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Voorwoord

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat in Nederland
het Energieakkoord voor duurzame groei is
afgesloten. Het doet mij veel genoegen om te zien
dat er in Nederland hard wordt gewerkt om de
doelstelling van het Energieakkoord te realiseren.
De energietransitie komt in Nederland daadwerkelijk
op stoom. De energietransitie brengt tegelijkertijd
ook nieuwe uitdagingen met zich mee; namelijk de
betrouwbaarheid van ons energiesysteem. En dat is
waar EnergieKoplopers een oplossing voor probeert
te bieden.
EnergieKoplopers in Heerhugowaard is een project
waarin wordt aangetoond hoe decentrale flexibiliteit
een belangrijke rol kan spelen in het toekomstig
energiesysteem, maar het project is meer. Het is ook
een prachtig voorbeeld van een initiatief waarin het
bedrijfsleven, consumenten en overheid zich samen
voorbereiden op een toekomstig duurzaam en
decentraal energiesysteem. Dit is voor mij belangrijk,
veranderen doe je namelijk niet alleen.
De deelnemers van EnergieKoplopers, het
consortium, en alle andere betrokkenen, mogen trots
zijn op het resultaat van hun project. Zij hebben met
elkaar hun steentje bijgedragen om in Nederland
een klimaat van duurzame groei te creëren. Hopelijk
raken meer bedrijven, consumenten en overheden
geïnspireerd door dit voorbeeld om ook hun steentje
bij te dragen. Nogmaals, veranderen doe je niet alleen.
Er rest mij nog één slotopmerking. Ik moedig
eenieder die zich geroepen voelt aan om het werk
van EnergieKoplopers voort te zetten. Alleen door
hiermee verder te gaan maken we ons land Koploper
in de energiewereld.
Den Haag, 23 oktober

Ed Nijpels
Voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord

“EnergieKoplopers is een
prachtig voorbeeld van
een initiatief waarin het
bedrijfsleven, consumenten
en overheid zich samen
voorbereiden op een toekomstig
duurzaam en decentraal
energiesysteem. Dit is
voor mij belangrijk, veranderen
doe je namelijk niet alleen.”

Facts and figures
Aan de proeftuin deden 203 huishoudens mee, hiervan hadden:
183 huishoudens een zonnepaneel (met een gemiddelde opwek van 6,7 kWh per dag),
95 huishoudens een zonneschakelaar,
49 huishoudens een warmtepomp,
45 huishoudens een elektrische boiler,
en 14 huishoudens hadden een brandstofcel.

Door inzet van flexibiliteit met hun slimme apparaten zijn:
er 15 stroomstoringen voorkomen,
en is vraag en aanbod in 20% van de tijd gebalanceerd.

Hiervoor:
is circa 0,92 kWh flexibiliteit per dag per huishouden verhandeld,
zijn in 7% van de tijd de boilers automatisch aangezet,
zijn in 8% van de tijd de warmtepompen automatisch uitgezet,
zijn in 4% van de tijd de zonnepanelen automatisch afgeschakeld en,
zijn in 35% van de tijd de brandstofcellen automatisch gestuurd.

Ook heeft de proeftuin:
28 keer persaandacht gehad bij livegang,
13 werkbezoeken ontvangen, en
203.414 consumenten via een Facebook campagne bereikt.
De gemiddelde response rate bij vragenlijsten was 95%
en het projectteam heeft 85 interviews afgenomen
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Samenvatting
Deze samenvatting is ook als animatie te bekijken.
Introductie
Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Er wordt steeds meer elektriciteit opgewekt uit
zon en wind, en dat gebeurt steeds vaker decentraal in plaats van centraal. Bovendien vinden duurzame en
milieuvriendelijke elektrische apparaten, zoals elektrische warmtepompen en elektrische auto’s, steeds vaker
hun intrede.
Deze ontwikkelingen kunnen echter leiden tot hoge kosten in het energiesysteem. Ten eerste kunnen er
stroompieken ontstaan waar het lokale elektriciteitsnet niet op gebouwd is. Zo kan de elektrificatie van onze
warmtevoorziening bijvoorbeeld een flinke vraagpiek veroorzaken in de avond. Andersom kan de lokale
opwek door zonnepanelen juist een flinke terugleverpiek veroorzaken in de middag. De klassieke manier om
dit op te vangen is het verzwaren van het net, maar dat brengt hoge kosten met zich mee. Ten tweede worden
vraag en aanbod van elektriciteit minder goed voorspelbaar door het fluctuerende karakter van zonne- en
windenergie. Hierdoor kan er soms een tekort en soms een overschot aan stroom zijn. Om deze problemen
het hoofd te bieden moet het elektriciteitssysteem flexibeler worden.
Een oplossing hiervoor is dat eindgebruikers van energie (Prosumers) flexibel zijn in hun stroomverbruik,
bijvoorbeeld door een elektrische boiler aan te zetten wanneer de zon schijnt. De flexibiliteit die hiermee
ontstaat kan door een Aggregator worden verzameld en via een aparte markt voor flexibiliteit worden
aangeboden aan een netbeheerder (DSO) of programmaverantwoordelijke partij (BRP). Zij kunnen deze
flexibiliteit vervolgens gebruiken om de problemen in het energiesysteem op te lossen. Deze flexibiliteitsmarkt
is beschreven in het Universal Smart Energy Framework (USEF).

EnergieKoplopers heeft de succesvolle werking van de flexibiliteitsmarkt aangetoond
In het project EnergieKoplopers in Heerhugowaard is voor het eerst een USEF flexibiliteitsmarkt getest. Hiervoor zijn bij 203
huishoudens slimme apparaten geïnstalleerd die flexibel stroomverbruik mogelijk maken. De slimme apparaten werden
automatisch aangestuurd door een slim IT systeem. Uit de resultaten van het project blijkt dat de USEF flexibiliteitsmarkt
werkt: het systeem helpt de toekomstige problemen in het energiesysteem op te lossen, waarbij er waarde wordt gecreëerd
voor alle partijen die een rol spelen in een USEF flexibiliteitsmarkt.
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Figuur 1 De USEF flexibiliteitsmarkt ontsluit decentrale flexibiliteit

Met de juiste propositie kan flexibiliteit bij Prosumers ontsloten worden
Als een Aggregator flexibiliteit wil verhandelen op de flexibiliteitsmarkt, dan kan hij deze
middels een propositie ontsluiten bij Prosumers. Uit EnergieKoplopers blijkt dat bij het
vormgeven van zo’n propositie vier uitgangspunten van belang zijn. Ten eerste moet de
Prosumer
Aggregator een aansprekend verhaal hebben. De propositie moet makkelijk te begrijpen zijn
en een duurzaam karakter dragen. Op deze manier wordt ingespeeld op de behoefte van consumenten om
iets goeds te kunnen doen voor de wereld. Ten tweede is gemak een belangrijk uitgangspunt. Consumenten
willen namelijk geen extra tijd besteden of moeite hoeven doen. Het gemak van de automatische sturing
van de slimme apparaten wordt door 72% van de deelnemers als zeer positief ervaren. Ten derde mag de
propositie geen extra kosten met zich meebrengen. Prosumers hebben behoefte aan financiële zekerheid.
Daarom hebben deelnemers van het project ook voor een vaste vergoeding gekozen, en niet voor dynamische
tarieven. Ten slotte is betrouwbaarheid van de organisatie die de propositie aanbiedt erg belangrijk. Een
uitstekende klantenservice met kennis over het slimme apparaat, een transparante afrekening en het borgen
van de privacy van de deelnemers zijn daar belangrijke onderdelen in.
Bij een propositie voor een Prosumer zijn vier uitgangspunten van belang
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De flexibiliteitsmarkt kan ernstige congestie voor een netbeheerder voorkomen
EnergieKoplopers toont aan dat flexibiliteit, via USEF, in staat is om ernstige congestie te
voorkomen. Zowel de tijdsduur als de hoogte van pieken is in het project gereduceerd, dit is
te zien in onderstaande grafiek. Door de inzet van flexibiliteit worden de pieken verschoven
DSO
van rechtsboven naar linksonder. In de grafiek is echter ook te zien dat niet alle pieken zijn
weggeregeld. Ook na de inzet van flexibiliteit zijn er nog stroompieken die niet onder de congestiegrens
van 200kW komen. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn storingen van het toegepaste IT systeem en
flexibiliteit die reeds verkocht is aan de BRP. Indien flexibiliteit voor de BRP wordt ingezet, dan kunnen de
pieken in het net namelijk verergerd worden.
Alle ernstige congesties zijn voorkomen
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Flexibiliteit voor de BRP: het portfolio wordt geoptimaliseerd, maar niet zonder risico’s
De toepassing van flexibiliteit is waardevol voor de BRP. In EnergieKoplopers heeft de BRP
namelijk flexibiliteit ingezet ten behoeve van optimalisatie op zowel de APX Day Ahead markt
als de onbalansmarkt. Onderstaande afbeelding toont aan dat de BRP hierdoor de waarde van
BRP
haar portfolio kan vergroten. De keerzijde hiervan is dat het portfolio wordt blootgesteld aan
meer risico’s. Dit blijkt uit de grotere spreiding van de portfoliowaarde na inzet van flexibiliteit. Deze spreiding
ontstaat doordat de Aggregator niet altijd in staat is geweest om zich netjes aan een afgesproken plan te
houden. Hierdoor raakt de BRP in onbalans en dit kan een negatieve impact hebben op de waarde van het
BRP portfolio.

Waarde BRP portfolio per
dag

Flexibiliteit heeft de waarde van het BRP portfolio vergroot

spreidingsbalk
derde kwartiel (75%)
eerste kwartiel (25%)
Gemiddelde

Zonder flexhandel

Met flexhandel

De Aggregator maakt de markt voor flexibiliteit compleet, maar moet wel leveren
Als intermediair tussen vraag en aanbod van flexibiliteit speelt de Aggregator een essentiële
rol in de flexibiliteitsmarkt. De Aggregator ontsluit flexibiliteit bij Prosumers en biedt dit als
Aggregator
een dienst aan richting BRP en DSO. Daardoor wordt een expliciete markt voor flexibiliteit
gevormd. Zoals in onderstaande figuur is te zien heeft de Aggregator de ontsloten flexibiliteit
succesvol kunnen verkopen. Echter als het gaat om de levering van deze verkochte flexibiliteit dan heeft
de Aggregator in het project haar belofte niet altijd kunnen waarmaken. In het project is circa 2/3 van de
bestelde flexibiliteit geleverd. De levering van flexibiliteit wordt primair bewerkstelligd door de sturing van
de slimme apparaten, maar kan ook voortkomen uit een gunstige maar niet beïnvloedbare verandering in het
elektriciteitsverbruik van een huishouden. Het niet kunnen leveren van flexibiliteit kan worden veroorzaakt
door een onvoorziene verandering in het elektriciteitsverbruik van een huishouden, teveel verkochte
flexibiliteit of niet goed functionerende IT en apparaten.

De Aggregator heeft gemiddeld 2/3 van de verkochte flexibiliteit geleverd
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De flexibiliteitsmarkt heeft een marktmodel zoals USEF nodig
De flexibiliteitsmarkt in EnergieKoplopers is opgezet volgens de marktprincipes van
USEF. Een van de belangrijkste USEF principes betreft een integrale benadering van
de markt waarbij zowel de belangen van de DSO als de BRP in ogenschouw worden
genomen. Hierdoor maakt de USEF flexibiliteitsmarkt het mogelijk dat de BRP en DSO elkaar soms helpen.
Echter, ze kunnen elkaar ook in de weg zitten. Uit EnergieKoplopers blijkt dat beide situaties zich in de praktijk
kunnen voordoen. In onderstaande figuur is te zien dat het grootste deel van de tijd de BRP en de DSO elkaar
niet in de weg hebben gezeten. In 18% van de tijd helpen beide partijen elkaar zelfs. In 16% van de tijd is er
echter sprake van tegengestelde belangen. EnergieKoplopers toont aan dat er tegenstelde belangen kunnen
optreden, dit onderschrijft dat de integrale benadering die USEF in haar ontwerp heeft gekozen terecht is.
De BRP en DSO hadden 16% van de tijd tegengestelde belangen

Flex-orders DSO en BRP in
tegengestelde richting

16%
18%
66%

Flex-orders DSO en BRP in
dezelfde richting
Geen interactie
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1

EnergieKoplopers in een notendop

Het project EnergieKoplopers is een smart grid
proeftuin, waarin is onderzocht hoe decentrale
flexibiliteit bij huishoudens via een flexibiliteitsmarkt
ingezet kan worden in het energiesysteem.

Decentrale flexibiliteit als oplossing voor
toekomstige problemen
Decentrale flexibiliteit wordt gezien als middel om
de problemen, die de transitie1 naar een duurzaam
energiesysteem met zich meebrengt, het hoofd te
bieden. Ten eerste leidt de voorspelde groei van
zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen
tot hogere pieken in het elektriciteitsnet. Decentrale
flexibiliteit kan deze pieken reduceren. Ten tweede
wordt het steeds moeilijker om vraag en aanbod
van energie in balans te houden, met name doordat
het aanbod van wind en zon lastig te voorspellen is.
Flexibiliteit aan de vraagzijde maakt het mogelijk om
sneller in te spelen op schommelingen in vraag en
aanbod.

van het Universal Smart Energy Framework
(USEF) toegepast. In zo’n flexibiliteitsmarkt speelt
de Aggregator een cruciale rol. Deze nieuwe rol
verzamelt flexibiliteit bij Prosumers en biedt deze
geaggregeerd aan richting Balance Responsible
Party (BRP) en Distribution System Operator (DSO).
De BRP gebruikt als balansverantwoordelijke partij
de flexibiliteit om vraag en aanbod van elektriciteit
in balans te houden. Voor de DSO (netbeheerder)
is flexibiliteit waardevol om pieken in het
elektriciteitsnet te reduceren. In de flexibiliteitsmarkt
werd de hoeveelheid flexibiliteit van tevoren
verhandeld (USEF Plan-Validate fasen) op basis van
voorspellingen, en geleverd door middel van realtime aansturing van de slimme apparaten (USEF
Operate fase). De berekening hoeveel flexibiliteit
daadwerkelijk is geleverd (USEF Settle fase), is
achteraf gedaan op basis van de slimme meter data.
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Slimme apparaten worden automatisch aangestuurd
door een slim energiesysteem
In het project kwam de flexibiliteit uit 203 slimme
apparaten die volledig automatisch door een slim
energiesysteem werden aangestuurd. Het slimme
energiesysteem voorspelde vraag en aanbod en
stemde deze af met slimme apparaten. In het project
zijn 45 elektrische boilers, 49 warmtepompen, 95
zonnepanelenschakelaars en 14 brandstofcellen
(waarvan 9 virtuele) bij deelnemers geplaatst.
Deze apparaten werden automatisch aangestuurd,
de bewoner hoefde zelf niets te doen en behield
hetzelfde niveau van comfort. Verder had iedere
deelnemer inzicht in het systeem via een portal en
een slimme meter en een slimme thermostaat in huis.
Flexibiliteit wordt waardevol als deze wordt ingezet
in een flexibiliteitsmarkt
De flexibiliteit werd in het project verhandeld in
een flexibiliteitsmarkt. Hierbij zijn de marktregels

Nederland heeft de afgelopen jaren de weg naar een
duurzame en koolstofarme energievoorziening ingezet. In het
Energieakkoord (2013) hebben meer dan 40 organisaties,
waaronder bedrijfsleven, overheid, milieuorganisaties en
financiële instellingen, lange termijn afspraken gemaakt om de
Nederlandse CO2-uitstoot met 20% te reduceren in 2020 t.o.v.
1990.
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€
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€
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Figuur 2: de USEF flexibiliteitsmarkt ontsluit decentrale
flexibiliteit

Vijf onderzoeksgebieden
Het onderzoek in het project richtte zich op vijf
onderzoeksgebieden:
1.

Prosumer: hoe sluit een slim energiesysteem aan
bij behoeften en beleving van bewoners?

2.

DSO: in hoeverre is flexibiliteit via een
flexibiliteitsmarkt een alternatief voor
netverzwaring?

3.

BRP: hoe kan flexibiliteit via een flexibiliteitsmarkt
de waarde van een BRP-portfolio verhogen?

4.

Aggregator: welke waarde voegt een Aggregator
toe door vraag en aanbod van flexibiliteit bij
elkaar te brengen?

5.

USEF: hoe werkt de USEF flexibiliteitsmarkt in de
praktijk?

1

EnergieKoplopers

Prosumer onderzoek op verschillende manieren
uitgevoerd
Voor het Prosumer onderzoek is een mix van
onderzoeksmethoden toegepast: kwalitatief en
kwantitatief onderzoek, zowel binnen als buiten
de proeftuin, en een mix van traditionele en
moderne testmethoden. Kwalitatief onderzoek
(interviews, deelnemerssessies) was nodig om
begrip te krijgen over de belevingswereld van de
Prosumer, kwantitatief onderzoek (vragenlijsten,
propositietesting via Facebook-campagne) om
deze inzichten vervolgens te staven. Onderzoek
buiten de proeftuin, bij een willekeurige groep
potentiële Prosumers, was nodig omdat de proeftuin
als onderzoek setting een bias heeft gevormd bij
de deelnemers, bijvoorbeeld vanwege de gratis
bruikleen van de slimme apparaten. Ten slotte zijn
naast traditionele onderzoeksmethoden, welke
gebruikt zijn om inzichten fact-based aan te tonen
en kwantificeerbaar te maken, ook moderne test
methoden (Lean Start-up) toegepast. Deze werden
gebruikt om in korte tijd een propositie richting
Prosumers te testen, waarbij in kortlopende iteraties
een goed beeld werd gevormd welke proposities
al dan niet aantrekkelijk zijn voor Prosumers en
waarom.
Aggregator, BRP, DSO en USEF onderzoek op basis
van data-analyse
In het project is een grote hoeveelheid data
gegenereerd, voornamelijk van de slimme apparaten,
de slimme meters en tijdens de handel in flexibiliteit.
De slimme apparaten en slimme meter werden elke 5
minuten uitgelezen. Handel in flexibiliteit vond 2 maal
per dag plaats, namelijk 1x Day Ahead en 1x Intraday,
en betrof een tijdseenheid van 15 minuten2. Op basis
van deze data werd het slimme energiesysteem
in werking gezet: eerst werd door het IT systeem
voorspeld hoeveel flexibiliteit er per dag beschikbaar
was, vervolgens werd deze hoeveelheid verhandeld in
de flexibiliteitsmarkt en uiteindelijk werden de slimme
apparaten aangestuurd om de flexibiliteit te kunnen
leveren. Gedurende de looptijd van het project van
1 jaar zijn er verschillende experimenten uitgevoerd.
Zo werd in het ene experiment alle flexibiliteit alleen
voor de DSO ingezet en in een ander experiment
alleen voor de BRP. Tevens is er in de experimenten
gevarieerd in enkele parameters op basis waarvan
flexhandel kan plaatsvinden, zoals congestiegrens en
flexprijs. De conclusies van de Aggregator, BRP, DSO
en USEF onderzoeken zijn getrokken uit de analyses
van de gegenereerde data.

2

één PTU = 15 minuten in de proeftuin

Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste
resultaten van de vijf onderzoeksgebieden
uiteengezet, te beginnen met het Prosumer
onderzoek. Vervolgens wordt in het hoofdstuk
“Vooruitblik” stilgestaan bij de aanbevelingen voor
toekomstige opschaling van een flexibiliteitsmarkt.
Meer details over de opzet van de USEF
flexibiliteitsmarkt, de onderzoeksopzet, de
experimenten, de werving van deelnemers, het IT
systeem en de slimme apparaten zijn te vinden in de
bijlagen van dit rapport.

Lezers die niet bekend zijn met de
terminologie van USEF wordt aanbevolen
om eerst Bijlage B door te nemen. In deze
bijlage wordt de USEF flexibiliteitsmarkt
kort beschreven en worden termen als Plan/
Validatie en Oranje regime beschreven.
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2 Met de juiste propositie kan flexibiliteit
bij Prosumers ontsloten worden
In het project wordt de flexibiliteit aangeboden
door huishoudens. Deze huishoudens worden in de
flexibiliteitsmarkt ‘Prosumers’ genoemd. ‘Prosumer’
is een samenvoeging van de Engelse woorden
‘producer’ en ‘consumer’, en refereert naar mensen
die zowel iets produceren als consumeren. In het
energiedomein wordt met Prosumer een huishouden
bedoeld dat, naast het verbruiken van energie, ook
iets teruglevert. Dit kan bijvoorbeeld zonne-energie
zijn, maar ook flexibiliteit. In het project zijn alle
deelnemende huishoudens Prosumers, in de zin dat
ze flexibiliteit leveren. Daarnaast levert een groot deel
van deelnemende huishoudens ook elektriciteit terug
aan het net.
De Prosumer staat aan de basis van de USEF
flexibiliteitsmarkt, zoals in onderstaande figuur
is te zien. De Prosumer levert flexibiliteit aan
de Aggregator, die deze flexibiliteit bundelt en
verkoopt aan BRP of DSO. Hoe meer Prosumers
zijn aangesloten bij de Aggregator en hoe meer
flexibiliteit deze Prosumers beschikbaar stellen, hoe
groter het flex-portfolio van de Aggregator en hoe
effectiever flexibiliteit kan worden ingezet om pieken
in het net op te vangen. In de praktijk betekent dit
dat flexibiliteit wordt ontsloten door één of meerdere
apparaten bij mensen thuis te besturen. Deze worden
onder andere aan- of uitgeschakeld op momenten
dat er piekbelasting (piek aanbod door bijvoorbeeld
zonnepanelen of piekvraag in de avond) is.

EX
UFL

€

BRP

FLEXIBILITY

Prosumer

€

Aggregator

UFL

€

EX

DSO

Figuur 3 De Prosumer levert flexibiliteit aan de
Aggregator

En hier ligt een uitdaging: voor veel Prosumers-in-spé
is het laten installeren van een stuurbaar apparaat
of het stuurbaar maken van een apparaat in huis
een grote stap. Allereerst voelen de Prosumers

nu nog geen probleem: het overgrote deel van de
bevolking is zich niet bewust van de problematiek die
piekbelasting met zich meebrengt in de toekomst,
en interesseert zich hier ook niet voor3. Daarnaast
vraagt een automatisch stuurbaar apparaat vaak
een investering van geld en tijd: niet alleen de tijd en
kosten gemoeid met aanschaf en installatie, maar ook
het inlezen op de werking van het vaak ingewikkelde
apparaat en het afsluiten van contracten met de
Aggregator.
Daarom is het Prosumer onderzoek ingestoken rond
de volgende onderzoeksvraag: “Aan welke elementen
moet een flexpropositie (met automatische sturing
van een apparaat in het huishouden) voldoen om
flexibiliteit te ontsluiten bij Prosumers door een
Aggregator?”
Het Prosumer onderzoek bestond uit een mix van
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden,
zowel bij daadwerkelijke Prosumers (deelnemers aan
de proeftuin) als Prosumers-in-spé (brede groep
random geselecteerde consumenten). In Bijlage C
wordt een uitgebreidere uitleg van de opzet van het
Prosumer onderzoek gegeven.
De belangrijkste bevindingen van het Prosumer
onderzoek zijn dat het animo van Prosumers-inspé voor een flexpropositie groot genoeg lijkt om
daadwerkelijk flexibiliteit te kunnen ontsluiten. Als
een Aggregator succesvol flexibiliteit wil ontsluiten
bij consumenten, dan:
•

Moet deze een ‘een aansprekend verhaal’
hebben;

•

Is gemak een belangrijk uitgangspunt;

•

Mag de propositie geen extra kosten met zich
meebrengen;

•

Is betrouwbaarheid van de organisatie die de
propositie aanbiedt erg belangrijk.

In onderstaande paragrafen wordt per bovenstaand
punt verdieping gegeven. De bevindingen bij de
deelnemers (‘binnen de proeftuin’) en de bredere
groep consumenten (‘buiten de proeftuin’) per
paragraaf worden apart besproken.

3
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2.1 De Aggregator moet een aansprekend
verhaal hebben
De problematiek van piekbelasting is voor veel
Prosumers-in-spé een ingewikkeld, technisch
verhaal. Uit het onderzoek is gebleken dat de
informatievoorziening van cruciaal belang is om
Prosumers over de streep te trekken. Het verhaal van
de Aggregator moet aansprekend zijn, en in elk geval
drie elementen bevatten:
1.

Duurzaamheid moet terugkomen als centraal
argument, waarbij wordt ingespeeld op de
behoefte van consumenten om iets goeds
kunnen doen voor de wereld

2.

Zowel het probleem van piekbelasting als de
propositie moeten simpel zijn en gemakkelijk te
begrijpen

3.

Mensen die meer willen weten, moeten de extra
(technische) informatie over de werking van het
apparaat, de aansturing en het verdienmodel
gemakkelijk kunnen vinden.

gedaan aan de hand van een ‘mockup’ website met
een testpropositie rond een (gefingeerd) automatisch
stuurbaar apparaat, de Easy Freeze.
Om het ingewikkelde concept van flexibiliteit in
huishoudens toch goed uit te kunnen leggen, is de
testpropositie zo simpel mogelijk gemaakt in de
vorm van de Easy Freeze, een apparaatje dat men
gemakkelijk aansluit op de vriezer. De Easy Freeze
zorgt ervoor dat de vriezer aangaat als er veel
duurzame energie beschikbaar is. Aan het einde van
het interview werd verteld dat het product ‘nog in de
laatste fase van ontwikkeling is’, en werd gevraagd
of de respondent mee zou willen doen aan een demo
van 3 maanden, om het animo om mee te doen te
peilen.

Binnen de proeftuin kwamen deze drie elementen
sterk naar voren tijdens de werving, verschillende
interviews en co-creatie sessies. Deelnemers gaven
aan dat na ‘kosten besparen’, ‘het milieu’ de grootste
drijfveer was om mee te doen aan de proeftuin. De
interesse van mensen voor de proeftuin werd gewekt
door een brede wervingscampagne die instak op het
bijdragen aan een duurzaam energiesysteem.
“De informatieavonden
hebben me over de streep
getrokken om mee te doen,
hier was de gelegenheid om
vragen te stellen.”

