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Introductie demand response
Steeds meer bedrijven gebruiken elektriciteit uit wind en
zon. Maar de hoeveelheid beschikbare duurzame energie
is niet constant. Het ene moment waait het bijvoorbeeld
harder dan het andere moment. Bedrijven kunnen met
demand response hun elektriciteitsgebruik aanpassen op
het aanbod. Dat levert ze een lagere energierekening op
én het zorgt voor een stabielere elektriciteitsvoorziening.
Welke perspectieven biedt flexibilisering voor de
Nederlandse industrie? Onderzoeksbureau Movares
onderzocht in opdracht van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) de mogelijkheden
van demand response voor verschillende branches.
Dit gebeurde vanuit het Doorbraakproject Energie & ICT.

Druk op elektriciteitsnet verlichten
De energiesector zoekt naar oplossingen voor het omgaan met
steeds grotere hoeveelheden windenergie die zorgen voor
fluctuaties in het elektriciteitsnet. Die fluctuaties kunnen deels
worden opgevangen met de opslag van elektriciteit.
Op piekmomenten opgewekte energie kan dan op
dalmomenten worden gebruikt. Ook met betere
hoogspanningsverbindingen tussen regio’s kunnen fluctuaties
worden opgevangen. Weinig energie uit wind in de ene regio?
Dan haal je het uit een andere regio. Maar ook industriële
energiegebruikers zoals MJA-deelnemers kunnen een bijdrage
leveren, door elektriciteit te gebruiken wanneer het
beschikbaar is.

Figuur 1 toont de huidige landelijke vermogensvraag en het
voorziene aanbod windenergie in 2023. De figuur laat zien dat
windenergie naar verwachting ongeveer voor de helft zal
voorzien in de energievraag. Ook toont de figuur de grilligheid
van het windaanbod.

Figuur 1.	Vermogensvraag Nederland in 2014 en voorziene aanbod van
windenergie in 2023.

Wat is demand response?
Bij demand response gebruiken bedrijven energie als het waait of
als de zon schijnt. De energie is dan goedkoper, want bij veel
aanbod van (duurzame) energie dalen de prijzen op de
energiemarkten. Bij weinig aanbod stijgen de prijzen juist.
Demand response is dus gunstig voor de portemonnee. Er zijn
verschillende manieren waarop bedrijven hun energievraag kunnen
flexibiliseren. Eén van die manieren is het tijdelijk stopzetten van
processen totdat de energieprijs weer is gedaald. Bedrijven kunnen
bijvoorbeeld het opladen van hun elektrische voertuigen
verschuiven naar momenten waarop veel energie beschikbaar is en
de prijzen laag zijn. En de koeling lager zetten op het moment dat er
weinig energie beschikbaar is en de prijzen juist hoog zijn.

Om flexibilisering aantrekkelijker te maken voor bedrijven, moet
het aandeel duurzame energie groeien. Dan fluctueert ook de
elektriciteitsprijs meer, wat bedrijven eerder tot actie zal prikkelen.
De financiële voordelen zullen dan sneller opwegen tegen de extra
kosten die met demand response gepaard kunnen gaan.

Mogelijkheden voor demand
response in verschillende
sectoren
Groente- en fruitverwerkende industrie

Kansen voor demand response
Voor flexibilisering liggen er met name kansen als er weinig
investeringen nodig zijn om de processen aan te passen en demand
response geen extra loonkosten oplevert. Dat geldt bijvoorbeeld
voor bedrijven met processen waarbij vriezen, koelen, verwarmen
of vermalen komt kijken. Een vrieshuis kan bijvoorbeeld het
vriesproces tijdelijk stilzetten wanneer de energieprijs hoog is, en
de koeling iets langer aanzetten als de prijzen weer lager zijn. Het
vrieshuis heeft voldoende buffer om even zonder koeling te kunnen
en er is dus geen extra investering nodig.

