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Samenvatting  
Dit rapport geeft een eerste inzicht in efficiënt energiebeheer door minimaliseren van: 

 Investeringen en kosten voor gebruikers/ zelfopwekkers  

 Verliezen in het elektriciteitsnet, in zowel investering in kabels als energieverliezen over die 
kabels. 

 Investeringen en met name de mogelijkheden van opslag van elektrische energie.  
Warmte en warmteopslag wordt in hoofdlijnen aangegeven in een bijlage en gedetailleerder 
opgenomen in een volgende studie. De op de conclusie volgende inzet met een vereenvoudigde 
toelichting over de basisprincipes is bedoeld voor beide studies.  
De keuze voor opslag is gemaakt omdat uitgegaan wordt van optimaliseren van opwekken, 
distributie en opslag, waarin elektrisch een universelere energiedrager is dan warmte (met elektrisch 
maak je wel warm water maar niet andersom). Daarbij is er al een goed elektriciteitsnetwerk wat 
alleen door meer duurzame-,vaak ook decentrale opwekking aanvulling behoeft. Daarna wordt 
gekeken waar en hoe warmte samen met isolatie etc. wordt ingevuld hetzij via efficiëntere 
installaties die elektrisch gebruiken (warmtepomp), hetzij op manieren die hoge investeringen 
vragen voor separate warmtenetten. Dit rapport kan als basis dienen voor een pilot energieopslag bij 
industrieterrein Oude Werf, zoals dat door Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie is voorgesteld tijdens de 
vorming van de coalitie van het gemeentebestuur van Heiloo in 2018. Het wordt in deze fase ook 
aangeboden aan de gemeenteraadsfracties van Heiloo. 
 
Algemeen 
Het is iet mogelijk nu een eenduidig advies te geven gezien het grote aantal onbekende variabelen. 
Uitgaande van de huidige stand van zaken is het lastig een goede businesscase te ontwikkelen met 
batterijen. Maar het inzicht dat die situatie onwenselijk is groeit. Een experimentenregeling die in 
september afliep wordt begin volgend jaar voortgezet met meer mogelijkheden. Alliander (waar 
Heiloo onder valt) neemt een projectleider aan voor dit type projecten. Afgelopen week is er nog een 
motie van Groen Links aangenomen in het kader van de energiebelasting en de regering moet nog 
komen met en vervanging van de salderingsregeling. Daarnaast zijn er een groot aantal 
ontwikkelingen rond optimaliseringprogramma’s voor energiehandel ook voor communities 
waarbinnen op redelijke termijn kan worden verwacht dat het kaf van het koren wordt gescheiden.  
Binnen de warmteopslag en warmtepompen die in de volgende fase integraal worden onderzocht 
met warmtenetten, doen zich ontwikkelingen voor die all electric aantrekkelijk kunnen maken voor 
Heiloo.  
 
Voorgesteld wordt  

 Dit rapport verder uitwerken en zorgen dat er een subsidiabel project klaar ligt voor de 
nieuwe experimenten regeling die eraan komt (voor half 2019). 

 Serieus onderzoek doen naar warmte en kijken welke maatregelen waar nodig zijn om Heiloo 
als community zelfvoorziend te maken of in ieder geval te laten voldoen aan de 
doelstellingen van CO² reductie. 

 Letten op de communicatie en optimaliseringnetwerken die nodig zijn voor een goede 
uitwisseling ook lokaal van energie of dat nu warmte is of elektrisch. 

 Burgers betrekken bij de energietransitie waar ook de gemeenteraad in het kader van de 
nieuwe omgevingswet een rol heeft of krijgt.  

 
De marktverstorende rijksoverheid  
De belangrijkste conclusie is dat marktverstorende werking door landelijke regelgeving, belastingen 
en subsidies de milieudoelstelling verder uit beeld raken. De inzet na de samenvatting tracht die 
systematiek met vereenvoudigde voorbeelden aan te geven. Door duurzame energie en toename 
van elektrische warmtepompen worden distributienetten voor elektrisch (met daarin 
voorraadpunten) steeds belangrijker. Subsidies en belastingen zijn echter gericht op opwekking van 
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elektriciteit met veronachtzaming van smart grids. Distributiebedrijven, waar de kennis voor wat 
betreft de logistiek vandaan zou moeten komen, is vastgenageld aan hun wettelijk kerntaak; kabels 
leggen als daar vraag naar is. Het is als een fabriek die AH bevoorraadt zonder op te draaien voor de 
proportionele transportkosten. De vervoerder is verplicht alles te vervoeren ongeacht wat, hoeveel 
en hoe vaak. Elke winkelier betaalt een vast bedrag ongeacht gebruik en optimaliseert zijn proces 
richting zo weinig mogelijk voorraad. Het gevolg is veel vervuilende vrachtauto’s, transporten en 
congestie waarvoor extra wegenaanleg nodig is. Voor de energie is deze situatie ongewenst en dient 
er een betere infrastructuur te komen voor productie (steeds meer decentraal) en voorraad (opslag) 
die decentraal kan om onbalans in vraag en aanbod en congestie op het net te voorkomen.  
 
Er was een regeling ‘Experimenten elektriciteitswet’ voor 10 coöperaties en Verenigingen van 
Eigenaren per jaar om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Die bleek vanaf september niet 
meer van kracht. Op basis van de bevindingen wordt de wet misschien aangepast. Afgelopen week 
werd er van Groen Links nog een motie aangenomen die ook weer de belastingregels gaat 
veranderen. Het saldering systeem gaat ook op de schop, maar wat dat precies wordt is niet 
duidelijk. Wel neemt de aandacht voor opslag in snel tempo toe. Met al die veranderingen en trends 
is het lastig een eenvoudig en duidelijk beeld te geven. Het is zaak om in de volgende fasen die 
ontwikkelingen steeds goed mee te nemen in alle beslissingen.  
 
Voor warmtenetten lijkt iedere gemeente zijn eigen net te ontwikkelen zonder veel beperkingen 
(wordt minder beperkt door regelgeving dan distributie van elektriciteit). Hierdoor ontstaan 
logistieke energie systemen naast elkaar voor sterk aan elkaar gerelateerde energievormen met elk 
erg hoge vaste lasten. Die moet de burger opbrengen over een enorm lange tijd in een tijdperk waar 
de innovaties op energiegebied zich in snel tempo opvolgen (risicovolle investeringen). Het is niet 
goed te begrijpen dat CE Delft studies over warmtenetten publiceert zonder smartgrid (wat ook 
inclusief warmte kan ). Berenschot dringt terecht aan op een level playing field voor CO² in een studie 
over Ecovat, maar dan gaat het vooral om een veld rond warmteopslag. 
Voorgesteld wordt: 

 Van ‘Energieopslag Oude Werf’ een demonstratieproject te maken voor integrale 
energievoorziening, dus inclusief onbalans en congestie, maar te beginnen bij elektrisch, 
opschaalbaar in omvang maar ook naar warmte en andere energievormen.  

 Gebruik te maken van marktpartijen maar ook uitdrukkelijk gebruik te maken van kennis en 
ervaring van nutsbedrijven en die ruimte te geven om mee te doen in dit experiment. Zonder 
investering in infrastructuur en kennis over congestie, vraag en aanbod is sturen onmogelijk. 

De hier volgende twee aandachtspunten geven de technische punten opslag- en 
managementsysteem aan. Daarna volgt de organisatorische context om dit te realiseren.  
 
Opslagsysteem 
Energieopslag heeft als doel de onbalans op te lossen veroorzaakt door duurzame energieopwekking 
van zon en wind of vraagfactoren. Het voorkomt teveel inschakelen van niet duurzame 
energiebronnen en zorgt bij decentrale toepassing voor besparingen op de kabelinfrastructuur met 
bijkomende energieverliezen. Dit probleem neemt toe bij meer all electric toepassingen en 
particuliere opweksystemen. Er zijn diverse vormen van onbalans door zowel aanbod als vraag door:  

 Dag-nacht 

 Het weer op verschillende dagen  

 Het weer op diverse plaatsen 

 Seizoensverschillen 
Met een goede infrastructuur is dit op te vangen met: 

 Energieverbruik in woningen slim te verdelen en rest van het aanbod op te slaan.  

 Opgewekte energie tijdens zonnige dagen op te slaan.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2016-07-01
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 Opgewekte energie in zonnige delen van het land te gebruiken en op te slaan in minder 
zonnige delen. 

 Windenergie elders te gebruiken (op te slaan) als de zon ergens niet schijnt en omgekeerd. 

 Binnen gezinnen energie te besparen. Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken, op 
te slaan of te transporteren. 

Voorgesteld wordt: 

 Een 40 ft container te plaatsen op Oude Werf met een startmodel van de flow batterij Elestor 
van 50kW / 250 kWh. Met de 40ft container is er na de eerste ervaringen uitbreidingsruimte 
tot 2MWh. De levertijd is een jaar; bestelling ligt op het kritieke tijdpad. 

 Een flankerend subsidiebeleid voor decentrale energieopslag op bedrijfs- en woning niveau. 
De Nilar NiMH batterij (Indutecc) lijkt een goede kandidaat die ook kleinere systemen levert 
(maar ook groter zelfs buurbatterijen). 

 Deze systemen zijn tijdens de winterperiode samen onvoldoende voor efficiënt gasloos en all 
electric. Naast noodzakelijke isolatie lijkt stimuleren in warmte opslag in woningen en 
bedrijven zinvol (bijvoorbeeld PCM oplossingen). Een volgende studie gaat in op decentrale 
warmte – koudeopslag en vormen van warmtepompen met een gezamenlijke bron voor aard 
warmte. Indien er zich een buurt aandient voor een dergelijk pilotproject is ondersteuning 
met subsidie onder bepaalde voorwaarden aan te bevelen.  

Bovenstaande systemen dienen in een goed uitgebalanceerd totaal systeem te passen.  
 
Management systeem 
Bovenstand strategie vereist een energie managementsysteem dat via een smart grid: 

 Toegang heeft tot de spotmarkt (bijvoorbeeld tijdens de winter goedkoop windenergie 
inkopen en opslaan voor momenten dat de zon niet schijnt) 

 De netbeheerder mogelijkheden biedt om het net te balanceren 

 Leden of aandeelhouders beloont voor het aandeel dat zij lokaal terugleveren aan het 
opslagsysteem. 