Tijdens het wervingsproces (voor meer details zie
Bijlage F) bleek de voorziening van extra informatie
belangrijk. De interesse om mee te doen aan het
project werd aangewakkerd door het uitsturen
van papieren post en digitale mailings betreffende
de propositie. Het beschikbaar stellen van extra
informatie op de website en de informatieavonden
bleek echter een doorslaggevende factor voor
deelnemers om mee te doen.
Buiten de proeftuin kwamen vergelijkbare resultaten
naar boven, al bleek het bijdragen aan een duurzaam
energiesysteem buiten de proeftuin nog belangrijker
dan kostenbesparing. Het onderzoek buiten de
proeftuin bestond onder andere uit 40 interviews
met consumenten, waarin dieper werd onderzocht
wat de drijfveren zijn om al dan niet een stuurbaar
apparaat in huis te nemen. Deze interviews werden

Figuur 4 de Easy Freeze website

Uit deze interviews kwam naar voren dat de
meerderheid van de respondenten bereid was om
mee te doen met de demo. Het kunnen bijdragen aan
een duurzaam energiesysteem speelde hierin een
cruciale rol: in de drie rondes waarin duurzaamheid
als argument werd genoemd wilde 97% van de
respondenten meedoen aan de demo, in de ronde
waarin duurzaamheid niet werd genoemd zakte
dit percentage naar 44%. Ook gaf 25% van de
respondenten aan dat ze graag meer informatie
zouden willen over de technische werking van het
apparaat en het business model dat achter de Easy
Freeze zit.
Met de twee meest aansprekende proposities van de
Easy Freeze is een smoketest gedaan op Facebook.
Uit deze smoketest is gebleken dat beide proposities
op, of boven de benchmark voor soortgelijke
campagnes scoren. Dit geeft aan dat er relatief grote
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Binnen de proeftuin moet de stelling dat
consumenten geen extra tijd willen vrijmaken, worden
genuanceerd. De proeftuindeelnemers hebben wel
degelijk tijd en moeite gestoken in de deelname aan
de proeftuin, het installeren van hun slimme apparaat
en het laten ontsluiten van hun flexibiliteit. De groep
proeftuindeelnemers is daarom per definitie een
zeer gemotiveerde groep Prosumers, waarvan de
inzichten niet 1-op-1 te extrapoleren zijn naar de
gemiddelde consument.
De proeftuindeelnemers zijn over het algemeen
erg positief over de automatische sturing van hun
apparaat. De belangrijkste reden hiervoor was
het gemak dat deze vorm van sturing hen biedt,
en het gevoel bij te dragen aan een duurzame
energievoorziening (zie Figuur 5)
Automatische sturing gemakkelijk en groen

2.2 Gemak is een belangrijk uitgangspunt
De energietransitie is volgens veel mensen wel
belangrijk, maar niet urgent. Er zijn zaken die
meer prioriteit hebben, zowel op individueel als op
maatschappelijk niveau. Zo vindt de meerderheid
van de Nederlanders dat andere thema’s, zoals de
zorg, hoger op de politieke agenda moeten staan4.
Nederlanders vinden duurzame energie vaak wel
belangrijk maar de drempel om tot actie over te
gaan is vaak te hoog. Daarom is het belangrijk dat
de Aggregator het zo gemakkelijk mogelijk voor
de Prosumers maakt om hun flexibiliteit te (laten)
ontsluiten:
•

Consumenten willen geen extra tijd vrijmaken of
moeite hoeven doen om flexibiliteit te ontsluiten.
Hoe gemakkelijker de propositie, hoe groter het
bereik onder consumenten

•

Automatische sturing van het slimme apparaat
wordt gezien als logisch en gemakkelijk en men
vraagt zich af of dit niet met meerdere apparaten
kan

•

Dynamische tarieven voor flexibiliteit zijn voor de
meeste consumenten niet gewenst: dit zou een
te grote gedragsverandering5 kunnen betekenen,
zelfs voor een groep actieve en gemotiveerde
Prosumers.

Energievoorziening 2015-2050: publieksonderzoek door
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5
Dynamische tarieven zouden de basis voor een aantrekkelijk
propositie kunnen vormen, indien een Aggregator het
combineert met ontzorging via automastische sturing.
Echter, indien dynamische tarieven als doel hebben om een
gedragsverandering teweeg te brengen, dan blijkt uit het
onderzoek dat dit slechts bij een beperkte groep aan zou
kunnen slaan.
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Het geeft mij een goed gevoel om via de
Ik vind het gemakkelijk dat mijn apparaat
sturing van mijn apparaat bij te dragen aan automatisch wordt aangestuurd, want op
een duurzame energievoorziening
deze manier hoef ik er geen moeite voor te
doen
Helemaal mee eens
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Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Weet niet/ geen antwoord

Figuur 5 Automatische aansturing gemakkelijk en groen

In het onderzoek buiten de proeftuin was duidelijk
onderscheid te maken. Een kleine groep van
zeer gemotiveerde Prosumers-in-spé was bereid
te investeren in een propositie om flexibiliteit
te ontsluiten, terwijl de overgrote meerderheid
van consumenten best wilde bijdragen aan de
energietransitie, maar alleen als dit ze geen extra
tijd of moeite kost. De gemiddelde Prosumer-inspé houdt zich liever bezig met andere dingen dan
energie.
en
“Zolang het ge
eft
he
ies
nt
ue
eq
cons
van
voor de werking
d ik
mijn vriezer vin
ring
stu
e
ch
tis
ma
to
au
”
m.
lee
ob
pr
en
ge

“Oh, dat
zou
mijn wasm ik ook wel met
achine w
illen, dat
is ook zo
’n e
apparaat. nergie slurpend
En de dro
de comp
ger… of
uter van
m’n zoon
Eigenlijk
.
alle appa
raten
die veel
aan staa
n in het
huishoud
en.”

“Op afstand sturen? Geen
probleem. Er zijn zat dingen
in de meterkast waar je geen
invloed op hebt, ik ga ervan
uit dat dat eerlijk gaat.”
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Automatische sturing van een apparaat in huis was
voor het overgrote deel van de geïnterviewden geen
probleem. Het werd juist als logisch en gewenst
ervaren, en een aantal mensen vroeg zich meteen af
welke andere apparaten automatisch aangestuurd
zouden kunnen worden. Een klein aantal
respondenten vroeg zich af wat automatische sturing
zou betekenen voor hun privacy & data veiligheid.

2.3 Een flexpropositie mag geen extra 			
kosten met zich meebrengen
Naast een minimum aan tijd en inspanning, mag een
goede flexpropositie de Prosumer ook geen geld
kosten. Een kleine groep Prosumers is bereid te
investeren in een slim apparaat, maar de overgrote
meerderheid ziet af van deelname als ze een
investering moeten doen, zelfs wanneer dit een kleine
investering is:
•

Een investering moeten doen vormt voor de
meeste Prosumers een drempel

•

Geen kosten maken is belangrijker voor
consumenten dan geld verdienen

•

De financiële onzekerheid die dynamische
tarieven met zich mee zouden kunnen brengen is
een belangrijke reden om deze niet te willen.

Binnen de proeftuin kwam uit de interviews en
co-creatie sessies naar voren dat deelnemers het
essentieel vinden om te worden gecompenseerd voor
eventuele kosten (bijvoorbeeld het mislopen van de
terugleververgoeding door het afschakelen van de
zonnepanelen). Men wilde graag bijdragen aan een
duurzame energievoorziening, maar dit mocht geen
geld kosten.
Deze kostenneutraliteit speelde bij het merendeel
zelfs een belangrijkere rol dan de mogelijkheid om
er ook nog wat geld mee te verdienen. Hoewel de
flexvergoeding door een deel wel werd gezien als
‘mooi meegenomen’, speelde deze flexvergoeding
geen belangrijke rol in de drijfveren voor deelname
aan het slimme energie systeem.
Ook buiten de proeftuin kwam het beeld dat mensen
geen extra kosten wilden maken terug. Het overgrote
deel van de respondenten bleek bereid om de Easy
Freeze te installeren, mits ze daar geen kosten voor
hoeven te maken. Op het moment dat er voor het
product een klein bedrag betaald moet worden,
is slechts een kleine groep nog geïnteresseerd.
Daarnaast worden ook hogere eisen gesteld aan

de propositie op het moment dat men ervoor moet
betalen: respondenten gaven aan meer inzicht in
de werking en de resultaten van het apparaat te
willen hebben. Om bij een grote groep Prosumers
flexibiliteit te kunnen ontsluiten, is het dus belangrijk
dat eventuele financieringsdrempels worden
weggenomen.
Uit deze smoketest van de twee meest aansprekende
proposities van de Easy Freeze op Facebook is
gebleken dat er geen aantoonbare voorkeur is voor
de propositie met, of zonder flexvergoeding. Op elk
van deze twee advertenties is ongeveer even vaak
doorgeklikt.
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Daarnaast speelt ook de tariefstelling een rol in
de bereidheid een stuurbaar apparaat in huis te
nemen. Bij aanvang van de proeftuin moest de,.
keuze gemaakt worden over de tariefstelling van
de flexibiliteit die werd ontsloten. Er werd een cocreatiesessie met de deelnemers georganiseerd
om meer inzicht over dit onderwerp op te doen. In
deze sessie werden de deelnemers twee opties voor
vergoeding voorgelegd: een vaste of een dynamische
vergoeding. De uitkomst was duidelijk, de voorkeur
ging uit naar een vaste vergoeding. De zekerheid van
de vaste tarieven vonden de bewoners fijn.
Tegelijkertijd waren de deelnemers negatief over
dynamische vergoeding, zeker in combinatie
met handmatige schakeling (zie Figuur 6).
De belangrijkste redenen daarvoor waren de
onzekerheid over welk bedrag de rekening zou
brengen, en de moeite die men zou moeten doen
om voordeel te halen uit de tarieven. Daarbij werd
ook door veel deelnemers genoemd dat zij zelf niet
flexibel waren om handmatig apparaten te schakelen.
Wanneer overdag de stroom goedkoop zou zijn
wegens veel zonne-aanbod waren zij aan het wer
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Figuur 6 Overwegingen van bewoners rond dynamische tarieven

2.4 Betrouwbaar zijn is belangrijk voor de 		
organisatie die de propositie aanbiedt
Bij de start van de proeftuin werd verwacht dat er
weinig acceptatie zou zijn onder Prosumers voor
automatische sturing van apparaten in huis. Maar na
onderzoek binnen en buiten de proeftuin blijkt dat als
aan onderstaande randvoorwaarden wordt voldaan,
het vertrouwen in de sturende organisatie hoog is.
•

De organisatie moet voldoende vertrouwen
geven in de vorm van een uitstekende
klantenservice, met een goed (technisch)
kennisniveau.

•

De werking van het apparaat en het systeem
moeten duidelijk zijn. Daaruit vloeit het
vertrouwen in het systeem en de aansturende
partij voort. Inzicht via een portal heeft hierop
een positieve invloed.

•

Controle: de consument wil uiteindelijk wel
de mogelijkheid hebben om in te grijpen
wanneer dit nodig wordt geacht (de aansturing
uitschakelen).

Vertrouwen vormt dan geen drempel meer voor het
accepteren van de propositie. Op deze manier wordt

automatische sturing als gewenst en vanzelfsprekend
ervaren.
Binnen de proeftuin is van de gelegenheid gebruik
gemaakt om breed onderzoek te doen naar de
onderliggende drijfveren rond vertrouwen. In de
interviews en co-creatiesessies met de deelnemers
werd vaak genoemd dat het persoonlijke contact
met het projectteam een grote rol heeft gespeeld
in het opbouwen van vertrouwen (voor meer
details zie Bijlage F). Deelnemers konden altijd
telefonisch of per mail met vragen terecht bij het
team. Daarnaast is voor de geïnteresseerden een
aantal informatieavonden en co-creatie sessies
georganiseerd, waardoor de deelnemers erg
betrokken waren bij de proeftuin.
Uit de vragenlijsten bleekt dat het voor deelnemers
vooral belangrijk is dat de organisatie die de
apparaten aanstuurt betrouwbaar is. De kennis over
het slimme apparaat, een transparante afrekening, en
de borging van privacy zijn de belangrijkste factoren
die bijdragen aan betrouwbaarheid (zie Figuur 7).
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De organisatie die de apparaten aanstuurt moet
betrouwbaar zijn
Betrouwbare organisatie
Kennis over mijn slimme
apparaat
Transparante afrekening
Privacy en data veiligheid
Goede klantenservice bij vragen
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Duurzame bedrijfsvoering
Controle over het apparaat
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Figuur 7 Belangrijkste elementen voor de sturende
organisatie (uit eindmeting)
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“Ik zou dit wel iets vinden voor
een energieleverancier. Bij
vragen of als het apparaat kapot
gaat weet je tenminste dat je
altijd kunt bellen.”

“Ik vind het belangrijk
om te weten wie erachter
zit. Als bijvoorbeeld
mijn energieleverancier
het aan zou bieden met
een korting op mijn
energierekening is dat
toch makkelijk verdiend.
Dan levert het mij ook
daadwerkelijk iets op. En
je hoeft er verder niets
voor te doen dan de
stekker erin steken.”

Ook in de interviews buiten de proeftuin kwam naar
voren dat Prosumers-in-spé het belangrijk vinden
dat de organisatie die de Easy Freeze aanbiedt
betrouwbaar is. De meeste vraagtekens zetten
mensen niet bij de werking van het apparaat, maar
bij de organisatie die de Easy Freeze aanstuurt, en
de motivatie en/of het business model van dit bedrijf.
Dit onderstreept nogmaals het belang van goede
informatievoorziening. Waar automatische sturing
voor het merendeel geen probleem was, waren
sommigen wel alert op de impact van de Easy Freeze
op hun privacy.
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3 Een flexibiliteitsmarkt kan ernstige 			
congestie voor een netbeheerder voorkomen
De DSO beheert het elektriciteitsnet waarop de
klanten zijn aangesloten. Het is de taak van de DSO
om de klanten te voorzien van een betrouwbare
elektriciteitsaansluiting tegen een zo laag mogelijk
aansluittarief. Voor het handhaven van de
betrouwbaarheid is de DSO verantwoordelijk voor
het uitbreiden van het netwerk en voor het oplossen
van eventuele congestie binnen het bestaande
netwerk. Traditioneel wordt bij het verhelpen van
congestie gekeken naar oplossingen binnen het
netwerk van de DSO zelf. Er liggen echter ook
kansen om de eindgebruikers zelf te betrekken
bij het oplossen van congestie. Bijvoorbeeld
door het elektriciteitsverbruik van de gebruikers
te beïnvloeden: hiermee kan de oorzaak van de
congestie weggenomen worden. Deze oplossing is in
het project getest. Een Aggregator dient hierbij als
tussenpersoon in de flexibiliteitshandel.

EX

UFL

€

BRP

FLEXIBILITY

Prosumer

€

Aggregator

UFL

€

EX

DSO

Figuur 8 De DSO koopt flexibiliteit van de Aggregator

Bij de interpretatie van de resultaten legt de DSO de
nadruk op de kwaliteit van levering van elektriciteit
aan huishoudens. Deze kwaliteit uit zich in zowel
leveringszekerheid als spanningskwaliteit. Dit in
tegenstelling tot de BRP die voornamelijk vanuit
prijsperspectief handelt. De resultaten van het project
worden daarom in dit hoofdstuk voornamelijk vanuit
kwaliteitsperspectief besproken, maar de oplossing
moet ook betaalbaar zijn zodat de betaalbaarheid
van het aansluittarief van de DSO gewaarborgd blijft.

de DSO niet geleverd is;
3.

Flexhandel door de BRP verhoogt piekbelastingen.

Deze drie punten worden in de volgende paragrafen
één voor één toegelicht en uitgewerkt.

3.1 Flexibiliteit was, via de USEF
flexibiliteitsmarkt, in staat om ernstige
congestie te voorkomen
Voor de DSO is flexibiliteit een alternatief voor
netverzwaring indien het voldoet aan elk van de
volgende vier eisen:
1.

in staat zijn pieken (significant) te verlagen

2.

reduceert de kans op stroomuitval

3.

betrouwbaar op lange termijn

4.

betaalbaar

Ondanks het feit dat een deel van de flexibiliteit
niet ingezet kon worden, tonen de resultaten van
het project aan dat bovenstaande eisen haalbaar
zijn. Betrouwbaarheid op lange termijn is, vanwege
keuzes in het ontwerp van de proeftuin, echter nog
onvoldoende aangetoond.
In dit rapport wordt ‘congestie’ gedefinieerd
als een beperking in de energiestroom (het
netwerk kan een beperkt vermogen leveren).
Gelijkwaardige conclusies gelden grotendeels ook
voor beperking in spanningskwaliteit (het netwerk
kan het gevraagde vermogen niet leveren met de
afgesproken spanningskwaliteit). De resultaten
van het project laten zien dat het verbeteren van
de spanningskwaliteit lastiger is. Dit komt omdat
de congestiegrens in de wet- en regelgeving is
vastgelegd en daarom niet overschreden mag
worden. Dit in tegenstelling tot capaciteitscongestie,
waar tijdelijke overbelasting niet direct kritisch is.
Vaak is er bij spanningscongestie ook een kleinere
groep huishoudens bij betrokken; dit vergroot de
forecast error en verlaagt de betrouwbaarheid van
flexibiliteit.

De bevindingen met betrekking tot de DSO zijn de
volgende:
1.

Flexibiliteit was, via de USEF flexibiliteitsmarkt, in
staat om ernstige congestie te voorkomen;

2.

Niet alle congestie is weggeregeld. Er zijn zes
redenen waarom de benodigde flexibiliteit voor

3.1.1 Flexibiliteit moet in staat zijn pieken te
verlagen
Uit de belastingduurkrommes van Figuur 9 blijkt

EnergieKoplopers

dat de zonnepiek succesvol kon worden verlaagd,
maar de piekreductie in de avondpiek gering was.
De belastingduurkromme toont het aantal uur dat de
netbelasting een bepaalde waarde had. Dit is voor 5
situaties uitgewerkt:
•

voor de oorspronkelijke prognose zonder
flexibiliteitshandel (rode lijn rechter grafiek);

•

voor de uiteindelijk afgesproken prognose met
de Aggregator (groene lijn rechter grafiek);

•

voor de gemeten belasting zonder
flexibiliteitssturing (rode lijn linker grafiek);

•

voor de gemeten belasting met
flexibiliteitssturing (groene lijn linker grafiek);

•

voor de best haalbare netbelasting bij maximale
flexibiliteitssturing (grijze lijn linker grafiek).

Uit de belastingduurkromme kunnen 4 dingen
worden geconcludeerd, zoals genummerd in
Figuur 9:
1.

De avondpiekreductie is zeer beperkt: de piek
is van 307 kW naar 289 kW gereduceerd terwijl
de target 200 kW was. Deze target lag net
binnen het haalbare bereik van de daadwerkelijk
aanwezig flexibiliteit en kon theoretisch geheel
binnen de netcapaciteit worden geregeld. De
oorzaken waardoor dit target toch niet wordt
gehaald worden in paragraaf 3.2 uiteen gezet.

2.

De zonnepiekreductie was succesvoller dan
de avondpiekreductie met een reductie van
-409 kW naar -306 kW (target: reductie tot
-200 kW). De best haalbare reductie betrof een
reductie naar -68 kW, dus er was ruim voldoende
flexibiliteit beschikbaar om de target van -200
kW te halen.

3.

De BRP verhoogt over het algemeen de
belasting. Dit komt omdat er veel belasting
verhogende flexibiliteit (flex-up) in de proeftuin
ingezet is. Derhalve is dit een proeftuinspecifieke conclusie. In de belastingduurkromme
is de verhoging zichtbaar doordat het grootste
deel van de belastingduurkromme verhoogd is
na handel met de BRP (de rode lijn ligt onder de
groene lijn).

4.

Rond de congestiegrens is er een succesvolle
afvlakking van de prognoses zichtbaar als gevolg
van flexibiliteitshandel. Diverse oorzaken (zie
Figuur 58, hoofdzakelijk proeftuin-specifieke IT
storingen tijdens flexhandel), zorgen er echter
voor dat niet de gehele belastingduurkromme
afgevlakt is tussen de congestiegrens van
+/- 200 kW. Theoretisch was er voldoende
flexibiliteit beschikbaar (grijze lijn) om geheel
binnen de congestiegrenzen te blijven.

De zonnepiek kon succesvol worden verlaagd, maar de piekreductie in de avond was gering

Belasting met sturing
Belasting zonder sturing
Belasting best haalbaar

1

oorspronkelijke prognose
Afspraak met Aggregator

3

4
2

Figuur 9 Belastingduurkromme van een BRP/DSO experiment, zowel in de Plan/Validate fase (rechts) als in de Operate fase (links).
Uitgelicht zijn vier leerpunten.
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3.1.2 Flexibiliteit reduceert de kans op
stroomuitval
Ernstige overbelasting kon in dit project bijna altijd
voorkomen worden door de inzet van flexibiliteit.
Flexibiliteit zorgt er daarnaast voor dat de hoogte
en de lengte van overbelasting over het algemeen
verbetert.
Kortstondige congestie is niet erg voor de DSO,
zolang dat geen onacceptabele levensduurverkorting
of onacceptabele faalkans tot gevolg heeft. Er
mag ook geen stroomuitval of schade optreden,
bijvoorbeeld doordat de smeltveiligheden de
stroomlevering onderbreken. Om het effect van
congestie te evalueren is in deze proeftuin van elke
overbelasting de lengte en hoogte bepaald, zie
Figuur 10 voor een voorbeeld van één overbelasting.
Dit is gedaan zowel vóór als ná belastingsturing.
Het rode gebied in het figuur vertegenwoordigt
stroomuitval of schade, het donkergrijze gebied
levensduurverkorting of verhoging van de faalkans.
340
Piekgrootte t.o.v capaciteit van het
elektriciteitsnetwerk ( kVA)

26

320
300

flexibiliteit slechts gedeeltelijk is geleverd, te weinig
flexibiliteit is besteld, onvoldoende beschikbaarheid
van flexibiliteit voor de DSO en door te laat acteren in
de Operate fase (zie ook paragraaf 3.2).
Alle ernstige congesties zijn voorkomen

Figuur 11 Inzet van flexibiliteit is effectief in het
reduceren van ernstige congestie. Weergegeven is alle
ernstige congestie tijdens het project en het effect van
belastingsturing op deze ernstige congestie (excl. IT
storingen). Te zien is dat een ernstige overbelasting soms
gereduceerd wordt tot meerdere milde overbelastingen.
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3.1.3 Flexibiliteit is betrouwbaar op lange
termijn
Resultaten van het project laten zien dat
betrouwbare flexibiliteitslevering op de
lange termijn mogelijk kan zijn, mits enkele
optimalisatiemogelijkheden in de toekomst
worden benut. Vanwege keuzes in het design is de
lange termijn betrouwbaarheid in het project nog
onvoldoende aangetoond.
Betrouwbaarheid is essentieel voor de DSO, omdat
een niet-levering van flexibiliteit voor de DSO op
deze schaalgrootte een waarde van tienduizenden
euro’s (storingskosten) kan vertegenwoordigen.
Daarnaast kan een herhaaldelijke niet-levering
moeilijk op korte termijn door de DSO worden
opgevangen, omdat de doorlooptijd van een
netverzwaring relatief lang is.

De tijdsduur en grootte van een overbelasting wordt
bepaald voor en na belastingsturing, zoals in dit
voorbeeld van 13 maart. De grootte en tijdsduur worden
door inzet van flexibiliteit verbeterd.

In Figuur 11 zijn alle ernstige congesties in het project
weergegeven. De figuur laat zien dat ernstige
congestie effectief wordt voorkomen, doordat de
hoogte en de lengte van de overbelasting vermindert.
De resterende overbelasting komt doordat de bestelde

Betrouwbaarheid uit zich met name in een
betrouwbare levering van flexibiliteit wanneer de
DSO daar behoefte aan heeft. Figuur 12 laat zien dat
er veel dagen zijn waarop betrouwbare flexibiliteit
kon worden geleverd (hoog leveringspercentage),
maar dat er ook dagen zijn waarop het
leveringspercentage laag was.

EnergieKoplopers

Het percentage geleverde flexibiliteit aan de DSO varieerde sterk per dag

Percentage geleverde flex (%)
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Figuur 12 Het leveringspercentage van de bestelde flexibiliteit gedurende het project. Weergegeven zijn alle dagen
waarop flexibiliteit is besteld (excl. IT storingen).

De gemiddelde betrouwbaarheid van de
flexibiliteitslevering (67%)6 geeft vertrouwen
dat betrouwbare flexibiliteitslevering in de
toekomst haalbaar is. Toch hoeft een gedeeltelijke
flexibiliteitslevering niet direct tot problemen bij de
DSO te leiden. Het heeft tot gevolg dat de belasting
niet tot het gewenst niveau is gereduceerd maar dat
er (milde) congestie resteert, zie Figuur 13. Zoals
eerder uitgelegd is, kunnen veel netcomponenten
prima een tijdelijke milde overbelasting aan zonder
nadelige gevolgen voor de leveringszekerheid.
Milde congesties konden niet altijd weggewerkt worden

Figuur 13 Inzet van flexibiliteit is niet altijd effectief
in het reduceren van milde congestie. Weergegeven
is alle milde congestie tijdens het project, waarbij er
na belastingsturing nog steeds sprake was van milde
congestie (excl. IT storingen).

Opmerking: in de resultaten van de proeftuin kon geen
significante correlatie worden gevonden tussen onderstaand
leveringspercentage en de hoeveelheid gevraagde flexibiliteit.
Seizoensinvloeden zijn ook nauwelijks herkenbaar in Figuur 11.

6

Vanuit de proeftuin is gebleken dat de volgende
punten essentieel zijn voor het behalen van lange
termijn betrouwbaarheid:
•

Lange termijn afspraken (>5 jaar ) met de
Aggregator over het beschikbaar stellen van
flexibiliteit, qua volume en prijs.

•

Goede inschatting van de beschikbare flexibiliteit,
zowel door de Aggregator als de DSO.

•

Kwalitatief goede forecast van de belasting,
zowel door de Aggregator als de DSO (ieder met
zijn eigen forecasting strategie).

•

Een IT systeem met een hoog servicelevel en
weinig verstoringen zodat de uptime tegen de
100 % is.

•

Een voldoende grote groep huishoudens om
de relatieve forecast error klein te houden. Dit
is een uitdaging bij een congestiepunt in een
laagspanningsnet, waarbij een relatief klein
aantal klanten door een Aggregator wordt
vertegenwoordigd.

•

Een goed ICT systeem om snel in de Operate
fase flexibiliteit te kunnen bijbestellen.

•

Een (technisch en regulatorisch) gedragen Oranje
regime om grootschalige spanningsloosheid te
voorkomen indien het Gele regime of IT systemen
falen.

•

Voldoende marge nemen in de DSO forecast of
bij het bestellen van flexibiliteit.
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3.1.4 Betaalbaarheid van flexibiliteit is
afhankelijk van locatie en risicobereidheid
De betaalbaarheid van flexibiliteit wordt bepaald
door de kosten minus de baten, in dit geval
hoofdzakelijk door het benodigde flexvolume (kWh)
tegenover de vermeden netverzwaringskosten; beide
zijn locatieafhankelijk omdat ze worden bepaald door
de congestiegrens (lokaal toegepaste componenten)
en de lokale netbelasting.
Uit de business case7 en bijbehorende
gevoeligheidsanalyse blijkt het volgende:
•

Het benodigde flexvolume is bepalend voor de
business case en hangt af van de congestiegrens
i.c.m. de lokale netbelasting;

•

Het benodigde flexvolume kan in de toekomst
verlaagd worden door (milde) overbelasting te
accepteren;

•

De vermeden netinvesteringen kunnen de DSO
business case momenteel positief maken;

•

De DSO kan optimaliseren tussen risico van te
weinig flexibiliteit en kosten voor flexibiliteit.

De opzet van de DSO business case wordt
beschreven in Bijlage D.

Gevoeligheidsanalyse
Figuur 14 geeft de resultaten van de
gevoeligheidsanalyse weer in een tornadodiagram.
Hierin is de invloed van elke parameter op de
business case te zien is. De 0-lijn in het diagram laat
zien waar de business case positief wordt. Te zien
is dat de waarden die in het project gebruikt zijn
(weergegeven met de Proeftuin-lijn) leiden tot een
negatieve business case, maar dat er wel ruimte is
voor een positieve business case.
Het benodigde flexvolume is bepalend voor de
business case en hangt af van de congestiegrens in
combinatie met de lokale netbelasting.
In Figuur 14 is getoond dat de congestiegrens
een grote impact heeft op de business case. Dit
komt doordat de grens direct invloed heeft op de
hoeveelheid flexibiliteit die er besteld moet worden.
Uit analyses blijkt dat de business case in de situatie
in de proeftuin vanaf een congestiegrens van 215
kW positief wordt. Bijlage E laat deze analyse zien.
Hieruit valt te concluderen dat structurele inzet van
flexibiliteit zorgt voor een negatieve business case en
het afkopen van incidentele pieken wel een positieve
business case geeft.

De hoogte van de congestiegrens heeft de grootste impact op de business case van de DSO
Proeftuin 0-lijn

Figuur 14 Tornadodiagram waarin de invloed van negen parameters op de business case te zien is. De Proeftuin-lijn (op
het snijvlak tussen de blauwe en rode balken) geeft de situaties voor de waarden die in het project gebruikt zijn. De
0-lijn laat zien waarde business case positief wordt.

