Demand response - kansenverkenning onder enkele MJA sectoren
Verkenning onder vijf MJA sectoren naar het potentieel voor flexibel elektriciteitsgebruik in de
context van een toename van het opgestelde vermogen aan wind- en zonne-energie
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Samenvatting
Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie. Met het SER Energieakkoord
heeft Nederland zich gecommitteerd aan onder meer de realisatie van 10.5 GW aan
windenergie in 2023. Dit impliceert dat over minder dan 10 jaar een belangrijk deel van
de opwekcapaciteit in dit land niet stuurbaar is. Deze ontwikkeling, die in Duitsland
overigens nog veel sterker is, zal een duidelijke impact hebben op de
elektriciteitsmarkten. Immers: wie gaat er in de elektriciteitsvraag voorzien op die
momenten dat er geen wind- of zonne-energie wordt geproduceerd? Voorzien wordt dat
er een nieuw evenwicht zal ontstaan tussen flexibele opwek, sterkere interconnectie
tussen landen en regio’s binnen Europa, demand response (het afstemmen van de vraag
op het aanbod) en mogelijk ook meer opslag van elektriciteit.

Figuur i.

Voorziene windproductie in 2023 [MWh per uur]

Wat voor kansen biedt dit alles voor de Nederlandse industrie?In samenwerking met
enkele brancheverenigingen en in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland is door Movares een eerste verkenning gedaan naar de kansen voor demand
response. De betrokken brancheverenigingen zijn NEBAFA (bakkerij grondstoffen),
NEKOVRI (koel- en vrieshuizen), NRK (rubber en kunststof), UVW (waterschappen)
en V-ION (oppervlakte behandeling).
Energie scenario’s
Hoe kijken energiepartijen tegen de toekomst van de elektriciteitsmarkten aan? En wat
betekent dit voor de kansen van demand response? Hoewel er allerlei scenario’s worden
gehanteerd met daarin relevante ontwikkelingen (duurzaam-fossiel, nationaalinternationaal, sterke overheid-vrije markt) en prijsvariaties, blijkt Nederland zich
Europees gezien in een vrij unieke situatie te bevinden: Nederland beschikt over een
aanzienlijke overcapaciteit aan elektriciteitsproductie. Indien deze capaciteit
operationeel blijft, is het onwaarschijnlijk dat er snel een substantiële markt voor
demand response zal ontstaan. Hiertegen is het immers lastig te concurreren.
Deze overcapaciteit is overigens zeker geen gegeven. Meerdere energiebedrijven geven
aan sterk te overwegen om een deel van deze capaciteit af te bouwen, of zijn daar al mee
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begonnen. Een bepalende factor hierin is de momenteel lopende Europese discussie over
een systeem van capaciteitsvergoedingen of de verdere ontwikkeling van
capaciteitsmarkten. Indien er een vergoeding voor opwekcapaciteit zou komen, zal in
Nederland de ruimte voor demand response naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven.
Industriële demand response
Demand response is in diverse vormen denkbaar. Enkele voorbeelden zijn het tijdelijk
reduceren van de vraag, het verschuiven van de vraag of het tijdelijk locaal opwekken
van elektriciteit (noodstroomvoorziening). Belangrijk voor het potentieel aan industriële
demand response zijn onder meer de aankondigingstijd (tijdsduur tot het daadwerkelijk
verbruik: minuten of uren van tevoren) en de incidentduur (minuten of enkele uren).
Dit is ook van invloed op de waarde: hoe korter de aankondigingstijd, hoe hoger de
waarde. Zo lopen de prijzen op de APX (day ahead markt) minder uiteen dan die op de
Onbalansmarkt (een kwartier van tevoren) of de inzet van noodvermogen (een kwartier
van tevoren).

Prijzen APX 2013

Figuur ii.

Prijzen onbalansmarkt 2013

APX prijzen en onbalansprijzen (gesorteerd naar grootte) in 2013.

Binnen de door TenneT gehouden tenders voor noodvermogen is de waarde hiervan de
laatste jaren overigens sterk gedaald. Het is niet waarschijnlijk dat bij de huidige prijzen
voor noodvermogen er voldoende prikkels zijn om een substantiële markt voor
industriële demand response te ontwikkelen. Een belangrijke indicator voor de
kansrijkheid van deze markt zou dan ook kunnen liggen in een inschatting van de
waarde van noodvermogen voor de komende jaren.
Belemmeringen voor demand response volgens de bedrijven
Op basis van onderzoek onder industriële partijen in het zuiden van Duitsland is een
beeld te schetsen van de door bedrijven zelf voorziene bezwaren ten aanzien van demand
response. Deze bezwaren betreffen in eerste instantie de eventuele risico’s voor de
kernactiviteiten van het bedrijf zelf, vervolgens vragen ten aanzien van de vereiste
regelingen en als derde categorie de te maken economische afweging.
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Flexibiliteit bij MJA bedrijven
Voor MJA bedrijven werkend aan energie efficiency verbetering is een toename van de
fluctuaties in elektriciteitsprijzen een kans om vormen van buffercapaciteit binnen het
bedrijf te verzilveren. Onder de leden van vijf bij de MJA aangesloten branche
verenigingen is een aantal telefonische interviews gehouden naar de kansen voor
demand response. Uit deze gesprekken komen zowel bedrijfsspecifieke aspecten naar
boven als enkele generieke aspecten. Per bedrijfstak lijken de leden van NEKOVRI
(koel- en vrieshuizen), de UVW (waterschappen) en op termijn ook NEBAFA (bakkerij
grondstoffen) eerder goed gepositioneerd voor demand response dan de leden van de
NRK (rubber en kunststof) en V-ION (oppervlakte behandeling).
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Nebafa
Extrusie

dag

Coilcoating
Verchroming

Vacuüm composiet

Nekovri
NRK
UVW

uur

V-ION

Meelfabriek
Waterbeheer

minuut
RWZI

Vrieshuis

minuut

uur

Duur demand response incident

Figuur iii.