 Stuursignalen af kan geven naar systemen in woningen en bedrijven daar eventueel stuur 
informatie van kan ontvangen en verwerken. 

 De informatie geeft voor in en verkoop van deelname op de spotmarkt. 

 Aan kan sluiten managementsystemen rond warmte. 
Dit kan leiden tot relatief ingewikkelde algoritmen.  
Voorgesteld wordt: 
Dit uit te werken met in het rapport genoemde leveranciers of kennisinstituten.  
 
Inpassing en veiligheid 
Voor de inpassing rekening houden met:  

 Het bromium in de Elestor batterij. Hoewel de veiligheid wordt gegarandeerd, lijkt het beter 
deze niet erg dicht bij de woonwijk te plaatsen. Verder is snelle aanvraag van vergunningen 
noodzakelijk gezien het innovatieve karakter van deze batterij  

 Het moet passen binnen het netwerk van Liander (eerste gesprekken zijn gevoerd)  

 Het moet niet esthetisch storend zijn voor de omgeving 

 De bereikbaarheid moet goed zijn.  
Voorgesteld wordt: 

 Een plek te zoeken op of bij de milieustraat / brandweer in de nabijheid van het 
hoogspanningsstation.  

 Zo snel mogelijk een vergunning aan te vragen bij gemeente en provincie. 
 
Financiën  
De geboden oplossingen zijn duurzaam, maar subsidieregels en de monopolieposities van 
energiebedrijven werken belemmerend voor een goede business case.  
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Het feitelijke verdienmodel van vooral de flowbatterij zit in de energietransportkosten en handel van 
energie, waarvoor toegang tot de spotmarkt essentieel is. 
Voorgesteld wordt: 

 Het oprichten van een rechtspersoon die de kosten en revenuen beheert en verdeelt volgens 
afspraken. Deze kan ook offertes aanvragen en opdachten geven aan leveranciers (zie ook 
juridische aspecten). 

 Een beroep te doen op het revolving fund van de gemeente Heiloo als start en het uitwerken 
van de plannen. 

 Het energie management zoveel mogelijk in eigen hand te houden en relatief kortlopende 
contracten af te sluiten met partijen die toegang hebben tot de spotmarkt voor de handel.  

 Met leveranciers en Alliander in detail uit zoeken hoe een verrekenmodel naar de 
verschillende stakeholders mogelijk is. 

 Afhankelijk daarvan deelnemersschap, certificatensysteem of andere financieringsvormen 
uitwerken, waarbij centaal staat dat inwoners van Heiloo en vooral die bijdragen aan 
duurzame energie (PV panelen) hiervan de revenuen plukken.  

 Crowdfunding kan onder bepaalde voorwaarden. 

 Op basis van een eigen vermogen en de uitgewerkte business case kijken naar vreemd 
vermogen van de banken.  

Het verdienmodel van de batterijen Ni MH batterijen bij particulieren en bedrijven zit in de fiscale- en 
subsidiesfeer en de energietransportkosten. Bij bedrijven kan ook de capaciteit en piekbelasting 
waarvoor men betaalt een rol spelen alsmede een noodstroomvoorziening. Zolang de 
salderingsregeling geldt is er bij particulieren weinig voordeel. Die regeling wordt afgebouwd met 
een subsidie als tijdelijke afbouwregeling. Met de SDE regeling bij bedrijven ligt dat ietsjes anders 
maar niet per definitie veel gunstiger. 
Voorgesteld wordt: 

 De in dit rapport voorlopige berekeningen met de laatste stand van zaken bij te werken. 

 Een duidelijke informatiebrochure samen te stellen 

 Een subsidie samen met financiering beschikbaar te stelen die de investering rendabel 
maakt.  

 Naar voorbeeld van Rijsenhout ook 50 thuisbatterijen (of in bedrijven) plaatsen in Heiloo i 

 Een collectieve inkoopactie zoals ook met PV panelen te starten samen met Indutecc en o.a. 
Kösters  

 
Juridische aspecten 
In de startfase geven Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie ondersteuning voor dit project. Maar het past 
niet in hun doelstellingen om dit project operationeel uit te voeren en daarna het geheel te beheren. 
Zoals ook bij Cohesie is hier een eigen rechtspersoon nodig met eigen karakter en activiteiten. 
Daarbij is de vorm van de rechtspersoon (coöperatie, vereniging of zelfs BV) minder relevant mits de 
statuten maar voldoende duidelijkheid geven over de inspraak van stakeholders met behoud van 
professionele uitvoering. Revenuen dienen ten goede te komen aan burgers en energie opwekkende 
bedrijven uit Heiloo, na voldoende opbouw van eigen (reserve) kapitaal en een jaarlijkse reservering 
voor innovatieve duurzaamheidsactiviteiten binnen de gemeente. 
Punten van aandacht zijn in de statuten zijn: 

 Door gebruik te maken van de voordelen van windenergie in herfst en winter krijgt de 
rechtspersoon het karakter van een inkoopcoöperatie. 

 De leden brengen hun opgewekte energie onder bij de rechtspersoon, waarbij we na moeten 
gaan hoe die handelsrelatie gaat worden.  

 Leden belanghebbenden (ook energiebedrijven netbeheerders etc.) zijn ook stakeholders die 
wellicht kunnen participeren, maar hoe dan? (kunnen/ willen mee investeren in de capaciteit 
van de batterij).  
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 Regels om te zorgen dat het niet een simpel investeringsvehikel wordt of dat door 
lidmaatschap ongewenste partijen het beleid naar hun hand kunnen zetten (betrokkenheid 
bij duurzaamheiddoel is belangrijk; soort beschermingsconstructie inbouwen).  

 De vraag is hoe dit te regelen met stemrecht en de bestuurlijke structuur binnen de 
rechtspersoon 

Voorgesteld wordt  

 Op basis van de overwegingen nader het model van een coöperatie UA te bestuderen met 
een specialist (als dat niet werkt wellicht andere vorm kiezen). 

  Daarbij zijn de basisuitgangspunten; duurzaamheid met burgers in Heiloo 

 Er wordt gekeken naar de fiscale aspecten en de vrijheidsgraden van leden, hun inbreng en 
de stabiliteit en continuïteit van de rechtspersoon. 

Dit rapport bevat een eerste kwalitatieve inventarisatie. Bij voldoende draagvlak is het mogelijk bij 
leveranciers gespecificeerde offertes aan te vragen en bij partners tot nadere afspraken te komen, 
waardoor nauwkeurigere calculaties mogelijk zijn. 
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Conclusie  
De landelijke regelgeving is sterk in beweging waardoor er iets meer ruimte komt om te 
experimenteren rond opslag en distributie van elektriciteit. Dat bied mogelijkheden de technische 
ruimte van de flexibele energievorm elektriciteit beter te benutten, zeker nu er ook steeds meer 
decentraal wordt opgewekt. Dit rapport is een pleidooi om voluit gebruik te maken en op de grens 
van die nieuwe mogelijkheden te zorgen voor duurzaamheid in Heiloo. 
 
Dit rapport sluit warmte niet uit maar gaat uit van een integrale benadering waarbij opslag in alle 
varianten in het juiste perspectief wordt geplaatst.  
 

Integraal  en interdisciplinair
benaderen 

Smart Grids

Smart 
Opslaan 

Smart 
Opwekken

Smart 
Consumeren

Voor
Elektriciteit
Warmte
Alle energievormen

 
 
Een volgende studie over warmte dient dit integrale en interdisciplinaire aspect niet uit het oog te 
verliezen voordat wordt besloten tot kapitaalintensieve oplossingen die een lange afschrijftermijn 
vragen zoals die bij warmtenetten. Daarmee belasten we onze kinderen en kleinkinderen misschien 
niet met een zware milieubelasting, maar wel met een financiële last die wellicht niet nodig is. 
 
Er zijn daarbij een aantal uitdagingen, namelijk de verdeling vaste en variabele kosten en wie de 
investeringen doet en wie profiteert. Daarbij hebben belastingen en subsidies vaak een perverse 
werking op die efficiency. De decentrale opwekking van duurzaam elektrisch neemt op dit moment 
toe. Het gebruik van elektrisch zal toenemen indien we geen gas meer gaan gebruiken. Het lijkt dan 
ook voor de hand te liggen eerst de mogelijkheden van decentrale opslag van energie en efficiënt 
distribueren van capaciteit over de al bestaande infrastructuur te optimaliseren, voordat wordt 
geïnvesteerd in meer langdurige nieuwe vaste kostencomponenten zoals in warmtenetten. Dat 
neemt niet weg dat warmte belangrijk is. Die vraag kan integraal aanvullend in lijn met de filosofie 
van dit rapport worden uitgewerkt. Die filosofie sluit aan op smart grids (die bijvoorbeeld het CE 
rapport uitsluit). Maar een grid kan niet smart zijn zonder de juiste infrastructuur. De discussie rond 
die infrastructuur kom nu pas goed op gang. Het is voor Heiloo gezien zijn structuur van de 
bebouwde omgeving van essentieel belang om daar op de juiste manier op in te spelen en niet 
zomaar naar en oplossing te springen.  
 
Energieopslag heeft als doel de onbalans op te lossen veroorzaakt door duurzame energieopwekking 
van zon en wind of vraagfactoren. Het voorkomt teveel inschakelen van niet duurzame energie 
bronnen en zorgt bij decentrale toepassing voor besparingen op de kabelinfrastructuur met 
bijkomende energieverliezen. Dit probleem neemt toe bij meer all electric toepassingen en 
particuliere opweksystemen. Voorgesteld wordt om bescheiden op twee niveaus n.l. particulieren/ 
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bedrijven en met een buurtbatterij als pilot te beginnen. Na enige ervaring is dit uit te bouwen 
eventueel ook in het kader van all electric, als dat uit volgende studies een goed alternatief lijkt. 
 