Barrières
Bij sommige bedrijven past flexibilisering van de energievraag nog
niet zo goed. Bedrijven waar veel werknemers direct in het proces
werkzaam zijn, kunnen hun processen niet zomaar stilzetten. Dan
zou elke procespauze ook een pauze voor de werknemers
betekenen. Dit zorgt voor extra loonkosten. De financiële voordelen
van flexibilisering lijken momenteel voor deze bedrijven niet zo
groot dat ze opwegen tegen die extra kosten.
Figuur 2 laat zien welke belemmeringen industriële bedrijven in
Zuid-Duitsland zien bij het toepassen van demand response in hun
bedrijf. Bedrijven vrezen met name voor verstoring van de
productie- en werkprocessen door flexibilisering.

Binnen de groente- en fruitverwerkende industrie liggen
kansen om de energievraag te flexibiliseren. Met name het
proces rondom de koelopslag leent zich voor demand
response.
De groente- en fruitverwerkende industrie, verenigd in de VIGEF
(Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende
Industrie), brengt allerlei producten op de markt, zoals verwerkte
en diepgevroren groenten, fruit en champignons. Een groot deel
van de groente- en fruitproductie is gericht op export naar landen
binnen en buiten Europa. Die producten moeten daarom zo lang
mogelijk houdbaar blijven. Dat gebeurt met technieken zoals
invriezen en verhitten.

Koudebuffer als back-up
Tijdens invries- en verhittingsprocessen is het mogelijk de
energievraag aan te passen op het aanbod. Na het oogsten moeten
groente en fruit zo snel mogelijk worden ingevroren. Bij een hoge
elektriciteitsprijs kan de koudebuffer als back-up dienen. Dit vergt
in sommige gevallen een investering in buffercapaciteit en
koelvermogen. Dit is pas rendabel als de elektriciteitsprijs meer
fluctueert dan nu het geval is. Hetzelfde geldt voor het flexibiliseren
van verhittingsprocessen. Hier liggen kansen, maar er zijn vaak
investeringen nodig.
Meer mogelijkheden liggen bij de opslag van de groente- en
fruitproducten in vrieshuizen, aangezien diepvriesopslag over enige
flexibiliteit in de bewaartemperatuur beschikt. Het maakt voor de
kwaliteit van diepgevroren producten namelijk niet veel uit of de
koeling tijdelijk een paar graden lager gaat. Dit biedt beheerders
van diepvriesopslag de mogelijkheid om de koelinstallaties met
name aan te zetten wanneer de stroomprijs laag is. Er is hiervoor
geen extra investering nodig, wat flexibiliseren nu al rendabel
maakt.

Figuur 2.	Ervaren barrières voor toepassing van demand response in de industrie in
Zuid-Duitsland.1

1 Buber (2013). Potenziale industriellen Lastmanagements in Süddeutschland. FfE Munchen
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Meelfabrikanten

Waterschappen

Bij Nederlandse meelfabrikanten bestaan mogelijkheden voor
demand response, weliswaar op wat langere termijn.
Flexibilisering leidt in deze branche tot een stijging van de
loonkosten, doordat werknemers hun werk tijdelijk moeten
stilleggen als de maalmachines worden stopgezet.

Waterschappen gebruiken veel energie, maar niet continu.
Hier liggen dan ook goede kansen voor flexibilisering van de
elektriciteitsvraag. Waterschappen experimenteren al met
demand response in het waterbeheer. Maar ook in de
waterzuivering liggen kansen.

De Nederlandse meelfabrikanten, aangesloten bij NEBAFA
(Vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerij
grondstoffen), leveren meel en bloem aan ambachtelijke en
industriële bakkerijen in heel Europa. Met name tijdens het
maalproces gebruiken deze bedrijven veel energie. De mogelijkheden om de energievraag tijdens dit proces te flexibiliseren, zijn
echter nog beperkt. Dit komt doordat het grootste deel van de
elektriciteitsvraag direct gekoppeld is aan het primaire proces.
Een procespauze betekent daarom direct een pauze voor de
werknemers. En dat kost de werkgever geld.