Demand response tijdskarakteristieken beschouwde bedrijfsprocessen

Deze eerste inschatting is echter sterk bedrijfsafhankelijk. Enkele observaties:
• NEKOVRI: de vrieshuizen aangesloten bij branchevereniging NEKOVRI maken al
gebruik van de mogelijkheid om in te spelen op prijsfluctuaties bij hun huidige
energieleverancier.
• UVW: zodra grotere fluctuaties in de elektriciteitsprijzen zich aandienen, zijn
waterschappen met beperkte investeringen eveneens in staat om hier in hun
waterbeheer op in te spelen. Tevens hebben zij de mogelijkheid om hun biogas
productie, de buffering hiervan en inzet in WKK installaties te optimaliseren bij
sterker fluctuerende elektriciteitsprijzen.
• NEBAFA: ook de meelfabrieken hebben de mogelijkheid om met investeringen in
buffercapaciteit voor en na het maalproces op deze ontwikkeling in te spelen. Deze
buffercapaciteit stelt hen dan in staat om te fluctueren in maalcapaciteit zodra dit
financieel interessant is.
• NRK: voor extrusiebedrijven zijn de kansen vooralsnog beperkt, aangezien het
primaire productieproces lastig te flexibiliseren is. Voor vacuümcomposietbedrijven
zijn de werkzaamheden wel enigszins flexibel te plannen. Hier wegen de voordelen
in elektriciteitskosten echter niet op tegen de (extra) loonkosten.
• V-ION: voor het flexibiliseren van verchromingsprocessen zijn procesinnovaties
vereist, onder meer in het opstartproces. De elektriciteitskosten liggen hier echter zo
Movares - Demand response - kansenverkenning onder enkele MJA sectoren / 1 juni 2014

3/27

hoog, dat het goed denkbaar is dat dergelijke innovaties binnen deze bedrijfstak
zullen worden ontwikkeld zodra de fluctuaties in de elektriciteitsprijzen zullen
toenemen. Voor coilcoating is het onwaarschijnlijk dat deze ontwikkeling tot
procesaanpassingen zal leiden. Procesonderbrekingen leiden hier al snel tot drie uur
uitval in verband met het schoonmaken van de diverse onderdelen. Bovendien liggen
de elektriciteitskosten laag in verhouding tot andere proceskosten.
Algemeen kan gezegd worden dat de kansrijke bedrijven beschikken over relevante
buffercapaciteit binnen het proces. Een tweede parameter is de verhouding tussen de
loonkosten en de elektriciteitskosten. Andere aspecten zijn de mogelijkheid om te
innoveren ten aanzien van opstartprocessen en de mogelijkheid om binnen het bedrijf
met procesaanpassingen de buffercapaciteit te vergroten. Dit zou een ontwikkeling zijn
tegengesteld aan de huidige Just In Time tijdgeest.
Het merendeel van de huidige elektriciteitscontracten biedt overigens nog geen
mogelijkheid om op deze ontwikkeling in te spelen. Het is de verwachting dat
energiebedrijven in hun contracten bedrijven breder mogelijkheden zullen bieden om
hun flexibiliteit te verzilveren zodra de fluctuaties in elektriciteitsprijzen groter worden.
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1
1.1 Achtergrond

Inleiding

De productie van elektriciteit uit biomassa, zon en windenergie raakt in een
stroomversnelling. Met het op 6 september 2013 gepubliceerde SER Energieakkoord
voor duurzame groei 1heeft Nederland een lange termijn doelstelling voor duurzame
energie geformuleerd. Eén van de onderdelen van dit SER energieakkoord betreft een
groei van het opgestelde vermogen aan windenergie naar 6.000 MW in 2020 op land en
4450 MW in 2023 op zee.
Deze ontwikkelingen zullen een toenemend effect hebben op de elektriciteitsvoorziening
en de elektriciteitsprijzen. Immers, zodra eenmaal geïnstalleerd, kunnen wind en zon
tegen verwaarloosbare marginale kosten elektriciteit produceren. De gemiddelde
elektriciteitsprijzen zullen dan ook onder invloed van wind- en zonnestroom dalen. De
prijspieken en -dalen nemen echter toe, onder meer door de onzekerheid in de
daadwerkelijke wind- en zonnestroomproductie. Onder invloed van dit alles zal dan ook
een nieuw evenwicht ontstaat tussen flexibele opwekeenheden, interconnectie tussen de
verschillende landen binnen (Noord-West) Europa, flexibele elektriciteitsvraag (demand
response) en in meer of mindere mate opslag van elektriciteit.

1.2 Stuurgroep

Wat voor kansen biedt dit alles voor de Nederlandse industrie? In samenwerking met
enkele brancheverenigingen en in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland is door Movares hiernaar een eerste verkenning gedaan. De afronding van
deze verkenning sluit daarmee goed aan bij het dit voorjaar gestarte ICT
doorbraakproject “Smart energy services voor bedrijven”.
De volgende betrokken organisaties en hun vertegenwoordigers hebben vanuit een
stuurgroep deze verkenning begeleid:
Organisatie

Vertegenwoordiger

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
(NRK)

Dhr. E. de Ruijter

Unie van Waterschappen (UVW)

Dhr. R. Lazaroms

Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van
Bakkerijgrondstoffen (NEBAFA)

Dhr. P. Rijnhout

Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen
(NEKOVRI)

Dhr. R. van Luytelaar

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland
(V-ION, voorheen VOM)

Dhr. P. ter Haar,
dhr. E. Stremmelaar

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (tevens
opdrachtgever)

Dhr. F. Hartkamp,
dhr. B. Manders

1

SER (2013). Energieakkoord voor duurzame groei. SER
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De vijf genoemde branche organisaties vertegenwoordigen hun leden binnen de
Meerjarenafspraken Energie-effiency [MJA]. De Meerjarenafspraken Energie-efficiency
zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over het
effectiever en efficiënter inzetten van energie.
1.3 Onderzoeksvraag en
methode

Dit onderzoek heeft zich met name gericht op de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Welke scenario’s worden er voorzien voor de elektriciteitprijzen rond 2023, en wat
impliceert dit voor de kansrijkheid van demand response?
2. Wat is de waarde van demand response?
3. Op welke punten binnen de beschouwde processen liggen kansrijke processen om de
elektriciteitsvraag te flexibiliseren?
Binnen dit onderzoek is de volgende methodiek gevolgd. Volgend op een
literatuurstudie is een eerste ronde gesprekken gevoerd met energie/netwerkbedrijven en
enkele grote industrieën over hun visie op kansen voor demand response. Vervolgens is
een serie telefonische interviews gehouden met leden van de brancheverenigingen en
enkele gerelateerde kennisinstellingen. Die bevindingen zijn vervolgens teruggekoppeld
naar de stuurgroep en belanghebbenden uit de wereld van energie, netbeheer en
overheid.

