektriciteit
• All electric met WKO
• Stadswarmte
• Lokaal warmtenet (lage temperatuur, < ca 45 ºC)

Figuur 2: Geplande nieuwbouw in Buiksloterham

Vervolgonderzoek:
• Verdere optimalisatie van lokale energie balans,
(o.a. lokaal uitwissleen van opbrengst en vraag,
samenhang elektriciteit en warmte,
energieopslag, flexibiliteit voor het net, ..)

JPI Urban Europe project ‘Smart Urban Isle’
•

Mogelijkheden, kosten en baten van lage
temperatuur warmtenetten, zowel technisch als
organisatorisch

(Urban Energy aanvraag)

Figuur 1: Energiebalans voor de 4 energieconcepten

Conclusies
Een lokaal lage temperatuur warmtenet heeft meeste
voordelen t.a.v.
• Duurzaamheid (lokale energie en circulariteit)
• Kosten
• Flexibiliteit energiesysteem
Vervolgonderzoek is nodig op technische vlak (nieuwe
producten) en organisatie (o.a. governance).

Faculteit Bouwkunde
Architectural Engineering & Technology

Stichting Stadslab Buiksloterham

Figuur 3: Lokaal warmtenet

EnergyGO
Slim met Energie en ICT

TITEL PITCH
Bi-directionele energie opslag

Project Leader:
Contact person:
E-mail:
Partners:

Dr Ten BV
Gerrit Miedema
gerrit@drten.nl
Dr Ten BV, Batteyfact

Looptijd:

juli 2017 – juni2018

Doel van de studie/innovatie:
Het doel van dit project is om productspecificaties af te leiden voor een
gecombineerd draadloos laad-batterij systeem en de haalbaarheid van
een dergelijk systeem middels een nieuw batterijsysteem aan te tonen.
Hierdoor kan worden ontladen op het net enerzijds en op een
elektrische auto anderzijds. Opladen kan vanuit de muur enerzijds of
vanuit zonnepanelen. Systemen worden geanalyseerd bij een
bedrijfssituatie van de partners.

Rol in systeemintegratie:
Tot inzicht komen naar de mogelijkheden in systeemintegratie door de volgende
vragen te onderzoeken.
1) Wat zijn logische eisen vanuit het microgrid voor centrale batterijconfiguratie?
2) Hoe dient een stationaire batterij eruit te zien voor woningen die kan snel laden?
3) Hoe dient een EV batterij eruit te zien die kan snelladen vanuit bijvoorbeeld een
laadplaat

Achtergrond studie/innovatie:

4) Waaraan dienen batterijen te voldoen in termen van recycling, security,

De snel toenemende vraag naar betrouwbare, veilige, goedkope en

microgrid framework, security, wet- en regelgeving en overige integratie?

schone energieopslagsystemen voor stationaire situaties zoals

5) Hoe kunnen de juiste batterijen worden maatgericht ontwikkeld, geoptimaliseerd

batterijen hangt samen met de stijgende energieprijzen, de beperkte

en gedemonstreerd?

mogelijkheden van import en export van elektriciteit, de hoge
piekbelastingen, de toenemende vraag naar elektrische auto’s. In het
laatste geval is een hoger laadvermogen (snel laden) en hogere kWh
consumptie gewenst zonder dat omslachtige aanpassing van het net of
extra productie nodig is. Conventionele accu's kunnen niet langdurig bij
lage (<0C) of hoge temperaturen (>40C) schoon en goedkoop stroom
uit het net opslaan en vermogens opschalen. Dit project tracht een
dergelijke brug wel qua haalbaarheid te slaan door te komen met een

Huidige status:

accu die zowel aan het net als via zonnepanelen kan worden geladen en

Op dit moment worden productspecificates afgeleid samen met partner batteryfact en ook een

tegelijkertijd de vermogen opschaalt zonder laadpaal.

gemeente. In de markt wordt gekeken met wie zou kunnen worden samengewerkt. Een eenvoudig

.

prototype wordt gemaakt en om haalbaarheid van het systeem aan te tonen.

Institute for Sustainable Process Technology
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Model

Resultaten per terrein

Resultaten per bedrijf

Gebouwgebonden
Maatregelen:
• Isolatie
• Gevel
• Dak
• Glas
• Wtw ventilatie
• LED
• Zonnepanelen (PV)
• Warmtepomp
Accsys productiekoeling
max. 9,7 MW thermisch
delta T = 6 K

Bestaande
oppervlaktewater
-installatie voor
koeling

Accsys koelwater

te plaatsen warmtepompen IPKW
Max. 3,2 MW uit bron,
ca. 4 MW warmtepompen

Eventuele andere restwarmtebronnen

Temperatuur op dit punt moet
groter dan 4 °C zijn

WKO systeem

1

FLEXNET

Contact:
Jos Sijm

Vraag- en aanbod van flexibiliteit van
het elektriciteitssysteem in Nederland, 2015-2050

sijm@ecn.nl
www.ecn.nl/flexnet

Het project
FLEXNET beoogt inzicht te verschaffen in de behoefte aan ﬂexibiliteit van een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitssysteem in Nederland,
de opties waarmee in deze behoefte kan worden voorzien en de maatschappelijke afweging tussen inzet van ﬂexibiliteitsopties en verzwaring
van het elektriciteitsnetwerk.
Het onderzoek bestaat uit drie hoofdfases:

 Vraag naar flexibiliteit: kwantificeren en analyseren van de vraag naar flexibiliteit voor enkele zichtjaren (2015, 2023, 2030 en 2050)
op basis van vraag- en aanbodprofielen op uurbasis voor een tweetal scenario’s.
 Aanbod van flexibiliteit: kwantificeren en analyseren van de optimale mix van ﬂexibiliteitsopties met behulp van de ECN modellen
COMPETES en OPERA.
 Maatschappelijk afwegingskader: opstellen van een raamwerk voor de afweging tussen netverzwaring versus inzet van flexibiliteitsopties.