Complexere productieprocessen
De productieprocessen binnen de maalindustrie zijn de laatste jaren
steeds complexer geworden. Dit komt met name door de toegenomen
productdiversificatie. Het flexibiliseren van de elektriciteitsvraag
maakt het proces nog complexer. Dat druist in tegen de wens van veel
maalbedrijven om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen. De
verwachting is daarom dat in deze sector pas in het volgende
decennium reële kansen ontstaan voor demand response.

De Nederlandse waterschappen, verenigd in de Unie van
Waterschappen, zijn verantwoordelijk voor het beheer van
waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van
afvalwater. De sector maakt steeds meer gebruik van duurzame
energie, waaronder biogas, windkracht en zonne-energie en wil op
den duur energieneutraal worden.

Flexibiliseren van waterbeheer
Vooral het waterbeheer leent zich voor flexibel omgaan met
tekorten of overaanbod van elektriciteit. Lager gelegen
waterschappen maken gebruik van gemalen om hun waterbeheer te
regelen. Die gemalen pompen water uit polders richting rivier of
zee. Deze gemalen draaien gemiddeld slechts 5 tot 10% van het jaar
op maximale capaciteit, bij extreme regen. Buiten deze periodes is
er speelruimte om het beheer af te stemmen het energieaanbod.
Ook in de waterzuivering - traditioneel gericht op het zo leeg
mogelijk houden van riolen - liggen kansen. Waterschappen
kunnen zuiveringsmomenten afstemmen op de beschikbaarheid
van elektriciteit, waarbij het riool als tijdelijke buffer dient.

Industriële oppervlaktebehandeling

Waterschap: ‘Tussen de 4 en 25 % besparen op
energierekening’

Vooral op de langere termijn biedt demand response kansen
binnen de industriële oppervlaktebehandeling, met name bij
het proces van hard anodiseren. Veel bedrijven zullen wel
eerst investeringen moeten doen om hun bedrijfsprocessen
op flexibilisering in te richten.

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) experimenteert al met demand response. Bij veel
wind laat het waterschap haar gemalen draaien, bij weinig
wind staan de pompen stil. ‘Natuurlijk blijft het onze eerste
verantwoordelijkheid om als waterschap te zorgen voor
droge voeten’, zegt clusterhoofd waterbeheer Klaas Jan de
Hart van HHNK. ‘We hanteren dus wel een bepaalde
bandbreedte. Maar daarbinnen is veel ruimte voor flexibiliteit. Met de pilots hebben we aangetoond dat het technisch
kan.’ Flexibilisering draagt volgens De Hart niet alleen bij aan
duurzaamheid, het is ook gunstig voor de portemonnee.
‘Afhankelijk van het type polder en pompen kunnen we
tussen de 4 en 25 % besparen op onze energierekening.’

In Nederland zijn verschillende bedrijven actief in de industriële
oppervlaktebehandeling, waarvan de meeste zijn aangesloten bij
V-ION (Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland).
Vooral bij bedrijven die zich bezighouden met de technieken
anodisatie en galvanisatie liggen kansen voor flexibilisering.
Bedrijven kunnen bijvoorbeeld tijdens hardanodisatieprocessen
koudebuffers inzetten op momenten dat er weinig energie
beschikbaar is.

Procesonderbrekingen
Bedrijven kunnen ook flexibiliseren door korte procesonderbrekingen in te voeren. Anodisatie en galvanisatie zijn vrij gevoelige
processen en kunnen slechts hele korte procesonderbrekingen
verwerken. Zulke korte onderbrekingen zullen zeer lucratief moeten
zijn, omdat er extra loonkosten tegenover staan. Werknemers
moeten tijdens zo’n procesonderbreking hun werk immers tijdelijk
stilleggen. Om bedrijven hiertoe te bewegen, zullen de prijzen op
de energiemarkten sterker moeten schommelen.

Meer informatie
Bezoek de website van het Doorbraakproject Energie & ICT voor meer
informatie over energie besparen en slimmer omgaan met energie
en ICT. Voor informatie over MJA-SPIDeR of industriële demand
response kunt u contact opnemen met Menno Chang (Menno.
Chang@movares.nl).
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