7

Dit betreft de business case voor de DSO
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De benodigde hoeveelheid flexibiliteit is daarnaast
afhankelijk van de lokale netbelasting. Een hogere
netbelasting, bij gelijkblijvende congestiegrens,
zorgt voor meer behoefte aan flexibiliteit. In de
gevoeligheidsanalyse van de business case is de
netbelasting gebaseerd op de gemeten belasting van
de proeftuin en is niet gevarieerd.
Het benodigde flexvolume kan in de toekomst
beïnvloed worden door (milde) overbelasting te
accepteren.
Door (milde) overbelasting toe te staan kan het
benodigde flexvolume sterk verminderd worden,
zonder dat dit direct de kans op storingen vergroot.
De hoeveelheid flexibiliteit die nodig is om congestie
te voorkomen is, zoals eerder besproken, mede
afhankelijk van de grens vanaf waar er flexibiliteit
besteld wordt. De fysieke congestiegrens in een
gebied is niet aan te passen zonder netinvesteringen
te doen. Het is echter wel mogelijk bewust pas vanaf
een hogere grens flexibiliteit te gaan bestellen en
onder deze grens (milde) overbelasting toe te staan.
Bij een grens van 110% daalt de benodigde flexibiliteit
van 9000 kWh naar 3000 kWh en bij een grens van
120% zelfs naar 700 kWh. Dit scheelt aanzienlijk in de
kosten en verbetert de business case. Figuur 49 laat
de relatie tussen congestiegrens en business case zien.

De DSO kan optimaliseren tussen risico van te
weinig flexibiliteit en kosten voor flex
In het spanningsveld tussen risico en kosten kan
de DSO zijn business case verbeteren door de
kosten voor inkoop van flexibiliteit te verlagen. In
de proeftuin is er vaak teveel flexibiliteit besteld
en er is een mogelijkheid om minder flexibiliteit
te bestellen. Echter, door minder flexibiliteit te
bestellen neemt ook de kans toe dat er te weinig
flexibiliteit besteld wordt. De DSO kan optimaliseren
tussen risico van te weinig flexibiliteit en kosten
voor flexibiliteit.
In het project zijn een conservatieve en een
realistische DSO prognose gebruikt om het effect
op risico en kosten te onderzoeken. De resultaten
uit het project laten zien dat de teveel bestelde
flexibiliteit vermindert met 75% door een minder
conservatieve prognose te gebruiken, maar dat
de hoeveelheid flexibiliteit die in de Operate fase
besteld moet worden toeneemt met 40%.
Om een goede afweging te kunnen maken
tussen lage kosten en kans op overbelasting of
onzekerheid op hoge kosten, zal de DSO inzicht
moeten hebben in een aantal zaken:
•

de prijs en zekerheid van flexibiliteit in Operate;

In Bijlage E zijn meer details van deze analyse te zien.

•

de toelaatbare overbelastbaarheid van
netcomponenten;

Hoe hoger de congestiegrens, hoe positiever de business
case voor de DSO

•

de hoogte van de boetes voor het Oranje
regime.

Bijlage E geeft een gedetailleerdere beschrijving
van de business case analyse.

3.2 Niet alle congestie is weggeregeld. Er
zijn zes redenen waarom de benodigde
flexibiliteit voor de DSO niet geleverd is.
Figuur 15 Impact van de congestiegrens op de business case en het
benodigde flexvolume

De kans op storingen hoeft niet direct toe te
nemen indien de hoogte en tijdsduur van de
overbelasting wordt gecontroleerd en indien nodig
wordt bijgestuurd. Echter, doordat de risicomarges
verkleind worden wanneer milde overbelasting
toegestaan wordt, is het van groter belang dat
flexibiliteit altijd geleverd kan worden; voorwaarde
is dus dat de flexibiliteitslevering betrouwbaar is of
USEF is voorzien van een goed alternatief voor de
flexibiliteitsmarkt (Oranje regime). Daarnaast wordt
de rol van een accurate forecast belangrijker.

Tijdens de experimenten in het project was er
ruim voldoende flexibiliteit beschikbaar om alle
congestie op te lossen. Slechts een deel van deze
daadwerkelijk beschikbare flexibiliteit wordt ingezet
om deze congestie te voorkomen. Op hoofdlijnen
zijn er zes redenen waarom niet alle flexibiliteit
wordt ingezet voor congestie. Deze zijn:
1.

De flexibiliteit is niet beschikbaar door een IT
storing

2.

Flexibiliteit die niet ingezet is doordat deze niet
geprognotiseerd was door de Aggregator op
moment van handelen

3.

Flexibiliteit die verkocht is aan de BRP
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4.

Flexibiliteit die de Aggregator nodig heeft voor
om de leveringszekerheid te verhogen

5.

Flexibiliteit die niet besteld is door de DSO

6.

Flexibiliteit die niet geleverd is door nietoptimale aansturing van apparaten

In Figuur 16 staat een overzicht van de redenen van
het niet inzetten van flexibiliteit voor de DSO. In dit
diagram zijn de redenen gesorteerd naar hoe vaak
deze reden de hoofdzaak was van het niet inzetten
van flexibiliteit en hoeveel impact dat had op de
congestie.
Punt (1) en punt (6) betreffen design-beperkingen
in de IT waarvoor binnen het project gekozen
is vanwege onderzoeksdoelstellingen versus
budgetbeperkingen. Punt (2) t/m (5) zijn markt/
business-gerelateerde keuzes vanuit de Aggregator
en DSO.

2.
Flex niet ingezet
doordat deze niet
geprognotiseerd was
op het moment van
handelen

1.
Flex niet
beschikbaar vanwege
IT storing

Gemiddelde impact

Veel impact

Bijlage E geeft meer uitleg over deze zes redenen.

3.
Flex verkocht aan de
BRP

Weinig impact

4.
Flex die de AGR
nodig heeft voor zijn
eigen bedrijfsvoering
5.
Flex die niet besteld
is door de DSO

Soms

Regelmatig

6.
Flex die niet geleverd
is door niet-optimale
aansturing van
apparaten

Vaak

Figuur 16 De frequentie en impact van de zes
verschillende redenen waardoor flexibiliteit niet is
ingezet voor de DSO.

Om de flexibiliteitsmarkt betrouwbaarder voor de
DSO te laten zijn, zal ervoor gezorgd moeten worden
dat deze redenen minder vaak voorkomen of dat ze
minder impact hebben of een combinatie van beide.
Daarbij is het logisch om de nadruk op punten (1) en
(3) te leggen. Hieronder staat per reden uitgelegd
hoe dat zou kunnen.

Flexibiliteit die niet beschikbaar is vanwege een IT
storing
In 90% van de tijd was 90% van de apparaten
beschikbaar voor sturing. Wanneer het hele IT
systeem niet functioneerde en er niets gestuurd kon
worden, heeft dit een significante impact op congestie
gehad, omdat die simpelweg niet weggeregeld kan
worden (zie voorbeeld in Figuur 54). Redundantie in
het IT systeem is een manier om dit minder vaak voor
te laten komen. Helemaal uitsluiten van een storing is
onmogelijk, dus het verminderen van de impact is ook
aan te bevelen. Dit kan bijvoorbeeld goed door het
Oranje regime met een fail-safe modus in te richten,
waarbij een deel van de apparaten automatisch
afgeschakeld wordt bij een IT storing, of door een
veiligheidsmarge in aan te nemen.
Flexibiliteit die niet geprognotiseerd was op het
moment van handelen
In het project is dit vooral naar voren gekomen
bij half-bewolkte dagen waarbij de opwek via
zonnepanelen moeilijk te voorspellen was. Het
kwam dus vaak voor, en de impact op congestie is
groot. Het verschil in geleverd piekvermogen van
zonnepanelen tussen een bewolkt moment en een
zonnig moment kan wel 80% zijn. Wanneer dus
op een onverwacht zonnig moment de opwek van
zonnepanelen niet teruggeregeld kan worden, omdat
de Aggregator deze flexibiliteit niet geprognotiseerd
heeft, kan dit een aanzienlijke overbelasting
veroorzaken.
Dit kan worden voorkomen door Intraday en in de
Operate fase met een actuelere prognose van de
beschikbare flexibiliteit te hanteren. Wanneer in
Operate actuelere gegevens gehanteerd worden
voor de beschikbare flexibiliteit zal de impact ook
verminderen.
Flexibiliteit die verkocht is aan de BRP
Een van de klanten van de Aggregator is de BRP.
Het is dus logisch dat er flexibiliteit wordt verkocht
aan de BRP. Vanuit maatschappelijk oogpunt is
het niet wenselijk om dit minder vaak voor te laten
komen. Echter, in de proeftuin leidde deze handel
vaak tot congestie. Dat kan voorkomen worden door
meerdere handelsiteraties tussen Plan en Validate
toe te passen. De DSO heeft dan de mogelijkheid om
de flexibiliteit die de Aggregator in de eerste iteratie
aan de BRP verkocht heeft weer ‘af te kopen’ in een
volgende iteratie.
Flexibiliteit die de Aggregator nodig heeft voor zijn
eigen bedrijfsvoering
De Aggregator heeft vrijwel altijd een deel van zijn
flex-portfolio nodig voor zijn eigen bedrijfsvoering.

EnergieKoplopers

Aan de ene kant is dat om eigen verkeerde
prognoses te compenseren en voor een deel is dit om
de betrouwbaarheid van de aangeboden flexibiliteit
te verhogen. Op deze wijze kan de Aggregator zich
aan de D-prognose houden die is afgestemd met de
DSO en kan congestie voorkomen worden.
De flexibiliteit die door de Aggregator
achtergehouden wordt om de betrouwbaarheid
van de aangeboden flexibiliteit te vergroten leidde
in het project soms tot congestie, met name bij de
boilers. De Aggregator bood maar een klein deel
van de flexibiliteit van de boilers aan om te kunnen
garanderen dat deze flexibiliteit daadwerkelijk
geleverd wordt. Wanneer vooraf met de Aggregator
afgesproken wordt hoeveel flexibiliteit hij aanbiedt
in een bepaald congestiepunt (bijvoorbeeld in
de vorm van lange-termijn contract met een
capaciteitsvergoeding), hoeft dit niet tot congestie
te leiden. De DSO kan op basis van die informatie
bepalen of deze flexibiliteit voldoende is om de
congestie op te lossen. Ten slotte kan de daadwerkelijk
beschikbare flexibiliteit in de Operate fase ingezet
worden. De verhouding van de aangeboden flexibiliteit
in Plan/Validate en Operate zal afhangen van de
hoeveelheid risico die de Aggregator wil nemen.

3.3 Flexhandel door de BRP verhoogt
piekbelastingen
Op willekeurige momenten op de dag is te
zien dat de Aggregator voor de BRP een grote
hoeveelheid stuurbare apparaten gelijktijdig aanof uitzet, ook tijdens momenten waarop dit de
piekbelasting van het netwerk verhoogt. Het betreft
voornamelijk kortstondige belastingveranderingen,
zodat kortstondige grote belastingveranderingen
zichtbaar zijn in de netbelasting, zie Figuur 17. Deze
belastingveranderingen kunnen zowel voordelig zijn
voor de DSO, bijvoorbeeld in het geval van bestelling
van flex-up door de BRP tijdens de zonnepiek, maar
ook nadelig, bijvoorbeeld in het geval van bestelling
van flex-up door de BRP tijdens de avondpiek.

Flexibiliteit die niet besteld is door de DSO
In het project heeft de DSO conservatief
geprognotiseerd, waardoor zelden te weinig
flexibiliteit besteld is. In het geval dat er te weinig
flexibiliteit besteld is, kan de DSO in Operate
flexibiliteit bijkopen en zal het niet tot congestie
leiden. Voorwaarde om dit betrouwbaar te maken,
is wel dat de flexibiliteit die al aan de BRP verkocht
is, ook in Operate door de DSO ‘teruggekocht’ kan
worden. Waarschijnlijk zal de Aggregator voor deze
flexibiliteit wel een hogere prijs vragen.
Flexibiliteit die niet geleverd wordt door niet
optimale sturing van apparaten
In de praktijk zal er altijd een deel van de apparaten
niet optimaal gestuurd kunnen worden. Dit hoeft
geen impact op congestie te hebben, wanneer hier
rekening mee gehouden wordt. Dit zal minder vaak
voorkomen als frequenter gehandeld wordt, omdat
deze niet optimale sturing vooral voorkomt als de
belasting sterk wisselt en het IT systeem “achter de
feiten aanloopt.”

Figuur 17 Twee voorbeeld dagen, 25 en 30 december
waarin de BRP flexibiliteit bestelt (oranje), zoals tijdens
de avondpiek
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Figuur 18 laat zien dat er meer en hogere pieken
ontstaan wanneer de BRP flexibiliteit inkoopt.
In het experiment waarin de Aggregator lage
flexibiliteitsprijzen ingesteld heeft (waardoor de
BRP veel flexibiliteit bestelt), zijn deze gelijktijdige
belastingen langduriger en ontstaat een sterk
wisselende netbelasting. Voor de DSO kan dit een
verhoogde slijtage aan de componenten tot gevolg
hebben. Daarnaast kan het nodig zijn om netten
te verzwaren om congestie te voorkomen. De
resultaten van de experimenten laten zien dat vrijwel
al het theoretisch beschikbare flexibele vermogen
gelijktijdig gestuurd wordt als de BRP alle flexibiliteit
inkoopt wanneer er een prijsvoordeel is op de
energiemarkt.
Door de proeftuin-specifieke implementatie van
USEF, waarbij er niet meerdere iteraties tussen de
Plan en Validate fasen zijn, kan de DSO niet altijd
alle congestie ten gevolge van handel afkopen (zie
ook vorige paragraaf). Voor een vervolgtraject
wordt aanbevolen dat deze mogelijkheid er wel is.
Een andere oplossing is dat de DSO de benodigde
flexibiliteit bij een andere Aggregator inkoopt.
Om handel van flexibiliteit niet ten koste te
laten gaan van leveringszekerheid, wordt tevens
aanbevolen om een betrouwbaar en gedragen Oranje
regime in de praktijk te testen. Dit geeft de DSO de
mogelijkheid om de leveringszekerheid te garanderen
terwijl handel zo veel mogelijk gefaciliteerd wordt.
Doordat de BRP flexibiliteit inkocht, ontstonden er meer en zwaardere avondpieken
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Figuur 18 De gesorteerde belasting met en zonder handel door de Aggregator voor de BRP.
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4 Flexibiliteit voor de BRP: waarde maar
ook risico
De BRP moet er als programmaverantwoordelijke
partij voor zorgen dat vraag en aanbod van
elektriciteit in haar portfolio op ieder moment
met elkaar in balans zijn. De kosten van meer of
minder verbruik van elektriciteit dan voorspeld,
worden achteraf doorberekend op basis van een
onbalansprijs. Elke BRP heeft een strategie welke
zorgt voor optimalisatie van haar portfolio. De
waarde voor een BRP in het verhandelen van
flexibiliteit kan onder andere zitten in (USEF, 2015):
•

Optimalisatie op de onbalansmarkt;

•

Optimalisatie op de Day Ahead markt;

•

Optimalisatie op de Intraday markt;

•

Optimalisatie van productie eenheden
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van het onderzoek benoemt te worden die relevant
zijn voor juiste interpretatie van de resultaten:
1.

In de proeftuin heeft de handel in flexibiliteit
geen impact gehad op de volumes en prijzen op
de APX Day Ahead en/of onbalansmarkt.

2.

De BRP had vooraf perfecte informatie over
de onbalansprijs. In die zin kan de berekende
waarde-creatie geïnterpreteerd worden als
een theoretisch maximum als het gaat om
optimalisatie op de onbalansmarkt.

3.

Het portfolio van de BRP in deze proeftuin
omvatte slechts de 203 deelnemende
huishoudens.

4.

In de proeftuin is de rol van energieleverancier
niet specifiek geïmplementeerd. De optimalisatie
die de leverancier zou kunnen doen wordt in
de proeftuin vertegenwoordigd door de BRP.
Het opknippen van de rol van leverancier
en BRP is in de praktijk afhankelijk van de
commerciële afspraken die de BRP en leverancier
onderling hebben. Voor deze commerciële
afspraken is er geen standaard in de markt. In
de proeftuin is er voor gekozen dat de BRP alle
marktoptimalisaties uitvoert. In de praktijk kan dit
ook een combinatie zijn van BRP en leverancier.

Figuur 19 De BRP koopt flexibiliteit van de Aggregator.

Bovenstaande vormen van BRP portfolio
optimalisatie kunnen waarde toevoegen aan
het energiesysteem. In de proeftuin zijn alleen
optimalisatie op de onbalansmarkt en Day Ahead
markt toegepast. In Bijlage D is in detail beschreven
hoe de BRP in EnergieKoplopers flexibiliteit
heeft ingezet om de waarde van zijn portfolio te
optimaliseren.
De bevindingen met betrekking tot de waarde van
flexibiliteit voor de BRP zijn als volgt:
1.

De inzet van flexibiliteit kan de waarde van het
BRP portfolio vergroten.

2.

De inzet van flexibiliteit kan leiden tot risico’s ten
aanzien van de BRP portfoliowaarde.

Bovenstaande bevindingen worden hieronder apart
toegelicht. Vooraf dienen echter vier beperkingen

4.1 Flexibiliteit vergroot portfoliowaarde
BRP
Flexibiliteit kan worden ingezet ten behoeve van
BRP portfolio optimalisatie. In Bijlage D staat precies
beschreven hoe de BRP flexibiliteit heeft ingekocht in
het project. Het resultaat van de inzet van flexibiliteit
voor de BRP is samengevat in onderstaande figuur.
Deze figuur toont de waarde van het BRP portfolio,
met en zonder toepassing van flexibiliteit. De figuur
is opgesteld met als sample-size de 61 dagen uit
experimenten in het tweede half jaar van het project.
De eerste (linker) boxplot toont de waarde van het
BRP portfolio per dag zonder handel in flexibiliteit.
De tweede (rechter) boxplot toont de waarde van het
BRP portfolio per dag met handel in flexibiliteit. De
kwartielen geven visueel inzicht in de spreiding van
de waarde van het portfolio rondom het gemiddelde.
De spreidingsbalk omvat het minimum en maximum
(en hiermee dus de uitersten van het BRP portfolio
van de dag).

EnergieKoplopers

Waarde BRP portfolio per
dag

Flexibiliteit heeft de waarde van het BRP portfolio vergroot
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Figuur 20 Waarde van het BRP portfolio met en zonder flexhandel

De gemiddelde waarde van het BRP portfolio is
groter met handel in flexibiliteit dan zonder handel in
flexibiliteit (vergelijk de hoogte van de twee zwarte
ruitjes met elkaar). Dit toont aan dat flexibiliteit van
waarde kan zijn voor het portfolio van een BRP.
Deze waarde wordt gegenereerd doordat de BRP
met flexibiliteit kon arbitreren op de APX Day Ahead
markt en de onbalansmarkt. In het project is de
meeste waarde voor de BRP op de onbalansmarkt
gecreëerd, vanwege de extremere prijspieken, en dus
mogelijkheden tot arbitrage, die zich daar voordoen
(voor meer details zie Bijlage E).
In de figuur valt echter ook duidelijk op dat de
spreidingsbalk uitgestrekter is met flexhandel
dan zonder flexhandel. Ook de kwartielen zijn
uitgestrekter met flexhandel, zowel naar boven als
naar beneden. Er zijn zelfs dagen waarop de waarde
van het portfolio van de BRP negatief wordt door de
inzet van flexibiliteit. Dit suggereert dat flexibiliteit
een extra risico introduceert ten aanzien van de BRP
portfoliowaarde. In de volgende paragraaf wordt
beschreven waarom de spreiding in de waarde van
het BRP portfolio toeneemt na handel in flexibiliteit.

4.2 Flexibiliteit kan risico vergroten
De grotere spreiding in de BRP portfoliowaarde
wordt veroorzaakt doordat, als de BRP actief is in
een flexibiliteitsmarkt, er gebeurtenissen plaatsvinden
die een positieve dan wel negatieve impact kunnen
hebben op het portfolio van een BRP. De BRP
heeft zelf geen controle over deze gebeurtenissen.
Gebeurtenissen die door de flexibiliteitsmarkt een
financiële impact op het portfolio van een BRP
kunnen hebben zijn:

1.

Flex-orders door een DSO: flex-orders door een
DSO hebben een impact op het portfolio van de
BRP. Immers, als de DSO het energieverbruik van
een groep huishoudens wil laten wijzigen, dan
moet de BRP deze wijzigingen inkopen op de
elektriciteitsmarkt. Als de prijs op zo’n moment
echter ongunstig is voor de BRP, dan leidt dit
tot extra kosten. Daarnaast veroorzaken Operate
orders van de DSO (orders in het huidige PTU)
onbalans voor de BRP, omdat de BRP geen tijd
meer heeft om dit in zijn portfolio te sourcen.
Afhankelijk van de richting van de onbalans in
combinatie met de onbalansprijs kan dit leiden
tot onbalanskosten of -opbrengsten.

2.

Forecast updates: in het project werd door de
BRP het gehele portfolio ingekocht op basis
van de Aggregator forecast. Elke verandering
door een update van deze Aggregator forecast,
bijvoorbeeld door een nieuwe weersvoorspelling,
moet opnieuw worden ingekocht door de BRP.

3.

Afwijkingen van het A-plan: nadat de Aggregator
alle BRP- en DSO-orders en forecast updates
heeft ontvangen, stuurt de Aggregator het
finale plan (in USEF terminologie heet dit het
A-plan) uit waarin staat hoeveel stroom op elk
moment afgenomen gaat worden. In dit plan
zijn dus alle afspraken tussen de BRP en de
Aggregator opgenomen. De Aggregator gaat
vervolgens dit A-plan realiseren, maar slaagt
hier niet altijd volledig in. Elke afwijking van dit
A-plan veroorzaakt een onbalans bij de BRP.
Afhankelijk van de richting van de onbalans in
combinatie met de onbalansprijs kan dit leiden
tot onbalanskosten of –opbrengsten.
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In onderstaand figuur is voor de laatste twee BRP/
DSO experimenten in de proeftuin weergegeven wat
de impact kan zijn van de USEF flexibiliteitsmarkt op
de portfoliowaarde van de BRP. De eerste kolom “(1)
Waarde zonder flexhandel” geeft aan wat de waarde
van het portfolio zou kunnen zijn zonder deelname
aan een flexibiliteitsmarkt. De tweede kolom “(2)
Waarde door flexhandel” geeft aan wat de BRP aan
waarde heeft kunnen creëren door arbitrage met
flexibiliteit op de APX Day Ahead en onbalansmarkt.
De kolommen 3, 4 en 5 in de grafiek laten zien wat de
impact van gebeurtenissen in een flexibiliteitsmarkt
kunnen zijn op de BRP portfoliowaarde. Dit zijn
gebeurtenissen waar de BRP in principe geen
controle over heeft.
De impact per gebeurtenis verschilt echter sterk
per experiment en bovenstaand figuur is dan ook
proeftuin-specifiek. De boodschap van bovenstaande
figuur is dan ook niet om de exacte impact per
gebeurtenis aan te geven, maar om aan te geven
dat verschillende gebeurtenissen een impact op het
portfolio van de BRP kunnen hebben. Wat wel altijd
structureel terugkomt in meerdere experimenten is
dat afwijkingen op het A-plan vaker een negatieve
dan positieve financiële impact hebben op de
waarde van het BRP portfolio, zie kolom “(5)
Impact afwijkingen A-plan”. Er zijn diverse redenen
waardoor de Aggregator afwijkt van het afgesproken
A-plan (zie paragraaf 5.2) .
Afwijkingen van het A-plan kunnen de ene keer positief
uitpakken voor een BRP en de andere keer negatief.
Dit hangt af van de combinatie van de onbalansprijs
en de richting van de afwijking op het A-plan. In
onderstaande afbeeldingen is te zien hoe dit werkt.

Figuur 22 Een afwijking van het A-plan kan resulteren in
underdelivery of overdelivery van verkochte flexibiliteit

In Figuur 22 wordt uitgelegd dat een afwijking op
het A-plan kan resulteren in een underdelivery van
flexibiliteit, of een overdelivery. Indien een flex-order
van de BRP naar boven gericht is, en de realisatie van
de Aggregator is hoger dan gepland (i.e. de afwijking
van het A-plan is positief), dan is er sprake van
overdelivery: de Aggregator levert meer flexibiliteit
dan beloofd. Indien de realisatie echter lager is dan
gepland, dan is er sprake van underdelivery: de
Aggregator levert minder flexibiliteit dan beloofd.
Underdelivery en overdelivery zijn dus afhankelijk
van de richting van de flex-order van de BRP in
combinatie met de richting van de afwijking van het
A-plan.

De waarde van het BRP portfolio wordt, naast arbitrage, beïnvloed door drie factoren

TenneT onbalansmarkt
APX Day Ahead

Waarde BRP portfolio
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Figuur 21 Mogelijk impact DSO orders, forecast updates en afwijkingen A-plan op de waarde van het BRP portfolio
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Figuur 23 Meer underdelivery dan overdelivery van flexibiliteit betekent netto een negatieve financiële impact

In Figuur 23 zijn alle underdeliveries en overdeliveries
geplot van de momenten waarop de BRP
een flexorder heeft gemaakt ten behoeve van
optimalisatie op de onbalansmarkt. Dit figuur laat
twee belangrijke bevindingen zien. Ten eerste is goed
te zien dat, als een BRP flexibiliteit heeft besteld te
behoeve van onbalansmarkt arbitrage, underdelivery
leidt tot een negatieve financiële impact.
Overdelivery leidt tot een positieve financiële impact
voor de BRP. Dit komt doordat op het moment dat
de BRP flexibiliteit heeft besteld, de onbalansprijs
blijkbaar gunstig was om het energieverbruik naar
beneden of naar boven te laten bijstellen. Indien dit in
meer of mindere mate gebeurt dan was afgesproken,
dan leidt dit automatisch tot respectievelijk een
positieve of negatieve financiële impact. De underof overdelivery wordt namelijk weer verrekend
tegen dezelfde onbalansprijs die gebruikt is om de
afweging te maken om wel of geen flexibiliteit te
bestellen.

de waarde van het BRP portfolio wordt als gevolg
hiervan voor een groot deel veroorzaakt door de
underdelivery en overdelivery van flexibiliteit door de
Aggregator.
In de proeftuin heeft de Aggregator geen boete
gekregen voor eventuele ontstane onbalanskosten
bij de BRP. Echter, in de realiteit zullen eventueel
ontstane onbalanskosten wel door een partij
(mogelijk de Aggregator) gedragen moeten gaan
worden. USEF heeft hier recentelijk meerdere
oplossingen voor beschreven8.