Resultaten
Vraag naar elektriciteit in 2050 (week 4)






Aanbod van elektriciteit uit zon en wind in 2050 (week 4)

Vraag- en aanbodprofielen van elektriciteit op uurbasis voor twee scenario’s en meerdere zichtjaren.
Gedetailleerde analyse van de ontwikkeling van vraag- en aanbod van flexibiliteit in de periode 2015-2050.
Gedetailleerde analyse van de belasting van het elektriciteitsnetwerk en de behoefte aan flexibiliteit versus netverzwaring.
Maatschappelijk raamwerk voor de afweging tussen inzet van flexibiliteitsopties versus netverzwaring.
Vraag naar flexibiliteit, 2015-2050

Aanbod van flexibiliteit, 2030-2050

Kernboodschappen
 De vraag naar flexibiliteit van het elektriciteitssysteem verzesvoudigt tussen nu en 2050.
 Deze vraag zal grotendeels worden opgevangen door buitenlandse handel en binnenlandse vraagsturing, maar niet of nauwelijks door opslag
van elektriciteit.
 Inzet van flexibiliteitsopties kan in specifieke, tijdelijke situaties een goed alternatief zijn voor netverzwaring, maar op lange termijn zijn de
mogelijkheden en voordelen van deze opties om netverzwaring te voorkomen beperkt.

Partners/Sponsors

AQUIFER THERMAL ENERGY STORAGE

ATES
<500 m

• Heat surplus in summer stored in
underground aquifer
• Heat stored underground can be
produced in winter to feed district
heating network
TNO DoubletCalc 3D

De Kracht van Ammoniak

Project Leader:
Contact person:
E-mail:
Partners:

Hans Wiltink
Tjeerd Jongsma
Tjeerd.Jongsma@ispt.eu
Stedin, NUON, Proton Ventures, ECN, CE Delft, AkzoNobel,
University of Twente, OCI Nitrogen en de TU Delft

Looptijd:

1 jan 2016 – 1 juli 2017

Veelzijdig Ammoniak
Ammoniak heeft vele toepassingen, zo is het een essentiële grondstof voor kunstmest en een bouwsteen voor de
chemische industrie. In de toekomst kan het ook worden ingezet voor het opslaan van elektriciteit die duurzaam is
opgewekt. Het ISPT heeft meerdere partners bijeen gebracht om het produceren van ammoniak uit elektriciteit te
bestuderen. Nu wordt ammoniak voor kunstmestproductie nog in grote hoeveelheden geproduceerd met aardgas
als grondstof. In de toekomst kan dit elektrisch worden opgewekt. Dit zou de CO2 footprint van de wereldvoedselproductie aanzienlijk verminderen en het opent ook de deur naar elektriciteitsopslag met behulp van ammoniak.
Ammoniak zal een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming energie, industrie en wereldvoedselproductie.
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Slimme hybride warmtepomp maakt vliegende start
verduurzaming Nederlandse woningen mogelijk

•Met zowel all-electric als hybride kan in 2050 de CO2uitstoot omlaag met meer dan 95%.

•Door de hybride oplossing kan de aardgasvraag
versneld worden gereduceerd van 15 Mlrd. kuub nu naar
mogelijk 1 miljard kuub in 2035.

•De hybride visies hebben de laagste kosten per ton
CO2-besparing en reduceren sneller.

•Bij een koude winter ~17 GW extra piekvraag in allelectric visies ten opzichte van ~8 GW extra in hybride
visies.
Warmtepomp benut duurzame buitenwarmte
Warmtepomp

Warmtepomp

Elektriciteit
1 kWh

Convector /
LT radiator

Gasketel

Verschillende transitiepaden

Hybride warmtepomp

Warmte

Visie 1 All-electric, lineair

>3-5 kWh

Gaat uit van een lineaire installatie van
circa 220.000 all-electric warmtepompen
per jaar tot aan 2050.

Vloerverwarming Radiator

HR-ketel

Gas
1 kWh

Convector /
LT radiator
(of vloerverwarming)

Warmte
<1 kWh

Warmtapwater +
koude dagen

Visie 2 Hybride mix
Gaat uit van een lineair pad voor de installatie
van hybride warmtepompen: circa 160.000
per jaar tot 2035 in de bestaande bouw. Vanaf
2035 komen er alleen nog maar all-electric
warmtepompen bij, het aantal hybride
warmtepompen blijft vanaf dan gelijk.

Vooral de kosten in de woning spelen een
grote rol bij de totstandkoming van de totale
kosten.
Omzettingstechnologie

Isolatie

Afgiftesysteem

2035

€ 30.000

€ 400

384

379

All-electric
warmtepomp

€ 20.000

€ 15.000

Isolatie

Hybride
warmtepomp

€ 10.000

Isolatie

Vloerverwarming

€ 5.000

LT- radiatoren

€0
All electric

Hybride

Kosten per ton bespaarde CO2 (€)

Investeringskosten in de woning (€)

353
€ 25.000

347
314

€ 300

Visie 3 All-electric ingroei

2050

337
299

Heeft een lage opstartsnelheid met versnelling
door schaalvoordeel naar 2050 toe. Minder
snelle penetratie van warmtepompen tot aan
2035, zo’n 150.000 per jaar. Vanaf 2035 wordt
dit weer ingehaald door een versnelling van
ongeveer 315.000 warmtepompen per jaar tot
aan 2050.