1.4 Leeswijzer

Deze notitie is als volgt opgebouwd. Volgend op deze introductie wordt in hoofdstuk
twee een schets gegeven van de verschillende energiescenario’s die momenteel
gehanteerd worden en de implicaties daarvan voor demand response tot 2023. In
hoofdstuk drie wordt een beschrijving gegeven van enkele belangrijke aspecten van
demand response, zoals tijdsaspecten, waarde en barrières zoals beleefd door bedrijven.
In hoofdstuk vier wordt een impressie gegeven van de kansen voor demand response
onder de geïnterviewde leden van de diverse brancheverenigingen. Deze notitie wordt
afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk vijf.
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2

Energie scenario’s en demand response

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van enkele gehanteerde energiescenario’s
voor Nederland, en de implicaties daarvan voor de kansen voor demand response.
2.1 Doelstellingen
duurzame energie

In het in 2013 afgesproken SER Energieakkoord heeft Nederland zich gecommitteerd
aan 6 GW opgesteld windvermogen op land in 2020 en 4.45 GW windvermogen op zee
in 2023. Uitgaande van 3 GW zonvermogen in Nederland per 20202, wordt dan een
elektriciteitsproductie uit wind en zon voorzien van 25 TWh: dit komt overeen met 21%
van onze huidige consumptie. In 2023 moet dit aandeel zijn toegenomen tot 30% van de
huidige elektriciteitsvraag. Onderstaande figuur illustreert dat de versnelling vooral
vanaf 2018 te verwachten zal zijn.

Figuur 2-1.

Voorziene elektriciteitsproductie uit wind en zonne-energie 3 4

In buurland Duitsland gaan de ontwikkelingen nog sneller. Daar staan reeds 32 GW aan
windturbines en 32 GW aan zon-PV opgesteld. Doelstellingen voor duurzame
elektriciteit in Duitsland betreffen 35% in 2020, 40-45% in 2025 en 55-60% in 2035 5.
Om dit alles in perspectief te plaatsen: de huidige elektriciteitsvraag in Duitsland is
ongeveer 5 maal zo groot als in Nederland (600 TWh).

2

Londo (2013). Het Energieakkoord - wat gaat het betekenen. ECN
Min IenM (2013).Ontwerp-structuurvisie Windenergie op land
4
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl – bezocht op 29-9-2013
5
Deutschlands Zukunft gestalten Koalitionsvertrag der 18. Wahlperiode (2013)
3
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De piekvraag in Nederland is momenteel ongeveer 18 GW 6. Onderstaande figuur
illustreert dat de SER ambities een sterke impact zullen hebben op de
elektriciteitsvoorziening. In dit figuur is een inschatting gedaan van de
elektriciteitsproductie per uur voor alle uren van 2023 (dit op basis van geëxtrapoleerde
data van de windproductie van Denemarken in 2012) 7 8. Zichtbaar is dat de
windproductie varieert tussen 0 en 10,5 GW (meer dan de helft van onze huidige
vermogensvraag), en tevens dat deze productie sterk varieert. Aangezien een eenmaal
gebouwde windturbine geen kosten hoeft te maken voor de geleverde elektriciteit (in
tegenstelling tot een elektriciteitscentrale met onder meer brandstofkosten), zal deze
ontwikkeling een sterk effect hebben op de elektriciteitsprijs.

Figuur 2-2.

2.2 Een nieuw evenwicht

Voorziene Nederlandse windproductie in 2023 [MWh per uur] (op basis
van extrapolatie van windproductie data uit Denemarken uit 2012)

Wie voorziet straks in de elektriciteitsbehoefte in de donkere en windstille perioden? De
toename van elektriciteit uit wind en zon leidt tot ingrijpende veranderingen in het
elektriciteitsysteem. Waar traditioneel gezien de productie altijd de vraag wist te volgen,
zal er onder invloed van duurzame elektriciteitsbronnen een nieuw evenwicht ontstaan
tussen vraag en aanbod. Het aanbod aan (bijna) gratis elektriciteit zal dan leidend zijn.
Het nieuwe evenwicht zal, afhankelijk van de regionale omstandigheden in Europa,
worden bereikt door een mix van flexibele opwek (opwek met brandstoffen als gas en
ook kolen), sterkere interconnectie tussen landen en regio’s, demand response
(afstemmen van de vraag op het aanbod) en mogelijk ook extra opslag van elektriciteit
(naast het vullen van stuwmeren ook in batterijen).
Het volgende figuur laat voor een fictieve zomerdag in 2022 in Duitsland zien op wat
voor schaal deze flexibiliteit vereist is: in dit voorbeeld blijkt er door een
6
7
8

TenneT (2013). Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2012-2028. TenneT
www.energinet.dk – bezocht op 29-9-2013
EWEA (2013).Wind in power - 2012 European statistics. EWEA
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weersverandering (bewolking en windstilte) binnen 4 uur een extra vermogensvraag te
ontstaan van 30 GW: bijna de helft van het huidige piekvermogen in Duitsland.

Figuur 2-3.
2.3 Energiescenario’’s en
demand response

Scenario voor vereiste flexibiliteit opwekvermogen in Duitsland (2022) 9

Hoe kijken de energie- en netwerkbedrijven aan tegen de kansen voor demand response
op de Nederlandse markt? In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele van de door deze
partijen gehanteerde toekomstscenario’s en de mogelijke kansen voor demand response.
Onder energie- en netwerkbedrijven worden meerdere scenario’s gehanteerd voor de
toekomst van de elektriciteitsmarkten. Hierbij worden vaak 3-4 scenario’s ontworpen, op
basis waarvan vervolgens de strategie wordt afgestemd. Het volgende figuur zoals in
2013 gepresenteerd door TenneT onderscheidt scenario’s op basis van de mate van
marktregulering enerzijds en de nadruk op duurzame of fossiele opwek anderzijds 10.
Andere scenario’s beschouwen trends als meer/minder internationale samenwerking, de
status van de economie (recessie, groei, sterk schommelend) en de opkomst en
ontwikkeling van duurzame technologieën (decentrale opwek, opslag). Uitgaande van
deze parameters worden vervolgens bandbreedtes gehanteerd voor de prijzen van CO2 en
brandstofprijzen voor kolen en gas.

9

Agora Energiewende (2013). 12 insights on Germany’s Energiewende. Agora Energiewende
Van der Meijden (2013). Uitdagingen voor Europees elektrisch energiesysteem. TenneT

10
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Figuur 2-4. TenneT energie scenario’s, zoals in 2013 gepresenteerd bij KIVI NIRIA.
Overcapaciteit
Uit interviews met experts van de energie/netwerkbedrijven blijkt echter dat voor
demand response in Nederland een andere parameter meer bepalend is. In Nederland
doet zich de uitzonderlijke situatie voor dat er sprake is van een overcapaciteit aan
stuurbaar productievermogen. De algemene opinie is dat de kansen voor demand
response voor middelgrote bedrijven in Nederland minimaal blijven, zolang deze
overcapaciteit beschikbaar blijft. Momenteel staat in Nederland ongeveer 30 GW aan
centraal en decentraal stuurbaar productievermogen opgesteld 11.
Capaciteitsvergoeding of flexibiliteitsmarkten
De toekomst van deze overcapaciteit is echter onzeker. Energiebedrijven geven aan
centrales te sluiten of dit sterk te overwegen, aangezien onder de huidige
marktomstandigheden deze eenheden niet winstgevend kunnen opereren. Belangrijk in
deze context is te noemen dat er nationaal en op Europees niveau een discussie is over
een zogenaamde capaciteitsvergoeding voor opgesteld vermogen. Het Nederlandse
ministerie van Economische Zaken lijkt vooralsnog hier geen voorstander van. Eerder is
er momenteel een voorkeur te bespeuren voor de ontwikkeling van een markt voor
flexibiliteit/capaciteit (vraag en aanbod). De discussie hierover is echter nog volop
gaande.