Ten tweede blijkt dat er vaker sprake is van
underdelivery dan overdelivery. Dit komt doordat de
Aggregator in het project eerder te weinig dan teveel
flexibiliteit heeft geleverd. Vanuit een Aggregator
gezien is het namelijk niet logisch om meer
flexibiliteit te leveren dan nodig, immers dan zou de
Aggregator flexibiliteit leveren om niets. In paragraaf
5.2 staat uitgelegd waarom de Aggregator soms
minder flexibiliteit levert dan afgesproken.
De combinatie van deze twee bevindingen leidt tot
de conclusie dat de negatieve financiële impact
groter is dan de positieve financiële impact.
Afwijkingen op het A-plan hebben dus een netto
negatieve impact op de waarde van het BRP
portfolio, indien de BRP de flexibiliteit inzet op de
onbalansmarkt. De spreiding (en dus het risico) in

Towards an expanded view for implementing demand
response aggregation in Europe, An engineering perspective
for Europe's energy flexibility markets, Interim Results, USEF,
2016.
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De Aggregator
maakt de markt
voor flexibiliteit
compleet, maar
moet wel
leveren
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5 De Aggregator maakt de markt voor
flexibiliteit compleet, maar moet wel leveren
Binnen USEF vervult de Aggregator namelijk een
centrale rol. Deze rol is gedefinieerd als “Aggregators
accumulate the flexibility they obtain from the
demand-response resources owned by a set of
industrial, commercial, and residential end users.
This pool of flexibility is then turned into products to
serve the needs of the various stakeholders.” (USEF,
2015).
Binnen EnergieKoplopers kent de Aggregator twee
klanten van flexibiliteit, namelijk de DSO en de BRP.
Om aan de vraag van deze klanten te voldoen heeft
de Aggregator flexibiliteit verzameld bij de 203
Prosumers in het project. Deze Prosumers beschikt
over flexibiliteit doordat hun slimme apparaat kon
worden aan- of uitgezet (de boiler, zonne-schakelaar
en warmtepomp) of kon worden op-of afgeregeld
(de brandstofcel). Het aanbod van flexibiliteit in het
project betrof daardoor het momentaan verhogen
of verlagen van het stroomverbruik bij deze
huishoudens; flexibiliteit voortkomende uit timeshifting is niet onderzocht.
De Aggregator in EnergieKoplopers was een
“delegated Aggregator”. Dit houdt in dat de
Aggregator rol wordt vervuld door een derde partij
(weliswaar Essent in het project, maar opgesteld
als onafhankelijke partij), en dus onafhankelijk van
andere partijen flexibiliteit verhandelt.
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Figuur 24 De Aggregator speelt een centrale rol in de
USEF flexibiliteitsmarkt.

De bevindingen met betrekking tot de Aggregator zijn:
1.

De Aggregator speelt een essentiële rol in een
flexibiliteitsmarkt door vraag en aanbod van
flexibiliteit met elkaar te matchen.

2.

In de proeftuin is circa 2/3 van de bestelde
flexibiliteit geleverd. Er zijn twee redenen
waardoor flexibiliteit geleverd kan worden
(sturing apparaten en load forecast error), en drie
redenen waardoor levering uit kan blijven (load
forecast error, flex forecast error en hardware &
IT limitaties)

3.

Kerncompetenties van een Aggregator zijn load
forecasting en flex forecasting.

5.1 De Aggregator brengt vraag en
aanbod van flexibiliteit bij elkaar
De mate waarin de Aggregator vraag en aanbod van
flexibiliteit op elkaar kan afstemmen is onderzocht
door de geleverde hoeveelheid flexibiliteit te
vergelijken met de verkochte hoeveelheid flexibiliteit.
FIguur 25 toont, voor de twee BRP/DSO experimenten
in het tweede halfjaar van de proeftuin, hoeveel
flexibiliteit de Aggregator gemiddeld heeft verkocht,
en welk deel het daarvan gemiddeld heeft kunnen
leveren. De verkoop en levering van flexibiliteit vormen
uiteindelijk basis voor de financiële relatie tussen de
Aggregator en de BRP en DSO.
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De Aggregator heeft gemiddeld 2/3 van de verkochte
flexibiliteit geleverd
Aanbod van flexibiliteit
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5.2 De Aggregator heeft 2/3 van de
bestelde flexibiliteit geleverd
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Figuur 25 De Aggregator brengt vraag en aanbod van
flexibiliteit bij elkaar.

In de figuur is goed te zien dat er door tussenkomst
van de Aggregator er flexibiliteit is verhandeld en
uiteindelijk is geleverd. Door vraag en aanbod van
flexibiliteit bij elkaar te brengen heeft de Aggregator
in de proeftuin gemiddeld iets meer dan 1 kWh
per dag per huishouden aan flexibiliteit kunnen
verhandelen. Van deze verkochte flexibiliteit heeft
de Aggregator circa 2/3 kunnen leveren. De DSO en
de BRP hebben met deze “ontvangen” flexibiliteit
waarde kunnen creëren in het energiesysteem.
Zonder tussenkomst van de Aggregator was
deze flexibiliteit minder eenvoudig verhandeld,
geaggregeerd en geleverd. Een Aggregator heeft
dus bestaansrecht in een flexibiliteitsmarkt. In
onderstaande paragraaf wordt verder uitgelegd
waarom de Aggregator in de proeftuin flexibiliteit
soms wel of soms niet heeft kunnen leveren.

In Figuur 25 is te zien dat de Aggregator circa
2/3 van de bestelde flexibiliteit ook daadwerkelijk
levert. Om flexibiliteit aan de DSO en BRP te leveren
moeten (in principe) de slimme apparaten gestuurd
worden door de Aggregator. Indien het werkelijke
stroomverbruik gelijk is aan het afgesproken
stroomverbruik9 met de BRP en de DSO, dan is alle
bestelde flexibiliteit geleverd. Een belangrijke vraag
rijst hierdoor op: waarom kan een Aggregator soms
wel of geen flexibiliteit leveren? Op die vraag wordt
in deze paragraaf verder ingegaan.
Het niet kunnen leveren van flexibiliteit vormt een
business risico voor de Aggregator (en ook voor
de BRP en DSO die flexibiliteit afnemen) omdat dit
onder andere kan leiden tot ontevreden klanten
en potentieel tot boetes. Daarom wordt hieronder
verder ingegaan op de niet-levering van flexibiliteit.
Onderstaande figuur toont voor de laatste twee BRP/
DSO-experimenten hoe de verkochte flexibiliteit wel
of niet is geleverd. Merk ten eerste op dat Figuur
26 een gemiddelde weergeeft. Dit betekent dat er
momenten zijn geweest waarop de Aggregator wel
100% van de verkochte flexibiliteit heeft kunnen
leveren, maar dat er bijvoorbeeld ook momenten zijn
geweest waarop de Aggregator slechts 50% van de
verkochte flexibiliteit heeft kunnen leveren.

Het afgesproken stroomverbruik staat in USEF bekend als het
A-plan voor de BRP en D-prognose voor de DSO

9

Er zijn vijf redenen waardoor de verkochte flexibiliteit kon wel of niet geleverd kon worden

Figuur 26 De (niet-)levering van flexibiliteit in de laatste twee BRP/DSO-experimenten (18 mei t/m 28 juni 2016 en 20 juli
t/m 16 augustus 2016)
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Figuur 26 laat zich als volgt uitleggen. Indien er voor
een bepaald moment flexibiliteit is besteld, dan zijn
er twee manieren waardoor deze flexibiliteit geleverd
kan worden:
1.

2.

Geleverd door apparaat sturing (blok 2):
door de sturing van de slimme apparaten
kan het stroomverbruik worden verhoogd of
verlaagd. Op deze manier kan het afgesproken
stroomverbruik worden gerealiseerd en wordt er
flexibiliteit geleverd. In theorie (met een perfecte
load forecast) komt alle levering van flexibiliteit
door de sturing van slimme apparaten.
Geleverd door load forecast error (blok 3): de
Aggregator maakt een forecast van het totale
stroomverbruik (load) van de huishoudens.
Deze forecast omvat het totale verwachte
stroomverbruik van de huishoudens zoals
dat zou zijn geweest zonder de sturing van
slimme apparaten, oftewel: zonder de inzet van
flexibiliteit. Deze zogenaamde load forecast
vormt samen met de bestelde flexibiliteit
het Aggregator-plan (het afgesproken
stroomverbruik). In werkelijkheid echter, kan het
stroomverbruik afwijken van de load forecast,
zowel naar boven als naar beneden. Deze
afwijking heet de load forecast error. De load
forecast error kan soms gunstig uitpakken zodat
er flexibiliteit “geleverd” wordt zonder dat er
slimme apparaten gestuurd hoeven te worden.
Immers, de load forecast error zorgt er dan voor
dat het Aggregator-plan wordt gerealiseerd.

Er zijn daarnaast echter ook drie manieren waardoor
het kan voorkomen dat niet alle verkochte flexibiliteit
geleverd kan worden:
1.

2.

Niet geleverd door load forecast error (blok
5): zie punt 2 hierboven, maar dan vice versa.
De load forecast error kan soms zo ongunstig
uitpakken, dat dit de levering van flexibiliteit
verhindert.
Niet geleverd door flex forecast error (blok 6):
er is sprake van een flex forecast error indien de
hoeveelheid verkochte flexibiliteit groter is dan
de sturing die door de slimme apparaten kan
worden geleverd. Van tevoren wordt ingeschat
hoeveel flexibiliteit de apparaten kunnen
leveren. Indien dit te ruim wordt ingeschat kan
het voorkomen dat er meer flexibiliteit wordt
verkocht dan dat er geleverd kan worden. Dit kan
bijvoorbeeld voorkomen indien de Aggregator de
vulgraad van de boiler te laag inschat en hierdoor
meer flexibiliteit verkoopt dan dat de boiler in
werkelijkheid kan leveren.

3.

Niet geleverd door hardware en IT limitaties10
(blok 7): dit betreft bijvoorbeeld het niet correct
verwerken van het USEF berichtenverkeer (zoals
het sturen van een Aggregator-plan naar het IT
systeem dat de slimme apparaten aanstuurt),
of het niet tijdig/correct uitvoeren van een
stuursignaal door een slim apparaat.

Wat opvalt in Figuur 26, is de impact van de load
forecast error (blok 3 en blok 5). De load forecast
error kan flexibiliteit leveren (blok 3), maar het
kan ook zorgen voor niet-levering van flexibiliteit
(blok 5). Het correct voorspellen van de load is
daarom een competentie die de Aggregator dient
te bezitten en ook continue dient te verbeteren.
Naast load forecasting is ook flex forecasting een
belangrijke competentie voor de Aggregator. Zoals
te zien in blok 6 kan een flex forecast error leiden
tot het niet leveren van flexibiliteit11. Wanneer een
Aggregator meer flexibiliteit verkoopt dan dat
de slimme apparaten op het moment zelf door
sturing kunnen leveren, leidt dat namelijk tot nietlevering van flexibiliteit. Ten slotte kunnen hardware
& IT limitaties (blok 7) ervoor zorgen dat niet alle
flexibiliteit geleverd kan worden. In de proeftuin is het
IT berichtenverkeer niet altijd vlekkeloos verlopen.
In blok 7 zitten dan ook voornamelijk proeftuinspecifieke beperkingen van het IT systeem.
Zowel het voorspellen van de load als de flexibiliteit
zijn kerncompetenties van de Aggregator, welke
beide, indien niet correct uitgevoerd, flinke
consequenties kunnen hebben voor de business
van de Aggregator. Continue verbetering hierin
is essentieel. Om deze reden wordt op deze twee
competenties hieronder verder ingegaan.

5.3 Kerncompetenties van de Aggregator
zijn load en flex forecasting
5.3.1 Load forecasting
Wat opvalt in Figuur 26, is dat de load forecast
error soms bijdraagt aan het leveren van flexibiliteit
(blok 3) maar soms ook het leveren van flexibiliteit
verhindert (blok 5). De load forecast error kan dus
zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Een gunstige

De limitaties hadden veelal te maken met de proeftuinspecifieke keuzes rondom ontwerp en inrichting van de
proeftuin.

10

In figuur 26 valt de grootte van de flex forecast error
weliswaar mee, echter dit komt doordat de flex forecast tijdens
de proeftuin continue is verbeterd. In eerdere experimenten van
de proeftuin speelde de flex forecast error een veel grotere rol
in de niet-levering van flexibiliteit.

11
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load forecast error heeft als gevolg dat de levering
van flexibiliteit niet komt door sturing van de slimme
apparaten maar door de load forecast error. Een
ongunstige load forecast error heeft daarentegen
als gevolg dat de sturing van slimme apparaten niet
leidt tot de levering van flexibiliteit maar gebruikt
wordt ter compensatie van de ongunstige forecast
error. De enige manier om te compenseren voor een
ongunstige load forecast error is namelijk door extra
sturing van de apparaten. Deze extra sturing kan
een kostenpost voor de Aggregator vormen. Maar
bovenal kan een grote ongunstige load forecast error
leiden tot niet-levering van flexibiliteit. Dit is het geval
als de extra sturing onvoldoende is om de ongunstige
load forecast error te compenseren. Dit vormt een
business risico voor de Aggregator. De niet-levering
van flexibiliteit kan namelijk leiden tot onbalans bij de
BRP en/of netproblemen bij de DSO. Het is daarom
voor een Aggregator van belang om de load forecast
error zo veel mogelijk te minimaliseren.
Dit kan de Aggregator realiseren door:
•

Alleen verantwoordelijk te zijn voor de
controllable load. In het project is de Aggregator
verantwoordelijk geweest voor het totale
stroomverbruik van de huishoudens, dit
terwijl slechts een klein deel van dit totale
stroomverbruik gestuurd kon worden door een
slim apparaat te schakelen. De load forecast
error kan worden beperkt indien niet meer voor
het totale stroomverbruik een voorspelling
gemaakt hoeft te worden, maar alleen voor
het stroomverbruik van het slimme apparaat.
In paragraaf 6.2 over het marktmodel van
flexibiliteit wordt verder beargumenteerd
waarom een Aggregator alleen verantwoordelijk
zou moeten kunnen zijn voor de controllable
load.

•

Een zo groot mogelijk portfolio aan huishoudens
te hebben. Immers, hoe groter het portfolio, hoe
kleiner de load forecast.

•

Zoveel mogelijk informatie gebruiken om
een goede voorspelling te maken. Dit kunnen
bijvoorbeeld zijn historische verbruiksdata of de
meeste actuele weersdata zijn.

5.3.2 Flex forecasting
Een tweede belangrijke competentie van de
Aggregator is het voorspellen van de beschikbare
flexibiliteit door middel van een flex forecast. De
voorspelde flexibiliteit bepaalt namelijk hoeveel
flexibiliteit er maximaal verkocht kan worden. Figuur
26 laat zien dat een flex forecast error kan leiden tot
niet-levering van flexibiliteit. De niet-levering ontstaat
door het verkeerd voorspellen van de beschikbare
flexibiliteit, met als gevolg dat er teveel flexibiliteit
verkocht kan worden. Deze flexibiliteit kan vervolgens
niet worden geleverd (immers de flexibiliteit is
niet beschikbaar). Het is voor een Aggregator dus
een belangrijke competentie om de beschikbare
flexibiliteit goed in te kunnen schatten zodat nietlevering wordt voorkomen.
In de proeftuin was met name het voorspellen van
de daadwerkelijke beschikbare flexibiliteit van de
elektrische boiler complex, vanwege de variërende
vulgraad van de boiler. Figuur 27 toont over de
periode 13 – 27 januari 2016 het daggemiddelde van
de (niet)-geleverde flexibiliteit en de vulgraad12 van
12
Een boiler vulgraad van 100% betekent dat het water
in de boiler volledig is opgewarmd en de boiler niet verder meer
aangezet kan worden. Dus bij 100% kan er geen flexibiliteit
meer worden geleverd. Bij 0% kan de meeste flexibiliteit worden
geleverd, immers de boiler kan dan nog relatief vaak worden
aangezet.

Door een incorrecte flex forecast van de boiler kon flexibiliteit niet worden geleverd

EnergieKoplopers

de boiler. De figuur toont aan dat de “niet-levering
door flex forecast error” (donkerrode oppervlak)
samengaat met een hoge vulgraad van de boiler
(lijn in de grafiek). Aan het einde van de middag is
de vulgraad niet juist ingeschat, waardoor er meer
boiler flexibiliteit verkocht is dan dat er daadwerkelijk
beschikbaar was. Dit heeft geleidt tot de niet-levering
van flexibiliteit.
De daadwerkelijk beschikbare flexibiliteit verschilt
niet alleen sterk per apparaat of het moment van
de dag, maar ook per seizoen. De grafiek hieronder
toont de gemiddelde gemeten daadwerkelijke
beschikbare flexibiliteit over de dag per apparaat in
de zomerperiode.
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Figuur 28 De gemiddelde beschikbare flexibiliteit van
de vier slimme apparaten in de zomerperiode (20 juli
2016 t/m 18 augustus 2016)
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Figuur 29 De gemiddelde beschikbare flexibiliteit
van de vier slimme apparaten in de winterperiode (10
februari 2016 t/m 15 maart 2016)

De beschikbare flexibiliteit is apparaat-specifiek.
Alleen de beschikbare flexibiliteit van de brandstofcel
is constant over de tijd, omdat deze onafhankelijk
is van weer of gebruikersgedrag. In onderstaande
grafiek is goed te zien dat de warmtepomp geen tot

weinig flexibiliteit beschikbaar heeft in de zomer.
Figuur 29 toont de gemiddelde gemeten
beschikbare flexibiliteit over de dag per apparaat
in de winterperiode (10 februari 2016 t/m 15 maart
2016).
Door bovenstaande twee figuren met elkaar te
vergelijken wordt duidelijk dat de zonschakelaar
meer flexibiliteit beschikbaar heeft in de zomer
dan in de winter. De warmtepomp heeft juist meer
flexibiliteit beschikbaar in de winter dan in de zomer
(immers in de winter is er meer warmtevraag dus kan
de warmtepomp vaker aan).
Onder andere het seizoen is dus bepalend voor
de hoeveelheid flexibiliteit die slimme apparaten
kunnen leveren. Dit maakt flex forecasting complex.
De beschikbare flexibiliteit van een slim apparaat
kan namelijk van veel variabelen afhangen. Voor een
elektrische boiler kunnen deze variabelen zijn: tijdstip
van de dag, seizoen, buitentemperatuur, aantal
bewoners, etc. Daarnaast dient de Aggregator ook
rekening te houden met eventuele reeds verkochte
flexibiliteit. Bovendien geldt dat hoe verder vooruit
de flexibiliteit wordt verkocht, hoe lastiger het is
om de daadwerkelijke beschikbare flexibiliteit in te
schatten. Dit laatste geldt in het project met name
voor de boiler en de zonschakelaar. De Aggregator
moet (het gedrag van) de apparaten uit zijn flexportfolio dus goed snappen om een nauwkeurige
flex forecast te maken. Flex forecasting is dus
een essentiële competentie die een Aggregator
moet bezitten om een betrouwbare partij in de
flexibiliteitsmarkt te zijn.
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6 De flexibiliteitsmarkt heeft een
marktmodel zoals USEF nodig
De handel van flexibiliteit gebeurde in
EnergieKoplopers volgens het USEF marktmodel. In
Bijlage D wordt in detail beschreven hoe de USEF
marktprocessen in het project zijn geïmplementeerd.
In deze paragraaf worden de resultaten
gepresenteerd over de ervaring met de USEF
flexibiliteitsmarkt in de praktijk.

EX

UFL

€

BRP

FLEXIBILITY

Prosumer

€

Aggregator

UFL

€

EX
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Figuur 30 De flexibiliteitsmarkt is opgezet volgens de
marktregels van USEF.

De bevindingen met betrekking tot USEF zijn:
1.

Interactie tussen BRP en DSO onderschrijft de
integrale benadering van de flexibiliteitsmarkt die
USEF in haar ontwerp heeft gekozen.

2.

USEF moet de verschillende opties uiteenzetten
welke partij in de flexibiliteitsketen het beste
het risico kan dragen dat gepaard gaat met het
voorspellen van de uncontrollable load.

3.

Zowel voor de DSO als de BRP is het wenselijk
om op meerdere momenten flexibiliteit te kunnen
handelen.

Deze drie punten worden in de volgende paragrafen
één voor één toegelicht en uitgewerkt.

is in het hoofdstuk van de DSO geconcludeerd dat de
BRP orders een impact hebben op het netbeheer van
de DSO: soms helpen BRP orders bij het oplossen
van congestie, soms veroorzaken BRP orders juist
congestie.
Tijdens de BRP/DSO experimenten is deze interactie
tussen de BRP en de DSO in detail onderzocht,
doordat flexibiliteit van de Aggregator zowel aan
de DSO als aan de BRP werd verkocht. Op basis
van deze experimenten kunnen uitspraken gedaan
worden over hoe vaak de BRP en de DSO op
dezelfde momenten flexibiliteit willen kopen en
dus in hoeverre een integrale aanpak volgens USEF
noodzakelijk is.
In onderstaande figuur (Figuur 31) is de interactie
tussen BRP en DSO schematisch weergegeven. Deze
figuur laat zich als volgt uitleggen: geen interactie
houdt in dat de BRP of de DSO een flex-order heeft
gedaan in een PTU, waarin de andere partij geen
enkele flex-order heeft gedaan. Een dergelijke order
leidt niet tot een tegengesteld belang (het grijze
vlak). Als zowel de BRP als de DSO in een PTU een
flex-order hebben gedaan die dezelfde kant op gaan
(bijvoorbeeld allebei flex-up), is er ook geen sprake
van een tegengesteld belang. De partijen helpen
elkaar dus met een dergelijke order (het groene vlak).
Echter, er zijn ook situaties denkbaar dat er wel een
tegengesteld belang ontstaat. Dit is het geval als op
hetzelfde moment de ene partij flexibiliteit de ene
kant op bestelt, en de andere partij flexibiliteit de
andere kant op bestelt (het oranje vlak)
De BRP en DSO hadden 16% van de tijd tegengestelde
belangen

16%
18%

6.1 Een integraal marktmodel zoals USEF
is nodig om alle belangen te behartigen
Een van de belangrijke uitgangspunten van USEF
is een integrale aanpak van de flexibiliteitsmarkt.
Dat wil zeggen dat er meerdere partijen zijn die
om verschillende redenen behoefte hebben aan
flexibiliteit. In het hoofdstuk van de BRP is al
geconcludeerd dat als de DSO flexibiliteit bestelt, dit
een impact heeft op het portfolio van de BRP. Tevens

66%

Flex-orders DSO en BRP in tegengestelde richting
Flex-orders DSO en BRP in dezelfde richting
Geen interactie

Figuur 31 Percentage van totale aantal flex-orders
waarin interactie tussen BRP en DSO plaatsvindt
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Uit figuur 31 blijkt dat in de proeftuin bij circa 16%
van de flex-orders tegengestelde belangen tussen de
BRP en de DSO tot uiting kwamen. Ondanks het feit
dat dit dit een proeftuin-specifiek resultaat is, toont
dit wel aan dat potentieel tegengestelde belangen
kunnen voorkomen in een flexibiliteitsmarkt. Bij
elk tegengesteld belang moet de Aggregator de
afweging maken welke partij de flexibiliteit kan kopen
en tegen welke prijs.

Flex-up

Controllable
load

Flex-down

Bovenstaande bevinding onderschrijft de integrale
benadering van de flexibiliteitsmarkt die USEF in haar
ontwerp heeft gekozen. USEF maakt het, middels de
introductie van de rol van de Aggregator, mogelijk
dat de BRP en de DSO elkaar soms helpen, maar
elkaar ook in de weg kunnen zitten. Theoretisch
gezien moet de marktwerking in USEF als
resultaat hebben dat deze tegengestelde belangen
worden opgelost en dat uiteindelijk de optimale
maatschappelijke waarde wordt gerealiseerd. Dit is
echter niet onderzocht in het project vanwege de
beperkte mate van marktdynamiek.

6.2 Een marktmodel moet
verantwoordelijkheden in de
flexibiliteitsmarkt zodanig beleggen dat
risico’s eerlijk worden verdeeld
Bij de handel van flexibiliteit moet rekening
gehouden worden met het totale energieverbruik van
de huishoudens. Immers, congestie voor een DSO
treedt op vanwege de totale stroom die door een
transformator loopt, niet alleen door de elektriciteit
die nodig is voor de slimme apparaten. In het project
is onderscheid gemaakt tussen controllable load en
uncontrollable load. De totale load is som van de
controllable load en de uncontrollable load, zoals de
zien in Figuur 32.
•

Controllable load: het energieverbruik van de
slimme apparaten dat door de Aggregator
beïnvloed kan worden.

•

Uncontrollable load: het overige energieverbruik
van de huishoudens, dat niet direct gestuurd kan
worden. Hierbij kan men denken aan verbruik van
een waterkoker, witgoed of sluimerverbruik.

Load
forecast

Uncontrollable
load

Figuur 32 De Aggregator maakte in de proeftuin
een voorspelling voor zowel de controllable als de
uncontrollable load.

In EnergieKoplopers is de Aggregator
verantwoordelijk geweest voor het totale
energieverbruik van de huishoudens, dus zowel voor
de controllable als de uncontrollable load. Uit het
project is gebleken dat deze verantwoordelijkheid
een groot business risico voor de Aggregator met
zich meebrengt. Elke fout in de voorspelling van de
load kan namelijk leiden tot een niet-levering van
flexibiliteit (zie paragraaf 5.2 voor meer details).
Gedurende de proeftuin is gemiddeld circa 2/3 van
de flexibiliteit door de Aggregator geleverd. Voor een
deel is niet-levering te verklaren door een ongunstige
load forecast error. De load forecast error zit met
name in de uncontrollable load. Over het algemeen
geldt: hoe minder huishoudens in het portfolio van
de Aggregator, hoe groter de load forecast error13.
Ten aanzien van flexhandel met de DSO geldt echter
altijd de fysieke beperking dat er een gelimiteerd
aantal huishoudens achter een transformator zit.
Voor dit gelimiteerd aantal huishoudens moet in een
flexibiliteitsmarkt altijd een aparte forecast gemaakt
worden. In een wijk zitten gemiddeld maximaal 100200 huishoudens achter een transformator, waardoor
het aannemelijk is dat de load forecast error
significant zal zijn.

In de proeftuin met - 203 deelnemende huishoudens - had
de load forecast error een grote impact op de levering van
flexibiliteit. Vanuit de data van de proeftuin is niet te zeggen bij
welk aantal huishoudens de load forecast error voldoende klein
zou zijn.

13
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Voor flexhandel met de BRP geldt ook: hoe minder
huishoudens in het portfolio van de Aggregator, hoe
groter de load forecast error. Ondanks het feit dat in
de toekomst de Aggregator in zijn A-plan mogelijk
een groot aantal huishoudens heeft en tot een lagere
forecast error kan komen, heeft de BRP mogelijk
een nog groter portfolio en kan het risico dus beter
dragen. Daar komt bij dat de BRP dit forecast risico
in zijn huidige bedrijfsvoering reeds heeft ingebed.

De DSO en de BRP kochten flexibiliteit op meerdere
momenten
100%
90%
80%

6.3 Een marktmodel met meerdere
handelsmomenten is wenselijk
In de proeftuin zijn door de Aggregator voor elk
moment van de dag twee voorspellingen gemaakt:
eenmaal de dag van tevoren (Day Ahead) en eenmaal
gedurende de dag zelf (Intraday). Dit betekent dat
de DSO en de BRP op deze twee momenten in Plan/
Validate flexibiliteit hebben kunnen kopen. Daarnaast
heeft de DSO in de proeftuin ook nog op een derde
moment, namelijk in de Operate fase, flexibiliteit
kunnen kopen. Details hieromtrent zijn verder
beschreven in Bijlage D.
In Figuur 33 is te zien hoeveel flexibiliteit door de
DSO en BRP op welk moment is gekocht. Uit de
figuur blijkt dat flexhandel heeft plaatsgevonden
op meerdere momenten. Zowel de BRP als de DSO
kochten in de proeftuin circa de helft van de tijd hun
flexibiliteit tijdens het Day Ahead flexhandel moment.
Voor de DSO wordt vervolgens ongeveer een kwart
van de flex-orders gedurende Intraday geplaatst, en
een kwart gedurende Operate.

51%

70%
60%

25%

50%
40%
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Gezien bovenstaande conclusie wordt aanbevolen
dat er binnen USEF een oplossing dient te worden
gevonden om het risico van de uncontrollable load
eerlijker en logischer te verdelen over de spelers
in de flexibiliteitsmarkt. Een van de oplossingen
hiervoor is dat de Aggregator ervoor moet kunnen
kiezen om alleen verantwoordelijk te zijn voor de een
klein deel van de load, namelijk de load uit de slimme
apparaten. Naast het feit dat dit het business risico
van de Aggregator significant verkleint, brengt dit
het voordeel met zich mee dat de mogelijkheid tot
gaming ten opzichte van DSO wordt gereduceerd.
Indien een Aggregator alleen een load forecast
maakt voor de controllable load, wordt een kleiner
deel van het totale energieverbruik dat congestie kan
veroorzaken opgenomen in de D-prognose. Daardoor
kan een Aggregator minder eenvoudig een load
forecast maken die “congestie veroorzaakt” en de
DSO onnodig zou aanzetten om flexibiliteit te kopen.
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Figuur 33 Percentage DSO en BRP orders voor Day
Ahead, Intraday en Operate. Deze percentages zijn
gebaseerd op aantallen (#) orders; het volume van de
orders staat buiten beschouwing. Tijdens de proeftuin
kon de BRP geen Operate orders plaatsen.