De smart grid benadering met de juiste componenten heeft een goed energie management systeem 
(EMS) nodig. Belangrijk is toegang tot de spotmarkt (bijvoorbeeld om tijdens de winter goedkoop 
windenergie inkopen en opslaan als de zon niet schijnt), waarbij netbeheer en energiebronnen goed 
te balanceren zijn. Dat vraagt algoritmen om de diverse componenten aan te sturen op basis van vele 
randvoorwaarden, eisen en wensen van stakeholders. Daarbij vindt later een financiële afrekening 
plaats richting diverse belanghebbenden. De uitwerking van die algoritmen, rekening houdend met 
de verdienmodellen van de verschillende leden zal nog de nodige aandacht vragen. Wat ook 
aandacht vraagt is de veiligheid (bromium in de Elestor) en de inpassing van de buurtbatterij, 
esthetisch en ook binnen het elektriciteitsnetwerk. Vergunningen dienen tijdig te worden 
aangevraagd. Het is zaak hiervoor plannen klaar te hebben voor de volgende experimenteerwet die 
begin 2019 wordt verwacht en waarbij dan ook meer helderheid is over andere ontwikkelingen. 
 
Het is mede door die ontwikkelingen niet goed mogelijk op individueel niveau een goede business 
case te maken. Indien echter een aantal institutionele, belasting en subsidie barrières worden 
weggenomen (waarvoor er nu signalen aanwezig zijn) zullen opslag en distributie een eerlijker kans 
krijgen in een economisch realistischer speelveld. Dat leidt onherroepelijk tot betere businesscases 
voor opslag zeker als de technologie rond die opslag zich verder ontwikkelt en relatief goedkoper 
wordt. Waar tuinders en grote wijken met flatgebouwen baat kunnen hebben bij warmtenetten, 
daar kan Heiloo baat hebben bij deze ontwikkelingen. 
 
In de startfase geven Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie ondersteuning aan dit project. Maar het past 
niet in hun doelstellingen om dit project operationeel uit te voeren en daarna het geheel te beheren. 
Er zal dus voor de verdere actie een eigen rechtspersoon nodig zijn. Voorgesteld wordt eerst naar 
een coöperatievorm kijken voor deze specifieke activiteiten die redelijk complex kunnen worden. 
Naast zeggenschap die inbreng en belangen van duurzame inwoners van Heiloo veilig stellen dient er 
voldoende ruimte te zijn voor professionele bedrijfsvoering. Dan kan met aspirant leden en partners 
worden gekeken naar financiering. Eerst voor aanvullend onderzoek en later uitvoering van de 
plannen. Berekeningen kunnen dan worden aangescherpt met gedetailleerdere offertes. 
 
Daarmee is niet gezegd dat er geen rol meer is voor Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie, maar ook het 
gemeentebestuur en de raad van Heiloo. De energietransitie biedt een uitgelezen kans (en plicht om 
democratie te versterken) voor raadsleden en bestuurders om de nieuwe omgevingswet die in 2019 
in werking gaat treden op te pakken en contacten met burgers aan te gaan richting een echte 
participatiesamenleving. Dit is geen onderdeel van dit rapport. Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie 
staan los van de politiek en beperken zich tot een oproep om samen tot een duurzame samenleving 
te komen. 
 

Inzet; nieuwe omgevingswet en participatie 
In de nieuwe omgevingswet geeft gemeenten meer ruimte om hun omgevingsbeleid afstemmen op 
hun eigen behoeften en doelstellingen (gaat 2019 in werking). Dit geeft voor daadwerkelijke 
participatie bij gebiedsontwikkelingen vele voordelen. Of de voordelen benut worden (ook in 
Heiloo) is afhankelijk van de kwaliteit en vaardigheden van raadsleden, wethouders en ambtenaren. 
Risico’s zijn populisme, de toename van ambtenareninvloed (ook andere lobby circuits), in de raad 
en het college en de integriteit van uw raadsleden en wethoudersii. 
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Inzet:Spelen met productie, transportcapaciteit en opslag  
Om essentie van de filosofie aan te geven volgen hier wat gechargeerde eenvoudige voorbeelden 
en vervolgens een aantal elementen die relevant zijn voor en betere energievoorziening. 
Afgesloten wordt met een aantal invalshoek waarmee de liefhebber de materie kan verdiepen. 
Hoewel deze elementen de basis zijn van dit rapport (en het volgende) is de werkelijkheid in 
Nederland zover verwijderd van wat het zou moeten zijn, dat voor de praktische toepassingen in 
de overige hoofdstukken tussenoplossingen worden gezocht. Die zijn met reële cijfer ingevuld. 
 
Begin situatie  
Er ligt een leiding voor water tussen A (aanbieder) en V (vrager) die 100 liter kan transporteren. 
Vaste kosten ter vergoeding voor de investering voor die leiding over de tijdseenheid van 2 uur is 
€20 (normaal investeert men voor elektrisch transport in kabels over erg lange termijn en betaalt 
de klant in tijdseenheden van een dag (jaar) om die investeringen plus rente onderhoud etc. te 
vergoeden). 
 
V heeft nodig in die 2 uur: 
Eerste uur   50 liter 
Tweede uur   100 liter 
Water kost niks  
Dan kost dat aan vaste kosten €20 en betaalt hij voor die 150 liter €0,13. 
 
Situatie 1. 
Nu wijzigt het verbruik van V naar:  
Eerste uur   50 liter 
Tweede uur   150 liter 
Water kost niks  
Scenario 1: Er komt en tweede leiding a €20 wat de totale vaste kosten brengt op €40 wat  
voor die 200 liter €0,20 oplevert. Het eerste uur ligt er namelijk wel een leiding van 200 liter in de 
grond, maar hij heeft maar 50 liter nodig. 
Scenario 2. Er komt en tankje van 50 liter met de vaste kosten van €1 wat in het eerste uur wordt 
volgepompt, en in het tweede uur samen met de 100 liter vanuit een leiding wordt gebuikt om in 
de 150 liter te voorzien. De leiding van 100 liter wordt nu optimaal gebruikt (continu 100 liter) en 
de tank van 50 liter is een veel lagere investering. Kosten per liter zijn nu de €0,13 plus de €0.02 
(€1,00/50 liter) is €0.15 ten opzichte van de €0.20 in scenario 1. 
 
Situatie 2. 
V gebuikt van de tweede 150 liter 50 liter voor warm water. V wil nu van het gas af. Hij koos voor 
scenario 2.  
A produceert warmwater voor €0,01, maar dan is een extra (geïsoleerde) leiding nodig. Vaste 
kosten voor 2 uur €30.  
V produceert warm water voor €0,40 per liter 
 
A verwarmt; kost €0,01 per liter is totaal €0,50 plus de leiding van €30 is totaal €30,50 
V verwarmt; kost €0,40 per liter is totaal €20 en verkoopt zijn 50 litertank. 
V kiest dus voor zelf verwarmen. Let wel, was hij voor scenario 1 gegaan dan waren de vast kosten 
voor twee leidingen doorgegaan a €40. 
 
Situatie 3. 
We vervangen de leiding in bovenstaande sommetjes door een pomp van 100 liter te installeren 
door de aanbieder ter plaatse. In feite blijven de voorbeelden en sommetjes gelijk. Ook dan kan je 
de tweede pomp achterwege laten door een tank. Daarbij is het mogelijk combinaties te bedenken 
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van leidingen en pompen.  
Vervolgens vervang je de pomp door een kolencentrale, de leidingen door hoog- en 
laagspanningsleidingen en het tankje door een batterij. Essentie: soms is het mogelijk door 
batterijen (tankjes) een centrale (pomp) en veel leidingen te voorkomen. 
 
Deze sommetjes zijn sterk vereenvoudigd om zicht te krijgen op de mechanismen productie, 
transport en opslag. In de praktijk zijn er veel meer factoren die echter niets afdoen aan het 
principe vaste - variabele kosten. Het maakt alleen de berekeningen complexer. Hier volgen een 
paar complicerende factoren (gebruik is gemaakt van de tarieven uit bijlage 5: 
1. Vaak speelt de marktprijs een rol. Het voorbeeld gaat uit van en vaste kostprijs van het te 

transporteren product (water, gas, elektrisch warmte etc. in het voorbeeld is de waarde van 

het  product €0 gehouden voor het gemak). Bij veel aanbod op de markt daalt de prijs (of 

wordt een product vernietigd om een prijs over te houden, wat ook kan bij energie; bezoek 

museum Langedijker veiling). Consumenten maken vaak gebruik van lage prijzen door 

producten in de koel- of vrieskast op te slaan (bij groente waar prijs afhankelijk is van weer en 

markt). Een zelfde mechanisme speelt bij de duurzame energie. Die prijs is ook afhankelijk van 

vraag een aanbod waar bij duurzame energie het aanbod niet te sturen is. Daarmee is de prijs 

in de markt geen vast gegeven. Een toename van opslagsystemen zal echter een stabiliserend 

effect hebben op de prijs (minder prijsvoordelen op spotmarkt) en duurzame energie zal 

aantrekkelijker worden (heef meeste nadeel van prijsfluctuaties).  

2. Productie en voorraad (opslag) zijn twee kanten van dezelfde mediale. Indien een product 

direct geleverd moet worden is de keus 

a. Leveren uit voorraad (dus uit opslag) met extra voorraadkosten (tankje). 

b. Produceren als er wordt gevraagd, zonder voorraadkosten voor het eindproduct, maar 

wel met meer capaciteit in de productie en opstartkosten van de volgende unit als er 

meer wordt gevraagd (tweede pomp). 

Nu is het niet zo dat er voor optie b geen opslagkosten zijn. In tegendeel bij een kolencentrale 

liggen grote hoeveelheden kolen opgeslagen (kosten opslagruimte nodig) ter waarde van het 

winnen en transporteren van die kolen (kapitaalbeslag, met milieuvervuiling ) Dit was voor 

water hierboven gemakshalve op 0 gesteld. Voor gas geldt hetzelfde alleen is de opbouw 

anders.  

Optie b kan namelijk niet werken als de grondstoffen niet aanwezig zijn. De opslagkosten ten 

opzichte van een batterij zijn dus alleen maar verschoven van naar de elektriciteit centrale naar 

voor de centrale. De kosten van de grondstoffen van elektriciteit zijn dus al gemaakt. Alleen de 

waarde van de productie (het produceren zelf) ontbreekt nog aan de elektriciteitsprijs, 

waarvan veel vaste kosten van de elektriciteitscentrale die toch al zijn uitgegeven (ook erg 

langjarige voorraad in productiecapaciteit). De vraag is dan ook of bij meer decentrale 

batterijen het niet mogelijk is de centrales efficiënter (en wellicht minder centrales) te laten 

draaien en het teveel op te slaan dichter bij de gebruikers i.p.v. extra inzet van centrales bij 

pieklast als het net toch al overbezet is. 