Visie 4 Hybride in plaats van HR-ketels

€ 200

Hier worden geen losse HR-ketels meer
geplaatst, alleen in combinatie met een
warmtepomp. Penetratie van hybride
warmtepompen tot aan 2035 zo’n 300.000
per jaar in de bestaande bouw. Vanaf 2035
wordt er alleen nog maar all-electric
bijgeplaatst en wordt een deel van de reeds
geïnstalleerde hybride warmtepompen
opgevolgd door all-electric.

€ 100

€0
Visie 1
Visie 2
Visie 3
Visie 4
(Electric (Hybride (Electric (Hybride
lineair)
mix)
ingroei) i.p.v. CV)

Slimme sturing helpt net congestie voorkomen

kW max.

Bij een koude winter ~17 GW extra piekvraag in
all-electric visies ten opzichte van ~8 GW extra in
hybride visies.

Huidige
gelijktijdige
belasting per
woning (1kW)

Warmtepomp
All-electric

Berenschot, BDH, DNV GL: Het flexibiliteitspotentieel van Hybride warmtepompen (2016)
Berenschot, BDH: Routekaart Hybride warmtepomp (2017)
Berenschot: Verduurzaming gebouwde omgeving
Energietransitiemodel

Bert den Ouden
Peter Graafland
Rutger Bianchi

Hybride warmtepomp
(vast) Energetische
optimale sturing

Aannames Berenschot: Verduurzaming gebouwde omgeving:
In alle visies worden per jaar ~60.000 nieuwbouwwoningen voorzien van Rc-waarde (isolatie) 5 en all-electric warmtepompen. Per jaar worden er
tot aan 2035, ~ 170.000 bestaande woningen geïsoleerd naar Rc-waarde 1,8. Vanaf 2035, ~ 135.000 woningen per jaar naar Rc-waarde 2,8. De
woningvoorraad groeit tot 8.477.200 in 2050. Nieuwbouwwoningen worden gebouwd met vloerverwarming en bestaande woningen die naar
hybride gaan krijgen convectoren, woningen die naar all-electric gaan krijgen vloerverwarming. In alle visies is een groei naar 10% warmtenetten in
2035 aangenomen en vanaf dan stabiel tot aan 2050.

Hybride warmtepomp
(Min. Congestie) Sturing
op netcongestie

FlexiGrow
Achtergrond:

Rol in systeemintegratie:

Het merendeel van de Nederlandse huishoudens is

Met name ontwikkelingen op het gebied van

voorzien van zowel een gas- als elektriciteitsaansluiting.

zonnepanelen (diagram links), warmtepompen

Bij de aanleg van deze bestaande elektriciteitsnetten zijn

diagram rechts) en elektrisch vervoer zullen in de

netwerkbeheerders ervan uitgegaan dat aardgas wordt

nabije toekomst (nu tot 2050) significante invloed hebben

gebruikt voor ruimteverwarming, koken en warmwater.

op het Nederlandse distributienet voor elektriciteit.

Doel van het FlexiGrow
project:

Vervolg:

Door verregaande elektrificatie van onze samenleving

het probleem. De vraag is of de huidige ontwerpcriteria

veranderen de ontwerpcriteria voor het elektriciteitsnet

voldoende zijn voor nieuwe gasloze woonwijken en

van de netwerkbeheerders. Door de netbelasting van

wanneer er netverzwaring nodig is voor bestaande netten.

“all-electric” (gasloze) woonwijken te meten en te

Oplossingen zoals opslag (elektrisch/thermisch),

modeleren bepalen we welke invloed verregaande

conversie (waterstof) en smart grids vallen buiten de

elektrificatie in de toekomst zal hebben op het

scope van het huidige project, maar zullen een

bestaande elektriciteitsnet en de rol van het gasnet.

belangrijke invloed hebben op de gelijktijdigheid van

De focus van het huidige FlexiGrow project ligt vooral op

vraag en aanbod van duurzame energie.

Contactpersoon:
E-mail:
Projectleider:
Partners:
Looptijd:

Institute for Sustainable Process Technology

Lech Bialek
l.w.bialek@pl.hanze.nl
Erika Zomerman
Hanzehogeschool Groningen, GasTerra, Enexis
2015 – 2018
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Vraagsturing middels warmte
en koude in utiliteitsgebouwen

Project Leader:
Contact person:
E-mail:
Partners:
Looptijd:

J.H. (Rob) Kleinlugtenbelt MSc
J.H. (Rob) Kleinlugtenbelt MSc
r.kleinlugtenbelt@iftechnology.nl
IF Technology B.V., DNV GL B.V.
[2016] – [2017]

Doel van de studie/innovatie:
Het doel van het project is om te onderzoeken of het
haalbaar is om de opwekking van warmte en koude in de
utiliteitsbouw los te koppelen van de vraag. Warmte en
koude te produceren tijdens momenten van lage
elektriciteitsprijzen (overschotten) en uit een opslag leveren
tijdens hoge elektriciteitsprijzen (tekorten).

Rol in systeemintegratie:
Vraagsturing is een voorbeeld van verticale
systeemintegratie waarbij elektrische opwekking uit
duurzame bronnen en verbruik aan elkaar gekoppeld
worden. Dit verlaagt de druk op de elektrische
infrastructuur en faciliteert de inpassing van duurzame
opwekking.