De percentages uit Figuur 33 zijn weliswaar
proeftuin-specifiek, maar tonen wel aan dat afnemers
van flexibiliteit behoefte hebben aan meerdere
handelsmomenten. De rationale hierachter is dat er
op meerdere momenten informatie beschikbaar komt
waarmee de flexibiliteitsbehoefte bepaald wordt.
Aangezien deze informatie op meerdere momenten
binnenkomt kan er dus ook op meerdere momenten
een nieuwe behoefte zijn om flexibiliteit in te kopen.
Een BRP kan bijvoorbeeld de inzet van flexibiliteit
op de onbalansmarkt pas bepalen als er informatie
over de onbalans beschikbaar is, dit is pas op het
moment zelf of vlak van te voren. Echter, de inzet van
flexibiliteit door de BRP op de APX Day Ahead markt
kan al de dag van te voren bepaald worden, namelijk
als er informatie beschikbaar is over de Day Ahead
markt. Een DSO zou op basis van een voorspelling
kunnen proberen om zo vroeg mogelijk (de dag van
te voren of zelfs eerder) flexibiliteit in te kopen om
bijvoorbeeld een avondpiek weg te regelen. Er kan
echter tijdens de avondpiek zelf ook weer nieuwe
informatie beschikbaar komen, bijvoorbeeld over het
werkelijke stroomverbruik, dat de DSO doet beslissen
om toch extra flexibiliteit in te kopen. Het is voor een
flexibiliteitsmarkt dus noodzakelijk dat afnemers op
meerdere momenten, steeds weer met de meeste
recente informatie, de mogelijkheid hebben om te
handelen in flexibiliteit.
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Vooruitblik: hoe nu verder?

EnergieKoplopers heeft de succesvolle inzet van
flexibiliteit via een flexibiliteitsmarkt aangetoond.
De flexibiliteitsmarkt creëert waarde voor alle
deelnemende partijen en draagt daarmee bij
aan een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam
energiesysteem. Maar wat is verder nog nodig om een
flexibiliteitsmarkt op grote schaal in Nederland toe te
passen? Welke belemmeringen moeten nu opgelost
worden om voorbereid te zijn op de toekomst? En
welke kansen liggen er voor de verdere ontwikkeling
van de flexibiliteitsmarkt? Dit hoofdstuk gaat verder in
op deze vragen.
De energievoorziening in Nederland wordt duurzamer
Op dit moment is de betrouwbaarheid van de
energievoorziening in Nederland verre van in
gevaar. We hebben een zeer goed functionerend
elektriciteitsnetwerk en door het relatief lage
aandeel zon en wind is de balans tussen vraag en
aanbod van energie goed te handhaven. Maar daar
gaat verandering in komen: door het tekenen van
Energieakkoord in 2013 is de basis gelegd voor
een lange termijn beleid richting een duurzame
energievoorziening. Als gevolg hiervan is de
afgelopen jaren de groei in zon, wind, elektrische
auto’s en warmtepompen ingezet, maar zijn ook de
eerste gevolgen van deze duurzame groei zichtbaar
geworden in het energiesysteem. Nederland moet
vasthouden aan de ambities in het Energieakkoord
en tegelijkertijd klaar zijn voor als problemen zich op
grote schaal gaan manifesteren.
Vertrouwen, standaardisatie en gemak zijn
belangrijk voor Prosumers
Prosumers zullen in de toekomst een rol gaan spelen
in het energiesysteem door flexibiliteit aan te bieden.
Vertrouwen in het apparaat en de organisatie die
het apparaat aanstuurt is daarin een bepalende
factor. Dit betekent dat de betrouwbaarheid en
het gebruiksgemak van automatische sturing van
slimme apparaten bepalend worden in het al dan
niet ontsluiten van flexibiliteit bij huishoudens. Het is
daarom van belang dat apparaten op een uniforme
manier stuurbaar moeten worden gemaakt. Dit is
zowel nodig op het vlak van hardware standaardisatie
als ICT standaardisatie, om zo de ontwikkelingskosten
zo laag mogelijk te houden. Daarnaast blijkt uit het
onderzoek dat investeringsdrempels zoveel mogelijk
moeten worden weggenomen. Voor consumenten
is geen kosten maken namelijk belangrijker dan geld
verdienen.

Netbeheerders moeten de mogelijkheid krijgen
om flexibiliteit in te zetten als alternatief voor
netverzwaring
Momenteel is de DSO in Nederland verplicht om tot
netverzwaring over te gaan als er een piekbelasting
is die te zwaar is voor het huidige netwerk. Zodoende
mag de DSO nog geen gebruik maken van de
alternatieve mogelijkheden die nu worden gecreëerd
om voor een maatschappelijk optimum zorgen.
Wijziging in regelgeving is nodig om dit mogelijk te
maken en tevens een flexibiliteitsmarkt in perspectief
te plaatsen ten opzichte van andere alternatieven
voor netverzwaring14. Indien wordt gekozen voor
toepassing van een flexibiliteitsmarkt, dan zal de DSO
een afwegingskader15 moeten ontwikkelen om wel
of geen flexibiliteit in te kopen. Bovenstaande is van
belang om zo de betrouwbaarheid en betaalbaarheid
van het systeem in de toekomst op een vergelijkbaar
niveau te houden als dat van het huidige, traditionele
systeem.
Zonder prijs geen flexibiliteit
Flexibiliteit kan alleen een rol gaan spelen in het
energiesysteem wanneer zowel de vragers als de
aanbieders van flexibiliteit tevreden zijn met de prijs.
In EnergieKoplopers is geen expliciet onderzoek
gedaan naar de dynamiek van prijsvorming voor
flexibiliteit. Toch is deze dynamiek niet alleen
interessant, maar ook noodzakelijk om goed te
begrijpen. Immers een prijs is essentieel om tot
een economische transactie te komen. Wat wordt
bijvoorbeeld de prijs van de flexibiliteit indien een
DSO slechts één keer per jaar (stel één avondpiek)
flexibiliteit nodig zou hebben? Dus bij welke prijs
zijn in dit geval zowel de DSO als de Aggregator
bereid om flexibiliteit met elkaar te verhandelen?
Voor een DSO lijkt dit namelijk op het eerste oog
een interessante situatie, er hoeft dan namelijk
slechts één keer flexibiliteit ingezet te worden om
netverzwaring te voorkomen. Voor een Aggregator
lijkt dit op het eerste oog echter minder interessant,
omdat slechts één keer flexibiliteit verkocht terwijl
wel alle vaste kosten worden gemaakt. Het is van
belang om te onderzoeken hoe deze paradox

14
Hierbij kan men denken aan centrale opslag, dynamische
tarieven, flexibiliteit bij grootverbruikers en industrie, flexibiliteit
zonder marktwerking, en real-time flexibiliteit zonder
prognoses.
15
Geïdentificeerde onderdelen zijn van zo’n afwegingskader zijn:
aanwezigheid van Oranje regime, risicobereidheid van de DSO,
prijs van flexibiliteit, en een mogelijk boeteregime.
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opgelost kan worden. Kortom, de dynamiek van
prijsvorming dient begrepen te worden door alle
partijen zodat een eerlijke en maatschappelijk
optimale prijs voor flexibiliteit tot stand komt.
Een eerlijke verdeling van risico’s in een
flexibiliteitsmarkt is essentieel om voor alle partijen
waarde te creëren
Omdat een markt voor flexibiliteit werkt op basis van
prognoses, is er een inherent risico in de markt dat
een voorspelling niet correct is. In de proeftuin lag dit
risico vrijwel volledig bij de Aggregator, waarbij bleek
dat deze verantwoordelijk een grote impact heeft
op de levering van flexibiliteit door de Aggregator.
Dit vormt een groot risico voor de business van de
Aggregator en bedreigt de betrouwbaarheid van
de inzet van flexibiliteit vanuit het oogpunt van
de DSO en BRP. Een aanbeveling is om hiervoor
alternatieven te zoeken, bijvoorbeeld in de verdeling
van verantwoordelijkheden binnen het USEF
marktmodel of door een verdere uitwerking van het
Oranje regime. Daarnaast is het van belang gebleken
dat de Aggregator en de BRP duidelijke contractuele
afspraken maken hoe de BRP gecompenseerd wordt,
indien de Aggregator veranderingen in het BRP
portfolio veroorzaakt die tot kosten leiden.
Doorontwikkeling van de USEF flexibiliteitsmarkt is
noodzakelijk
Ten slotte, in de proeftuin Heerhugowaard is de USEF
flexibiliteitsmarkt toegepast op een manier passend
bij de onderzoeksdoelstellingen van het project. Dit
heeft veel inzichten opgeleverd over de werking van
USEF en de interactie tussen alle spelers. Echter, de
flexibiliteitsmarkt zoals door USEF omschreven is
complexer en bevat meer aspecten dan toegepast
in het project. De aanwezigheid van slechts één
Aggregator en het relatief lage aantal iteraties van
flexhandel vormden bijvoorbeeld een beperking
om alle alle aspecten van de marktwerking en de
dynamiek van de markt aan te tonen.
In een volgend project of implementatie van USEF
loont het om verdere marktwerking toe te passen en
de dynamiek van de markt te vergroten, teneinde een
echte markt voor flexibiliteit te creëren. Dit kan onder
andere door het toevoegen van meerdere spelers
(Aggregator, BRP, DSO), meerdere marktsegmenten
(MKB), of meer typen flexibiliteit (elektrische auto’s
of batterijen). Verder is het belangrijk dat de markt
van flexibiliteit echt gaat werken, oftewel dat spelers
een duidelijk afwegingskader hebben om te bepalen
wanneer het inkopen van flexibiliteit loont en onder
welke voorwaarden de business case positief is.
Zo’n volledig functionerende flexibiliteitsmarkt,
waarin Aggregators met elkaar concurreren om de

beste en goedkoopste flexibiliteit te leveren, zal de
toekomstige problemen in het energiesysteem het
hoofd kunnen bieden. En daarbij wordt geborgd
dat de inzet van flexibiliteit uiteindelijk op een
maatschappelijk optimale manier plaatsvindt.

Bijlagen
A t/m F
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Bijlage A	 Definitielijst			
Term

Afkorting

Definitie

Aggregator

AGR

Partij binnen USEF die flexibiliteit verzamelt bij Prosumers en deze als
dienst verkoopt aan BRP en/of DSO.

Aggregator-plan

A-plan

Het plan dat de Aggregator en de BRP met elkaar hebben
afgesproken om te realiseren. Het plan bestaat uit de forecast van de
Aggregator, waarin de flex-orders van de BRP en de DSO verwerkt
zijn.

Arbitrage

Het profiteren van de prijsverschillen tussen verschillende aan elkaar
gerelateerde effecten, in de proeftuin betreft dit voor de BRP het
verschil tussen flexprijs en elektriciteitsprijs.

Persoonlijke Pagina
(Portal)

Website waar de deelnemende huishoudens persoonlijke informatie
konden krijgen over: energieverbruik, compensatie, flexvergoeding,
aansturing van het slimme apparaat, thermostaat.

Balance
Responsible Party

BRP

Partij die verantwoordelijk is voor de actieve balancering van vraag en
aanbod van elektriciteit in zijn portfolio. De BRP kan flexibiliteit van de
Aggregator kopen om zijn portfolio te optimaliseren

Common Reference
Operator

CRO

Centrale database waarin de mogelijke congestiepunten door de DSO
rol kenbaar gemaakt kunnen worden

Congestie

-

Een piek in het elektriciteitsverbruik of –productie die buiten de
capaciteit van het elektriciteitsnet valt. Dit kan zowel een avondpiek of
een zonne-piek betreffen.

Congestiepunt

-

Een verzameling aan huishoudens op het elektriciteitsnet, waarbij de
DSO verwacht dat congestie zou kunnen optreden.

Controllable load

-

Het energieverbruik van de slimme apparaten. Dit energieverbruik kan
door de Aggregator beïnvloed worden.

Day Ahead

DA

Flexhandel in de Plan of Validate fase, die een dag van tevoren
plaatsvindt.

Distribution System
Operator

DSO

Partij die verantwoordelijk is voor kosteneffectieve distributie van
energie over het elektriciteitsnet. De DSO kan flexibiliteit van de
Aggregator kopen om pieken in het net te reduceren.

Flexibiliteit

-

De mogelijkheid om het energieverbruik - of de productie daarvan te veranderen

Flex-up

-

Flexibiliteit door slimme apparaten zodanig schakelen dat het verbruik
omhoog gaat (bijvoorbeeld zonnepanelen uit).

Flex-down

-

Flexibiliteit door slimme apparaten zodanig schakelen dat de vraag
omlaag gaat (bijvoorbeeld warmtepomp uit).

Flex forecast

-

Een (dagelijkse) voorspelling van de hoeveelheid flexibiliteit die de
Aggregator kan verkopen aan de DSO en/of BRP.

Flex forecast error

-

Het verschil tussen de daadwerkelijke en voorspelde hoeveelheid
beschikbare flexibiliteit.

EnergieKoplopers

Flex-order

FO

Een bestelling van een bepaalde hoeveelheid flexibiliteit door DSO en/
of BRP bij een Aggregator.

Flex-portfolio

-

Het portfolio van de Aggregator, waarin wordt bijgehouden hoeveel
flexibiliteit op welk moment beschikbaar is.

Flexprijs

-

De prijs van flexibiliteit die de Aggregator rekent voor het leveren van
flexibiliteit aan DSO en/of BRP.

Flexvergoeding

-

Vergoeding die Prosumer van de Aggregator ontvangen voor het
laten aansturen van hun slimme apparaat.

Intraday

ID

Flexhandel in de Plan of Validate fase, die gedurende de dag
plaatsvindt.

Load forecast

-

Een (dagelijkse) voorspelling van het netto energieverbruik van alle
huishoudens.

Load forecast error

-

Het verschil tussen het daadwerkelijke en het voorspelde verbruik van
alle huishoudens .

Niet-stuurbare
huishoudens

-

Huishoudens op een elektriciteitskabel die geen slim apparaat hebben,
maar mogelijk wel congestie kunnen veroorzaken.

Operate fase

OP

Fase van USEF flexhandel, waarin de Aggregator de slimme apparaten
aanstuurt.

Plan fase

-

Fase van USEF flexhandel, waarin de BRP flexibiliteit kopen van de
Aggregator.

Prosumer

-

Een consument die niet alleen energie consumeert maar ook
producent. Daarnaast levert de Prosumer flexibiliteit aan de
Aggregator.

Program Time Unit

PTU

Kleinste periode waarin energie en flexibiliteit verhandeld kan worden.
In de proeftuin is een PTU van 15 minuten toegepast.

Retailprijs

De prijs waartegen de BRP in de proeftuin elektriciteit verrekent met
de eindgebruiker. In de experimenten is deze vastgezet op €0.06 /
kWh.

Settle

Fase van USEF flexhandel, waarin wordt bepaald hoeveel flexibiliteit
door de Aggregator is geleverd. Op basis hiervan wordt de verkochte
flexibiliteit afgerekend en kunnen eventuele boetes worden bepaald.

Universal Smart
Energy Framework

USEF

Marktmodel voor flexibiliteit. Het USEF beschrijft de marktregels
waarop de Aggregator flexibiliteit kan verkopen aan DSO en/of BRP.

Uncontrollable load

Het overige energieverbruik van de huishoudens, dat niet direct
beïnvloed kan worden door de Aggregator. Hierbij moet men denken
aan de waterkoker, sluimerverbruik of witgoed.

Validate fase

Fase van USEF flexhandel, waarin de DSO flexibiliteit kopen van de
Aggregator.
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Bijlage B De USEF flexibiliteitsmarkt
EnergieKoplopers is het eerste project waarin flexibiliteit wordt verhandeld volgens de principes van USEF.
Deze bijlage introduceert:
•

Het USEF marktmodel

•

De handel in flexibiliteit volgens USEF

•

De USEF operating regimes

Hierbij wordt tevens hoogover beschreven op welke manier USEF geïmplementeerd is in de proeftuin. Meer
details over de implementatie van USEF in de proeftuin zijn te vinden in Bijlage D.

B.1

Het USEF marktmodel

Het Universal Smart Energy Framework (USEF) is een marktmodel waarin de handel in flexibiliteit wordt
beschreven. Deze flexibiliteit komt uit slimme apparaten die aanwezig zijn bij zogenaamde Prosumers.
Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Hierbij worden tevens de belangrijkste
implementatiekeuzes van de proeftuin vermeld (in blauw).

De Aggregator
verkoopt flex aan
BRP en DSO (Day
Ahead en Intraday)
via de USEF marktprincipes

200 slimme apparaten bij Prosumers
leveren flexibiliteit.
De Aggregator kan
deze flexibiliteit
inzetten middels
aansturing door de
PowerMatcher

EX

UFL

€

BRP

De BRP gebruikt
flexibiliteit voor
arbitrage op APX
Day Ahead markt en
onbalansmarkt

FLEXIBILITY

Prosumer

€

Aggregator

UFL

€
In de proeftuin
wordt geen gebruik
gemaakt van dynamische tarieven; na
aftrek van de marge
wordt de winst verdeeld over de 200
deelnemers

EX

DSO

De DSO gebruikt
flexibiliteit om zonnepieken en avondpieken te reduceren

Iedere maand wordt
berekend hoeveel
flexibiliteit er is
verkocht en geleverd,
en voor welke prijs.
Dit is de winst voor
de Aggregator

Figuur 34 Het USEF marktmodel, met daarbij de belangrijkste implementatiekeuzes in de proeftuin (blauw).

Voor het begrip van USEF voor EnergieKoplopers worden de volgende rollen geïntroduceerd:
•

Prosumer: een Prosumer is een eindgebruiker van energie, die flexibiliteit kan aanbieden. In de proeftuin
zijn Prosumers beperkt tot huishoudens, waar 203 slimme apparaten zijn geïnstalleerd.

EnergieKoplopers

•

Aggregator: een Aggregator (AGR) verzamelt flexibiliteit bij Prosumers en verkoopt deze flexibiliteit als
een dienst aan BRP en/of DSO. In die hoedanigheid brengt de Aggregator vraag en aanbod van flexibiliteit
bij elkaar.

•

BRP: een Balance Responsible Party (BRP)is verantwoordelijk voor de balancering van vraag en aanbod
van elektriciteit in zijn portfolio. Flexibiliteit is voor een BRP een aanvullende manier van portfolio
optimalisatie. In de proeftuin gebruikt de BRP flexibiliteit voor arbitrage op de APX Day Ahead markt en
de onbalans markt.

•

DSO: een Distribution System Operator (DSO) is verantwoordelijk voor het actief management van het
distributienet. De DSO kan flexibiliteit inzetten om het distributienet beter en op een kosteneffectieve
manier in stand te houden. In de proeftuin gebruikt de DSO flexibiliteit om zonnepieken en avondpieken te
reduceren.

B.2

Handel in flexibiliteit volgens USEF

USEF beschrijft handel in flexibiliteit volgens vijf fasen. Deze fasen zijn hieronder weergegeven. Hierbij is
ook kort aangegeven hoe de vijf fasen geïmplementeerd zijn in de proeftuin. Voor meer specifieke details
betreffende de implementatie wordt verwezen naar Bijlage D.
Tabel 1: De vijf fasen van flexhandel volgens USEF

USEF fase

Contract

Plan

Validate

Operate

Settle

USEF beschrijving

Implementatie proeftuin

“In the contracting phase, various contractual
relationships need to be established for USEF to function
properly.”

•

Deelnemerscontract

•

Afspraken tussen Aggregator en
DSO

•

Afspraken tussen Aggregator en
BRP

“In the planning phase, the Aggregator examines its
portfolio of clients, each with its individual needs and
flexibility preferences. Energy demand and supply are
forecasted for the upcoming period, usually a calendar
day. Both the BRP and the Aggregator carry out an
initial portfolio optimization. During this phase, the BRP
may procure flexibility from its Aggregators.”

Flexibiliteit wordt verhandeld met
de BRP ten behoeve van APX- en
onbalans-optimalisatie.

“In the validation phase, the DSO determines whether
the forecasted energy demand and supply can be safely
distributed without limitations. If the prognosis predicts
congestion, the DSO may procure flexibility from the
Aggregators to resolve it. It is important to note that
there can be multiple iterations between the Plan and
Validate phases ”

Flexibiliteit wordt verhandeld met
de DSO ten behoeve van reductie
van zonnepiek en avondpiek. In de
proeftuin zijn er geen iteraties tussen
Plan en Validate fasen.

“In the operation phase, the actual assets and appliances
are dispatched and the Aggregator adheres to its
D-prognoses and A-plan. When needed, the DSOs and
BRPs can procure additional flexibility from Aggregators
to resolve unexpected congestion or to solve imbalance
issues.”

De PowerMatcher stuurt de slimme
apparaten aan. Hierdoor wordt de
verkochte flexibiliteit geleverd. Alleen
de DSO kan tijdens Operate nog
flexibiliteit kopen

“In the settlement phase, any flexibility the Aggregator
has sold to the BRPs and DSOs is settled. This
settlement comprises contracted and delivered flex as
well as contracted flex that was not delivered”

Eens per maand wordt berekend
hoeveel flexibiliteit de Aggregator voor
welke prijs heeft verkocht, en hoeveel
flexibiliteit is geleverd. De winst van de
Aggregator wordt verdeeld onder de
deelnemende huishoudens.
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B.3

USEF operating regimes

Vanuit het oogpunt van de DSO onderscheid USEF vier operating regimes. In onderstaande tabel worden
deze operating regimes beschreven. Het moge duidelijk zijn dat het Rode regime niet is toegepast in de
proeftuin, om de deelnemers niet in het donker te laten zitten. Het Oranje regime is evenmin geïmplementeerd
in de proeftuin, vanwege het feit dat dit niet binnen scope viel voor het DSO onderzoek. Het Gele en Groene
regime zijn wel onderzocht in de proeftuin.

Capacity Management
Normal Operations

Free Market

Normal Operations

Graceful
Degration

Power
Outage

Smart
Grid

Power
Outage

Classic
Grid

Free Market
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Power Outage
Grid Protection

Primary grid protection systems are activated
(fuses, switches,..) to prevent damage to assets.

Graceful Degradation
Load Shedding

DSO makes autonomous decisions to lower loads
& generation in the grid by limiting
connections when market-based coordination
mechanism cannot resolve congestion.

Capacity Management
Peak Load Reduction &
Power Balancing

DSO is active on the flexibility market.
DSO reduces peak loads on congestion points
in the grid by activating flexibility at both the
demand and supply side.

Normal Operations
Power Balancing

Operation without grid limitations.
Optimization on commodity value.
Active grid monitoring by DSO.

Figuur 35 USEF operating regimes

EnergieKoplopers

Bijlage C Opzet Prosumer onderzoek
Het klantonderzoek van het project had als doel de relatie tussen de Aggregator en Prosumer in het USEF
model te verkennen en uiteindelijk advies te geven over hoe deze relatie het beste vorm kan krijgen.
De Aggregator verkoopt flexibiliteit aan zijn klanten: de DSO en de BRP. In de USEF flexibiliteitsmarkt is de
huidige consument de leverancier van deze flexibiliteit. In deze nieuwe rol is de eindgebruiker dus enerzijds
klant bij zijn energieleverancier maar anderzijds leverancier van flexibiliteit, deze rol wordt die van de
‘Prosumer’ genoemd. Deze nieuwe relatie in het energiesysteem staat centraal in dit onderzoek, leidend tot de
volgende onderzoeksvraag “aan welke elementen moet een flexpropositie (met automatische sturing van een
apparaat in het huishouden) voldoen om flexibiliteit te ontsluiten bij Prosumers door een Aggregator?”
Onderzoeksopzet
Om de doelstelling te bereiken wordt een mix van onderzoeksmethoden toegepast: kwalitatief en kwantitatief
onderzoek, zowel binnen als buiten de proeftuin. Kwalitatief onderzoek is nodig om begrip te krijgen over de
belevingswereld van de Prosumer, kwantitatief onderzoek om deze inzichten vervolgens te staven.
De proeftuin als onderzoek setting heeft een bias gevormd bij de deelnemers in de proeftuin. Er is een
hoge mate van (persoonlijke) interactie met het team van de proeftuin, een deelnemersvergoeding, gratis
verstrekking van de hardware, installatie en ICT problemen, de aantrekkingskracht van het meedoen aan een
innovatief onderzoek. Allen elementen die bij een grootschalige aanpak niet realistisch zijn en de bewoners
(voornamelijk positief) hebben beïnvloed. Daarnaast is er vaak een intrinsieke motivatie aanwezig voor de
deelname die niet representatief is voor de gemiddelde Nederlander. Inzichten vanuit proeftuin kunnen
daarom niet zomaar naar de markt buiten de proeftuin worden geëxtrapoleerd. Zodoende is er gekozen
om ook buiten de proeftuin onderzoek te doen bij een random groep potentiële Prosumers om een betere
inschatting te kunnen maken over de potentie van een flexpropositie om Prosumers te betrekken.
Er is tevens gebruik gemaakt van een mix van traditionele en moderne test methoden. De traditionele
onderzoeksmethoden zijn noodzakelijk om zaken fact-based aan te tonen en kwantificeerbaar te maken. De
moderne test methoden maken gebruik van de creativiteit die nodig is om proposities te ontwerpen. Het
traditionele onderzoek geeft veel inzicht over de beleving en intentie van deelnemers. Intentie is echter een
beperkte voorspeller voor werkelijk gedrag.
Om een goed beeld te krijgen van de drijfveren waarom consumenten wel of niet een apparaat in huis
automatisch willen laten aansturen, is de Lean Startup methode16 gebruikt. Deze methode is bij uitstek
geschikt om in korte tijd een waardepropositie te testen, waarbij in kortlopende iteraties een goed beeld
wordt gevormd welke proposities al dan niet aantrekkelijk zijn voor consumenten en waarom. Hierbij word
het onderzoeken van de intentie aangevuld door ‘smoketesting’. Door de consument voor een realistische
keuze te stellen en de handelingen te onderzoeken wordt er zicht gekregen op het werkelijke gedrag, wat
de inzichten van de intentie rijkelijk aanvult. In onderstaande tabel wordt een overzicht van de gebruikte
onderzoeksmethoden gegeven.

16

Gebaseerd op de methode beschreven in het boek ‘De Lean Startup’ door Eric Ries (2013)
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Tabel 2: Overzicht gebruikte onderzoeksmethodes

Binnen proeftuin
(proeftuindeelnemers): interviews,
co-creatiesessies en vragenlijsten

Buiten proeftuin (consumenten):
Lean Startup methode

Omschrijving
testgroep

n=203 deze groep heeft gemiddeld
een HBO+ opleidingsniveau en een
hoog kennisniveau van energie en het
duurzaam energie systeem, al dan niet
verkregen gedurende de proeftuin.
Deze groep bestaat uit zowel mannen
als vrouwen.

De groep consumenten waarbij wordt getest
is representatief voor de consumenten in
de Nederlandse samenleving die binnen de
doelgroep valt. Deze groep heeft een leeftijd
van 30+, een mix van opleidingsniveaus en
bestaat uit zowel mannen als vrouwen.

Kwalitatief

Voor de start proeftuin: 3 cocreatiesessies met bewoners over
onderwerpen:
1.	Drijfveren/ motivatie om mee te
doen met proeftuin

Lean Startup methode propositietesting van 5
basisproposities op het gebied van flexibiliteit.