11

www.statline.nl – bezocht op 20-05-2014
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3

Industriële demand response

In dit hoofdstuk worden aantal belangrijke aspecten van industriële demand response
nader toegelicht: de aankondigingstijd, de incidentlengte, de mogelijke financiële waarde
en de belangrijkste barrières zoals beleefd door de industrie zelf. Als eerste volgt een
korte beschouwing van het begrip demand reponse zelf.
3.1 Vormen van demand
response

Demand response, ofwel het afstemmen van de vraag op het aanbod, is mogelijk in
verschillende vormen en voor verschillende eindgebruikers van elektriciteit. Bekende
voorbeelden van demand response zijn 12:
1. Het tijdelijk reduceren of onderbreken van de elektriciteitsvraag zonder effect op het
gebruik in andere perioden (bijv. tijdelijk de air conditioning uitzetten);
2. Het verschuiven van de elektriciteitsvraag (bijv. het opladen van elektrische
voertuigen verschuiven naar de momenten waarop de prijzen laag zijn);
3. Het tijdelijk locaal opwekken van elektriciteit in plaats van gebruik te maken van het
elektriciteitsnet (bijv. het activeren van de diesel noodstroomvoorziening bij
datacenters).
Gedurende perioden van lage prijzen (zoals een overaanbod van elektriciteit uit wind en
zon) kan sprake zijn van extra elektriciteitsgebruik voor diverse vormen van opslag.
Denk hierbij aan het opladen van batterijen, comprimeren van lucht, het eerder
opwarmen en warm houden van producten of opslagmedia (power to heat), vries
activiteiten of het produceren van waterstof met elektrolyse (power to gas).
De verschillende vormen van demand response beschikken over verschillende
kwaliteiten, zowel vanuit het perspectief van de eindgebruiker als het perspectief van
bijvoorbeeld een energiebedrijf. Denk hierbij aan de afroeptijd, de duur van de
beschikbaarheid, de omvang van het afroepbaar potentieel en de vereiste investering om
dat potentieel te ontsluiten. Zo kan demand response worden ingezet voor de laatste
finetuning op de elektriciteitsmarkten, maar ook grootschalig in noodsituaties. Een
voorbeeld hiervan is wanneer de temperatuur in een rivier zo hoog is dat een
elektriciteitscentrale over onvoldoende koelcapaciteit kan beschikken en de productie
moet reduceren.

3.2 Tijdsaspecten:
aakondingingstijd en
incidentduur

Twee belangrijke tijdsaspecten van demand response betreffen de aankondigingstijd en
de incidentduur. De ontwikkeling van een markt voor demand response bevindt zich
weliswaar nog in de beginfase, maar onderzoeken uit onze buurlanden geven wel enige
indicatie voor het belang van deze tijdsaspecten.
Zo is in België een onderzoek uitgevoerd naar demand response aspecten onder enkele
grote industriële partijen 13. Aan dit onderzoek hebben 29 bedrijven bijgedragen en was
het merendeel al bekend met een vorm van demand response. Gezamenlijk
vertegenwoordigden zij een elektriciteitsconsumptie van 11 TWh (13.6% van de
Belgische consumptie).
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek was dat de hoeveelheid beschikbare
flexibiliteit meer dan verdubbelt wanneer de aankondigingstijd wordt vergroot van vijf
minuten naar 1 tot 2 uur. Dit is ook weergegeven in onderstaande figuur.

12
13

Hurley (2013). Demand Response as a power system resource. RAP
Elia Febeliex EnergyVille (2013). Demand Response Survey results - Presentation. Elia
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Figuur 3-1.

Resultaten ELIA onderzoek onder Belgische industriële partijen

Naast de waarschuwingstijd is ook de incidentlengte van belang. Wat betreft het effect
hiervan op de beschikbare flexibiliteit, verwijzen we naar een onderzoek onder
industrieën in het zuiden van Duitsland 14. Uit dit onderzoek blijkt onder meer de
beschikbare flexibiliteit bijna te halveren indien de incidentlengte wordt vergroot van 5
minuten naar 15 minuten.

Figuur 3-2.
3.3 De waarde van
demand response

Resultaten FfE onderzoek onder Duitse industriële partijen

Wat is de waarde van demand response? Om hierover iets aan te kunnen geven is een
korte introductie nodig in de verschillende markten voor elektriciteit.
Welke mogelijkheden hebben bedrijven om op de elektriciteitsmarkt te handelen? Dit is
afhankelijk van het type contract dat men heeft. De meeste leveringscontracten worden
gekenmerkt door een vaste prijs en het gebruiksprofiel dat men heeft. Zeer grote
afnemers daarentegen hebben de mogelijkheid zelf een prijs te kiezen op de
termijnmarkt met een klikmoment.