Achtergrond studie/innovatie:
Utiliteitsgebouwen hebben vaak omvangrijke koel- en

Huidige status onderzoek:

verwarmingsinstallaties. De meeste van deze installaties

Een aardgasloos systeem in de utiliteitsbouw met de

zijn tegenwoordig uitgerust met een WKO, warmtepomp

integratie van een buffervat met dompelaar en handel op

en/of koelmachine. Uit onderzoek is gebleken dat opslag

de onbalansmarkt in een WKO/warmtepomp installatie lijkt

van energie in warmte één van de goedkoopste vormen van

technisch haalbaar.

opslag is.

VOORDELEN: Verminderen CO2 uitstoot, onafhankelijk van
aardgas, bijdragen aan balans E-mark, extra inkomsten,
efficiënter gebruik ondergrond, risico verlagend
energielevering.
NADELEN: Ruimtelijke inpassing, complexiteit, meer
energieverlies, financieel risico.
TOEKOMST: Actoren bij elkaar brengen. Pilot project
starten.

Institute for Sustainable Process Technology
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NORTH SEA ENERGY PROGRAM
Exploring System Integration Options in the
North Sea Area

Strategic Spatial Planning

Society & Governance

Scenario development for spatial
synergies now and in the future

Human Capital, Public Engagement
and Regulations

Physical Networks

HSE

Techno-economic evaluation of
various system integration options

Health and Safety, Emissions and
Environment

POWERED BY

e56te5r6

Hoge Temperatuur Opslag van warmte in
ondergrondse aquifer bij AVR Duiven

NUT EN NOODZAAK

KANSEN

RESULTATEN

AVR en TNO onderzoeken momenteel
in het kader van TKI
Systeemintegratie de haalbaarheid
van een innovatieve, duurzame
ondergrondse energieopslag voor AVR
Duiven. Dit betreft een Hoge
Temperatuur Opslag (HTO).

-Betere benutting van (rest)warmte
-Overall hoger rendement elektriciteit
en warmtelevering
-Extra pieklast beschikbaar in de
winter
-Besparing aardgas in hulpketels, en
daarmee vermindering CO2 emissies
-Meer flexibiliteit in vraag/aanbod in
het warmtenet
-Vergroting zekerheid van
warmtelevering
-Toekomst: power-to-heat mogelijk
voor extra flexibiliteit in het
elektriciteitsnet (combinatie met
zonne-energie)
-Uitbreiding van het warmtenet zonder
extra ketelvermogen bij te plaatsen

De HTO kan ongeveer 12 MWth
leveren in de winter. Dit vermogen is
voldoende om de pieklast van 3000
woning equivalenten te leveren. Deze
hoeveelheid woning equivalenten is
de verwachte groei van het
warmtenet van NUON in DuivenWestervoort-Arnhem in 2020.

Seizoensgebonden ondergrondse
energieopslag beantwoordt een vraag
welke voort komt uit de onbalans in
warmtevraag en warmteaanbod
gedurende het jaar. Tijdens de zomer
is er veelal een overvloed aan energie
in de vorm van warmte, de productie
van warmte overstijgt dan de vraag.
Waarbij het in de winter juist
omgekeerd is. Er moet dan vaak
fossiel “bijgestookt” worden om aan
de warmtevraag te voldoen, terwijl er
juist in de zomer warmte over is.

Situatieschets van AVR in het warmtenet van
NUON (bron: NUON 2016)

De ondergrondse energieopslag zal
door seizoensgebonden opslag en
levering voor een betere restwarmte
benutting bij AVR en daarmee een
verdere verduurzaming
(energiebesparing en CO2-reductie)
van het warmtenet zorgen. Tevens zal
het gebruik van ondergrondse
energieopslag gepaard kunnen gaan
met een kostenreductie op het gebied
van (piek) warmtevoorziening.
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UITDAGINGEN
HTO wordt niet breed toegepast in de
Nederlandse ondergrond. Uitdagingen

Het figuur laat conceptueel zien wanneer in het
jaar de opslag in injectie- en
productiemodus kan worden gezet

met betrekking tot de techniek van de
optie en het bijbehorende juridische
kader (van idee naar vergunning en
inpassing) zijn belangrijke punten die
de implementatie ervan beïnvloeden.
De belangrijkste technische
uitdagingen worden daarom
onderzocht in deze
haalbaarheidsstudie:
-Geschiktheid van de ondergrond
-Temperatuurveranderingen in de
bodem
-Putverstopping en corrosie
-Materiaalgebruik bij hoge
temperaturen en corrosiegevoelige
omstandigheden

Hiermee zal de HTO de
dekkingsgraad van de door AVR
geleverde warmte verbeteren, omdat
de in de zomer opgeslagen warmte
ingezet kan worden bij de levering
van de piekvraag in de winter.
Hierdoor hoeven in het net de Hulp
Warmte Centrales (HWC) minimaal
ingezet worden wat een directe
besparing op de inzet van fossiele
brandstoffen tot gevolg heeft.

Overzicht technische gegevens (voorlopig)

In de aanloop naar 2020 zal de HTO
niet alle opgeslagen warmte als extra
warmte leveren naar het net. In dit
geval levert de HTO een verbetering in
de elektriciteitsproductie op.

Elektriciteit bij AVR wordt
geproduceerd door middel van
stoomturbines met luchtgekoelde
condensors. In de zomer heeft deze
luchtkoeling een lager
turbinerendement door de hoge
buitentemperaturen. In de zomer
wordt de HTO gevuld. Dit betekent dat
er minder stoom wordt omgezet in
elektriciteit. In de winter met lage
buitentemperaturen is het
turbinerendement hoger. Doordat de
HTO warmte levert, zal er meer stoom
worden omgezet in elektriciteit met
een hoger rendement. Uiteindelijk zal
door deze verschuiving in stoom naar
turbines in de seizoenen meer
elektriciteit per jaar worden opgewekt.