2.	Dynamische tarieven
3.	Ontwikkeling van Portal
Gedurende proeftuin: drie
interviewrondes met 5-10 bewoners
over de onderwerpen:
1. Ervaringen Persoonlijke Pagina
2.	Interviews waardepropositie
flexibiliteit
3.

Merkwaarden Aggregator partij

4.

Waardepropositie-onderzoek
flexibele aansluiting

Elk van deze proposities maakt gebruik van
hetzelfde product: een apparaatje waardoor
de vriezer automatisch wordt aangestuurd.
In elk van de verschillende proposities is het
marketingverhaal van product is steeds iets
anders. Elk verhaal heeft het accent op één
drijfveer of een combinatie van drijfveren.
Dit onderzoek bestond uit 5 rondes met
verschillende accenten (n= 10-12 per ronde).
Totaal: 50 (face to face of telefonische)
interviews met verschillende respondenten,
geworven door een respondentenbureau.
Aanvullend selectiecriterium was dat de
respondenten in het bezit moesten zijn van een
vriezer of koel-vriescombinatie.

Einde proeftuin
1. Ideale toekomstige klantreis
Kwantitatief

3 vragenlijsten (voor de 203
deelnemers)
•
0-meting voor start
•

Tussenmeting halverwege

•

Eindmeting na einde proeftuin

Lean Startup methode ‘smoketest’ 3-4 rondes:
testen van de aantrekkelijkheid van een
consumentenpropositie voor flexibiliteit ten
opzichte van een benchmark, door middel van
een Facebook campagne.
Reach van de campagne: 203.414 consumenten
met een profiel op Facebook

Initieel zou er in het bewonersonderzoek gebruik worden gemaakt van een controlegroep om eventuele
veranderingen in kennis, houding en gedrag door deelname aan de proeftuin te onderzoeken. Hiervan is
afgezien omdat deze factoren, met name gedrag, minder relevant bleken om te onderzoeken bij automatische
aansturing van de apparaten. In de opzet van het onderzoek is het weglaten van de controlegroep
ondervangen door drijfveren, houding en ervaringen onder de proeftuindeelnemers op verschillende
momenten te meten, zodat er een beeld ontstaat hoe deelname aan de proeftuin de deelnemers heeft
beïnvloed. Daarnaast is tevens, met name in propositieontwikkeling, veel onderzoek gedaan buiten de
proeftuin.

EnergieKoplopers

C.1

Opzet kwalitatief onderzoek binnen de proeftuin

Voor de start proeftuin:
Co-creatiesessies over de opzet van de proeftuin
In de proeftuin staat de bewoner centraal en is er middels co-creatie sessies de inrichting van de proeftuin
op de behoeften van de bewoners afgestemd. Een groot aantal zaken stond vooraf al vast, bijvoorbeeld de
keuzes voor welke apparaten werden gebruikt.
Waar de ruimte was voor input van bewoners heeft deze zwaar gewogen. Zodoende is er bijvoorbeeld naar
aanleiding van sessie 2 niet gekozen voor dynamische tarieven (wat de originele opzet wat) maar voor
winstdeling. De Persoonlijke Pagina is ook ontworpen middels de input van de bewoners.
•

Sessie 1: Drijfveren, motivaties om mee te doen
•

•

Sessie 2: Dynamische tarieven en apparaten
•

•

Co-creatie sessie met 14 bewoners uit Stad van de Zon: in groepen nadenken over mogelijke 		
proposities rond de 4 verschillende apparaten die worden gebruikt in de proeftuin.
Co-creatie sessie met 11 proeftuindeelnemers. De sessie bestaat uit twee onderdelen, die de beide
onderzoeksvragen adresseren:
»»

Beloning: Aan de deelnemers worden drie beloningsscenario’s voorgelegd: zekerheid, winstdeling,
dynamisch. Er wordt geïnventariseerd wat de voor- en tegenargumenten zijn voor elk van deze
scenario’s, welk scenario de voorkeur heeft en waarom. In Figuur 18 wordt een overzicht van de
verschillende scenario’s weergegeven.

»»

Aanbod en belemmeringen: Aan de hand van een concept inschrijfformulier voor de proeftuin
wordt onderzocht hoe bewoners staan ten opzichte van deelname aan de proeftuin, welke
apparaten de grootste animo krijgen, en waar eventuele bezwaren aan deelname zouden kunnen
zitten.

Sessie 3: EnergieMonitor/Persoonlijke Pagina
•

Feedbacksessie met 11 deelnemers aan de proeftuin. Doel: inventariseren van feedback en prioriteren
van functionaliteiten op basis van de eerste versie van de persoonlijke pagina.

Figuur 36 Impressie van co creatie sessies
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Figuur 37 Overzicht van verschillende scenario’s met betrekking tot beloning.

Figuur 38 Overzicht van functionaliteiten in de Persoonlijke Pagina

EnergieKoplopers

Tijdens de proeftuin:
Door het hoge kennisniveau van deelnemers aan de proeftuin leent zich de proeftuin goed om een aantal
ervaring-gerelateerde vragen te testen. Tijdens de proeftuin zijn er nog interviews georganiseerd over
verschillende onderwerpen:
•

Interviews 1: interviews over eerste ervaringen
•

•

•

•

Het onderzoek bestond uit zes interviews met deelnemers van de proeftuin die de Persoonlijke
Pagina al hadden gebruikt (n=6). De interviews hadden een duur van ongeveer 60 minuten en hebben
plaatsgevonden in juli en augustus 2015.

Interviews 2: inzichten uit interviews over waardepropositie
•

10 interviews van 60 minuten.

•

Interview vond plaats bij de deelnemer thuis.

Interviews 3: Merkwaarden Aggregator partij
•

Individuele interviews met 9 deelnemers uit de proeftuin, de interviews duurden 30-45 minuten

•

Het interview bestond ruwweg uit twee delen:
»»

Ervaringen en associaties met de huidige situatie met EnergieKoplopers .

»»

Selectie en ranking van elementen die deelnemers belangrijk vinden in een aansturende partij.
Hierbij werd de deelnemers gevraagd om uit een set van 25 elementen een keuze te maken voor
de 6 belangrijkste, en deze op volgorde van belangrijkheid te sorteren.

Interviews 4: Waardepropositie-onderzoek flexibele aansluiting
•

Individuele interviews met 10 deelnemers uit de proeftuin, de interviews duurden 45 minuten. Het
interview bestond uit drie delen:
»»

Uitleg energie netwerk capaciteit probleem aan de hand van onderstaand overzicht. Testen wat
het kennisniveau van de deelnemers is, en wie zij verantwoordelijk vinden voor het oplossen van
het probleem

»»

Testen van aantrekkelijkheid, voor- en tegenargumenten van 3 proposities die een oplossing
kunnen zijn voor het probleem.

»»

»»

Piek- en daltarief

»»

Hoogste piek bepaalt tarief

»»

Vrijheid i.c.m. batterij

Testen acceptatie aparte propositie ‘Zonschakelaar’

Na de proeftuin:
•
Co-creatiesessie: ideale klantreis
Sessie georganiseerd in samenwerking met creatief bureau MuZus met als onderzoeksvraag: Hoe ziet de
ideale klantreis van de toekomst eruit? Waar kunnen concessies worden gedaan om deze reis meer realistisch
te laten zijn?
De sessie is opgezet aan de hand van een A0 template (zie ook Figuur 39: Template gebruikt in de cocratie
sessie over de ideale klantreis)
De sessie bestaat uit twee delen:
•

Deel 1: Per fase in de klantreis inzicht verkrijgen in de ervaringen en emoties van deelnemers, inzicht in
welke elementen belangrijk zijn.

•

Deel 2: Prioriteren van deze elementen
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Figuur 39 Template gebruikt in de cocratie sessie over de ideale klantreis

C.2

Opzet kwantitatief onderzoek binnen de proeftuin

Tijdens de proeftuin is de deelnemers op 3 momenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen: voor aanvang
van de proeftuin (0-meting), halverwege de proeftuin (tussenmeting), en na afloop van de proeftuinperiode
(eindmeting). Op het moment van schrijven zijn alleen de 0-meting en de tussenmeting uitgevoerd, de
resultaten van deze metingen staan hieronder beschreven.
De vragenlijsten van de drie meetmomenten zijn deels gelijk aan elkaar, om de ontwikkeling van de houding
en waardering gedurende de proeftuinperiode in kaart te brengen. De resultaten van de verschillende
meetmomenten worden met elkaar vergeleken. Daarnaast worden de relevante inzichten uit het kwalitatieve
onderzoek ook middels de vragenlijst kwantitatief getoetst.
0-meting: In totaal zijn 199 deelnemers benaderd om deel te nemen aan de 0-meting. Hiervan hadden 7
deelnemers vrijstelling on de vragenlijst in te vullen. 190 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld
(n=190). Dit betekent dat er een respons is behaald van 99%.
Tussenmeting: In totaal zijn 200 deelnemers benaderd om deel te nemen aan de tussenmeting, waarvan er
10 vrijstelling hadden om de vragenlijst in te vullen. 177 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld
(n=177). Dit betekent dat er een respons is behaald van 93%.
Eindmeting: In totaal zijn 198 deelnemers benaderd om deel te nemen aan het onderzoek voor deze 1-meting.
177 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld (n=177). Dit betekent dat er een respons is behaald
van 92%.

EnergieKoplopers

C.3

Opzet kwalitatief onderzoek buiten de proeftuin

In het project wordt de haalbaarheid en het business model voor een Aggregator, die flexibiliteit aanbiedt aan
BRP en DSO, onderzocht. De flexibiliteit die de Aggregator aanbiedt, komt bij Prosumers vandaan. Hoe meer
flexibiliteit de Aggregator kan ontsluiten en verkopen, hoe beter het business model.
Gebaseerd op inzichten uit de onderzoeken naar drijfveren voor deelname binnen de proeftuin, is een concept
voor een consumentenpropositie ontwikkeld waarin bij mensen thuis flexibiliteit wordt ontsloten. Hiervoor is
een concept propositie ontwikkeld. Deze propositie bestond in werkelijkheid (nog) niet in deze hoedanigheid,
maar om een zo realistisch mogelijke reactie te ontlokken werd in de interviews en op de mockup website de
indruk gewekt dat het apparaat wel degelijk bestond.
De propositie ziet er als volgt uit: Het ontsluiten van flexibiliteit gebeurt door het aansluiten van een
apparaatje op de vriezer. Dit apparaatje wordt automatisch aangestuurd als er veel (duurzame) energie op het
netwerk aanwezig is: de Easy Freeze. In verschillende rondes werd getest welke drijfveren het belangrijkst zijn
voor de acceptatie van de Easy Freeze.
Lean Startup
Omdat Prosumers lijken op consumenten, is de Lean Startup methode bij uitstek geschikt om snel gevoel te
krijgen voor de beste propositie. De uitgangspunten:
•

Build: Maak een ‘minimal viable product’ op basis van je hypothesen.

•

Measure: Test dit product onder klanten.

•

Learn: Leer van de uitkomsten en integreer de learnings.

Het Lean Startup proces van de Easy Freeze:
•

Build: Design van waardepropositie en mockup website voor de flexpropositie (de Easy Freeze a).

•

Measure: Site getest in 12 telefonische interviews.

•

Learn en build: Ontwikkeling Easy Freeze b naar aanleiding van inzichten uit Easy Freeze test.

•

Measure: Appetite getest in 10 face-to-face interviews.

•

Learn: Ontwikkeling Easy Freeze c en d naar aanleiding van inzichten uit tests Easy Freeze a en Easy Freeze
b.

•

Measure: appetite getest in 2x9 telefonische interviews.

•

Measure: Apart onderzocht: wat is de invloed van Essent als sturende partij bij Easy Freeze c?

Testpropositie: de Easy Freeze, een apparaatje dat je vriezer aanstuurt
Om het ingewikkelde concept van flexibiliteit toch goed uit te kunnen leggen, is de propositie zo simpel
mogelijk gemaakt. Daarnaast is er gekozen voor de sturing van een apparaat dat zich momenteel al in de
woning bevindt (namelijk de vriezer). Dit is iets wat men zich kan voorstellen in de huidige leefsituatie
Op basis hiervan ontstond De Easy Freeze, een apparaatje dat je gemakkelijk aansluit op je vriezer en dat
automatisch gestuurd wordt op het moment dat er veel (duurzame/ goedkope) energie wordt opgewekt.
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Figuur 40 Impressie van mockup website Easy Freeze

Verder waren er drie drijfveren die positief of negatief bijdragen in de waarde van de propositie. Deze werden
in verschillende combinaties getest (Easy Freeze a-d).
1.

Duurzaamheid: de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van duurzame energie en zo een bijdrage
te leveren aan een duurzaam energiesysteem.

2.

Flexvergoeding: een jaarlijkse vergoeding vanuit de firma Easy Freeze van €30,- .

3.

Type bedrijf: is de firma Easy Freeze een sympathieke startup of onderdeel van een groot bedrijf.

Overzicht geteste proposities:
In elk van de proposities werd een verschillende mix van drijfveren getest, om te ontdekken wat de meest
belangrijke drijfveer is om mee te doen.

Duurzaamheid

Flexvergoeding

Type bedrijf

Easy Freeze a

X

Easy Freeze b

X

X

Groot bedrijf

Easy Freeze c

X

X

Startup

X

Groot bedrijf

X

Groot (Essent)

Easy Freeze d
Easy Freeze c + Essent

X

Startup

EnergieKoplopers

C.4

Opzet kwantitatief onderzoek buiten de proeftuin

Om feeling te krijgen met de mogelijke marktgrootte en vraag naar een propositie wordt vaak een smoke test
gedaan. Aan de hand van paginagrote website wordt het product omschreven. Op de website kunnen mensen
hun e-mail adres achterlaten als ze geïnteresseerd zijn. De klant weet niet dat het product nog niet bestaat.
De aantrekkelijkheid van de propositie wordt gemeten met webanalytics data, die wordt afgezet tegen een
benchmark van vergelijkbare proposities.
Smoketest van vier rondes op basis van Facebook campagnes. Elke ronde testte een andere set instellingen.
•

Ronde 1: test met 4 verschillend vormgegeven advertenties om de meest succesvolle vormgeving te
bepalen, zie ook Figuur 41: Overzicht van geteste advertenties

•

Ronde 2: test propositie Easy Freeze a (zonder flexvergoeding) en Easy Freeze c (met flexvergoeding) op
desktop

•

Ronde 3: test propositie Easy Freeze a (zonder flexvergoeding) en Easy Freeze c (met flexvergoeding) op
desktop en mobiel (inclusief affiliates websites)

•

Ronde 4: test propositie Easy Freeze a (zonder flexvergoeding) en Easy Freeze c (met flexvergoeding) op
desktop en mobiel (exclusief affiliates websites)

Het totaal aantal consumenten dat de propositie heeft gezien is 203.414.
Na rondes 1 en 2 is besloten om met de nummer 1 advertentie verder te testen.
Ronde 1: And the winner is…

2

1
3
Figuur 41 Overzicht van geteste advertenties
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Bijlage D	 Opzet data-onderzoek
In deze bijlage wordt de opzet van het data-onderzoek in detail beschreven. Achtereenvolgens komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
•

D.1 Verschillende experimenten gedurende een jaar

•

D.2 Gekozen manier van flexhandel volgens USEF

•

D.3	Parameters tijdens de experimenten

•

D.4 Handel in flexibiliteit door de BRP

•

D.5 Business case berekening van de DSO

D.1

Verschillende experimenten gedurende een jaar

Het onderzoek van het project liep een jaar, van augustus 2015 t/m augustus 2016. In deze 53 weken heeft het
IT systeem continu de slimme apparaten aangestuurd, en heeft vrijwel continu flexhandel plaatsgevonden.
Teneinde de onderzoeksvragen optimaal te kunnen beantwoorden is het jaar verdeeld in verschillende blokken
waarin verschillende experimenten zijn uitgevoerd. Er worden grofweg vier blokken onderscheiden. Hierbij is
het van belang om op te merken dat de Aggregator in elk experiment actief is, terwijl de DSO en BRP alleen
actief zijn in specifieke experimenten.
Tabel 3: De verschillende experimenten

Experiment

Omschrijving

Aggregator
experiment

Experiment waarin geen flexhandel plaatsvindt. De Aggregator maakt een
forecast wat resulteert in een plan, stuurt dit naar de PowerMatcher welke
vervolgens de apparaten aanstuurt om het plan te volgen.

DSO experiment

In dit experiment verkoopt de Aggregator de flexibiliteit alleen aan de DSO, dit
resulteert in een plan. Vervolgens worden apparaten aangestuurd om dit plan te
volgen.

BRP experiment

In dit experiment verkoopt de Aggregator de flexibiliteit alleen aan de BRP, dit
resulteert in een plan. Vervolgens worden apparaten aangestuurd om dit plan te
volgen.

BRP/DSO experiment

In dit experiment verkoopt de Aggregator de flexibiliteit zowel aan de BRP als de
DSO, dit resulteert in een plan. Vervolgens worden apparaten aangestuurd om dit
plan te volgen.

De blokken zijn, behalve het Aggregator experiment, periodiek herhaald om voldoende spreiding van de data
over de seizoenen te waarborgen. Het Aggregator experiment heeft slechts 1x plaatsgevonden, en kan gezien
worden als een testperiode voor het IT systeem, waarin is onderzocht in hoeverre het IT systeem in combinatie
met de slimme apparaten een plan kunnen volgen.
Bovenstaande verdeling is uitgewerkt in de zogenoemde experimentenmatrix, welke hieronder is weergegeven.
De verschillende subexperimenten (i.e. de rijen in de experimentenmatrix) worden verderop beschreven in
deze bijlage. In de volgende paragraaf wordt eerst beschreven hoe de USEF flexhandel in de proeftuin is
geïmplementeerd.

EnergieKoplopers

startdatum ->

di 18 aug. 2015

weeknummer ->

Flex voor:

34

PowerMatcher ->
config ID ->

Experiment

wo 2 sep. 2015 wo 23 sep. 2015

35

36

37

39

1

40

1

wo 21 okt. 2015
41

42

1

43

44

1

45

2

Aggregator flexibiliteit voor Aggregator (x huishoudens)

2 weken

Aggregator flexibiliteit voor Aggregator (x + y huishoudens)

2 weken

DSO

1a: PV in boilers - 1.0kVA

8 weken

test

DSO

1b: PV in boilers - 1.5kVA

4 weken

test

vr 13 nov. 2015
46

47

67

wo 2 dec. 2015
48

3

3

Alles
Alles

DSO

1c: PV in boilers - voltage control

4 weken

test

DSO

2a: PV afschakelen - 1.0 kVA

12 weken

test

DSO

2b: PV afschakelen - 1.5 kVA

4 weken

test

DSO

3: PV + Bluegen - 1.0 kVA

8 weken

test

Boiler uit
Boiler uit
Afschakelen
Afschakelen

DSO

4: avondpiek + Bluegen - 0.5 kVA

8 weken

test

Bluegen uit

DSO

5a: avondpiek + WP - min 0.2 kVA

8 weken

test

Warmtepomp

DSO

5b: avondpiek + WP - LS streng

8 weken

test

DSO

5c: PV + WP - 1.0 kVA

BRP

APX 1 + Onbalans 1 (day ahead + intraday)

7 weken

BRP

APX 2 + Onbalans 2 (day ahead + intraday)

8 weken

BRP/DSO

USEF (boiler normaal - Bluegen noodaggregaat) 4 weken

BRP/DSO

USEF (boiler batterij - Bluegen goedkoop)

Bluegen uit
Warmtepomp

Alles
Alles

Alles

4 weken

Figuur 42 Experimentenmatrix

D.2

Gekozen manier van flexhandel volgens USEF

De flexhandel in de proeftuin is opgezet volgens de marktprincipes van USEF. Om complexiteit te voorkomen
bij de eerste implementatie van USEF in de praktijk, is in de proeftuin geen uitgebreide en dynamische markt
voor flexibiliteit geïmplementeerd. Zo is in de proeftuin slechts één Aggregator actief, en zijn de Plan/Validate
fases beperkt iteratief. In de volgende paragrafen wordt de flexhandel, zoals toegepast in de proeftuin, in meer
detail toegelicht.
Plan/Validate
Tijdens de Plan/Validate fases kan de Aggregator flexibiliteit verkopen aan de BRP (Plan) en de DSO
(Validate). In de proeftuin vindt deze handel voor elk PTU 2x plaats: 1x Day Ahead en 1x Intraday. Daarnaast
kan de DSO in Operate nog flexibiliteit bestellen, indien nodig (zie volgende paragraaf). De Intraday flexhandel
is in de proeftuin opgesplitst in 6 blokken van 4 uur. In een Intraday blok kan er alleen flexibiliteit gehandeld
worden voor die betreffende 4 uren. Een en ander is hieronder schematisch weergegeven.

Figuur 43 Blokken van flexhandel tijdens Plan/Validate fases

Op elk moment dat flexhandel plaatsvindt, kan de BRP en/of DSO in de proeftuin maar 1x flexibiliteit kopen
voor een bepaald PTU. Met andere woorden: iteraties tussen de Plan en Validate fasen vinden niet plaats. De
volgende acties worden uitgevoerd (Tabel 4):
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Tabel 4: Uit te voeren stappen tijdens flexhandel tussen Aggregator en BRP/DSO
1 De DSO geeft zijn congestiepunten aan bij de CRO (Day Ahead)
2 De Aggregator haalt de congestiepunten op bij de CRO (Day Ahead)
3 De Aggregator maakt een eerste forecast voor de gehele volgende dag (Day Ahead) of een
forecast update voor de komende 4 uur (Intraday)
4 De Aggregator stuurt het A-plan naar de BRP
5 De BRP stuurt een FlexRequest naar de Aggregator (volume)

Plan

6 De Aggregator kijkt in zijn flex-portfolio en stuurt FlexOffers naar de BRP (prijs + volume)
7 De BRP kijkt naar de APX-prijzen (Day Ahead) of onbalansprijzen (Intraday) en besluit of hij
flexibiliteit wil kopen of niet
8 De BRP plaatst een FlexOrder bij de Aggregator (volume + prijs)
9 De Aggregator verwerkt de FlexOrder in het A-plan
10 De Aggregator stuurt het ge-update A-plan naar de BRP
11 De BRP keurt het A-plan goed
12 De Aggregator stuurt de D-prognose
13 De DSO telt zijn forecast van non- Aggregator -aansluitingen op bij de D-prognose
14 De DSO doet een grid safety analysis om te kijken of er congestie wordt verwacht
15 Indien ja, de DSO stuurt een FlexRequest naar de Aggregator (volume)

Validate
(voor elk
congestiepunt)

16 De Aggregator kijkt in zijn flex-portfolio en stuurt een FlexOffer naar de DSO (volume +
prijs)
17 De Aggregator stuurt zijn resterende flexibiliteit als FlexOffer naar de DSO voor mogelijke
Operate FlexOrders (Intraday)
18 De DSO plaatst en FlexOrder bij de Aggregator. Hierbij maakt de DSO geen prijsafweging,
omdat er maar één Aggregator actief is in de proeftuin
19 De Aggregator verwerkt de FlexOrder van de DSO in het A-plan
20 De Aggregator stuurt het ge-update A-plan naar de BRP

Plan

21 De BRP keurt het A-plan goed
22 De Aggregator verwerkt de FlexOrder van de DSO in de D-prognose

Validate
(voor elk
congestiepunt)

23 De Aggregator stuurt de ge-update D-prognose naar de DSO
24 De DSO keurt de D-prognose goed

Flexhandel in de Plan/Validate fase vindt dus volledig plaats op basis van voorspellingen. De belangrijkste
voorspellingen die worden gebruikt zijn de forecast van de Aggregator, de forecast van de DSO van nonAggregator -aansluitingen, en de voorspelling van het flex-portfolio van de Aggregator.
Operate
Tijdens de Operate fase stuurt de Aggregator het overeengekomen A-plan / D-prognose naar de
PowerMatcher. De PowerMatcher stuurt vervolgens in elk PTU de slimme apparaten aan om het plan van de
Aggregator te halen.
Daarnaast kan de DSO in de Operate fase (extra) FlexOrders plaatsen, indien op basis van de actuele
meetdata (geen voorspellingen) blijkt dat er toch congestie optreedt. In dat geval kunnen de openstaande
FlexOffers (actie 17 in Tabel 4) omgezet worden in een FlexOrder. De DSO kan in de proeftuin alleen een
FlexOrder in de Operate fase plaatsen voor het huidige PTU en het volgende PTU.
Samenvattend kan de BRP dus per PTU twee keer een FlexOrder doen (Day Ahead en Intraday), en de
DSO drie keer (Day Ahead, Intraday en Operate). Hier is voor gekozen omdat verwacht wordt dat BRP
prijsoptimalisatie op APX-en onbalansprijs op dit moment de meest relevante zijn. De markt voor Intraday
elektriciteitsprijzen is nog niet liquide genoeg om toe te passen in een proeftuinomgeving. Doordat er voor is
gekozen om de BRP al tijdens Intraday te laten handelen op basis van onbalansprijzen i.p.v. tijdens Operate,
wordt verondersteld dat de BRP perfecte voorspelling van de onbalansprijzen heeft. Omdat hier in werkelijk
geen sprake van is, is in feite gekozen voor een best-case benadering voor de business case van de BRP.
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De flexhandel tussen Aggregator enerzijds en DSO en BRP anderzijds, zoals toegepast in de proeftuin, is
versimpeld weergegeven in onderstaande figuur.

FIguur 44 USEF flexhandel tussen Aggregator en DSO/BRP in de proeftuin (versimpeld weergegeven)

Settle
Op basis van het uiteindelijke energieverbruik per PTU, het afgesproken A-plan en /of D-prognose, en de
FlexOrders, kan berekend worden in hoeverre de bestelde flexibiliteit wel of niet geleverd is. Settlement wordt
voor de BRP en DSO op een verschillende manier berekend.
BRP Settlement:
Voor de BRP worden in de proeftuin twee soorten settlement onderscheiden:
1.

Settlement van flex-orders
•

2.

Flex-orders worden altijd geleverd. Dit komt doordat de BRP als hij een order plaatst direct een
transactie op de energiemarkten doet, waardoor de winst direct kan worden geboekt door de BRP,
onafhankelijk het daadwerkelijke gerealiseerde energieverbruik. Alle wijzigingen die daarop volgen zijn
eigenlijk een verandering van de gemaakte afspraak en zouden tot een boete kunnen leiden indien dit
negatief is voor de BRP.

Wijzigingen t.o.v. afspraken
•

OrderDSO: dit betreft de impact van FlexOrders van de DSO op het portfolio van de BRP. Dit kunnen
dus ook orders van de DSO betreffen die de order van de BRP ‘ongedaan’ maken. In dit geval geldt
dan dat de BRP order wel geleverd wordt (immers, de Aggregator heeft niets fout gedaan), maar de
BRP heeft wel de mogelijkheid om een compensatie aan de Aggregator te vragen voor impact op het
portfolio.

•

ForecastUpdate: doordat de Aggregator een ForecastUpdate stuurt, moet de BRP meer of minder
stroom inkopen op de markten. Dit heeft een effect op het portfolio van de BRP.

•

ActualPower: doordat de Aggregator zich niet netjes aan het afgesproken A-plan houdt, komt de BRP
in onbalans. Het verschil wordt verrekend met de onbalansprijs. Dit kan positief of negatief uitpakken
voor de Aggregator.
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DSO Settlement:
Bij de Settlement vanuit de DSO wordt gekeken in hoeverre een FlexOrder wel of niet geleverd is. Dit kan het
beste met een voorbeeld verduidelijkt worden:
•

AGR forecast voor een PTU = 10

•

DSO koopt -3 aan flex

•

Afgesproken D-prognose is 10 -3 = 7

•

AGR realiseert 7

=> alle flex is geleverd 		

=> 3 flex wordt betaald

•

AGR realiseert 6

=> teveel flex geleverd 		

=> 3 flex wordt betaald

•

AGR realiseert 8

=> te weinig flex geleverd

=> 2 flex wordt betaald

•

AGR realiseert 11

=> geen flex geleverd 		

=> 0 flex wordt betaald

Indien in een PTU meerder flex-orders door de DSO zijn gedaan, dan worden eerst de Day Ahead flex-order
geleverd, dan de Intraday flex-orders, en dan de Operate flex-orders.
Oranje regime
De USEF processen voor het Orange regime zijn in de proeftuin niet toegepast. Als de DSO congestie heeft
als gevolg van het feit dat de Aggregator te weinig flexibiliteit heeft, dan worden deze gebeurtenissen
bijgehouden, maar acties vanuit de DSO om congestie te voorkomen worden niet uitgevoerd.