14

Buber (2013). Merit Order of Energy Storages by 2030. FfE Munchen
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Globaal is er een tweedeling te maken tussen korte termijnmarkten (Onbalansmarkt en
de APX) en lange termijnmarkten (ENDEX en OTC) 15.
• Onbalansmarkt. Landelijk netbeheerder TenneT compenseert onbalans (verschil
tussen vraag en aanbod) op het elektriciteitsnet door prijsaanpassingen. Bij te lage
productie van elektriciteit wordt de onbalansprijs verhoogd. Daardoor is het voor
producenten interessant om extra elektriciteit te produceren of, op termijn voor grote
elektriciteitsverbruikers, om minder elektriciteit te gebruiken. Het onbalanstarief kan
stevig oplopen als er sprake is van grote afwijkingen op het net. De onbalansmarkt
handelt een kwartier voor het daadwerkelijk gebruiksmoment.
• APX. De APX is de zogenaamde spotmarkt. Er wordt gehandeld aan de hand van
uurprijzen voor de volgende dag: per uur wordt een bepaalde prijs vastgesteld,
afhankelijk van de vraag.
• ENDEX. Naast de spotmarkt is er de handel in termijncontracten (ENDEX)
waarmee energielevering wordt gekocht voor een bepaalde periode in de toekomst.
Buiten de APX-ENDEX wordt ook op de bilaterale lange termijnmarkt gehandeld in
energie. Op die bilaterale markt maken producenten en leveranciers onderling
afspraken over omvang en duur van de elektriciteitslevering. Bij deze handel - Over
The Counter of OTC – gaat het om contracten voor perioden van ( maand, kwartaal
of jaar).
Naast deze vormen is er ook nog de Intraday markt. Hierop worden bilateraal tussen
partijen contracten gesloten op de dag zelf. Verder heeft TenneT naast de Onbalansmarkt
nog de beschikking over het afroepen van noodvermogen. Dit wordt ingezet in
specifieke situaties en vraagt eveneens een reactietijd van een kwartier. Momenteel
wordt 10-20 maal per jaar een beroep gedaan op de inzet van noodvermogen.
Met deze markten is een systeem ontstaan, waarbij precies die hoeveelheid elektriciteit
wordt geproduceerd als wordt afgenomen. De mogelijkheden om op deze markten te
acteren is dus afhankelijk van het type contract dat men heeft.
Naarmate de tijd tot het moment van daadwerkelijk gebruik kleiner wordt, nemen de
prijsverschillen toe. De APX bewoog zich in 2013 tussen 30 €/MWh en 90 €/MWh. Op
de onbalansmarkt waren deze verschillen groter. Voor de 10% duurste uren lag de prijs
boven de 95 €/MWh. De goedkoopste 10% van de tijd lag de prijs onder de 14 €/MWh,
waarbij voor 6% van de tijd zelfs negatieve prijzen golden 16.

15
16

www.delta.nl - bezocht op 15-05-2014. Strategische inkoop van energie
www.tennet.nl - bezocht op 09-04-2014
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Prijzen APX 2013

Figuur 3-3.

Prijzen onbalansmarkt 2013

APX prijzen 17 en onbalansprijzen (gesorteerd naar grootte) in 2013.

Voor het inzetten van noodvermogen geldt een vergoeding voor zowel het beschikbaar
stellen van het vermogen als voor het daadwerkelijke gebruik 18. Deze laatste component
ligt op minimaal 200 €/MWh. De vergoeding voor de beschikbaarheid wordt bepaald in
een tender. De hoogte hiervan is vooralsnog niet openbaar, maar uit interviews komt een
beeld naar voren dat deze vergoeding de laatste jaren is afgenomen van 25.000 €/MW
per jaar tot recentelijk 15.000 €/MW per jaar. Aangezien de behoefte aan noodvermogen
niet lijkt afgenomen, is kennelijk het aanbod de laatste jaren toegenomen.
Voor de succesvolle introductie van demand response lijken dergelijke vergoedingen
voor noodvermogen overigens erg laag. Uit interviews met Duitse betrokkenen ontstaat
het beeld dat voor dergelijke bedragen slechts een zeer klein potentieel kan worden
ontsloten. Denk hierbij naast de inzet van backup opwekvermogen of het aansturen van
de elektriciteitsvraag van bijvoorbeeld vrieshuizen. Marktprijzen van 30.000 €/MW tot
40.000 €/MW daarentegen zouden de ontwikkeling van een substantiële demand
response markt in een versnelling brengen.
Welke mogelijkheden hebben bedrijven om zich op deze markten te begeven? Energie
afnemers hebben alleen toegang tot de onbalansmarkt en de markt voor noodvermogen
via sommige energieleveranciers of via tussenpersonen, die de rol van aggregator
vervullen. Aggregators sluiten contracten met een groot aantal partijen die over een
vorm van afnameflexibiliteit beschikken en met behulp van ICT oplossingen vervullen
zij een brugfunctie tussen hun klanten en deze markten.

17
18

Van den Berg (2014). WKK in de huidige gasmarkt. Agro Energy
TenneT (2012). Brochure noodvermogen. TenneT
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3.4 Barrières voor
industriële demand
response

In 2013 is een onderzoek gedaan onder industriële partijen in het zuiden van Duitsland
naar de door hen beleefde barrières ten aanzien van demand response 19. De bezwaren
betreffen in eerste instantie de eventuele risico’s voor de kernactiviteiten van het bedrijf,
vervolgens de vereiste regelingen en als derde categorie de te maken economische
afweging. Onderstaande figuur geeft de resultaten van dit onderzoek weer.
Welke barrières ervaart u om demand respons
toe te passen binnen uw bedrijf? Antwoorden in %
Zeer relevante barrière

Helemaal geen barrière

Technisch risico van een productiestoring
Mogelijke aantasting van de productkwaliteit
Storing van het werkproces
Toekomstige regelingen zijn nog niet bekend
Regelingen zijn te restrictief
Geringe kostenbesparing elektriciteitsrekening
Hoogte van de vereiste investeringen
Onbekende kostenbesparing elektriciteitsrekening
Andere investeringen hebben voorrang
Extra bedrijf skosten
Regelingen zijn te gecompliceerd

Figuur 3-4.
Ervaren barrières voor toepassing van demand response in de industrie
in Zuid-Duitsland

19

Buber (2013). Potenziale industriellen Lastmanagements in Süddeutschland. FfE Munchen
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4

Flexibiliteit bij MJA bedrijven

Welke kansen biedt een grilliger ontwikkeling van de elektriciteitsprijs voor bedrijven?
Uitgaande van een scenario waarin de elektriciteitsprijs inderdaad volatieler wordt als
gevolg van opwek uit wind en zon-PV, is deze vraag voorgelegd aan enkele leden van de
in dit onderzoek betrokken branche organisaties: NEBAFA (bakkerijgrondstoffen),
NEKOVRI (koel- en vrieshuizen), NRK (rubber en kunststof), UVW (waterschappen)
en V-ION (oppervlaktebewerking). De uitkomsten van deze gesprekken vertoonden
zowel een aantal algemene overeenkomsten als bedrijfsspecifieke kenmerken.
4.1 Algemene kenmerken
interviews demand
response