3. Vaste kosten beslaan relatief een groot deel van de energiekosten. Vaak wordt de belasting 

gezien als grote prijs verhogende factor, maar dat valt per saldo wel mee. Met PV panelen is 

dat saldo voor de consument vaak positief door de vermindering op energiebelasting die niet 

afhankelijk is van het verbruik. Die vermindering is waarschijnlijk ingegeven door beperken van 

energiekosten voor lage inkomens, maar helpt niet voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Hoe 

hoger de variabele kosten voor elektrisch hoe eerder men gaat bezuinigen of PV panelen 
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koopt. (inkomen herverdelen doe je via de inkomstenbelasting). Kijken we naar de echt 

variabel productkosten dan is die voor de consument ongeveer €0.05 inclusief BTW en €0.04 

exclusief BTW. Dus in de opwekking zitten niet de kosten. Omgerekend naar kWh zijn de 

levering en capaciteitskosten (doorberekend vanuit vast jaarbasis; zie bijlage 5) €0.12. Dus 3 

keer zoveel. Maar dat wordt gecompenseerd door de vaste component van de 

energievermindering belasting van €0.14. Financieel gezien ligt het in de rede om te kijken naar 

de 3 keer zo hoge vaste kostenpost. Milieutechnisch ligt het in de rede om te kijken naar de 

dalende prijzen van PV panelen, die langzaam maar zeker richting de €0.04 gaan met deels 

minder vaste kosten (PV energie die direct de wasmachine in gaat). Voor zover nodig zijn er 

(deels centrale) opslagsystemen. Probleem is de verdeling van de vaste kosten over de spelers.  

4. Subsidies en belastingen hebben een versluierend en soms verstorend effect op de rationele 

marktwerking. Zo is de salderingsregeling goed voor meer PV panelen maar nadelig voor de 

balans transport/ opslag, terwijl voor die laatste nu juiste subsidie nodig is omdat de 

consument geen teruggave kan krijgen van de transportkosten (zou anders geregeld moeten 

worden). SDE+ kent gelijksoortige vreemde incentives 

5. Er is vaak sprake van en lock in. Voor benzineauto’s is er op elke straathoek een benzinestation. 

Laadpalen voor elektrische auto’s zijn beperkt en moet je soms zoeken. Als je veel de auto 

gebuikt wil je dat ongemak en risico om stil te staan niet en blijft benzine rijden. Daarbij zijn 

bestaande benzine en oliebedrijven met gevestigde posities (ook in de politiek) niet echt 

gebrand om hun verdienmodel te snel af te bouwen (met vaak verliezen). In de 

elektriciteitsmarkt is het niet anders. Aanbieders buitelen op internet over elkaar heen met 

aanbiedingen die marginaal afwijken, maar allemaal via het bestaande systemen van 

opwekken, transport en opslagsystemen, belastingen en subsidies. Vanuit een visie dient de 

overheid de voor de lange termijn nadelige lock in effecten voor duurzaamheid op te heffen 

met subsidies en belastingen (en niet te versterken zoals voor batterijen is gedaan met de 

salderingsregel) .  

6. De aard van de investeringen is relevant. Hierbij twee aspecten: 

a. Stel dat in bovengenoemd voorbeeld de leidingen van lastig te recyclen plastic zijn en 

natuur wordt beschadigd bij het aanleggen (en later verwijderen) terwijl de tank van 

makkelijk om te smelten staal is en bereikbaar kan worden weggezet. Dan heeft de 

tank optie vanuit milieuoverwegingen een voordeel (cradle to cradle).  

b. Vaste kosten worden berekend vanuit een investering over een bepaalde looptijd. Stel 

de leiding is berekend over 50 jaar en de tank over 25. Stel over 25 jaar is douchen met 

regenwater en de elektrische douche relatief goedkoper geworden en bespaart ook 

nog water. De tank is dan afgeschreven. De leiding niet. Dat geeft dan en verliespost 

door vervoegd afschrijven, of wat meer voorkomt is dat men doorgaat met oude 

technieken omdat de (ook de interne bedrijfs) infrastructuur daarop is aangepast. Het 

risico dat je binnen 50 jaar wordt ingehaald door innovaties is groter dan binnen 25 

jaar, waardoor je met langere looptijden de kans op lock in situaties in de toekomst 

vergroot. 

7. Er is sprake van vormen van split incentives, wat wil zeggen dat de ene partij investeert en de 

andere partij de revenuen plukt en schaalverschillen .  

a. De consument die nu in een batterij investeert geeft de netbeheerder de meeste 

revenuen. Probleem is dat dit voor netbeheerders pas interessant wordt als er meer 

batterijen komen. Een huis batterij heeft geen invloed op het totale (hoogspannings) 
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netwerk. Vandaar dat in dit rapport een integrale benadering voorop staat. 

b. In dit geval spelen schaal en de daaraan verbonden monopolie posities of andere 

barrières die gezonde rationele beslissing in de weg staan. Zo kan de vrager V in het 

voorbeeld niet kiezen tussen distributie mogelijkheden voor elektrisch. Dat is om 

goede redenen toebedeeld nutsbedrijven met een vast tarief, zoals ook met het 

wegennet. Alleen kennen we daar voor buren onderling het recht van overpad, waar 

buren onderling het verkeer regelen. Verder speelt voor snelwegen al tijden de 

discussie over rekening rijden, iets wat met smart grid voor het elektriciteitsnet 

eenvoudig te regelen moet zijn en wat het principe ‘de vervuiler betaalt’ ten goede 

komt.  

c. Daar tussendoor speelt dat de overheid ook op verschillende bestuurs-, en daarmee 

schaalniveaus opereert, Grof gezegd werkt de rijksoverheid samen met lobbygroepen 

vanuit grote bedrijven en hun belangen. De provincie hobbelt daar wat achter aan en 

probeert gemeenten zaken op te leggen, door regelgeving of versluierd met 

subsidieregels. Tot slot zijn er de gemeenten die geconfronteerd worden met de 

burgers die kijken vanuit hun belangen. Naar mate de gemeente groter is, staan de 

(beleids) ambtenaren verder af van de burger en volgen meer de lijn van de lobby. Dat 

is terug te vinden in duurzaamheid. Grote gemeenten scoren minder duurzaam dan 

kleine (Telos; Voor zgn. parallelle groepen zie Hofman 2018).  

Het lastige is dat de vragers meestal individueel kijken naar wat zij binnen hun 

economische grenzen bij kunnen dragen aan duurzaamheid en daar hun kosten en 

opbrengsten op afstemmen. Grote bedrijven doen het zelfde vanuit hun optiek, met soms 

vanuit duurzaamheid idiote (kolen centrale bouwen, terwijl je weet dat we daar van af 

moeten) lange termijn investeringen die ze terug proberen terug te verdienen of uit te 

melken. Grote bedrijven hebben daarbij met hun lobby (met veel ’specialisten’ die kunnen 

rekenen vanuit lobby perspectief) veel meer macht dan de verdeelde burgers voor wie 

energiekosten (waarvan ze de specificatie amper doorzien) een relatief laag belang heeft in 

het totale gezinsbudget. 

Al deze elementen maken de calculatie voor een integrale aanpak erg gecompliceerd. Hoewel in dit 

rapport pogingen worden gedaan zal het niet volledig zijn. Maar het is beter een goede zaak half te 

doen dan een slechte perfect. En de integrale aanpak lijkt de goede zaak waar in dit rapport voor 

kiest ( zij het wel met eerst het elektrische aspect ). Het gaat om CO² reductie en dus een gelijk 

speelveld voor leveranciers en technische oplossingen voor CO². Daarbij staat integraal dus 

geenszins voor plan gestuurd. Marktwerking lijkt noodzakelijk. Dat dit soms anders wordt gezien 

kan voortkomen uit de vele marktimperfecties (door te grote partijen;ideale markt heeft veel 

aanbieders en veel vragers), geen toegang tot bepaalde markten etc., en de (perverse) belasting en 

subsidieregels. Smart grid kan deze werking verbeteren. Maar de infrastructurele componenten 

van het grid, te weten de productie en opslag locaties en hun verbindingen, moet eerst smart 

worden ingevuld voordat er smart kan worden gestuurd.  

 

Voor de liefhebber hieronder nog en aantal invalshoeken vanuit diverse disciplines (los van 

opslagtechnologie die elders n dit rapport staat.  

Als basisrichtlijn kan gelden: 

 Volledige marktwerking met veel aanbieders en vragers. 

 De vervuiler betaalt, dat wil zeggen dat milieubelastende productie van energie en andere 
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producten aan banden wordt gelegd door ze desnoods ontzettend duur te maken 

waardoor substituten worden gezocht. Een goed werkende emissiehandel is een optie die 

de juiste kosten in de prijs terug laat komen. Het Europese ETS komt echter nog niet in de 

buurt van een goed systeem door politieke vervuiling. 

 De overheid stuurt gericht via de vraag innovatie en doorbreekt ongewenste lock in 

situaties. Voor de juiste kostprijs geldt marginale kosten is gelijk aan gemiddelde kosten, 

waarbij vaste kosten worden gewaardeerd op basis van de economische waarde (overheid 

subsidieert dus geen bedrijven die door korte termijn niet duurzame visie verkeerd 

investeerden.  

 Bij innovaties geldt bij subsidiëren dat wordt gelet op de leercurve in het productieproces 

en de technologische verbeteringen. Daarbij worden arbeidsintensieve activiteiten 

(bijvoorbeeld leidingen leggen) in de toekomst relatief duurder dan die welke te 

mechaniseren of automatiseren zijn (wet van Boumol). Tot slot verlagen nieuwe ICT 

toepassingen de voorraad en transportkosten. 

 Subsidie en belastingen werken in dezelfde duurzame richting. Eventueel erg hoge kosten 

voor primaire levensbehoefte wordt desgewenst gecompenseerd in de 

inkomstenbelasting. 