D.3

Parameters tijdens de experimenten

Gedurende de proeftuin zijn er verschillende experimenten uitgevoerd met verschillende
parameterinstellingen. De instellingen van de parameters hebben een impact gehad op de uitkomst van de
experimenten. De verschillende parameters die zijn ingesteld worden hieronder beschreven.
DSO: Congestiepunten, kVA limiet, niet-stuurbare huishoudens
De DSO heeft drie parameters die tijdens de DSO experimenten ingesteld zijn: congestiepunten, kVA limiet en
non- Aggregator -aansluitingen.
Congestiepunten
Tijdens de proeftuin zijn de 203 deelnemende huishoudens verdeeld onder meerdere congestiepunten.
Deze verdeling was op basis van het soort apparaat, teneinde de mogelijkheid om van elk apparaat
apart te onderzoeken of congestie kan worden voorkomen. Er worden drie niveaus van congestiepunten
onderscheiden (Figuur 45):
1.

Mixed: dit betreft alle 203 huishoudens op 1 groot congestiepunt.

2.

Block: dit betreft 4 congestiepunten, een voor elk type apparaat.

3.

Feeder: alleen van toepassing voor warmtepomp en Boiler, waarbij de apparaten verder verdeeld zijn in
kleinere congestiepunten.
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Figuur 45 Congestiepunten (Bluegen = brandstofcel, PV schakelaar = zonschakelaar)

kVA-limiet
De kVA-limiet is een maat van de sterkte van het lokale elektriciteitsnet. Hoe hoger de kVA-limiet, hoe sterker
het elektriciteitsnet, en hoe minder flexibiliteit er ingezet hoeft te worden om congestie te voorkomen. Per
experiment is de kVA-limiet bepaald, zoals zichtbaar in onderstaande tabel.

# congestiepunten

Stuurbare
Huishoudens

kVALimiet (kVA)*

NietStuurbare
Huishoudens*

Aggregator flexibiliteit voor Aggregator (x huishoudens)

1

201

∞

0

Aggregator flexibiliteit voor Aggregator (x + y huishoudens)

1

201

∞

0

DSO

1a: PV in boilers - 1.0kVA

1

45

150

105

DSO

1b: PV in boilers - 1.5kVA

1

45

225

105

DSO

1c: PV in boilers - voltage control

4

11

15

15

DSO

2a: PV afschakelen - 1.0 kVA

1

90

150

60

DSO

2b: PV afschakelen - 1.5 kVA

1

90

225

60

DSO

3: PV + Bluegen - 1.0 kVA

1

16

50

34

DSO

4: avondpiek + Bluegen - 0.5 kVA

1

16

20

19

DSO

5a: avondpiek + WP - min 0.2 kVA

1

50

variabel

25

DSO

5b: avondpiek + WP - LS streng

2

25

variabel

10

DSO

5c: PV + WP - 1.0 kVA

1

Flex voor:

Experiment

FIguur 46 De ingestelde parameters tijdens de DSO experimenten

Niet-stuurbare huishoudens
Op een elektriciteitskabel zitten naast huishoudens met een slim apparaat ook huishoudens die geen
slim apparaat hebben, maar wel van het net gebruik maken en dus congestie kunnen veroorzaken. Deze
huishoudens worden niet-stuurbare huishoudens genoemd. De DSO maakte voor deze huishoudens elke
dag een forecast en telde deze bij de D-prognose op om te inventariseren of congestie werd verwacht. Voor
de niet-stuurbare huishoudens konden in de proeftuin zowel het aantal huishoudens als de kW-piek worden
ingesteld.
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BRP: Prijsscenario’s
De BRP heeft gedurende de BRP experimenten gebruik gemaakt van scenario’s op basis waarvan voor de APX
en de onbalans worden berekend. In de proeftuin is gebruik gemaakt van door RWE gesimuleerde APX- en
onbalansprijzen in het jaar 2025 in twee scenario’s:
Green and Easy: dit scenario wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid duurzame energie die centraal
wordt opgewekt.
Independence: dit scenario wordt gekenmerkt door duurzame energie die voornamelijk lokaal wordt
opgewekt en opgeslagen in batterijen.
Aggregator: Flexprijzen
Tijdens de USEF en BRP experimenten heeft de Aggregator de prijzen van flexibiliteit aangepast. Voor de
hoeveelheid flexibiliteit die de DSO koopt maakt dit geen verschil, aangezien de DSO in de proeftuin geen
prijsafweging maakt17, maar voor de BRP wel. Indien de flexprijzen laag zijn, dan is het eerder interessant voor
de BRP om deze flexibiliteit op de energiemarkten te verhandelen. Zodoende zal de BRP in dat geval veel
flexibiliteit kopen. Voor de Aggregator staat daar tegenover dat, ondanks dat hij veel flexibiliteit verkoopt, niet
veel opbrengsten uit de flexibiliteit haalt. Als de flexprijzen hoog zijn, koopt de BRP weinig flexibiliteit.
De wijziging van de flexprijzen bleek voornamelijk interessant in de BRP/DSO experimenten, waarin flexibiliteit
aan zowel de DSO als de BRP is verkocht. Als de BRP namelijk al veel flexibiliteit had gekocht, dan kon dit
impact hebben voor de DSO. De BRP kon door het kopen van flexibiliteit bijvoorbeeld congestie veroorzaken,
congestie voorkomen, of ervoor zorgen dat de DSO geen flexibiliteit meer kon kopen omdat de flexibiliteit al
verkocht was.
Tijdens de DSO experimenten zijn de flexprijzen vastgezet. Deze zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:
1.

Marginale kosten apparaat: de kosten voor het aansturen van een slim apparaat. Bijvoorbeeld door het
afschakelen van een zonnepaneel produceert een huishouden geen energie meer. Huishoudens worden
daarvoor gecompenseerd.

2.

Risicopremie Aggregator: premie voor forecasting risico dat de Aggregator loopt

3.

Marge Aggregator: hier haalt de Aggregator zijn winst uit

4.

Marge Prosumer: kosten voor een eventuele flexvergoeding richting Prosumer

In onderstaande tabel worden de toegepaste flexprijzen weergegeven.
Tabel 5: Toegepaste flexprijzen tijdens DSO experimenten. Tijdens de BRP/DSO en BRP experimenten zijn de flexprijzen gevarieerd.

Brandstofcel

Elektrische Boiler

Zonschakelaar

Warmte-pomp

Type

Flex-up

Flex-up

Flex-up

Flex-down

Flexibiliteit

€ct 45,7 /kWh

€ct 11,1 /kWh

€ct 15,2 /kWh

€ct 25,4 /kWh

Hier is voor gekozen vanwege het feit dat er maar 1 Aggregator in de proeftuin is, waardoor een prijsafweging van de DSO tussen
verschillende Aggregators niet mogelijk is. Daarnaast is het Oranje regime niet geïmplementeerd in de proeftuin, waardoor de DSO
geen afweging tijdens de opzet van de proeftuin nog geen afwegingskader voor het wel/niet kopen van flexibiliteit door de DSO
ontwikkeld.

17

EnergieKoplopers

D.4

Handel in flexibiliteit door de BRP

Een BRP vraagt flexibiliteit bij hoge of lage (markt)prijzen
1.

Een BRP kan flexibiliteit inzetten ten behoeve van portfolio optimalisatie. Indien de optimalisatie meer
oplevert dan de kosten van flexibiliteit dan is dit in principe voor een BRP interessant. Een BRP zal
daarom altijd een economische afweging moeten maken om wel of geen flexibiliteit bij de Aggregator in
te kopen. In het project heeft de BRP twee mogelijkheden om met flexibiliteit portfolio optimalisatie te
bewerkstelligen:

2.

Day Ahead: de dag van te voren kan de BRP flexibiliteit bestellen bij de Aggregator. De BRP gebruikt deze
optie om te arbitreren18 op de APX Day Ahead elektriciteitsmarkt.

3.

Onbalans: de BRP kan Intraday voor een bepaald moment flexibiliteit bestellen bij de Aggregator. Deze
flexibiliteit gebruikt de BRP om te arbitreren op de TenneT onbalansmarkt.

In de proeftuin bestelt de BRP flex-up als:
•

APX-prijs + prijs flexibiliteit < retailprijs
			of als

•

Onbalansprijs + prijs flexibiliteit < retailprijs

In de proeftuin bestelt de BRP flex-down als:
•

APX-prijs - prijs flexibiliteit > retailprijs
			of als

•

Onbalansprijs - prijs flexibiliteit > retailprijs

De BRP kan echter nooit meer flexibiliteit bestellen dan dat de Aggregator offreert. Gegeven deze restrictie
zijn er voor een BRP in de proeftuin drie variabelen om wel of geen flexibiliteit te kopen t.b.v. portfoliooptimalisatie. Deze variabelen zijn:
1.

de APX Day Ahead of onbalansprijs

2.

de prijs van flexibiliteit

3.

de retailprijs

De combinatie van deze variabelen bepaalt of de BRP flexibiliteit bestelt of niet.

D.5

Business case berekening van de DSO

In de gevoeligheidsanalyse van de business case is een negental factoren meegenomen. Om inzicht te krijgen
in de gevoeligheid van deze factoren op de business case is er een netto contante waarde (NCW) berekening
uitgevoerd. Deze NCW berekening geeft weer welk alternatief, over een termijn van 40 jaar, het meest
positieve resultaat heeft. Voor de NCW berekening is een rentepercentage van 4% aangehouden.
Dezelfde rekenmethode wordt binnen Liander gebruikt bij investeringsbeslissingen. Voor het berekenen
van de business case van flexibiliteit is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van input vanuit de proeftuin.
De belasting is gebaseerd op de meetdata vanuit de proeftuin. Er is uitgegaan van een groep van 250
huishoudens (het totaal aantal huizen in de meeste experimenten, inclusief 50 non-agr-huishoudens). De data
is, waar nodig, aangevuld om een volledig belastingsprofiel te verkrijgen van een heel jaar. Figuur 47 geeft het
belastingprofiel, beginnend vanaf de start van de metingen in Heerhugowaard (23-9-2015).

Arbitrage is in economische zin het profiteren van prijsverschillen tussen verschillende aan elkaar gerelateerde effecten. In de
proeftuin is dat het prijsverschil tussen de prijs op de APX of onbalansmarkt enerzijds en de retailprijs waarvoor de BRP elektriciteit
verkoopt aan de klant anderzijds. Arbitrage kan een risico-vrije winst genereren.
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Figuur 47 Belasting grafiek van 250 woningen in Heerhugowaard. Belasting boven en onder de congestiegrens geeft
respectievelijk de congestie bij de avondpiek in de winter en de zonnepiek in de zomer weer.

Voor de gevoeligheidsanalyse van de factoren zijn de volgende waarden gebruikt (zie onderstaande tabel).
De standaard waarde is gebaseerd op gemiddelden uit de proeftuin experimenten of is, waar aangegeven,
op een andere manier bepaald. De minimum en maximum waarden geven de spreiding weer waarbinnen een
factor is gevarieerd.
Tabel 6: inputparameters voor de berekening van de business case van de DSO.

Factor

Eenheid

Min.
waarde

Bevinding
Proeftuin

Max. waarde

Te veel bestelde flex (up)

%

0

35

50

Te veel bestelde flex (down)

%

0

10

50

Geleverde flex (up)

%

70

76

100

Geleverde flex (down)

%

70

82

100

Congestiegrens

kW

150

200

250

DSO technologie kosten

€/hh/jaar

0

4

20

Flexprijs (up)

€/kWh

0,05

0,14

0,35

Flexprijs (down)

€/kWh

0,05

0,26

0,35

Kosten netverzwaring

€/hh

50

150

550

Kosten storing

€/duur storing/hh

1

Duur storing

minuten

90

De waarde van de congestiegrens (200 kVA) is gebruikt in meerdere experimenten en komt neer op een
netcapaciteit van 0,8 kVA per huishouden. De kosten voor netverzwaring zijn gebaseerd op expertschattingen
en bepaald op €150 per huishouden. Voor 250 huizen komt dit neer op een eenmalige investering van
€37.500 voor netverzwaring. Ter indicatie; voor dit bedrag kan de transformatoren een aantal kabels
vervangen worden. In het geval er ernstige congestie optreedt, worden de kosten hiervan meegenomen in de
berekening. Standaard wordt binnen Liander gerekend met €1/minuut storing/huishouden. De duur van de
storing is geschat op 90 minuten. Dit komt neer op een totale kostenpost van €22.500 per storing.
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Bijlage E Gedetailleerde resultaten
In deze bijlage wordt meer gedetailleerde resultaten van de proeftuin gepresenteerd. Achtereenvolgens
komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•

E.1 Business case van de DSO

•

E.2	De zes redenen waarom flexibiliteit niet altijd geleverd wordt aan de DSO

•

E.3	Resultaten BRP flexhandel

E.1

Business case van de DSO

Figuur 48 geeft de resultaten van de gevoeligheidsanalyse weer. Het middelpunt is het resultaat van de
proeftuin en de richting van de lijnen geeft de gevoeligheid van de factoren die de meest invloed op de
business case hebben weer. De 0-lijn is de lijn vanaf waar de business case positief wordt.

Min.			Waarde parameters				Max.

Figuur 48 Gevoeligheidsanalyse business case, vijf meest gevoelige parameters

In het figuur is het volgende te zien:
•

De business case wordt het meest bepaald door de congestiegrens, oftewel de grens vanaf waar
flexibiliteit besteld gaat worden.

•

De kosten voor het alternatief (netverzwaring) hebben logischerwijs ook grote invloed op de business case.
Hoe hoger de kosten zijn voor netverzwaring, des te eerder wordt het rendabel om flexibiliteit in te zetten.

•

De kosten die de DSO kwijt is voor de technologie om flexibiliteitsinzet mogelijk te maken heeft een
aanmerkelijke invloed op de business case. Deze parameter is onafhankelijk van de hoeveelheid bestelde
flexibiliteit.

De gevoeligheidsanalyse toont aan dat de business case het minst beïnvloed wordt door verandering van de
volgende parameters;
•

Te veel bestelde flexibiliteit (zowel up en down) en geleverde flexibiliteit (zowel up en down). Het effect
van de te veel bestelde flexibiliteit wordt gedempt door de flexlevering. Een deel van wat er te veel besteld
is, wordt niet geleverd en heeft hierdoor ook geen invloed op de kosten voor flexibiliteit. Afname van de
flexlevering heeft echter wel invloed op de hoeveelheid congestie, maar zolang dit geen ernstige congestie
is, zal dit de business case niet significant beïnvloeden.
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•

De prijs die voor de flexibiliteit betaald moet worden heeft een geringe impact op de business case. Dit
komt mede doordat het leveringspercentage van 67% ervoor zorgt dat bijna een kwart van de flexibiliteit
niet geleverd en daarmee niet betaald wordt. Dit dempt het effect dat de prijs van flexibiliteit heeft op de
business case.

Figuur 48 toont verder aan dat de kosten van netverzwaring een grote invloed hebben op de business case.
Wanneer de netverzwaringskosten toenemen, loont het eerder om flexibiliteit in te zetten. Voor de waarden
van de proeftuin geldt dat de business case voor flexibiliteit positief wordt wanneer het alternatief van
netverzwaring goedkoper is dan €230/huishouden (€57.500, dit break-even point is overigens specifiek voor
de situatie in het project).
In het geval van een netverzwaring is als uitgangspunt genomen dat er na de netverzwaring geen
overbelasting overblijft, omdat:
•

De overbelasting niet actief te controleren is zonder de inzet van flexibiliteit;

•

Materiaalkosten van een netverzwaring relatief klein zijn. Als er toch verzwaard moet worden, dan kan dit
relatief goedkoop met voldoende netcapaciteit gebeuren.

Het benodigde flexvolume is bepalend voor de business case en hangt af van de congestiegrens i.c.m. de
lokale netbelasting.
In Figuur 48 is getoond dat de congestiegrens een grote impact heeft op de business case. Dit komt doordat
de grens direct invloed heeft op de hoeveelheid flexibiliteit die er besteld moet worden. In Figuur 49 is te zien
dat de business case in de situatie in de proeftuin vanaf een congestiegrens van 215 kW positief wordt.
Hieruit valt te concluderen dat structurele inzet van flexibiliteit zorgt voor een negatieve business case en het
afkopen van incidentele pieken wel een positieve business case geeft.

FIguur 49 Impact van de congestiegrens op de business case en het benodigde flexvolume

De benodigde hoeveelheid flexibiliteit is daarnaast afhankelijk van de lokale netbelasting. Een hogere
netbelasting, bij gelijkblijvende congestiegrens, zorgt voor meer behoefte aan flexibiliteit. In de
gevoeligheidsanalyse van de business case is de netbelasting gebaseerd op de gemeten belasting van de
proeftuin en is niet gevarieerd.
Het benodigde flexvolume kan in de toekomst beïnvloed worden door (milde) overbelasting te accepteren.
Door (milde) overbelasting toe te staan kan het benodigde flexvolume sterk verminderd worden, zonder dat
dit direct de kans op storingen vergroot.
De hoeveelheid flexibiliteit die nodig is om congestie te voorkomen is, zoals eerder besproken, mede
afhankelijk van de grens vanaf waar er flexibiliteit besteld wordt. De fysieke congestiegrens in een gebied is
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niet aan te passen zonder netinvesteringen te doen. Het is echter wel mogelijk bewust pas vanaf een hogere
grens flexibiliteit te gaan bestellen en onder deze grens (milde) overbelasting toe te staan. In Figuur 50
zijn met lijnen de verschillende mogelijk grenzen aangegeven. De zwarte lijn is de fysieke congestiegrens,
waarboven er congestie optreedt. Bij een grens van 110% daalt de benodigde flexibiliteit van 9000 kWh naar
3000 kWh en bij een grens van 120% zelfs naar 700 kWh (zie ook Figuur 50). Dit scheelt aanzienlijk in de
kosten en verbetert de business case.
De kans op storingen hoeft niet direct toe te nemen indien de hoogte en tijdsduur van de overbelasting
wordt gecontroleerd en indien nodig wordt bijgestuurd. In Figuur 50 is te zien wanneer de storingskans
kritisch wordt. Wanneer 10% overbelasting wordt toegestaan (gele lijn), zorgt dit voor opwarming van de
componenten, maar pas na meer dan 6 uur op hetzelfde belastingniveau kan dit zorgen voor een storing. Bij
het toestaan van maximaal 20% overbelasting (oranje lijn) kunnen de componenten, afhankelijk van omgeving
en weersomstandigheden, tot ongeveer 5 uur belasting op hetzelfde niveau aan.
Alle congestiepunten aangepakt met USEF

Figuur 50 Belastingdiagram met de fysieke congestiegrens (zwarte lijn), 10% overbelasting (gele lijn) en 20%
overbelasting (oranje lijn)

Doordat de risicomarges verkleind worden wanneer milde overbelasting toegestaan wordt, is het van groter
belang dat flexibiliteit altijd geleverd kan worden; voorwaarde is dus dat de flexibiliteitslevering betrouwbaar is
of USEF is voorzien van een goed alternatief voor de flexibiliteitsmarkt (Oranje regime). Daarnaast wordt de rol
van een accurate forecast belangrijker.
De DSO kan optimaliseren tussen risico van te weinig flexibiliteit en kosten voor flex
In het spanningsveld tussen risico en kosten kan de DSO zijn business case verbeteren door de kosten voor
inkoop van flexibiliteit te verlagen. In de proeftuin is er vaak teveel flexibiliteit besteld en er is een mogelijkheid
om minder flexibiliteit te bestellen. Echter, door minder flexibiliteit te bestellen neemt ook de kans toe dat er
te weinig flexibiliteit besteld wordt. De DSO kan optimaliseren tussen risico van te weinig flexibiliteit en kosten
voor flexibiliteit.
In de proeftuin is er vaak teveel flexibiliteit besteld
In de proeftuin heeft de DSO vaak meer flexibiliteit besteld dan nodig was om de congestie te voorkomen. Dit
komt omdat de DSO een conservatieve prognose voor de PV opwek heeft gebruikt, zodat relatief zeker was
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dat de congestie opgelost kon worden. Figuur 51 laat de dagen zien waarbij de congestie geheel voorkomen
is. In vrijwel alle gevallen werd er meer flexibiliteit geleverd dan nodig is (soms meer dan twee keer teveel) om
de congestie te voorkomen. Vrijwel alle flexibiliteit die voor een geprognotiseerde PV overbelasting besteld
werd, werd Day Ahead besteld.

FIguur 51 De dagen waarbij de congestie ruimschoots is opgelost. Te zien is dat er meestal meer flexibiliteit is ingezet
dan nodig was om de congestie te voorkomen

Er is een mogelijkheid om doeltreffender flexibiliteit te bestellen
Door een minder conservatieve DSO prognose te gebruiken, wordt bespaard op de inkoop van flexibiliteit.
In de proeftuin zijn twee DSO prognose-methoden gebruikt om het effect op risico en kosten te onderzoeken:
•

De clear-sky prognose waarbij de maximale opwek van de PV wordt geschat aan de hand van de
wolkeloze maximale instralingsprofiel op de desbetreffende dag in het jaar. Deze methode is conservatief.

•

iCarus prognose waarbij de PV opwek wordt bepaald aan de hand van actuele metingen aan PV-systemen
in de regio. Deze methode is zo realistisch mogelijk.

Figuur 52 laat voor een dag de prognoses in de Intraday fase zien. Te zien is dat de Clear Sky methode de
PV opwek vrijwel steeds overschat met als resultaat dat er teveel flexibiliteit wordt besteld. Op basis van de
iCarus prognose wordt soms iets te weinig en soms iets teveel besteld.
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Figuur 52 Clear Sky prognose (zwarte lijn) en de iCarus prognose (rode lijn) voor de Intraday fase voor 9 augustus 2016.
De groene lijn is de daadwerkelijke netbelasting op die dag

Voor deze twee methoden is in Tabel 7 een overzicht gegeven van de hoeveelheid bestelde flexibiliteit tijdens
Day Ahead en Intraday, de teveel bestelde flexibiliteit en de benodigde flexibiliteit in Operate. De resultaten
uit de proeftuin laten zien dat gedurende de 19 dagen waarop de beide prognoses vergeleken zijn, de teveel
bestelde flexibiliteit vermindert met 75% (van 1.405 kWh bij een Clear Sky prognose naar 353 kWh met de
iCarus prognose). In de proeftuin was de iCarus prognose nog niet goed afgestemd op de handelsmomenten.
Ondanks dat resulteerde de iCarus prognose al in een aanzienlijke vermindering van teveel bestelde flexibiliteit
terwijl er nog verbetering mogelijk is door de prognose aan te laten sluiten op de handelsmoment.
Door minder flexibiliteit te bestellen neemt de kans ook toe dat er te weinig besteld wordt
De keerzijde van minder teveel flexibiliteit te bestellen is dat de kans toeneemt dat de DSO te weinig
flexibiliteit inkoopt. Dit resulteert in een hoger risico op overbelasting of extra inkoop van (dure) flexibiliteit in
de Operate fase. Het is in de Operate fase ook niet zeker of de flexibiliteit nog beschikbaar is.
De analyse van de 19 dagen waarop de beide prognoses vergeleken zijn laten zien dat er 39% meer flexibiliteit
in de Operate fase besteld moest worden (van 369 kWh met de Clear Sky prognose naar 515 kWh met de
iCarus prognose, zie Tabel 7)
Het blijkt dat met de iCarus prognose vrijwel alle flexibiliteit (98%) Intraday besteld wordt, terwijl met de Clear
Sky methode 72% van de totaal bestelde flexibiliteit al Day-ahead gekocht wordt.
Tabel 7: De bestelde flexibiliteit gedurende 19 dagen met de Clear Sky prognose en met de iCarus prognose
Strategie 1)
Clear Sky (kWh)

Strategie 2)
iCarus (kWh)

Totaal bestelde flexibiliteit (Day-ahead en Intraday)

2059

860 (-58%)

Te veel bestelde flexibiliteit

1405

353 (-75%)

Benodigde operate flex

369

515 (+39%)

De DSO kan optimaliseren tussen risico en kosten
De analyse laat zien dat een minder conservatieve prognose van de DSO resulteert in een flinke vermindering
van de teveel gekochte flex, terwijl de flexibiliteit die in Operate besteld moest worden in mindere mate
toeneemt.
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Figuur 53 Teveel bestelde flexibiliteit versus de flexibiliteit die per dag in Operate besteld moest worden bij de twee
prognoses voor drie type dagen

Figuur 53 laat de verdeling van teveel bestelde flexibiliteit en flexibiliteit besteld in Operate zien voor drie
weerstypen: bewolkte dagen, half bewolkte dagen en zonnige dagen. Er is te zien dat bij bewolkte dagen er
bijna geen flexibiliteit besteld wordt met beide methodes. Dat is te verklaren doordat de prognose van de
Aggregator veel impact heeft op de totale verwachte congestie (de Aggregator voorspelde 203 van de 250
huishoudens19). Bij bewolkte dagen voorspelt de Aggregator weinig PV opwek, dus zal de DSO ook weinig
flexibiliteit bestellen. Bij zonnige dagen wordt met iCarus bijna 80% minder teveel flexibiliteit besteld en ruim
40% meer flexibiliteit in Operate. Op half bewolkte dagen wordt met iCarus ruim 60% minder teveel flexibiliteit
besteld terwijl er bijna 20% meer in Operate besteld hoeft te worden.
Dit laat zien dat er weersafhankelijke afwegingen gemaakt kunnen worden tussen kosten en risico. Er zijn
duidelijk mogelijkheden om het volume aan ingekochte flexibiliteit te verminderen door minder conservatief te
prognosticeren zonder onacceptabele risico’s te lopen.
In een extreme strategie kan de DSO ervoor kiezen om alle flexibiliteit in de Operate fase te bestellen. Hij zal
dan nooit teveel flexibiliteit bestellen, maar is niet altijd zeker van de betaalbaarheid of leveringszekerheid van
deze flexibiliteit.

E.2

De zes redenen waarom flexibiliteit niet altijd geleverd wordt aan de DSO

De flexibiliteit is niet beschikbaar door een IT storing
Een deel van de flexibiliteit is niet beschikbaar doordat een IT systeem (danwel van de Aggregator, danwel
van de DSO) niet volledig functioneert. De flexibiliteit die overblijft, is de regelruimte die de PowerMatcher
communiceert.
Gedurende 10% van de tijd in de proeftuin waren de apparaten niet beschikbaar voor sturing door storingen
in IT. De overige 90% van de tijd was 90% van de apparaten beschikbaar voor sturing. Wanneer de 90%
beschikbaarheid betrouwbaar is, kan hier goed op geacteerd worden. In de proeftuin is gestuurd op een
beschikbaarheid van het IT systeem van minimaal 90%. In volgende projecten kan gestuurd worden op een
hogere beschikbaarheid door inzet van bijvoorbeeld redundantie.

