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ROL VAN (TOEGEPAST) ONDERZOEK NU
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Toekomstbestendige ontwikkeling

energiesysteem

Nu doen en leren

Brede evaluatie
Lange termijn 

scenario’s



INITIATIEVEN INNOVATIE NETINPASSING

Living Labs 

Scheveningen

Lokale 

capaciteitsmarkt 

Greenparc Bleiswijk

POCITYF –

Sportcomplex De 

Meent, Alkmaar

Lokale Energiemarkten 

IJmond

• Virtueel Stroomnet 

Schiphol Tradepark

• GDS Schiphol

Amsterdam: 

• Local Inclusive Future

Energy Platform

• EIGEN pilotlocaties

Slim netwerk De 

Mars, Zutphen

Lochem: koppeling 

zonnepark-industriegebied

Directe lijn zonnepark-

fabriek, AzewijnGDS Chemelot

EIGEN pilotlocatie 

bedrijventerrein De 

Zwette, Leeuwarden

Smart Energy Hubs 

Oost-Nederland



OVERZICHT INITIATIEVEN NETINPASSING

Gesloten 

distributiesystemen

Lokale 

energiemarkten

Directe lijnen

DOELEN

Elektriciteitsnet ontlasten 

Kostenbesparingen en efficiëntiewinst door 

nieuwe netaansluiting uit te sparen

Inpassing hernieuwbare energie faciliteren

Betere afstemming vraag en aanbod op lokaal 

niveau

VORMEN

BETROKKEN 
PARTIJEN

Technische 

ontwikkelaars

Kennisinstellingen en 

onderzoeksbureaus

Netbeheerders

Energiebedrijven

Lokale overheden

(Industrie)bedrijven en 

parkbeheerders



RECENTE DISCUSSIE
NON-FIRM CONTRACTEN DE OPLOSSING?

Consultatie alternatieve transportrechten en ‘use it or 

lose it’ (acm.nl)

https://www.acm.nl/system/files/documents/consultatie-alternatieve-transportrechten-en-use-it-or-lose-it.pdf


AFWEGINGSKADER OBV CEP
MIDDELEN OM FYSIEKE CONGESTIE TE VOORKOMEN

Nettarieven zijn van 

invloed op de vraag 

naar 

transportcapaciteit

Netuitbreiding bepaalt 

de beschikbare 

transportcapaciteit (het 

aanbod)

Marktgebasseerde

maatregelen door de 

TSO/DSO die fysieke 

stromen wijzigen om 

fysieke congestie te 

voorkomen

TSO/DSO legt 

verplichtingen op aan 

systeemgebruikers om 

gebruik te wijzigen om 

fysieke congestie te 

voorkomen 

Fysieke congestie 

voorkomen door 

weigeren van een 

verzoek om 

transportcapaciteit van 

een nieuwe aansluiting 

of uitbreiding van een 

bestaande aansluiting 

1. Tariefstructuur 2. Netuitbreiding
3. Marktgebaseerde

redispatch/ flexibiliteit

4. Niet 

marktgebaseerde

redispatsching

5. Weigering toegang 

(aansluiting en/of 

Trans[prtcapaciteti)

Splitsing van 

biedzondes zorgt 

ervoor dat capaciteit 

op overbelast 

netwerkelement wordt 

toegewezen 

(capaciteitsallocatie)

6. Splitsen biedzones 

Voor elke categorie gelden eisen  



Flex: er is al een firm overeenkomst en daarvan een 

deel beperkt wordt en ontvangt daarvoor een 

vergoeding

Bij Non-firm ato: klant gaat extra overeenkomst aan 

voor lagere prijs

Waar zitten de verschillen?

Hoe ga je van non-firm naar firm en van flex naar 

volledig firm?

Hoe verdeel je de restcapaciteit?

Bron: Whitepaper non-firm capaciteit Liander 

ZOEK DE VERSCHILLEN
NON-FIRM, CAPACITEITSBEPERKING/ FLEXCONTRACT



FOR WHO HAS FLEXIBILITY VALUE?

The Universal Smart Energy Framework (USEF)



IMPLICIT DEMAND-SIDE FLEXIBILITY

The Universal Smart Energy Framework (USEF)



IMPLICIT FLEXIBILITY SERVICES

The Universal Smart Energy Framework (USEF)



EXPLICIT DEMAND-SIDE FLEXIBILITY

The Universal Smart Energy Framework (USEF)





CHARACTERISTICS OF FLEXIBILITY DELIVERY

The Universal Smart Energy Framework (USEF)



NON FIRM ATO

of individuele klant

gedeeltelijk onderbreekbare beschikbaarheid (vrijwillig) 

vastgelegd in aansluit- en transportcontracten



CAPACITEITSBEPERKINGSCONTRACT

of individuele klant

Vrijwillige, permanent of beperkte periode, vergoeding 



VERPLICHT INBIEDEN: BINNEN EN BUITEN CONGESTIEGEBIED

of individuele klant

Verplichte capaciteitsbeperking in congestiegebied in 

vorm van ‘verplicht inbieden’



VORMEN VAN FLEXIBILITEITSLEVERING

of individuele klant

Een capaciteitsbeperking afspreken met de RNB? (altijd per 

definitie activeren, geen coordinatiestap meer met RNB)

impliciet



Groep met eigen projectnet en daardoor 1 gezamenlijke 

aansluiting op het net. In congestiegebied. Krijgt: 

aanbieding voor extra transportvermogen gedurende 

vooraf vastgestelde tijdsvakken (capaciteitsbeperking) 

De TCT is beschikbaar voor (toekomstige) klanten op de 

wachtlijst: tbv eerder voorzien in deel van gewenst 

vermogensbehoefte.

Bij overschrijding van max vermogengrens wordt boete 

opgelegd of volgt ontbinding. 

Wat is het verschil met een non-firm overeenkomst? 

PROJECTNET MET OVEREENKOMST 

MET TIJDGEBONDEN CAPACITEIT BIJ 

TRANSPORTBEPERKING

BUIKSLOTERHAM



Wat is het verschil tussen een afspraak met een groep of met 

een individuele aangeslotene?

Heeft groep heeft ook een (contractuele) relatie met 

elkaar?

Met wie heeft de RNB dan een afspraak gemaakt; met de 

groep, het individu of een derde partij? 

De CSP kan namens een groep 

congestiemanagementdiensten aanbieden

Dit kan ook in de vorm van een 

capaciteitsbeperkingscontract. 

Discussiepunt: Is het wenselijk dat een CSP namens een 

groep een non-firm overeenkomst aan kan gaan? 

GELIJK BEHANDELEN?
GROEPS- EN INDIVIDUELE FLEXIBILITEIT
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