Aanbieders werken dan met een optimale prijs. Deze vooral micro economische invalshoek (basis 

micro economieboeken) kan worden aangevuld met financiële rekenkunde en delen van 

productielogistiek onder de hoofdstukken , keuze productie locatie, optimale 

productiehoeveelheid- en voorraadmodellen en transportmodellen. Deze worden allemaal 

ondersteund door passende wiskundige modellen. Politieke en sociale theorieën vallen buiten het 

bestrek van dit rapport. Het is niet productief om hier te werken vanuit de ideale situatie. Die is er 

niet en zal voorlopig ook niet komen. Wel wordt in dit rapport de kennis van alle deze 

overwegingen meegenomen, om daar waar mogelijk de bestaande suboptimalisatie te 

verminderen.  
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1. Inleiding  
Dit rapport is geschreven in het kader van het Oude Werf project van Duurzaam Heiloo/ Heiloo 
Energie gesteund door de Gemeente Heiloo met als doel bij te dragen aan de nieuwe CO² eisen. Op 
het industrieterrein zijn veel PV panelen geplaatst. Ook op het GGZ terrein werkt men aan 
duurzaamheid en via collectieve inkoopacties investeren ook meer burgers in PV panelen. Reden 
voor genoemde partners om zich nader te oriënteren over energiebeheer in dit gebied. 
 
Probleem situatie  
Steeds meer bedrijven op industrieterrein Oude Werf als wel burgers, ook collectief op daken van de 
overheid, gaan over tot het plaatsen van zonnepanelen (PV). Het nadeel van deze duurzame energie 
is dat het niet altijd wordt geleverd op momenten dat men het nodig heeft. Dat heeft onbalans tot 
gevolg met veel energietransport. Kort samengevat zie figuuriii: 

 Decentrale productie; Er wordt meer decentraal energie opgewekt door het plaatsen van PV 
panelen. Die wordt getransporteerd naar elders, indien er op dat moment geen vraag is.  

 Piekvraag aan elektriciteit; Zeker bij all-electric, maar ook bij minder drastisch scenario’s volgt 
elektriciteit de piekvraag dag/avond schommelingen (koken; verlichting) en warmtevraag (o.a. 
warmtepomp). Door het gebruik van opslagsystemen wordt de vraag naar elektriciteit (en ook 
warmte) ontkoppeld van die schommelingen. Dat leidt tot een lagere piekvraag op centraal 
niveau. Op deze piekvraag wordt het elektriciteitsnet gedimensioneerd met bijbehorende 
investeringen. Die investeringen kan je ook doen in energieopslag, wat tot minder netverzwaring 
leidt. Tevens geeft transport over die neten energieverliezen. 

 Minder behoefte aan back-up centrales; In het geval van een all-electric scenario is er een 
elektriciteitvraag op het moment dat er geen elektriciteit komt uit zonne-energie. Hierdoor is er 
nu vraag naar back-up centrales op aardgas of waterstof. Deze centrales draaien een beperkt 
aantal uur per jaar, waardoor dit een relatief dure investering is.  

 

Waarom decentraal 

Elimineren van:  
• Oude centrales 
• Zware kabelnet

Probleem zit in:
• Regelgeving 
• Subsidies

Centraal Distributie Decentraal 

Backup centrales
• Aardgas 
• Waterstof

Zwaarder
elektrici-
teitsnet
Piekbe-
lasting
hoog

Extra bij
Warmtepomp
LT systeemIntermitterend

Windparken 
op zee

Lichter
elektrici-
teitsnet
Piekbe-
lasting

laag 

Warmtepomp
Warmteopslag
Aardwarmte
Zonne- en
windenergie
Energieopslag

Intermitterend
Windparken 
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All 
Electric

Smart 
Grid
met 
Opslag

Collectief Individueel

• Salderingsregel; niemand koopt een accu
• Van gas af; afsluiten kost €650
• Toegang op spotmarkt; ruimte eigen distributie  

Figuur 1.1 Decentraal met opslag warmte en elektrisch in smart grid 
 
Dit plaatje geef de noodzaak aan van een beter opslagsysteem met een smart grid dat de huidige 
trend van decentrale energie opwekking en lokale vraag volgt met een lichter elektriciteitsnet. Dus 
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minder transportverlies en investeringen in kabel, plus minder back up van gas en kolencentrales 
uitgaande van meer PV en windenergie.  
 
De huidige onbalans in vraag een aanbod van energie wordt op dit moment voor particulieren en 
bedrijven deels gecompenseerd of versterkt door SDE+ subsidies of het saldering systeem. Het lig in 
de rede dat dit type subsidies worden afgeschaft en de markt op een efficiënte manier zijn werk kan 
doen. Punten van aandacht zijn: 

 Centrale opwekking en distributie is nu institutioneel vanuit collectief geregeld (distributeur en 
grote energieleverende bedrijven).  

 De oligopolie achtige prijsvorming die hierdoor ontstaat staat verduurzaming in de weg. 

 Vervolgens gaat de overheid de markverstorende werking die ze door instituties invoerde c.q. 
toelaat met subsidies en fiscaal bestrijden (Saldering regel en SDE+). 

 Voorwaarde voor een efficiënte marktwerking is volledige mededingen. Daarbij krijgen 
zelfopwekkers voldoende mogelijkheden om wat aan de onbalans te doen.  

In dit rapport wordt er vanuit gegaan dat eilandbedrijf all electric voor een particulier niet kan. Dat 
wil zeggen dat de vastrecht kosten voor transport voor een deel blijven ook als je het minimaal 
gebuikt. Verder is zelf distribueren niet mogelijk en gaat de fiscus afrekenen zodra er elektriciteit 
door een meter gaat Ook als die komt van een batterij vlak naast je woning die en uur geleden met 
jou PV stroom is opgeladen (waar je zelf aandeelhouder van bent). Deze probleemsituatie maakt het 
bereiken van onderstaande doelstelling lastig. 
 
Doel 
Efficiënt elektriciteitsbeheer door minimaliseren van zowel de kosten voor gebruikers/zelfopwekkers, 
de verliezen in het elektriciteitsnet in investering in kabels en energieverliezen over die kabels, door 
gebruik te maken van (elektrische) energieopslag. . 
 
Randvoorwaarde: 
De scoop van het project betreft globaal bewoners van en deel van Ypestein, het GGZ terrein en 
industrieterrein Oude werf. Verder dient zowel het duurzame, maatschappelijke en individuele 
aspect te worden belicht. 
Het project maakt onderdeel uit van een totaalbeeld voor de energietransitie in Heiloo en dient aan 
te sluiten op een volgende studie rond warmte om een integrale visie te ontwikkelen.  
 
Methode 
Na een globale marktoriëntatie volgt een indeling in systemen en een voorlopige keuze. Gebruik is 
gemaakt van informatie op internet, informatie van European Associaton for Storage of Energy, een 
presentie van Elestor aan KIVI kring Alkmaar 16 januari 2018 met de daaropvolgende discussie en 
interviews met de heren Panis (Indutecc) en Dalessi (Elestor). Voor de inpassing in het net is een 
onderhoud geweest met de heren van Velthoven en de Groot.van Alliander. Veel materiaal is 
gebruikt van Stedin (niet werkzaam in Heiloo). Voor modellen is gesproken met dhr De Graaf (LYV), 
Bouwman (ZOWN) en Cor Warmer (HE en oude ECN, die het proefschrift van dhr Kok inbracht over 
Powermatrch). Voor de experimentenregeling is gesproken met dhr van Heemstra (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland). Voor het overige is gebruik gemaakt van ander projecten die meededen 
op het congres ‘Hier opgewekt’.  
Voor een keuze zijn criteria opgesteld. Op basis daarvan zijn voorlopige aanbevelingen gedaan. Detail 
onderzoek is nog niet gedaan naar alle systemen en de prijzen. In deze fase is het nog niet zinvol 
overal offertes aan te vragen zolang er onvoldoende zekerheid is over de voortzetting van het 
project. 
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2. Een gebalanceerd optimum 
Dit hoofdstuk gaat in op vormen van onbalans en de aansluiting met diverse vormen van energie 
opwekking. 
 
2.1 Onbalans vraag en aan bod. 
De vraag naar en het aanbod van elektriciteit en de daaraan gekoppelde onbalans zal in de toekomst 
verder toenemen door groei in hernieuwbare energiebronnen als wind en zon. Die onbalans doet 
zich voor op verschillende niveaus: 

 Dag en nacht. Dat is nog redelijk te voorspellen. Als het donker is werken PV panelen niet en s 
’avonds zijn meer mensen thuis dan overdag die rond 6 uur gaan koken (is met eigen batterij op 
te vangen). Voor bedrijven ligt dat vaak weer anders. 

 Schommelingen in het weerbeeld. Ook in de zomer kan het wel eens een aantal dagen erg 
bewolkt zijn en onstuimig waaien. 

 Het is niet elk moment van de dag in Zuid Limburg even zonnig dan in Den Helder.  

 Seizoen schommelingen. In de winter is het langer donker en kouder zodat er meer energie nodig 
is (elektrisch bij meer gebruik van warmtepomp). Daarbij is er in de zomer meer kans op zonne-
energie en de overige jaargetijden meer windenergie, die ook minder afhankelijk is van dag en 
nacht dan zonne-energie.  

Elke onbalans heeft zijn eigen dynamiek en die soms samenvalt. Maatregelen dienen daar op te 
worden afgestemd, waarbij hier het perspectief aanbieders, bedrijven op Oude Werf en burgers met 
PV panelen wordt genomen. Dan zijn er grofweg drie oplossingsrichtingen (zie ook figuur 1.1): 
1. Energie opslaan. Hogere vraag wordt dan geleverd vanuit opgeslagen duurzame energie. Starten 

van centrales is niet meer nodig. 
2. Energie opwekken op momenten dat PV panelen onvoldoende leveren. Dat kan door: 

a. Het inschakelen van kolen of gascentrales. Dat houdt in dat de stroomprijs erg laag is bij 
veel aanbod van duurzame energie, wat investeringen in duurzame opwekking afremt. Er 
is meer CO² uitstoot bij weinig aanbod wanneer centrales dit aanvullen.  

b. Het compenseren van tekort aan zonne-energie door windenergie. In de herfst en winter 
waait het vaker en zie je de zon minder. Dit is en duurzamere compensatie dan via kolen 
en gascentrales, maar nog niet volledig beheersbaar zodat er altijd opslag nodig blijft 
(wel minder).  