Uit de interviews met bedrijven over kansen voor demand response kwamen onder meer
de volgende algemene kenmerken naar boven.
Just In Time. Een algemeen kenmerk uit de gesprekken betreft de nadruk op het huidige
“Just In Time” logistieke korset waarin de bedrijven zich momenteel bevinden. De
betrokken bedrijfsketens zijn zo ingericht dat opslag van goederen, grondstoffen en
halffabrikaten wordt geminimaliseerd. Sommigen gaven hierbij ter relativering aan dat
dit ook afhankelijk is van de omvang van het orderboek. Indien een bedrijf niet op
maximale capaciteit draait, ontstaat er soms ruimte voor flexibiliteit in het
elektriciteitsgebruik.
Kwaliteitsverlies. ‘De eerste pannenkoek is nooit goed’. Veel processen kennen een
opstartfase waarbinnen de eerste productie nog niet de gewenste kwaliteit kent. De eerste
hoeveelheid meel moet extra worden gemalen, de eerste producten binnen een
galvanisatieproces kennen een iets lagere kwaliteit. Procesonderbrekingen brengen dus
extra kosten met zich mee, waaronder de kosten voor extra energiegebruik.
Verhouding loonkosten:elektriciteitskosten. Flexibiliteit in bedrijfsprocessen impliceert
voor velen een extra inzet van het personeel, soms op onregelmatige tijden. Om deze
inzet te rechtvaardigen, dienen de financiële voordelen wel zeer aansprekend te zijn. Een
relevante factor voor het demand respons potentieel per bedrijf lijkt dan ook de
verhouding tussen de loonkosten en de elektriciteitskosten.
Een deel van de gesproken bedrijven staat op zich positief tegenover een demand
response aanbod. Men is (op termijn) benieuwd naar het mogelijke aanbod van
energiebedrijven.
In de volgende paragrafen wordt een beeld geschetst van de impressies per branche zoals
naar voren is gekomen tijdens de interviews.
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4.2 NEBAFA:
maalbedrijven

Uit gesprekken met NEBAFA leden ontstaat het volgende beeld van een maalbedrijf.
Binnen een maalbedrijf zijn ruwweg de volgende processtappen te onderscheiden:
1. Ontvangst en opslag. Het graan wordt (meestal per schip) naar het terrein
getransporteerd, waar het wordt gereinigd en opgeslagen in silo’s. Het opslagvolume
is afgestemd op de transportfrequentie (soms enkele dagen). Ongeveer 10% van het
energiegebruik vindt plaats gedurende deze fase.
2. Het maalproces. Dit vindt plaats in de molen zelf, die meerdere walsenstoelen bevat.
Deze fase is verantwoordelijk voor 60% van de energievraag.
3. Mengen, transporteren en opslag. De gereedproductsilo bevat de bloem en andere
graanproducten. Verschillende bloemsoorten kunnen hier worden gemengd. Ook
wordt hier het eindproduct gereed gemaakt voor transport. Hier vindt het resterende
energiegebruik plaats (30%).
Het maalproces is een volcontinu bedrijf, dat 24/6 of 24/7 draait. De salariskosten
domineren de operationele kosten in deze bedrijfstak (60%), gevolgd door elektriciteit
met 25% en gas met 15%.

1

Figuur 4-1.

2

3

Schema van een maalbedrijf 20

Het onderbreken van het primair maalproces brengt kosten met zich mee.
Onderbrekingen gaan onder meer gepaard met kwaliteitsverlies en extra energiegebruik.
De kosten voor het onderbreken van het primaire proces worden geraamd op 3.500
€/MW per uur. Kansen voor flexibiliteit liggen in het uitbreiden van de buffercapaciteit
voor en na het maalproces.

20

Meneba. Van tarwe tot bloem.
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4.3 NEKOVRI: vrieshuizen

Vrieshuizen zijn bij uitstek geschikt om gebruik te maken van schommelingen in de
elektriciteitsprijs. Daar waar koelhuizen vanuit kwaliteitsoogpunt maar zeer beperkt
temperatuurschommelingen kunnen toestaan, kunnen vrieshuizen daar prima mee
omgaan. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende typen
activiteiten:
• Opslag voor korte periode. Dit proces leent zich hier maar beperkt voor
flexibiliteitstoepassingen. Het is immers niet zinvol om koude te bufferen in waren
die vrij snel daarna weer moeten worden ontdooid.
• Opslag voor lange periode (enkele maanden). Deze activiteit is uitermate geschikt
voor inspelen op volatiliteit op de elektriciteitsbeurzen. Waren worden opgeslagen
met een gemiddelde temperatuur van -40° C, maar rond die temperatuur is zeker
enige speling denkbaar.
• Invriezen:ook in dit proces kan makkelijk flexibiliteit in de elektriciteitsvraag
worden aangebracht.. Mogelijk moet hiervoor geïnvesteerd worden in uitbreiding
van de invriescapaciteit.
Vrieshuizen kunnen dankzij hun bedrijfsvoering dus relatief makkelijk hun vraag naar
elektriciteit spreiden op basis van de elektriciteitsprijs. De NEKOVRI leden brengen dit
gedurende 2014-2016 ook daadwerkelijk in praktijk met hun energieleverancier 21.

4.4 NRK: extrusie, vacuüm
composietverwerking

Bij de NRK is vanuit elektriciteitsvraag gezien een grote verscheidenheid aan bedrijven
aangesloten. In dit onderzoek is gesproken met enkele extrusiebedrijven (blaasextrusie,
spuitgietextrusie) en een vacuüm composietverwerker.
Extrusie
Binnen het extrusieproces wordt een basismateriaal (granulaat) onder druk vloeibaar
gemaakt en vervolgens in de juiste vorm gebracht en afgekoeld. Bij spuitgietextrusie
gebeurt dat door het gesmolten materiaal in een matrijs te spuiten en vervolgens af te
koelen. Bij blaasextrusie wordt het vloeibare materiaal met behulp van onder meer
perslucht uitgetrokken tot een folie.

Figuur 4-2. Schematische weergave spuitgietextrusie 22
De mogelijkheden voor flexibiliteit in extrusieprocessen lijken zeer beperkt. Het
elektriciteitsgebruik zit voor meer dan 90% in het primaire proces van granulaat onder
hoge druk brengen. Productie vindt volcontinu plaats en er gaat enige tijd overheen om
tot de gewenste kwaliteit te komen. Lange termijn innovatiekansen liggen in
21
22

www.powerhouse.nl – bezocht op 19-2-2014
Wikipedia – bezocht op 19-2-2014
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voorverwarming van het granulaat en mogelijk innovaties in het extrusieproces zelf (lage
druk, lage temperatuur).
Vacuüm composietverwerking
Bij vacuüm composietverwerking wordt een voorverwarmde hars onder vacuüm door
een lamel getrokken. Het energiegebruik betreft in eerste instantie gas voor de
verwarming. Het elektriciteitsgebruik is relatief klein en betreft vooral de vacuüm
compressoren. Productie vindt overdag plaats en werkzaamheden kunnen goed
ingeplanned worden. De elektriciteitskosten liggen echter laag, en daarmee
waarschijnlijk ook de kansen voor flexibiliteit.
4.5 UVW: waterbeheer en
RWZI

Binnen de waterschappen zijn er twee kerntaken te onderscheiden: het waterbeheer en de
rioolwaterzuivering. Beide activiteiten zijn goed gepositioneerd voor kansen die de
voorziene vraag naar flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt biedt.
Waterbeheer
Binnen het waterbeheer wordt water uit de polders opgepompt naar de nabijgelegen
boezems. Vanuit de boezems wordt het weer opgepompt richting rivier of zee. Hierbij
wordt door de waterschappen onder meer rekening gehouden met de te verwachten
neerslag. Men is dus gewenst om werkzaamheden te plannen op basis van
weersafhankelijke parameters, hetgeen een voordeel is in scenario met veel
opwekvermogen uit wind en zon.
De elektriciteitsvraag wordt bepaald door de diverse gemalen. Deze gemalen draaien
gemiddeld slechts 5-10% van het jaar op maximale capaciteit. Buiten deze periodes van
extreme regen is er dus voldoende speelruimte om flexibiliteit aan te bieden.