CONCLUSIE
� Kansen zijn de betere benutting
van (rest)warmte, verhogen
overall rendement van de
installatie en het besparen van
energie en CO2-emissies.
� Uitdagingen zowel met
betrekking tot integratie van de
opslag en geschiktheid van de
ondergrond.
� Business case lijkt kansen te
bieden door het combineren van
enkele verschillende (co)benefits.
� Kansen en uitdagingen voor HTO
projecten lijken te verschillen
per locatie door aanbod/vraag
naar warmte en geschiktheid
van de ondergrond.

Contactgegevens

Situatieschets ondergrond

02-09-14 13:04

SOFIE

Project Leader:

Frans van den Akker (ISPT)

Researchers:

T. Lans (WUR)
H. van Dijk, L. vd Boogaard, F. de Bruijn (Fosbury Energy)

E-mail:
Partners:
Budget:

frans.vandenakker@ispt.eu
WUR, Fosbury Energy
42K

Open and Flexible Energy Networks:

Motivation:

• Diverse energy supplies, from residual heat to

• Dutch ambition: include 1 mln extra households in
2020; use 16 PJ residual heat; reduce CO2 emissions

biomass fuel, geothermal heat, etc.

by 2,300 ktons.

• Exchanging roles: end-user can become supplier, e.g.

• To reach the targets, not only technological, but also

households providing electricity from solar cells to

social innovations are necessary.

the net, energy is re-used multiple cycles through

• Tools to create a larger support for open and flexible

energy cascading, etc.

energy networks are continuously developed and in

• Network is smart: Supply responds to fluctuating

need of evaluation.

energy demands.

Open & Flexible
Energy Network

Connecting industry, natural resources and
prosumers into an open and flexible network.

HEAT game Alliander: stakeholders design the
city of Zaandam in a virtual environment.

Project activities:
• Literature study and case study to identify design

Results

parameters.

SOFIE evaluates crucial design parameters and explores

• Qualitative research to produce priority profiles for

potent interventions to address those parameters

different stakeholders.

timely and effective.

• Explore tools for developing and visualizing the
crucial design parameters.

Importance in decision making according
to our network

• Inventarisation of potential interventions to

Exploration

accelerate learning.

Low/high

High/high

Low/low

High/low

Realization

Social innovation: serious games (energy
transition model).
Institute for Sustainable Process Technology

Priority profiles uncover underappreciated design
parameters in the exploration stage (concept).
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De Parkeergarage als
batterij voor de stad

Project Leader:

Jeroen Quee

Contact person:

Ron de Bruijn

E-mail:

jeroen.quee@sweco.nl, ron.debruijn@sweco.nl

Partners:

Q-Park, TNO, Sweco

Looptijd:

2017 – 2018

Doel van de studie/innovatie:
Vaststelling potentie “Parkeergarage als stedelijke batterij’:
een nieuwe dienst waarbij de elektrische auto’s en een
centrale batterij in de parkeergarage energie en flexibiliteit
gaan leveren aan de omgeving. De dienst draagt hiermee
direct bij aan:
1. De stabiliteit van energienet; mogelijkheid om pieken en
dalen van de duurzame energie productie op te vangen.
2. Verbetering van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en de
kosten van de laadinfrastructuur.

Rol in systeemintegratie:

Het gaat hier niet alleen om het vaststellen van economische

De parkeergarage van de toekomst draagt bij aan het

en technische potentie maar ook om de haalbaarheid van het

vergroten van de flexibiliteit en het beter gebruiken van

inpassen van de dienst in het huidige waardenetwerk te

duurzaam opgewekte energie door inzet van batterijen en

duiden.

elektrische auto’s als opslag en conversie mechanisme.
Daarnaast wordt in deze studie specifiek de
investeringsnoodzaak zoals beschreven door DNB en PBL
geadresseerd. Het uitgangspunt van alle drie de
werkpakketten zal het huidige waardenetwerk rondom de
parkeergarage zijn, en hoe dat door het inzetten van de
batterij en flexibiliteitsdiensten kan veranderen, zowel qua
actoren als qua waardestromen. Specifiek draagt de aanpak

Achtergrond studie/innovatie:

bij aan de systeemintegratie programmalijn Energie-opslag en

De studie biedt inzicht in de haalbaarheid van:

conversie.

1. technische inpassing van Parkeergarage als Batterij in
bestaande Garage/Energie-infrastructuren;
2. passende business modellen en business cases voor
betrokken actoren bij het inrichten van diensten rondom de
Parkeergarage als Batterij;
3. manieren om de Parkeergarage als Batterij grootschalig in
te zetten en daarmee private financiering aan te trekken.
Deze resultaten zijn bedoeld voor alle betrokken actoren, o.a.
de parkeerexploitanten, mogelijke financiers, de CPO, het
netwerkbedrijf en de batterij-exploitant. De opgedane kennis
zal worden gebruikt in een vervolgtraject waarin middels

Huidige status:

proeftuinen meerdere pilots worden uitgevoerd in

Onderzocht wordt hoe het parkeergedrag zich in combinatie

parkeergarages, met een passende financieringsmix.

met de laadwens van elektrische rijders zal ontwikkelen. Dit
onderzoek wordt gebaseerd op parkeerprofielen in de huidige
situatie en analyseert de ontwikkeling naar de toekomst. Dit
levert inzicht in wat de parkeergarage idealiter zou moeten
bieden aan oplaadmogelijkheden.
De parkeergarage krijgt een andere, meer prominente positie
in het energienetwerk. Hierdoor ontstaan of veranderen
business modellen van de parkeergarage, van de
oplaadprovider, van de energieleverancier en van de
gemeente.