19
Het effect van de verschillende DSO prognoses is beperkt omdat tijdens dit experiment maar 50 van de 250 huishoudens werd voorspeld door de
DSO. Het elektriciteitsverbruik van de overige 203 huishoudens is door de Aggregator voorspeld. De Aggregator hanteerde een prognosestrategie die resulteert in
veel Operate orders van de DSO. Daardoor is er ook bij een Clear-Sky voorspelling van de DSO op zonnige dagen toch nog flex besteld in Operate.
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Figuur 54 Illustratie van een dag met een IT storing. Op 11 april 2016 kon de zonnepiek niet weggeregeld worden
vanwege een IT-storing. De dag ervoor en erna is wel een deel van de piek verlaagd. Om 15:30 op 11 april was de storing
opgelost. Vanaf dat moment wordt de zonnepiek weer verlaagd op verzoek van de DSO.

Flexibiliteit die niet ingezet is doordat deze niet geprognotiseerd was op moment van handelen
Een deel van de flexibiliteit wordt niet ingezet, omdat op het moment van handelen deze flexibiliteit niet
geprognotiseerd was door de Aggregator. Een voorbeeld hiervan is dat de Aggregator weinig opwek van
zonnepanelen verwacht voor een bepaald PTU (en dus weinig flex-up door afschakelen). Gedurende de
PTU blijkt de zon toch te schijnen en de opwek door zonnepanelen veroorzaakt congestie voor de DSO.
De Aggregator kon in dat geval in de proeftuin niet afschakelen, omdat de systemen van de Aggregator de
prognose van 2 tot 6 uur terug gebruiken. De PowerMatcher geeft op dat moment wel aan dat er flexibiliteit
is. Een ander voorbeeld is weergegeven in onderstaande figuur.
Dit kan worden voorkomen door Intraday en in de Operate fase een actuelere prognose van de beschikbare
flexibiliteit te hanteren. Bijvoorbeeld de inschatting van flexibiliteit die de PowerMatcher communiceert.

Figuur 55 Illustratie van een dag waarbij de flexibiliteit niet geprognotiseerd was. In de nacht van 22 april stonden er
onverwachts twee elektrische auto’s te laden. Deze overbelasting was niet in de Operate fase weg te regelen, omdat de
Aggregator ingesteld had dat hij geen flexibiliteit in zijn portfolio had op dat moment terwijl dat er wel was.
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Flexibiliteit die verkocht is aan de BRP
De Aggregator verkoopt een deel van de beschikbare en goedkoopste flexibiliteit aan de BRP. Zoals USEF in
deze proeftuin is geïmplementeerd, kan de DSO deze flexibiliteit niet meer terug- of afkopen (geen iteraties
tussen Plan en Validate fasen). In sommige gevallen heeft de Aggregator bijvoorbeeld boilers aan gezet
voor de BRP. Wanneer dit tot congestie leidt, moet een ander apparaat ingezet worden voor flex-down
om de congestie op te lossen (bijvoorbeeld warmtepompen uitzetten). Dit leidde in de proeftuin vaak tot
onvoldoende flexibiliteit voor de DSO om de congestie op te lossen (zie Figuur 17 voor een voorbeeld). Meestal
gebeurde dit wanneer de flex-up voor de BRP congestie veroorzaakt in de avondpiek. Wanneer er meerdere
handels-iteraties toegepast zouden worden, zou de DSO de aan de BRP verkochte flexibiliteit terugkopen
(waarschijnlijk met een marge) en zou de congestie toch voorkomen kunnen worden. Door meerdere iteraties
gaat de beschikbaarheid van flexibiliteit dan omhoog.
Aan de andere kant is in de proeftuin gebleken dat de DSO soms juist minder congestie heeft bij lage
flexibiliteitsprijzen (vooral in de zonnepiek), omdat de BRP in de zonnepiek al flexibiliteit heeft gekocht.
Flexibiliteit die de Aggregator nodig heeft voor om de leveringszekerheid te verhogen
De Aggregator biedt niet alle beschikbare flexibiliteit aan, om de betrouwbaarheid van de levering van de wél
aangeboden flexibiliteit te verhogen. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 56.
Daarnaast heeft de Aggregator zelf ook flexibiliteit nodig uit zijn eigen portfolio om zich aan zijn eigen A-plan of
D-prognose te houden. In sommige gevallen heeft de Aggregator alle flexibiliteit uit zijn portfolio hiervoor nodig.

Figuur 56 Illustratie van een dag waarbij de Aggregator niet alle flexibiliteit van de boilers aangeboden heeft. De
Aggregator heeft ongeveer 5 kW flexibiliteit aangeboden terwijl er ongeveer 80 kW flexibiliteit was. De DSO heeft de 5
kW aangeboden flexibiliteit die de Aggregator heeft aangeboden gekocht.

Flexibiliteit die niet besteld is door de DSO
De DSO bestelt op basis van zijn eigen prognose en de prognose van de Aggregator flexibiliteit om de
verwachte congestie op te lossen. Om congestie zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de DSO in de proeftuin
meestal een conservatieve prognose gemaakt. Dat resulteert erin dat er meestal flexibiliteit is besteld, maar
dat er vaak ook teveel flexibiliteit besteld is. De DSO kan er ook voor kiezen om een minder conservatieve
prognose te maken en om bij te sturen in Operate. Dit zal afhangen van de prijzen van flexibiliteit in de
verschillende fases en het risico dat de DSO wil nemen. Het nadeel van bestellingen in Operate is namelijk
dat ze in de proeftuin pas gedaan konden worden als er daadwerkelijk overbelasting gemeten was; bijsturen
leverde een overbelasting van ± 30-45 minuten vanwege de vertragingstijd in de IT systemen van de
proeftuin. Hierop is in de proeftuin geanticipeerd door extra flexibiliteit in te zetten in de Operate fase, zodat
de componenten in het elektriciteitsnetwerk de mogelijkheid hebben om af te koelen na de overbelasting.
Onderstaande figuur is een illustratie van een dag waarbij de DSO op een verkeerd moment flexibiliteit besteld
heeft.
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Figuur 57 Illustratie van een dag waarbij de DSO op een verkeerd moment flexibiliteit besteld heeft. De congestie trad
iets eerder op dan geprognotiseerd. Voor die PTU was dan ook geen flexibiliteit besteld. In Operate heeft de Aggregator
ook geen flexibiliteit aangeboden, terwijl er voldoende flexibiliteit beschikbaar was volgens de PowerMatcher.

Flexibiliteit die niet geleverd is door niet-optimale aansturing van apparaten
Van de flexibiliteit die besteld is door de DSO wordt een klein deel niet geleverd vanwege niet-optimale
sturing van apparaten. Vooral bij congestie door opwek via zonnepanelen is dit het geval door de sterk
wisselende belastingen. De PowerMatcher maakte namelijk elke 5 minuten een voorspelling voor de
zonnepanelen opwek voor de komende vijf minuten, waardoor het systeem continu iets achterliep op de
realiteit.

Figuur 58 Visualisatie van de inzet van de daadwerkelijk beschikbare flexibiliteit. Dit voorbeeld toont een situatie waarbij
er voldoende flexibiliteit is geleverd aan de DSO. In de proeftuin was namelijk ruim voldoende flexibiliteit beschikbaar om
alle congestie op te lossen. Er zijn zes redenen waarom niet alle beschikbare flexibiliteit wordt ingezet om congestie te
voorkomen. Punten (1) – (4) en (6) liggen bij de Aggregator, punt (5) bij de DSO.
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E.3

Resultaten BRP flexhandel

Drie variabelen die bepalen of de BRP flexibiliteit bestelt of niet
Zoals in Bijlage D beschreven zijn er drie variabelen die bepalen of de BRP flexibiliteit koopt of niet. Deze
variabelen zijn:
1.

de APX Day Ahead of onbalansprijs

2.

de prijs van flexibiliteit

3.

de retailprijs

In onderstaande paragrafen worden de resultaten van de drie variabelen besproken.
APX Day Ahead en onbalansprijzen
In de proeftuin zijn twee prijsscenario’s voor 2025 gebruikt. In de proeftuin wordt de assumptie gedaan
dat de BRP van tevoren perfecte informatie heeft over de APX- en TenneT onbalansmarkt prijzen. In
onderstaande afbeelding (Figuur 59) is te zien dat de BRP flex-up bestelt bij lage onbalansprijzen (de blauwe
balken onder in de afbeelding). Bij een lage onbalansprijs is het immers interessant voor de BRP dat het
elektriciteitsverbruik wordt verhoogd. Vice versa bestelt een BRP flex-down (brandstofcel en warmtepomp) bij
een Aggregator in het geval van hoge onbalansprijzen. Het principe uit onderstaande figuur geldt ook voor de
APX Day Ahead markt. Voor een BRP zijn dus de hoge of lage prijzen (Day Ahead of onbalans) interessant.

Figuur 59 Impact APX- en onbalansprijs op bestel gedrag BRP

In bovenstaande figuur is goed te zien dat de BRP het ene kwartier wel flexibiliteit koopt (flex-up of flexdown), en het andere kwartier niet, dit is afhankelijk van de onbalansprijs.
De prijs van flexibiliteit
In de proeftuin is met verschillende prijzen van flexibiliteit geëxperimenteerd om te onderzoeken wat het
effect is van een flexprijs verandering op het inkoop gedrag van de BRP. Onderstaande afbeelding laat het
gedrag van de BRP zien bij verschillende flexprijzen.
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Figuur 60 impact flexprijs op momenten van de dag waar flexibiliteit is besteld

Ten eerste valt op dat de BRP vaker flexibiliteit koopt bij lage dan bij hoge flexprijzen. Dit is te verklaren door
de prijsafweging die de BRP maakt en geldt zowel voor APX Day Ahead optimalisatie als voor onbalans
optimalisatie. Verder valt op dat bij een hoge flexprijs in de proeftuin, de BRP flexibiliteit voornamelijk koopt
ten behoeve van optimalisatie op de onbalansmarkt en nauwelijks voor optimalisatie op de Day Ahead markt.
Bij een lage flexprijs is de kans echter groter dat een BRP flexibiliteit koopt ten behoeve van optimalisatie
op de Day Ahead markt. Dit fenomeen is te verklaren doordat in de proeftuin de BRP chronologisch gezien
eerst optimaliseert op de Day Ahead markt en pas later op de onbalansmarkt. De BRP grijpt elke kans tot
optimalisatie direct. Bij een lage flexprijs wordt optimalisatie op de Day Ahead markt aantrekkelijker, de BRP
acteert hierop en er blijft derhalve minder flexibiliteit over om te optimaliseren op de onbalansmarkt. De
vraag die hierbij gesteld kan worden is of het voor een BRP interessant is om elke optie tot optimalisatie met
flexibiliteit direct aan te grijpen zodra deze optie zich voordoet. Het alternatief voor een BRP zou namelijk
kunnen zijn, om bij lage flexprijzen de flexibiliteit te “bewaren” voor optimalisatie op de onbalansmarkt.
Mogelijk valt hier namelijk meer te optimaliseren dan op de APX Day Ahead markt. Er ontstaat dan wel een
risico dat de flexibiliteit later niet meer beschikbaar is omdat het verkocht is aan een DSO of aan een andere
BRP. Dit is echter niet verder onderzocht in de proeftuin.
De retailprijs
De retailprijs is de prijs waartegen de BRP / leverancier combinatie de elektriciteit verkoopt aan de klant
(exclusief toeslagen en belastingen). In de proeftuin staat deze prijs vast.
Flexibiliteit is meer waard op de onbalansmarkt, waar grote spreads voorkomen
Zoals al eerder is beschreven kan de BRP flexibiliteit voor meerdere vormen van portfolio optimalisatie
inzetten. In de proeftuin kan de BRP echter “slechts” op twee manieren optimaliseren, namelijk door te
arbitreren op de APX Day Ahead markt of door te arbitreren op de onbalansmarkt. In deze paragraaf wordt
beschreven wanneer binnen deze twee vormen van optimalisatie voor de BRP in proeftuin de meeste waarde
behaald kan worden.
Bij arbitrage draait het om de spread, dit is het prijsverschil tussen de twee “opties” waar op gearbitreerd kan
worden. Des te groter de spread tussen deze twee opties, des te groter de te behalen winst. In de proeftuin
arbitreert de BRP feitelijk tussen enerzijds de APX Day Ahead markt en onbalansmarkt, en anderzijds de
retailprijs richting klant. In onderstaande figuur is, voor een gegeven flexprijs en retailprijs, de “winst door
arbitrage op de onbalansmarkt” uitgedrukt als functie van deze spread.
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Winst door arbitrage op onbalansmarkt
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Figuur 61 Impact spread op winst uit arbitrage op de onbalansmarkt

De conclusie die uit bovenstaande afbeelding getrokken kan worden is dat hoe groter de absolute
spread, hoe groter de potentiële meerwaarde door arbitrage voor de BRP. Het feit dat er meer
waarnemingen zijn bij positieve spread (alle blauwe punten rechts van €0,-), komt omdat er in de
proeftuin meer flex-up capaciteit aanwezig was. Merk ook op dat niet altijd de spread bepalend is voor
de winst uit arbitrage. Ook de prijs en volume van flexibiliteit bepalen namelijk mede de meerwaarde
door arbitrage. Het verschil in helling tussen de twee takken (links negatief, en rechts positief) wordt dus
veroorzaakt door enerzijds het verschil in flexprijs voor de flex-up en flex-down apparaten, en anderzijds
door het verschil in de flex-up en flex-down capaciteit.
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Bijlage F Projectvoorbereiding
In deze bijlage wordt de projectvoorbereiding beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
•

F.1 Werving deelnemers

•

F.2 Hardware en IT

F.1

Werving deelnemers

Doelstelling binnen EnergieKoplopers was om 250 deelnemende huishoudens te werven, en samen met
bewoners proposities met marktpotentie te ontwikkelen. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe het proces
van werving is gelopen en welke keuzes er in die periode zijn gemaakt.
Wervingsacties en resultaten
Als eerste oriëntatie op de buurt en doelgroepen is er in februari 2013 een klantsafari georganiseerd. Via
spontane ontmoetingen tussen projectteamleden en bewoners - op straat, thuis, in de supermarkt – is met
bewoners gesproken over energie, duurzaamheid, besparing en bereidheid om mee te denken en te werken
aan een proef in de wijk. Daarbij is ongeveer 10 procent van de huishoudens in drie uur tijd bereikt. Duidelijk
werd dat, ondanks het hoge aantal zonnepanelen in de wijk, energie slechts een beperkte rol in het leven van
de bewoners speelt. De meest genoemde redenen om met energie bezig te zijn, bestaan uit het verhogen
van wooncomfort en het besparen van geld. Veel bewoners geven aan uit interesse te willen meedenken
over nieuwe energieproducten. Wel heeft men moeite zich een voorstelling te maken van deze nieuwe
energieproducten en slimme energienetten. Verder stellen de bewoners een aantal randvoorwaarden aan
deelname aan de proef, te weten: gemak, eenvoudig gebruik en bediening, een moeiteloos proces, concreet
inzicht in kostenbesparing, een duidelijk persoonlijk gewin en één aanspreekpunt met een eenduidig verhaal.
Bij de werving van deelnemers zijn verschillende wervingsacties ondernomen in de periode oktober 2014
tot en met mei 2015. De wervingsacties hadden voor een groot deel een lokaal karakter, maar werden ook
aangevuld met meer centrale marketinginstrumenten. Voorbeelden van middelen die we zijn ingezet:
•

Driehoeks- en elektronische borden

•

Raamposters

•

Berichten in lokaal nieuwsblad

•

Wekelijkse inloopavonden in het wijkcentrum

•

Demoruimte ingericht, waarbij deelnemers apparaten konden zien en voelen

•

Member get member actie

•

Mailings

•

Kleine events voor de kinderen in de wijk (Sinterklaas, Sint Maarten)

Hiernaast is in januari 2015 besloten de werving uit te breiden buiten de ‘Stad van de Zon’, om zo voldoende
deelnemers te kunnen werven.
In februari 2015 is het te behalen aantal deelnemers verlaagd van 250 naar 200 deelnemers. Uiteindelijk heeft
het project 203 deelnemende huishoudens aan zich gebonden. In Figuur 62 is een overzicht te zien van de
aanmeldingen per week. Duidelijk is te zien dat de werving een lange aanloop had en er diverse uitbreidingen
van de doelgroep zijn geweest.
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Figuur 62 Aantal aanmeldingen per week

Bij het ontwerp van de proeftuin was er rekening gehouden dat er 25% deelnemers extra geworven moesten
worden om (technische) afvallers mee te kunnen compenseren. In Tabel 8 zijn de cijfers van de werving te
zien. Hieruit blijkt dat er 100% meer aanmeldingen nodig waren om uiteindelijk op 203 deelnemers uit te
komen. De belangrijkste oorzaak hierbij was dat er veel grote apparaten aangeboden werden, die uiteindelijk
toch niet in huis pasten.
Tabel 8: Aantal deelnemers in wervingsproces
# Interesse

# Aangemeld # Afgevallen
voor
schouwing

#
Geschouwd

# Afgevallen
na
schouwing

#
Registraties

# Deelname

>400

320

293

67

226

203

27
Daarnaast 44
andere keuze
apparaat na
schouwing

Vanwege
technische
onmogelijkheden of
ruimtegebrek

Uitval bij
intstallatie (mn
WP), dubbele
registratie en
prive redenen

5 op de
reservelijst

De verdeling en aantallen van apparaten is uiteindelijk gewijzigd ten opzichte van het eerdere plan. De
verschuiving zit met name bij de warmtepompen en de zonschakelaars. Primaire reden hiervoor is dat de
warmtepomp vaak niet geschikt was voor de huishoudens. De grootte van de warmtepomp was hierbij een
probleem en tevens de interactie met andere aanwezige systemen.
Apparaat

Aantal gestart

Oorspr.
Doelstelling

Oorspr.
Aanmelding

Warmtepomp

49

62

121

Elektrische boiler

45

50

89

Brandstofcel

14
(9 virtueel)

10

20

Zonschakelaar

95

78

90

EnergieKoplopers

Single Point of Contact
Voor werving-, installatie-, en uitvoeringsfase is gekozen om te werken met een Single Point of Contact
(SPoC) als eerste aanspreekpunt voor de deelnemers. Deze persoon was contactpersoon voor de deelnemers
gedurende het hele traject binnen de proeftuin.

FIguur 63 Traject van deelnemers binnen de proeftuin

Taken van de SPoC waren het coördineren van de verschillende activiteiten van achterliggende partijen,
behandelen van klantvragen en behartigen van klantbelangen. Deze rol was voornamelijk van belang in de
werving- en installatiefase. Op het hoogtepunt van de werving en installatie (mei-juni 2015) waren hier 2,5 FTE
mee bezig.

F.2

Hardware en IT

Om een hoge mate van realisme te verkrijgen in het project, is gekozen om een fysieke infrastructuur
te realiseren. Deze infrastructuur bestaat met name uit twee hoofdcomponenten, te weten de
Informatietechnologie (IT) en de hardware (HW). De IT is centraal opgesteld, terwijl de hardware bij de
deelnemers thuis is gerealiseerd. In deze paragraaf worden beide onderdelen toegelicht.
IT Systeem
De infrastructuur is voor het overzicht vertaald naar een systeembeschrijving en is gebaseerd op de uit USEF
voorgeschreven rollen. Daarnaast is er nog een aantal systemen opgericht die noodzakelijk bleken voor een
pragmatische realisatie. Deze systemen zijn proeftuin specifiek en een gevolg van de genomen ontwerp
beslissingen en geven een goed beeld wat nodig is voor een praktijktoepassing. De rollen en systemen worden
beschreven per regel van linksboven naar rechtsonder.
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Brandstofcel
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FIguur 64 Overzicht IT systemen binnen proeftuin Heerhugowaard

CRO: de Common Reference Operator is een centrale ‘tabel of database’ waarin de mogelijke
‘congestiepunten’ door de DSO rol kenbaar gemaakt kunnen worden. De huishoudens of Prosumers die door
dit voorliggende congestiepunt beïnvloed worden, kunnen daar worden bijgehouden. De CRO noodzaakte
geen proeftuin-specifieke ontwikkelingen en kon als zodanig overgenomen worden.
BRP: de Balance Responsible Party is een rol die ingevuld is door Essent. Deze rol, die binnen de
Nederlandse energiemarkt de Programma Verantwoordelijke heet, voert Essent ook uit binnen haar huidige
verantwoordelijkheden. De business logic voor de inkoop van flexibiliteit bij een Aggregator is door Essent
ontwikkeld.
DSO: de Distribution System Operator is door Alliander ingevuld. De business logic voor de inkoop van
flexibiliteit bij een Aggregator is door Alliander ontwikkeld. Daarnaast heeft Alliander een forecasting-module
ontwikkeld om het elektriciteitsverbruik van huishoudens die niet door de Aggregator worden bediend te
voorspellen.
Aggregator: De bedrijfsvoering van de Aggregator is gedaan door Essent. Hiervoor is door Essent business
logic van de Aggregator (flex forecasting, load forecasting, flex-portfolio) ontwikkeld. Dit systeem is gebruikt
voor de verkoop van flexibiliteit aan BRP en DSO. Voor de aansturing van de apparaten is de PowerMatcher
runtime ingezet. Middels een koppeling aan de Essent systemen wordt de PowerMatcher met name gebruikt
als middel om een ‘virtual power plant’ te maken van de beschikbare apparaten. De PowerMatcher maakt het
mogelijk om alle apparaten als een of meerdere deelclusters aan te sturen en past daarmee bij de vereisten
voor het doen van het onderzoek. Deze PowerMatcher variant is gemaakt door IBM en deze kenmerkt zich
doordat deze centraal als een service aan het project wordt aangeboden. De stuur- en meetsignalen worden
via het Smart Energy Service Platform van ICT Group van en naar de huishoudens ontsloten.
Bluegen-net: Dit platform is van Solidpower en biedt de mogelijk tot het monitoren van de prestatie van
de brandstofcellen alsmede het realiseren van de sturing van de apparaten. De stuursignalen vanuit de
PowerMatcher worden via Bluegen-net naar de apparaten gestuurd. De operationele toleranties worden door

EnergieKoplopers

Solidpower eventueel bijgestuurd, met name om de garanties te kunnen waarborgen.
Prosumer: Binnen het domein van de Prosumer vallen de thermostaat en de slimme meter. De thermostaat
bepaalt het comfortniveau. De Prosumer kon dit niveau instellen.
Hardware
Binnen dit domein vallen alle operationele technologieën die in het huishouden zijn geïmplementeerd. Deze
zijn weergegeven in onderstaande figuur:
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Figuur 65 De apparaten die gebruikt zijn in de proeftuin

1.

de thermostaat (203x)

2.

de in-home gateway (203x)

3.

de slimme meter (203x)

4.

de zonschakelaar (95x)

5.

de brandstofcel (5 echte, 9 virtuele)

6.

de elektrische boiler (45x)

7.

de ventilatiewarmtepomp (49x)

Overige apparatuur zoals toegepaste communicatie technologie staat hier niet weergegeven maar wordt
nader beschreven.
Thermostaat
De thermostaat is een voor het project aangepaste variant op een bestaand product van ICY, genaamd
E-thermostaat. Deze thermostaat praat middels een netwerk-gekoppelde hub draadloos met de proeftuinsystemen. De thermostaat is bedienbaar middels een gebruikersportal waar zaken als weekprogramma
en temperatuur instellingen georganiseerd kunnen worden. De thermostaat omvat tevens een
energiebesparingsfunctie, waarbij deze na geen aanwezigheid te hebben bespeurd, terugschakelt naar een
afwezigheid stand.
In-home gateway
De in-home gateway is een kleine maar volwaardige computer, ontwikkeld door ICT Group. Als platform
is een Raspberry Pi B+ toegepast. De gateway is verantwoordelijk voor het doorzetten van de meet- en
stuursignalen van de verschillende apparaten naar het SESP platform. Dit vindt per 5 minuten plaats. Op het
apparaat zelf wordt geen relevante informatie opgeslagen. Gedurende de looptijd van het project is deze
oplossing als succesvol te beschouwen. Er is vrijwel geen uitval gezien bij dit onderdeel, ondanks een aantal
proeftuin-specifieke aanpassingen.
Slimme meter
De slimme meter is nodig om de momentante energievraag en aanbod te bemeten. De slimme meters die
waren aangevraagd betreffen de DSMR 4.0 variant. De slimme meters werden elke 5 minuten uitgelezen.
Zonschakelaar
De zonschakelaar is een op afstand te schakelen relais die middels ZigBee met de gateway communiceert.
De zonschakelaar omvat tevens een meetfunctie. Deze bleek echter de opwek niet goed te registreren en om
die reden omvat de toegepaste oplossing ook een S0-meter, oftewel een standaard kWh-meter c.q. pulsteller.

91

92

Bijlage F

De zonschakelaar is het meest compacte slimme apparaat in de proeftuin en maakt gebruikt van de reeds
aanwezige zonnepanelensysteem van de deelnemers.
Brandstofcel
Er zijn in totaal 5 brandstofcel apparaten toegepast. Een brandstofcel zet gas heel efficiënt om in
elektriciteit en warmte. De apparaten zijn van het fabricaat Solidpower en zijn uitgevoerd met een prototype
brandstofcelstack die nominaal 1,5 kW elektrische energie kan leveren en ook een modulatie toestaat van
500 tot 1500 W. Ook is het mogelijk om de (30%) restwarmte grotendeels nuttig in te zetten door deze
tijdelijk op te slaan in een boiler. Deze nuttige capaciteit vertaalt zich naar ongeveer 200 liter warm water met
een temperatuur van 85 graden Celsius. Aan de deelnemers is de brandstofcel ook in combinatie met een
buffervat aangeboden. Het moduleren is gerealiseerd met PowerMatcher stuursignalen via het Bluegen-net
platform van SolidPower. Dit was een vereiste van SolidPower, zodat de stack niet per ongeluk de verkeerde
instelling ontving en versneld kapot zou gaan. De metingen werden via de in-home gateway verzameld een
aan het SESP aangeboden.
Gedurende de voorbereiding heeft de leverancier een doorstart gemaakt. Als gevolg daarvan is een virtuele
brandstofcel gerealiseerd. Negen deelnemers hebben gekozen voor deze oplossing. Deze deelnemers hebben
evengoed een thermostaat, een gateway en een slimme meter in huis.
Elektrische boiler
De elektrische boiler is gemaakt door IthoDaalderop. In samenwerking met IBM en ICT is een interfacing
gerealiseerd zodat de boiler op afstand met de in-home gateway gegevens kan uitwisselen. Dit
is middels ZigBee, eventueel aangevuld met range extenders, gerealiseerd. De boiler is naast de
communicatietechnologie nog aangepast met een functie om de energie inhoud te bepalen. De boiler is
uitgerust met een tweetal verwarmingselementen, een van één kilowatt en een van anderhalve kilowatt,
zodat de boiler ook in huishoudens met krap bemeten elektrische groepen geplaatst kon worden door het
uitschakelen van een van beide elementen. In totaal wordt daarmee 80 liter water verwarmd tot ongeveer 85
graden Celsius. De energiecapaciteit is ongeveer 9 kWh.
Ventilatiewarmtepomp
De ventilatiewarmtepomp is een standaard product van Inventum dat voor het project aangepast is zodat
deze op afstand uitgelezen en bestuurd kan worden. De ventilatiewarmtepomp draait haar standaard
programma en probeert zo veel mogelijk energie te besparen. De flexibiliteit die beschikbaar is bestaat uit
het kunnen uitschakelen wanneer de warmtepomp aan staat. De warmtepomp is een zogenaamde hybride
ventilatiewarmtepomp en haalt de energie uit de retour van de mechanische ventilatie van de woning en kan
1,5 kW thermische energie leveren aan een 50 liter tapwater vat of de CV installatie. De bestaande combiketel zorgt voor de energielevering gedurende piekvraag.
De ventilatiewarmtepomp bezit een hoge efficiëntie omdat deze gebruik maakt van de ventilatielucht die
uit de woning komt. Het nominale vermogen dat de ventilatiewarmtepomp gedurende bedrijf nodig heeft is
ongeveer 300 á 400 Watt. De hoeveelheid flexibiliteit die beschikbaar is om uit te schakelen wanneer deze in
bedrijf is, is dus gering.