Bij de oplossingen onder 2 is energietransport een belangrijke factor. Alles wat je decentraal opslaat 
en later zelf gebuikt hoef je bij piekbelasting niet over het kabelnet te transporteren. Dat betekent 
minder energieverlies en minder investeringen in kabelverzwaringen. Alles wat je bij een teveel aan 
aanbod alvast transporteert naar de locatie waar je het straks bij piekbelasting nodig hebt, hoef je 
niet meer tijdens de piek te transporteren (minder kabelverliezen). Daar het hier gaat om vele 
vragers en steeds meer aanbieder is het marktmechanisme onder de juiste condities (stroom moet 
gegarandeerd zijn) het meest aangewezen allocatie mechanisme. Op dit moment wordt aan de 
optimale marktcondities niet voldaan omdat grote bedrijven een oligopolie positie bezitten, 
individuen geen distributie mogen verzorgen en geen toegang hebben tot de spotmarkt van 
elektriciteit. Ze kunnen in de marge een andere leverancier kiezen met iets andere nagenoeg vaste 
prijzen (kan kiezen tussen 1 to 3 jaar contract met iets meer of minder groen)  
 
2.2 Opslag en opwekking  
Energieopslag kan op diverse niveaus, van bij de particulier tot grootschalige opslag in 
waterstofopslagsystemen. Die laatste zijn geen onderdeel van dit rapport. Dat neemt niet weg dat er 
wel grote hoeveelheden energie lokaal zijn op te slaan. Vele kleintje maken immers ook een grote. 
Het voordeel van vele kleine is een grotere flexibiliteit en het is minder kwetsbaar. Als er van de 1000 
kleine 10 in storing vallen vangen de andere 990 dit op. Als er een grote centrale, opslag of 
knooppunt in storing valt ligt het hele systeem plat. Met kleine opslagsystemen is meer maatwerk te 
leveren bij gebruikers en met goede contractafspraken het aantal energiebronnen in de vorm van 
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opslag en opwekkers evenwichtiger over het net te verdelen al naar gelang waar zich op bepaalde 
momenten energievraag voordoet. 
 
Daarmee is dan tevens de opwekker als energiebron genoemd die in relatie hoort te staan met het 
opslagsysteem. Het is niet economisch een groot energieopslagsysteem voor een windmolenpark 
ergens ver weg in en woonwijk te plaatsen. Het opslagsysteem in de woonwijk wordt 
gedimensioneerd naar de vraag en de lokale opwekmogelijkheden in die wijk. Dat neemt niet weg 
dat als het in het najaar hard waait en de belasting van het netwerk laag is, het zinvol is de vele lokale 
batterijen die nog aanvulling behoeven op te laden. In de ochtendpiek is dan al veel energie lokaal 
aanwezig en wordt het net alleen nog belast voor de overblijvende energie vraag.  
 
In figuur 2.1 zijn een aantal niveaus en technische toepassingengegeven. Op het onderdeel warmte 
komt een ander rapport terug, waarbij wel dezelfde opbouw wordt gehanteerd. Dat is dus een 
integrale benadering van de energietransitie in relatie tot energiebesparing (isolatie) en efficiënter 
toepassen van energiegebruik (warmtepomp als particulier of (deels) samen in een buurt), zelf 
opslaan op buurt of wijkniveau en als laatste aanvulling de wat duurdere en door de lange termijn 
vaak risicovollere investeringen in warmtenetten etc. (zie inzet). 
 
De focus in dit rapport is op kolom batterij van particulier tot wijk/ gemeenschap, waar de voorlopig 
geselecteerde bedrijven al zijn ingevuld. In de hiernavolgende hoofdstukken en de bijlagen is e.e.a. 
verder toegelicht.  

Lucht / 
water

Water 
water 

PCM
Boiler

WKO/
Ecovat

Batterij PV Wind

Particulier Grote
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Indutecc

Blok/ bedrijven Indutecc
Elestor
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Figuur 2.1 Overzicht warmte, opwekken elektrisch en energieopslag  

op diverse niveaus in integrale aanpak  
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3. Technische basis  
Voor de technische basis worden eerst de criteria op een rij gezet waaraan de systemen 
overeenkomstig de filosofie moeten voldoen. Die criteria betreffen dan een aantal gebruikerniveaus. 
Vervolgens wordt ingegaan op opslagsystemen en los daarvan de energie managementsystemen. Dit 
laatste dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de verschillende niveaus en voor zover mogelijk wordt 
rekening gehouden met warmte vraag en aanbod, wat in de volgen studie aan de orde komt.  
 
3.1 Criteria 
De uitgangsfilosofie is belangrijk voor het vaststellen van de criteria. De kern is: 
1. De burger die opwekt zorgt ook voor opslag om in zijn basis te voorzien waar het gaat om dag 

nacht en andere kleine schommelingen. Deze maakt minimaal gebruik van energietransport (met 
bij behorende investeringen en verliezen) en is tevens onafhankelijker van energie prijsstijgingen 
en belastingen. Let wel batterijen hebben ook verliezen, zoals lekverliezen gedurende de tijd dat 
de energie is opgeslagen. 

2. De schaalvoordelen zitten bij de burgers niet in de grootte van de batterij, maar in het aantal 
gezinnen dat een batterij koopt. Belangrijk is dus inkoopvoordeel bij grotere aantallen, 
projectsubsidie en financiering om nu die investering mogelijk te maken. Die schaal neemt toe 
indien ook bedrijven deelnemen. Daarvoor is het nodig dat de batterijen modulair uitbreidbaar 
zijn. De kwaliteit dient goed te zijn met een management systeem dat aansluit op een smart grid. 
Voor bedrijven moet inkopen op de spotmarkt mogelijk zijn en nagegaan wordt in hoeverre dat 
collectief ook mogelijk is voor burgers, desgewenst via het managementsysteem van de 
buurtbatterij. 

3. Daar waar de overbrugging over langere tijd is en de privé batterij niet meer volstaat, doet de 
buurtaccu dienst als buffer. Deze laadt op vanuit: 

o De overtollige energie die wordt opgewekt door de leden, die dat niet zelf meer op 
kunnen slaan 

o De inkoop van energie op het moment dat de spotprijs erg laag is. Dus in de herfst met 
weinig zon, wordt de batterij opgeladen met veel aanbod van windenergie als de prijs 
van elektrisch laag is. 

Voor de inkoop zal de strategie gericht zijn op de laagste prijs (zie managementsysteem). Daar de 
spotmarkt en kwartier markt is, dient deze batterij snel veel energie op te nemen en weinig 
lekverliezen te hebben over een langere periode. 

4. Het doel van deze pilot is niet de hele energieproblematiek op te lossen. Doel is primair een 
beter mechanisme te krijgen om onbalans weg te halen. Daarmee biedt het uitzicht op vormen 
van all electric. Het is hier niet mogelijk uitspraken te doen over langere koude perioden zonder 
te kijken naar de extra isolatie maatregelen, warmwatervoorziening en verwarmingssystemen. 
Hiervoor is een aanvullende studie noodzakelijk, die vanuit dezelfde filosofie kan worden 
opgebouwd (bijlage 2 geeft hiertoe een aanzet). 

 
Hiermee zijn een aantal basiscriteria van de twee batterij systeemniveaus gegeven (eigenlijk 3; 
seizoensopslag is nog onvoldoende gedekt en is onderwerp voor een volgende studie), waarbij 
vervolgens de volgende meer algemene criteria gelden: 

i. Cradle to Cradle. Het kan niet zo zijn dat we maatregelen nemen rond CO² reductie en vervolgens 
het nageslacht opzadelen met andere vormen van milieuvervuiling. Het systeem dient weinig tot 
geen zware metalen te bevatten of schadelijk elektrolyt. Delen zijn zoveel mogelijk herbruikbaar 
of wel het product is cradle to cradle. 

ii. Veiligheid. De batterij (en ook het managementsysteem) dient volledig veilig te zijn. Er mag geen 
gevaar zijn voor de omgeving bij calamiteiten en de voorschriften en maatregelen voorzien er in 
dat die zich niet voor doen. Gevraagd wordt om relevante certificaten en de vergunningen met 
een onderzoek door bevoegde instanties (zoals bij bromium in de Elestor batterij).  
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iii. Voor het managementsysteem wordt het gevaar van kortsluitingen of optreden van hogere 
harmonisch (hogere ongewenste frequenties op het net) voorkomen. Nagegaan wordt hoe in de 
vorm van een soort noodstroom voorziening in bepaalde situaties de leveringszekerheid kan 
worden verbeterd (letten op selectiviteit bij beveiliging).  

iv. Schaal en modulaire opbouw. Dit project dient als pilot. Kennis wordt opgebouwd voor de 
toekomst ook in geval bij een meer open niet door subsidie verstoorde energiemarkt. Daarbij 
wordt gelet op twee aspecten: 

o Is het systeem uit te rollen dat wil zeggen elders in Heiloo of Nederland toe te passen als 
de pilot volledig slaagt. 

o Is het pilot systeem uit te bouwen voor Oude Werf en omgeving als de op kleine schaal 
geteste systeem voor zowel batterij als management systeem slaagt. 

v. Innovatieve insteek. Het project is innovatief in de zin van Schumpeter, dat wil zeggen het maken 
van nieuwe combinaties van bestaande technieken. Toegepaste technieken hebben minimaal 
een keer een in de praktijk werkend systeem als referentie in Nederland. Producten die deels 
nog in de fase van fundamenteel onderzoek zitten worden uitgesloten. Nieuwe combinaties van 
algoritmen voor het managementsysteem worden eerst goed getest. 

vi. Continuïteit voor toekomst. Leverende bedrijven dienen uit de pioniers fase te zijn met een 
stevige organisatie en financiële achtergrond. Er dient een doordachte visie te zijn op de 
toekomstige ontwikkelingen en hoe het bedrijf daar op innovatieve manier op in wil spelen om 
tot nieuwe upgrades/ producten te komen. Daarbij hoort ook het door opschalen doorlopen van 
de leercurven voor het productieproces om producten tegen lagere prijzen aan te bieden. 

vii. Beschikbaarheid materialen Toename van de schaal mag niet leiden tot de kans op schaarste op 
de grondstoffenmarkt in de toekomst met bijbehorende prijsverhogingen. Lithium batterijen (als 
voorbeeld) worden op grote schaal gebruikt in elektronische apparatuur en huis tuin en keuken 
toepassingen , maar vinden ook steeds meer hun weg in grotere type batterijen. Lithium is 
echter relatief schaars en wordt gewonnen in maar een beperkt aantal soms minder stabiele 
landen. 