Institute for Sustainable Process Technology
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Wind to Hydrogen

Project Leader:

H. Groenemans

Contact person:

J.W. Langeraar

E-mail:

jwlangeraar@hy-gro.nl

Partners:

HYGRO, ECN, Energy Valley, Energy Expo, Composite Agency

Looptijd:

2016 – 2017

Doel van de studie:

Rol in systeemintegratie:

Doel van het W2H2 project is te toetsen of de directe

Het integreren van de elektrolyse in een windturbine vermijdt

conversie van elektriciteit opgewekt door middel van

elektrische conversie- en transportverliezen tussen de

windenergie op zee naar waterstof met toepassing in de

windturbine generator en het aanlandingspunt op land. Daarbij

mobiliteitssector, daadwerkelijk tot lagere kosten en een

biedt de integratie een verbeterde optimalisatie van de

hogere waarde (euro/MWh) kan leiden.

elektrolyse met een hogere efficiency tot gevolg.

Achtergrond studie:
Waterstof uit offshore wind nu = duur

Kantelpunt 2021-2023

“Borssele” 0,074 euro/kWh
•

Net gekoppelde elektrolyse efficiency 60 kWh/kg =>
4,44 euro/kg

Nog exclusief investering
•

Elektrolyse

•

Compressie

•

Transport & distributie

Huidige status: Duwaal

Wat mag waterstof kosten en wat is het waard?

Equivalent
als Elektriciteit
Als aardgas
Als diesel

Euro/kg
Euro/kg
Euro/kg

Diesel/waterstof
liter/kg
Energetisch 3,3:1
Praktijk 2017 5:1
Toekomst
6:1

€
€
€

2017
2020
0,55 € 0,35 €
0,55 € 0,52 €
2,16 € 2,84 €

Diesel
euro/liter
€ 0,54
€ 0,54
€ 0,54

Accijns
euro/liter
€ 0,485
€ 0,485
€ 0,485

2025
0,75 €
0,82 €
3,20 €

Totaal
euro/liter
€ 1,02
€ 1,02
€ 1,02

2030
0,97 €
1,06 €
3,70 €

Waterstof
euro/kg
€
3,40
€
5,10
€
3,21

Institute for Sustainable Process Technology

Accijns
euro/kg
€ € € 2,91

2035
1,01
1,14
4,29

Totaal
euro/kg
€ 3,40
€ 5,10
€ 6,12

•

De waterstofmolen

•

5 Tankstations

•

100 Vrachtwagens

Huidige wet en regelgeving energie systeem
•

Ontbreken integrale visie waterstof, cross sectoraal

•

Gaswet Energiebelasting accijns wegenbelasting HBE

•

Gas infrastructuur op piekbelasting ontworpen rest van
het jaar buffer capaciteit

www.ispt.eu

Systeemhaalbaarheid: CO2-vrije waterstofproductie uit gas
De 3 systeembevindingen van deze haalbaarheidsstudie

Het idee
CO2 reductie middels waterstof vraagt om een brugtechnologie
Op dit moment wordt er in Nederland al
veel waterstof gebruikt als grondstof,
voornamelijk in de ammoniak en
raffinage.

Ook zien we een trend om waterstof te
gaan gebruiken als brandstof voor
hoge temperatuurwarmte,
bijvoorbeeld in Magnum centrale in
Groningen en in de Rotterdamse haven.

Productie:
Gebruik van autothermal reforming (ATR) maakt
extra CO2 afvang mogelijk

-

SMR
-

Emissievrij via
elektrolyse

2015

2020

Er wordt veel verwacht van de

ontwikkeling van elektrolyse van

Alleen procesemissies,
dus meer afvang

ATR

Transport:

2040

Deze haalbaarheidsstudie heeft bekeken of
de reforming van gas met CCS een

Idee: De zuurstofsynergie
Status: Voorbereiding demo-project ingediend bij TKI Gas

snellere weg naar schone
waterstof kan zijn.

Opslag:

Zuurstof
fabriek
De zuurstofsynergie: ½ O2
Scheiding
Water
shift

Vergasser
Syngas
CO+H2

De techniek
Werkingsprincipe van pre-combustion CCS tov post-combustion CCS

Post
combustion

Grote kostenpost is de scheiding van
CO2 van stikstof, omdat deze stoffen
fysisch erg op elkaar lijken. Alleen een
chemisch scheidingsproces levert
voldoende hoge concentraties op.

Verbranding in
gascentrale of
industrie
Scheiding
Uitlaatgassen
Aardgas
CO2+O2+N2

H2

O2
Aardgas

nagenoeg volcontinue
processen.

H2
CO2+H2

CO2

Opslag (CCS) of
gebruik (CCU)

Opslag:

Opslag (CCS) of
gebruik (CCU)

Zuivere
zuurstof

Pre
Aardgas
Vergasser
combustion

CO2

Noorwegen per schip:

-

-

Kostenefficient
Grootschalige concepten
mogelijk, in kaart gebracht door
EBN

Flexibel
Maatschappelijk zeker
Tegen meerkosten goed
mogelijk, in kaart gebracht door
CATO

Institutionele barrières voor CO2 infrastructuur:
- Maatschappelijke perceptie; wat vindt de burger ervan?
- Regelgeving en juridische barrières; regels omtrent
risicobeheersing, aansprakelijkheid en te treffen voorzieningen lijken
nog niet uitgekristalliseerd.