Figuur 4-3.

Schematische weergave waterbeheer 23

RWZI
Tijdens het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt biogas
geproduceerd. Dit biogas wordt momenteel ingezet in WKK installaties, die soms over
een buffercapaciteit voor het biogas beschikken van meerdere uren. Deze
buffercapaciteit maakt het goed mogelijk om de productie van de WKK mee te laten
bewegen met de elektriciteitsprijzen: meer/minder elektriciteitsproductie bij een
hogere/lagere prijs.
Verder overweegt de sector innovatiekansen die rendabel worden bij grotere
schommeling in de elektriciteitsprijs. Bij zeer lage prijzen liggen er kansen om met uit
elektrolyse opgewekte waterstof het in het biogas aanwezige CO2 op te waarderen naar
methaan (Power to Gas).
23

www.hhdelfland.nl – bezocht op 09-04-2014
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4.6 V-Ion: verchroming en
coilcoating

Binnen V-Ion is gesproken met een verchromingsbedrijf en een coilcoater.
Coilcoating
Bij coilcoating wordt een rol metaal uitgerold, voorzien van een coating (lak, verf, etc.)
weer opgerold en verscheept.

In de eerste procesfase (1) wordt het metaal uitgerold, gereinigd en geprepareerd voor
het aanbrengen van de primer en de top coating (2). Na een mogelijke lamineerstap (3)
wordt het metaal weer opgerold (4). Gasgebruik vindt onder meer plaats in de
verschillende ovens. Elektriciteit wordt met name ingezet voor de beweging van het
metaal.
Het proces leent zich slecht voor levering van flexibiliteit. De elektriciteitskosten zijn
relatief klein, het betreft een volcontinu proces en onderbrekingen vergen veel tijd
(uren), onder meer voor het opruimen van de verfresten.
Het verchromingsproces
Bij verchroming wordt een dun laagje chroom aangebracht op metaal, bijvoorbeeld om
corrosie tegen te gaan. Na het ontvetten en reinigen van het metaal en eventuele
voorbewerking, wordt het voorwerp in het verchromingsbad geplaatst en op de juiste
temperatuur gebracht. Vervolgens wordt het verchromingsproces (galvanisatie) gestart
door een negatieve spanning op het metaal te zetten.
Verchroming betreft een volcontinu proces, waarbij de elektriciteitskosten relatief hoog
zijn. Dit maakt verchroming een mogelijk interessant proces voor levering van
flexibiliteit. Een vereiste is dan wel dat door innovatie de lengte van het opstartproces
wordt teruggebracht. Hier ziet men binnen het bedrijf ook mogelijkheden voor.
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De in dit hoofdstuk beschreven inventarisatie heeft een eerste impressie opgeroepen van
de kansen voor flexibiliteit van de verschillende branche leden. Tevens heeft het
geïllustreerd hoeveel parameters op het flexibiliteitspotentieel van invloed zijn: de
verschillen tussen de prijspieken en –dalen, de lengte van die perioden, de vereiste
proces- en keteninnovaties, voorinvesteringen, etc., etc. In onderstaande figuur is een
aanzet gedaan om de beschouwde processen te positioneren op basis van de twee
demand response karakteristieken aankondigingstijd en incidentduur. Aangezien dit op
zeer indicatieve informatie is gebeurd, beschouwen wij dit zelf graag als een
discussieschema, bedoeld om de gedachtenvorming over industriële demand response
verder te helpen.

Nebafa

Minimale aankondigingstijd

4.7 Branche vergelijking

Extrusie

dag

Coilcoating
Verchroming

Vacuüm composiet

Nekovri
NRK
UVW

uur

V-ION

Meelfabriek
Waterbeheer

minuut
RWZI

Vrieshuis

minuut

uur

Duur demand response incident

Figuur 4-4.

Demand response tijdskarakteristieken beschouwde bedrijfsprocessen

Ruwweg is in dit figuur een tweedeling zichtbaar tussen de kansrijkere groep (onder) en
de groep die naar verwachting hier pas op zal inspringen als er een reguliere markt
gevormd is (boven). Immers: de waarde van demand respons stijgt naarmate de vereiste
aankondigingstijd afneemt. Procesinnovaties kunnen dit plaatje overigens binnen enkele
jaren wijzigen.
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5