 
3.2 Opslagsystemen  
Het aantal energie opslagsystemen is schier oneindige zeker als alle experimenten worden 
meegenomen. Bijlage 4 geeft naast factsheets van de belangrijkste typen een indeling van de 
European Associaton for Storage of Energy: 
1. Chemisch waarbij vooralsnog alleen waterstofgas in aanmerking komt. Dit zijn dan power to gas 

oplossingen. Er zijn op dit moment ontwikkelingen in Duitsland. EASA: ‘The hydrogen storage 
technology is well suited to facilitate the integration of the large amounts of renewables that will 
be installed in Europe in the future’. Hier gaat het om grote hoeveelheden, dus voor bijvoorbeeld 
windparken (zijn er niet in Heiloo). We kijken hier naar lokaal niveau. Dit systeem kan in de 
toekomst met all electric een aanvulling zijn op lokale batterij netwerken voor seizoen onbalans. 
Lokaal is dan een voorraadsysteem die tijdig op gunstige momenten, met lage netbelasting wordt 
aangevuld vanuit een centraal ‘waterstofmagazijn’. Daarmee wordt een lichter netwerk 
optimaler benut en wordt de bulkproductie van windparken dicht bij de productieplaats 
opgeslagen. Of zoveel elektrisch nodig is hangt af van de warmtehuishouding en de efficiency 
waarmee warmte wordt opgewekt lokaal dicht bij de gebruikers. Deze integrale vragen samen 
met vragen kennis van logistieke systemen (gaat hier om balans productie, schaal, ‘magazijnen’ 
en transport met ‘distributiemagazijnen en winkelvoorraad’). 

2. Elektrochemisch zijn de algemeen bekende batterijen welke hieronder worden uitgewerkt.  
3. Elektrisch is specialistisch met supergeleiders wat voor lokaal gebruik geen oplossing is.  
4. Mechanisch met o.a. waterkracht of vliegwielen wat voor Heiloo ook niet van toepassing is. 
5. Thermisch is al kort aan de orde in bijalge 2 en wordt uitgewerkt in een volgend studie rekening 

houdend met opmerkingen onder punt 1. 
 
De elektrochemische batterij kent als belangrijkste categorieën 



 

22 

 De klassieke batterij  

 De flow batterij 
 
Bij de klassieke batterij is de LI on of bekende 
lithium batterij een type dat in een aantal 
varianten voorkomt. Deze sterke toename van 
de vraag samen met vooralsnog een beperkt 
aanbod uit een klein aantal landen maakt dat 
lithium niet als voorlopige keus is meegenomen. 
Indien in een volgende fase alsnog naar lithium 
wordt gekeken let dan op dat volgens EASE de Li 
on tussen 5 en 10 jaar vervangen zou kunnen 
worden door Li sulphur.   

Figuur 3.1 Prijsverloop lithium 
Daarmee is de vraag over continuïteit op de wat langere termijn aan de orde, terwijl de Li sulphur 
voor nu nog te veel aan het begin staat van de innovatiecyclus.  
 
Voor bedrijven en particulieren over een redelijke range in kW en tijd blijven dan de loodaccu en de 
NiMH batterij over. De loodaccu heeft echter een aantal andere nadelen (zie bijalge)  
Dan blijft de NiMH batterij op basis van deze kwalitatieve criteria over waarbij voorlopig voor dit 
rapport verder is gesproken Indutecc (onderdeel van Schuurman Alkmaar) die de Zweedse Nilar 
batterij levert.  
 
De (redox)flowbaterijiv onderscheidt zich van 
de klassieke modellen doordat deze bestaat uit 
twee reservoirs en een ionen selectief 
membraam. De actieve componenten zitten in 
afgeschieden systemen (vaten) en worden 
gescheiden door het membraam. De 
uitwisseling van de ionen gebeurt in dat 
membraam. Daardoor zijn vermogen en 
capaciteit niet meer gekoppeld. Capaciteit is 
op te voeren door groter tanken. Vermogen 
door extra membranen.  

 
Figuur 3.2 Principeschema (redox) flowbatterij 

Dit geeft een flexibelere modulaire opbouw. Het vermogen wordt bepaald door het oppervlak van 
het membraam en de capaciteit door de volumes van het actieve materiaal. Die materialen worden 
gebuikt en niet verbruikt.  
Van de flow batterij zijn een aantal varianten, 
door Elestor op een rij zijn gezet op basis van 2 
criteria. Hydrogen bromium scoort goed en 
heeft als voordeel t.o.v. de lithium variant de 
betere beschikbaarheid van materiaal. De 
varianten met ** zijn hybride vormen waarbij 
een van de componenten een vast vorm heeft 
waardoor de capaciteit beperkt is door de 
oppervlakte van de elektrode.  

 
Figuur 3.3 Evaluatie typen flow batterijen op basis 

van celspanning en vermogensdichtheid 
 
Uitgaande van deze evaluatie is de lijn voorlopig; deze twee typen batterijen in een smart grid. 
Daarmee wordt een brede vermogensrange afgedekt, waarbij de klassieke batterij zich beter leent 
voor opstelling in woningen en bedrijven en de flowbatterij meer geëigend is voor opstelling voor de 
buurtbatterij. Beide systemen zijn modulair uit te breiden na een pilot project, waarbij de 
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flowbatterij iets flexibeler is. Belangrijk is een goede onderlinge afstemming in het smart grid, ook 
binnen het elektriciteitsnetwerk. Figuur 3.4 geeft de keuze vanuit al de mogelijkheden samengevat 
weer.  
 

All elektric en warmte

Thermisch
• Voor langere duur; seizoen
• Gecombineerd onderzoek warmtepomp en warmtenet
• Eerste helft 2019 

Uit onze voorselectie

Elestor
• Flowbatterij op Bromium
• Modulair uitbreidbaar 
• Van 150 kW tot 2MW
Voor Oude Werf  wijkbatterij

Nilar/ Indutecc
• Modulair
• In netwerk op te nemen
In bedrijf en prive
En buurtbatterij

Lithium schaars

 
Figuur 3.4 Keuze uit diverse vermogensranges  
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3.3 Energie managementsystemen. 
Een belangrijk en deels onontgonnen gebied is het energiemanagementsysteem en de inpassing in 
de structuren van de netwerkbeheerders (die niks mogen), de grootschalige producenten die ook 
leveranciers kunnen zijn, handelaren, wederverkopers met tal van regels wat vervolgens wordt 
beïnvloedt door belasting en subsidieregels (die meestal weer een oplossing geven voor een 
deelprobleem en de totale duurzaamheidsproblematiek vergroten) en tot slot batterij en home-
energiesystemen waar de consument. De Autoriteit Consument en Markt heeft daarbij een grote rol, 
waarbij de doelen niet altijd helder zijn (consument noch markt lijkt er op vooruit te gaan). In bijlage 
6 zijn en paar definities uit de omvangrijke energiewet opgenomen om iets meer duidelijkheid te 
krijgen in dit oerwoud. Deze paragraaf gaat na de inleiding eerst in op de huis energiemanager. 
Daarna volgt kort de toelichting over Microgrids en Virtuele Power Plant om vervolgens de globale 
structuur van netten aan te geven. Afgesloten wordt met de plaats van de meter in het geheel. De 
belemmeringen van belasting en vaste lasten komen aan de orde in hoofdstuk over het 
verdienmodel. Een weerslag van gespreken met leveranciers staat in paragraaf 5.2.  
 
3.3.1 Inleiding  
Na deze inleiding wordt kort ingegaan op de positie van een bewonerscollectief en een batterij en 
gaat korte paragraaf hieronder gaat deze paragraaf in op  
1. Onbalans en productie 

We beperken ons tot een lokale onbalans die uiteraard kan handelen met andere lokale 
(eventueel met batterij) , nationale of internationale leveranciers. Helaas lijkt de klimaattafel 
voor de energiesector de meeste aandacht te hebben voor de laatste optie, waarbij de vraag is 
wat type energie dat gaat worden als die ook niet de klimaatdoelstellingen halen. De vraag is dan 
waar je van afhankelijk wordt.  
 

 Vraag Aanbod Onbalans Net 

Particulieren 
(zon) 

Overdag laag 
Avond hoog 

Overdag hoog bij 
zon 
Avond laag  

Overdag opslaan 
Avond gebruiken 

Kan deels via 
buurtbatterij 

Bedrijven 
(kantoor 
dagdienst; zon) 

Overdag hoog 
Avond laag 

Overdag hoog bij 
zon 
Teveel  
Avond niet 

Overdag opslaan 
Avond naar 
particulieren of 
net.  

Opslaan voor 
andere 
gebruikers 
Of wijkbatterij  

Buurt/ 
wijkniveau  

Goedkope 
energie in 
winter van 
windenergie  

Van particulieren, 
bedrijven of 
markt 

Teveel bedrijven 
particulier 
opnemen 

Kan handelen 
met 
naastgelegen 
buurt of wijk 

 
2. Opslag en congestie 

Opslag is een middel om productie en transportkosten te verminderen. Als het starten van een 
centrale veel geld kost kan het goedkoper zijn om die minder te starten en langer te laten 
doordraaien en wat je teveel produceert op te slaan. Bij de eerstvolgende hoge vraag lever je dan 
vanuit voorraad (opslag) en slaat het starten van de centrale een keer over.  
Als je weet dat je morgen op plaats X energie nodig hebt en het is nu rustig op het net, dan 
transporteer je nu alvast energie naar een opslag op plaats X. Als je dinsdag bezig bent met een 
klus en je hebt 10 spijkers nodig en je weet dat je zaterdag nog een aantal nodig hebt dan koop je 
op dinsdag als het niet druk is in de Gamma een pak van 100 spijkers en ga je niet zaterdag nog 
en keer in de file staan om opnieuw 10 spijkers te kopen. Met energie is het niet anders maar wel 
met het verschil dat met PV panelen de consument ook nog eens producent is (Prosumer). Dus 
zonder voorraadmogelijkheden zou je in het voorbeeld zonder opslagcapaciteit op dinsdag 10 



 

25 

spijkers halen, op vrijdag als zich de mogelijkheid voordoet om te produceren 10 terug brengen 
naar de Gamma en zaterdag weer 10 halen. Doe je dat met alle producten, dan komt er een 6 
baansweg te liggen naar de Gamma waar elke zaterdag en vrijdagmiddag een file staat. In feite is 
de netbeheerder nu verplicht om die 6 baansweg voor elektrisch aan te leggen of nog meer. Ze 
moeten wettelijk zorgen voor ononderbroken elektriciteitsvoorziening. Maar ze mogen niet zoals 
bij de klus een pak spijkers kopen en er 90 even op de juiste plaats opslaan voor de volgende 
klussen waarvan ze weten dat die er aan komen. Het vol raken van die netten (wegen) is 
congestiemanagement op het distributienetwerk waar onvoldoende aandacht voor is.  