- Concurrentie op de Noordzee; Wind op zee, gasproductie en
scheepvaart claimen ook ruimte op de Noordzee en er is geen
eenduidig beeld hoe de ruimte verdeeld moet worden.

Wat levert dat systeemconcept op?
CO2 vrije energie voor flexibele (1500 uur/jaar) elektriciteitscentrales

H2

O2

• Door waterstof uit aardgas komt een dergelijke waterstofinfrastuctuur veel
eerder van de grond, wat ook waterstof uit elektrolyse versnelt. Wij
noemen dit de infrastructuursynergie.

Voor elke ton waterstof uit elektrolyse kan twee ton
waterstof uit een ATR worden geproduceerd. Door de
zuurstofsynergie wordt de bouw en het
elektriciteitsverbruik van een luchtscheidingsinstallatie
vermeden.

De Noordzee per leiding:

Technische kosten

Elektrolyse

Zuurstof
fabriek

• In Groningen zijn zoutcavernes* beschikbaar om gas in op te slaan.
Hierin kan goedkoop grote hoeveelheden gas worden opgeslagen. Deze
opslagmethode is bij uitstek geschikt voor dag- en weekopslag en
meerdere cavernes maken seizoensopslag mogelijk (92 dagen bij
maximale productie capaciteit bij 500 ton per dag). Energystock,
dochter van Gasunie, wil een of meerdere cavernes voor waterstofopslag
bestemmen.

Opslag
waterstof

H2-distributie

0

CO2

• Veel wordt gepercipieerd dat het transport van waterstof kostbaar zou
zijn. Op dit moment neemt de vraag naar aardgas terug, waardoor
mogelijk aardgasleidingen vrij komen voor ander gebruik.
Aardgasleidingen kunnen tegen beperkte meerkosten worden omgezet
naar waterstofleidingen, bijvoorbeeld door pipe-in-pipe oplossingen.
Dit soort oplossingen zijn meer dan 10x goedkoper dan een nieuwe
waterstofleiding

2050

Zuivere
zuurstof

Bij post-combustion CCS is het
afvangproces direct gekoppeld met het
verbrandingsproces. Hierdoor is het
alleen geschikt voor grote en

Lage concentratie CO2
Stikstof uit lucht
CCS niet haalbaar

Elektrolyse

overschotten duurzame windenergie. Dit is
het eindbeeld voor de langere termijn door
de hoge kosten van elektrolyse en de
beperkte beschikbaarheid van
overschotten wind.

CH4
H2O
+ O2

Waterstof uit
gas met CCS
2030

Geconcentreerde CO2
Geen stikstof
CCS Goed mogelijk

Ondervuringsemissie:
1/3e

SMR met
CO2 uitstooot

CO2 infrastructuur:
Technisch is CO2 transport en opslag haalbaar,
maar er zijn grote institutionele barrières

Procesemissie:
2/3e

CH4
H2O

Toekomstvisie op duurzame waterstof
Schematisch

Waterstofinfra:
Waterstof uit gas zorgt op korte termijn voor een
nationale waterstofinfrastructuur

Opslag
waterstof

H2
H2-distributie
Water
shift
Scheiding
Syngas
CO2+H2
CO+H2
De emissies uit een reformingsinstallatie
Het CCS proces en het
verbrandingsproces zijn ontkoppeld
bevatten geen stikstof. Een fysiek
door het gebruik van waterstof. Hierdoor
scheidingsproces (pressure swing
zijn er additionele toepassingen die
absorbtion) levert hier al een pure CO2
stroom op.
verduurzaamd kunnen worden, zoals
kleine industrieën, flexibele centrales en
duurzaam transport.

Waterstof uit gas
Eerste toepassing in demofase
Post combustion CCS
(part load)
Post combustion CCS
(Base load + Flex)
Waterstof uit elektrolyse
Biobrandstoffen
Biogas
Biobrandstoffen
Methanol to gasoline
Biobrandstoffen
Bioethanol

50

Vermijdingskosten [€/ton CO2]
100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Mogelijke kostenreductie door
zuurstofsynergie

Flex & financiering

Base-load centrales op CCS kunnen
een oplossing zijn, maar hiervoor zijn
meerkosten voor flexibiliteit en
bedrijfsmatige financiering.

600

Resultaten
- Kickstart voor een snel toepasbare nationale waterstofinfrastructuur
- Pre-combustion CO2-afvang van aardgas voor een flexibele energievoorziening
- Gedecarboniseerde CO2-vrije waterstof als partner van duurzaam
- Combinatie met windenergie geeft “waterstofversneller”
- Input van biogas en groen gas geeft negatieve CO2 emissies
- Brugtechnologie naar flexibele volledig duurzame energievoorziening

CROSS-SECTOR INTEGRATION BETWEEN
NEW ENERGY AND SANITATION SYSTEMS
Sept 2017 - Sept 2018

BASE CASE

OBJECTIVE
The main objective of the CSI-NESS project is to
develop scalable strategies for achieving optimal
integration between energy, water, and sanitation
systems, focusing on regional and area-level
infrastructure. The project will examine scenarios
across a range of different system configurations
with the goal of determining the most technically,
legally, and financially viable option for each of the
use-cases under consideration.

1250 P

4,6 kW
PRODUCTION
15% WASTE

PRODUCTION
0,5 kW

ELECTRICITY

4 kW
DEMAND

4 kW
DEMAND

CASE 1

HEAT

BACKGROUND
Waternet is currently in the process of developing a
floating, decentralized “New Sanitation” facility,
which will recover vital nutrients and generate
biogas from organic waste streams, located in the
neighborhood of Buiksloterham. These new
approaches to wastewater processing, combined
with the advanced capabilities of smart energy
technologies, represent numerous opportunities for
optimizing the cost effectiveness, efficiency, and
performance of (energy and water) utility infrastructure.