Conclusies

In dit hoofdstuk worden de voornaamste conclusies naar aanleiding van dit onderzoek
weergegeven. Tevens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste vragen die
momenteel bij de diverse belanghebbenden spelen rond demand response en worden een
aantal aanbevelingen gedaan.
Energie scenario’s en demand response
Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie. Met het SER Energieakkoord
heeft Nederland zich gecommitteerd aan onder meer de realisatie van 10.5 GW aan
windenergie in 2023. Dit impliceert dat over minder dan 10 jaar een belangrijk deel van
de opwekcapaciteit in dit land niet stuurbaar is. Deze ontwikkeling, die in Duitsland
overigens nog veel sterker is, zal een duidelijke impact hebben op de
elektriciteitsmarkten. Immers: wie gaat er in de elektriciteitsvraag voorzien op die
momenten dat er geen wind- of zonne-energie wordt geproduceerd? Voorzien wordt dat
er een nieuw evenwicht zal ontstaan tussen flexibele opwek, sterkere interconnectie
tussen landen en regio’s binnen Europa, demand response (het afstemmen van de vraag
op het aanbod) en mogelijk ook meer opslag van elektriciteit.
Hoe kijken energiepartijen tegen de toekomst van de elektriciteitsmarkten aan, en wat
betekent dit voor de kansen van demand response? Hoewel er allerlei scenario’s worden
gehanteerd met daarin relevante ontwikkelingen (duurzaam-fossiel, nationaalinternationaal, sterke overheid-vrije markt) en prijsvariaties, blijkt Nederland zich
Europees gezien in een vrij unieke situatie te bevinden: Nederland beschikt over een
aanzienlijke overcapaciteit aan elektriciteitsproductie. Indien deze capaciteit
operationeel blijft, is het onwaarschijnlijk dat er snel een substantiële markt voor
demand response zal ontstaan. Hiertegen is het immers lastig te concurreren.
• Deze overcapaciteit is overigens zeker geen gegeven. Meerdere
energieproducenten geven aan sterk te overwegen om een deel van deze
capaciteit af te bouwen, of zijn daar al mee begonnen. Een bepalende factor
hierin is de momenteel lopende Europese discussie over een systeem van
capaciteitsvergoedingen of de verdere ontwikkeling van capaciteitsmarkten.
Indien er een vergoeding voor opwekcapaciteit zou komen, zal in Nederland de
ruimte voor demand response zeer beperkt blijven.
Industriële demand response
Demand response is in diverse vormen denkbaar. Enkele voorbeelden zijn het tijdelijk
reduceren van de vraag, het verschuiven van de vraag of het tijdelijk locaal opwekken
van elektriciteit (noodstroomvoorziening). Belangrijk voor het potentieel aan industriële
demand response zijn onder meer de aankondigingstijd (tijdsduur tot het daadwerkelijk
verbruik: minuten of uren van tevoren) en de incidentduur (minuten of enkele uren).
Dit is ook van invloed op de waarde: hoe korter de aankondigingstijd, hoe hoger de
waarde. Zo lopen de prijzen op de APX (day ahead markt) minder uiteen dan die op de
Onbalansmarkt (een kwartier van tevoren) of de markt voor noodvermogen (een kwartier
van tevoren).
Binnen de door TenneT gehouden tenders voor noodvermogen is de waarde hiervan de
laatste jaren overigens sterk gedaald. Het is niet waarschijnlijk dat bij de huidige prijzen
voor noodvermogen er voldoende prikkels zijn om een substantiële markt voor
industriële demand response te ontwikkelen. Een belangrijke indicator voor de
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kansrijkheid van deze markt zou dan ook kunnen liggen in een inschatting van de
waarde van noodvermogen voor de komende jaren.
Op basis van onderzoek onder industriële partijen in het zuiden van Duitsland is een
beeld te schetsen van de door bedrijven zelf voorziene bezwaren ten aanzien van demand
response. Deze bezwaren betreffen in eerste instantie de eventuele risico’s voor de
kernactiviteiten van het bedrijf zelf, vervolgens vragen ten aanzien van de vereiste
regelingen en als derde categorie de te maken economische afweging.
Flexibiliteit bij MJA bedrijven
Onder de leden van vijf bij de MJA aangesloten branche verenigingen is een aantal
telefonische interviews gehouden naar de kansen voor demand response. Uit deze
gesprekken komen zowel bedrijfsspecifieke aspecten als enkele generieke aspecten naar
boven. Per bedrijfstak lijken de leden van NEKOVRI (koel- en vrieshuizen), de UVW
(waterschappen) en op termijn ook NEBAFA (bakkerij grondstoffen) eerder goed
gepositioneerd voor demand response dan de leden van de NRK (rubber en kunststof) en
V-ION (oppervlakte behandeling). Dit is echter sterk bedrijfsafhankelijk. Een maat
hiervoor lijkt de verhouding tussen de loonkosten en de elektriciteitsvraag. Andere
aspecten zijn de mogelijkheid om te innoveren ten aanzien van opstartprocessen en de
mogelijkheid om binnen het bedrijf de buffercapaciteit te vergroten. Dit zou een
ontwikkeling zijn tegengesteld aan de huidige Just In Time tijdgeest.
5.1 Vragen ten aanzien
van demand response

Gedurende dit project is met een veelzijdig gezelschap van gedachten gewisseld over
demand response. Onder hen bedrijven uit diverse industrieën, hun vertegenwoordigers,
energie- en netwerkbedrijven, overheden, etc. Ter illustratie van de verschillende
invalshoeken van deze spelers wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de
vragen over demand response die gedurende dit onderzoek naar boven kwamen.
Algemeen (geldend voor de meeste actoren)
• Wat is de toekomst van de Nederlandse overcapaciteit?
• Wat staat er op Europese schaal te gebeuren met betrekking tot capaciteitsvergoedingen voor stuurbare opwekeenheden?
• Wat is het potentieel aan demand response onder industrie, binnen de utiliteit en
onder de consument (elektrische voertuigen, warmtepompen)?
Industrie en vertegenwoordigende brancheverenigingen
• Hoe vaak zal demand response worden ingezet? Gaat het om 100 uur per jaar (~1%)
of 1000 uur per jaar (~10%)?
• Wat valt te verwachten met betrekking tot aankondigingstijd en incidentlengte?
• Wat betekent de inzet van demand response voor de huidige systematiek van energie
efficiency?
Energiebedrijven
• Hoe groot is het quick win volume (MW) en waar bevindt dit zich?
• Wat zijn de interruptiekosten en de maximale incidentlengte voor de belangrijkste
processen?
• Wat is de acquisitietijd om een portfolio samen te stellen (~aantal klanten,
besluitvorming)?
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Overheid
• Welke systeemwijzigingen zijn er vereist op de elektriciteitsmarkt en welke bijdrage
kan demand response daarbinnen leveren?
• Welke barrières zijn er voor demand response en welke acties zijn vereist?
• Welke ontwikkelingen spelen er internationaal rond deze vragen?
Netbeheer
• Hoe kan demand response bijdragen aan congestiemanagement?
• Hoe kan demand response bijdragen aan netstabiliteit?
5.2 Aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek doet Movares ten aanzien van de ontwikkeling van
industriële demand response de volgende aanbevelingen:
Met betrekking tot de mogelijke bijdrage van demand response aan het energiesysteem:
1. Stel in samenwerking met energiebedrijven en industrie een merit order demand
response op;
2. Stel scenario’s op voor de ontwikkeling van de waarde van noodvermogen tot 2020;
3. Onderzoek de ontwikkeling van het potentieel van en de randvoorwaarden voor
demand response in andere (Noordwest) Europese landen.
4. Onderzoek de business case tussen de vermeden investeringen in het net door
toepassing van demand response en kosten voor het flexibiliseren van
productieprocessen
Met betrekking tot activering van industrie:
5. Stel een demand response maatregelenlijst op van generieke en branche specifieke
demand response opties;
6. Maak de verschillende energieprijzen (APX, Onbalans) publiekelijk beschikbaar;
7. Onderzoek hoe energiebedrijven en andere mogelijke aanbieders hun
productontwikkeling rond demand response voor zich zien. Communiceer deze
resultaten richting de industrie.
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