EXPANSION CASE

85%
WASTE
GF

5000 P

3 kW
PRODUCTION

ACTIVITIES / STATUS
The project will involve conducting a comprehensive
techno-economic analysis for different local system
configurations, focusing on Waternet’s “New Sanitation” facility in Buiksloterham as a real-world
use-case. With input from Waternet, a Total Cost of
Ownership (TCO) model was created to enable
cross-comparison of the necessary investment and
operating costs across each scenario. Furthermore, a
technical simulation of each scenario is being
conducted to assess the performance of different
technologies within the facility itself. An in-depth
assessment of the current and upcoming urban
development projects in Buiksloterham was carried
out in order to determine the feasibility for integration of Waternet’s facility with these surrounding
areas and communities. In collaboration with
project partner E.D. Mij, the potential added value of
participating on the energy market(s) by selling
electricity produced from biogas, and / or providing
Demand Response services, will be analyzed. The
results of the project will provide Waternet (and
other municipal water companies) with valuable
insights for how to not only optimize the (financial)
performance of future “New Sanitation” projects,
but also to play a more active and critical role in the
sustainable energy transition.
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Buurtbatterij
haalbaarheid en schaalbaarheid
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Introductie en definitie:

Marktkansen, bedreigingen:

• De Buurtbatterij krijgt veel aandacht, en kan verschillende diensten kan leveren,

• De belangrijkste barrières voor een Buurtbatterij zijn gebrek aan standaardisatie,

voor de netbeheerder, de transmissie systeem operator (TenneT) en niet in de
laatste plaats voor de eindgebruiker. Nu er meerdere pilotprojecten daadwerkelijk

vergoedingen, eigenaarschap, competitie en markttoegang, definitie energieopslag
• Op basis van de uitkomsten van deze cases is een beslisboom opgezet, waarmee

worden neergezet zijn, is het belangrijk de haalbaarheid en de schaalbaarheid van

netbeheerders kunnen bepalen of een situatie potentieel geschikt is voor het

het concept te onderzoeken.

toepassen van een Buurtbatterij

• De Buurtbatterij kan worden gedefinieerd als volgt: een Buurtbatterij levert

• Het eindresultaat is een raamwerk voor investeerders, netbeheerders en

meerdere diensten, waarvan één of meer systeemdiensten aan de regionale

energiebedrijven om een investeringsbeslissing voor een Buurtbatterij te maken en

netbeheerder. Verder is de Buurtbatterij eigendom van een particuliere partij. Een

deze Buurtbatterij verder uit te ontwikkelen

Buurtbatterij staat ‘voor de meter’ en kan in een residentiele, commerciële of
industriële omgeving staan.
• Doel van deze haalbaarheidsstudie is om de haalbaarheid en tevens de
schaalbaarheid van de Buurtbatterij te beoordelen, inclusief nog te ontsluiten
inkomstenbronnen zoals die van de regionale netbeheerder, en in relatie tot
energieprijzen en daaraan gerelateerde regelgeving.

• Aanbevelingen tot vervolg is het implementeren van een dergelijke Buurtbatterij
systeem in een locatie waarbij daadwerkelijk een congestieprobleem bestaat, waar
de Buurtbatterij een alternatief vormt voor netuitbreiding, en waar een private partij
het systeem beheert en diensten aanbiedt aan de regionale netbeheerder.
• Verder wordt netbeheerders aanbevolen om publieke tenders voor flexibiliteit verder
te ontwikkelen, waarbij de Buurtbatterij één van de opties is voor het leveren van
deze flexibiliteit.
• Een rendabele business case is gevonden voor toepassing van de Buurtbatterij bij

Casestudies:
• Hiervoor zijn verschillende daadwerkelijke cases verkregen van verschillende
netbeheerders, welke zijn doorgerekend.

een probleem op MS-niveau waarbij congestie gedurende 1,5 uur plaatsvond.
Congestie op kleine schaal, zoals een wijktransformator, is niet rendabel. Lange
congestieproblemen, bijvoorbeeld vanaf 3 uur of langer, zijn minder aantrekkelijk om
met een Buurtbatterij te verhelpen.

• Diensten die kunnen worden geleverd kunnen onderverdeeld worden in diensten voor
regionale netbeheerders, transmissie netbeheerders, marktdiensten, en diensten

Figuur 1: Lokale problemen en toegankelijkheid van de markten

voor pro-sumers die hun opgewekte energie willen opslaan voor gebruik op een
ander moment van de dag.
• Verder is een aanzet gedaan tot een voorbeeldcontract tussen een marktpartij en
netbeheerder, om de netbeheerder er van te kunnen verzekeren dat een dienst ook
daadwerkelijk wordt geleverd op het moment dat deze nodig is voor de
netbeheerder. Belangrijkste aspecten van een dergelijk contract:
• Afspraken over penalties bij niet leveren

Figuur 2: Wettelijke barrières voor de Buurtbatterij: in geel de 5 belangrijkste barrières

• Verificatie van het controle algortime: aanbevelingen zijn gedaan voor het
beoordelen van het algoritme dat de regeling van de Buurtbatterij bepaalt, om de
zekerheid van levering aan de netbeheerder te garanderen.

Figuur 3: Beslisboom voor netbeheerders

Figuur 4: Dagprofiel E-programma Buurtbatterij

Figuur 5: Inkomsten, uitgaven, terugverdientijd
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