3. Belasting en subsidie.  
Waar de Sectortafel elektriciteit het heeft over sturing via marginale kosten van opwekken en 
opslag in de markt, geldt voor de consument/ burger het wegvallen van belasting bij de 
salderingsregeling (wordt straks subsidie voor terugleveren) en de subsidie voor 
energieopwekkende apparatuur. Die steun is gericht op meer produceren. Voor de 
capaciteitenkosten, dus voor zekerstellen is er geen marginaal mechanisme afhankelijk van 
gebruik en kosten. Dat zijn vaste kosten (vaak vastrecht genoemd). Dat probleem ligt bij de 
netbeheerder. Met meer PV panelen wordt er meer opgewekt overdag en in de avond met meer 
warmtepompen meer energie naar de particulieren getransporteerd. Dit geeft meer 
energietransport waardoor de kabeldoorsnede onvoldoende kan worden terwijl transport van 
energie ook energieverlies geeft. Voor het verdienmodel van de prosumer is dat irrelevant. 
Daarom wordt in het hoofdstuk over verdienmodellen alleen gekeken naar het minder betalen 
van belasting door te zorgen dat je niet teruglevert en dan belasting betaalt in de situatie dat de 
salderingsregeling vervalt. In dat geval wordt het ook interessant voor de consument om energie 
op te slaan. Dit is verder aan de orde bij de verdienmodellen. 

 
De ‘Bijdrage van de Sectortafel Elektriciteit aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het 
Klimaatakkoord’ draagt in deze niet bij aan een positieve ontwikkeling voor het klimaat. Ze 
bewierookt het marktmodel (met beschrijving over marginale bijdragen) zonder in te gaan op hoe 
het in de werkelijkheid echt werkt. Bestuurlijke afspraken Rijk-mede overheden en de Regionale 
Energiestrategie (RES) moeten vervolgens met dit inadequate systeem doelstellingen halen. De 
marktwerking en afstemming via de marginale kostenfilosofie gaat verloren in de regelgeving, 
subsidie en belastingsystemen van de rijksoverheid en marktwerking is een farce. 
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3.3.2 Energiemanagers in je huis  
Met de energiemanager kunnen consumenten 
energieschommelingen in hun huis bewaken 
en besturen, zoals productie van PV panelen 
de acculaadstand en het energieverbruik. De 
volgende stap is het energieverbruik van de 
meest gebruikte apparatuur in huis (bijv. 
koelkast, diepvries, tv) op te splitsen, aan te 
pakken en te gebruiken op momenten dat dit 
gunstig is voor de accu en het elektriciteitsnet.  
 
Gecontroleerde energieopslag is een mogelijke 
oplossing om ervoor te zorgen dan zonne-
energie in huis dag en nacht beschikbaar is. 
Een weervoorspellingsfunctie kan bijvoorbeeld 
door de wasmachine of een warmtepomp/ 
boiler automatisch aan te zetten als de zon 
schijnt. Een modulaire benadering maakt het 
gebruik van individuele componenten en de 
controle van verbonden apparaten mogelijk. 
De batterijen en omvormers van diverse 
producenten moeten te integreren zijn. 
De verbruiksanalysefunctie geeft consumenten 
een transparant overzicht van hun 
elektriciteitsverbruik. Dit betekent dat zij 
"energievreters" eenvoudig kunnen 
identificeren en vervangen als zij dat willen. 
Indien zij meer mogelijkheden krijgen om op 
de markt te opereren, inclusief de invulling van 
het net samen met netbeheerders of dit samen 
doen in en coöperatie zullen de voordelen 
toenemen. Marktwerking met een goed 
speelveld wordt nu echter vaak onmogelijk 
gemaakt door de overheid en de ACM. .  
Voor bedrijven bestaan gelijksoortige 
systemen onder de naam 
gebouwbeheersysteem, waarmee 
verschillende installaties van een gebouw 
worden aangestuurd. Het gaat hierbij vooral 
om werktuigbouwkundige en elektrische 
installaties. Het is technisch mogelijk om een 
GBS op lokaal niveau aan te sturen. Hiervoor 
moet een verbinding worden gemaakt tussen 
het regelsysteem en de beheercomputer. Dit 
vindt onder andere plaats in complexe 
installaties waarin meerdere regelsystemen 
aanwezig zijn. 

 

 

Bron: https://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-

/html/energiemanagement.htm  

 

https://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-/html/energiemanagement.htm
https://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-/html/energiemanagement.htm
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3.3.2 Coöperatief energiebeheer (virtuele energiecentrales (VPP) of microgrids) 
Het concept van virtuele energiecentrales (virtual power plant VPP) draait het traditionele idee om 
van gecentraliseerde krachtcentrales van voorspelbaar vermogen. Over het algemeen was Nederland 
afhankelijk van beheersbare energie van grote, gecentraliseerde elektriciteitscentrales, vaak kolen- 
of aardgasinstallaties. Stroomstroming was in één richting; van het nutsbedrijf naar het bedrijf of de 
consument. In de afgelopen jaren zijn kleine en grote onafhankelijke stroomproducenten op het 
toneel verschenen en genereerden ze zonne-, wind- en andere hernieuwbare bronnen uit alle 
hoeken van Nederland. Plotseling is de stroomstroming bi directioneel geworden. Deze schone 
stroom heeft het energienetwerk verstoord en er is behoefte ontstaan aan nieuwe modellen. 
Daarnaast gaan ook de vraagpatronen wijzigen met de elektrische auto (die ook energie opslaat) en 
het gebruik van warmtepompen voor verwarming, los van de algemene stijging van de 
elektriciteitsvraag. Een VPP speelt daarop in en zal zich eerder lenen voor bijvoorbeeld de blockchain 
technologie en sluit aan op het marktmechanisme (veel aanbieders en veel vragers zonder centrale 
sturing). Het zou tot een optimaal punt leiden indien alle prijzen ook volgens dat marktmechanisme, 
waarin alle externe kosten (milieuschade) zijn opgenomen tot stand komen en is voldaan aan alle 
andere voorwaarden voor echte marktwerking. Dat is een gevaarlijk utopie. Virtuele energiecentrales 
(VPP) dekken vaak een groter gebied (maar doen daar niet de hele energievoorziening voor elk 
object in dat gebied). Ze zijn flexibel genoeg om het gebied waarin ze opereren uit te breiden of te 
contracteren, afhankelijk van de marktomstandigheden.  
 
Net als virtuele energiecentrales verzamelen en optimaliseren microgrids gedistribueerde 
energiebronnen. Microgrids hebben echter een zeer gedefinieerde netwerkgrens en een specifiek 
gebied dat hun eigenaars ten goede komt. Ze vormen vaak een net los of naast de nutsvoorziening 
met een eigen distributienet (bijvoorbeeld op een terrein een groot bedrijf die op een punt in het 
groot de energie inkoopt en zelf de distributie doet op zijn terrein doet). Een micro grid heeft meer 
de eigenschappen van bestaande gereguleerde netten Dit mechanisme werkt dus met centrale en 
hiërarchische sturing wat bij groter omvang rigide en bureaucratisch kan worden.  
 
In feite hebben beide veel functionaliteit gemeen, maar de architectuur van de onderliggende 
programmatuur kan behoorlijk verschillen. Wel zijn er combinaties mogelijk. Het zou ook mogelijk 
moeten zijn dat en microgrids voor diverse aangesloten consumenten werken, terwijl je in bepaalde 
VPP’s met beperkende voorwaarden in het computerprogramma meer richting Microgrids gaat. Het 
probleem is dat het wettelijk consumenten niet is toegestaan (eventueel met een VVP) een netwerk 
aan te leggen, los van het feit dat dit erg duur is en de kennis van de energiemarkt vaak ontbreekt. 
De beperkingen lijken niet te zitten in deze besturingssystemen maar in de wettelijk voorschriften en 
subsidieregels waar ze zich naar richten.  
 
3.3.3 Basisstructuur 
Op de volgende pagina is globaal de basisstructuur weergegeven van de lagen in het systeem. De 
lokale markt kan worden ingericht als zowel VPP als een Microgrid. Hoe dat verder gestalte moet 
krijgen op de Oude Werf dient in de volgende fase te worden uitgewerkt. De netbeheerders van gas- 
en elektriciteitsnetwerken zijn hier aan strenge wetten gebonden en mogen geen stroom of 
gasleverancier zijn. Bij warmtenetten geldt dit niet.  
Hiervoor zijn uitzonderingen aan te vragen bij het ACM. Dit lijkt een lange maar wellicht begaanbare 
stap om samen met Alliander te proberen om tot een goed verdienmodel te komen dat ook leidt tot 
een optimale duurzame energievoorzienig. 
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Collectief van prosumers 
(coöperatie) heeft contact 
met de markt. De DSO (net 
beheerder) beheert het net 
met congestiemanagement. 
Transporteren en distributie 
hangt echter samen met 
voorraadvorming (opslag) , 
waar netbeheerders 

wettelijk weinig mogelijkheden hebben. De DSO is verantwoordelijk voor de werking en balanceren 
van het systeem op nationaal niveau en moet  acteren met lokale markten via (lokale) marktspelers. 

 

In dit schema zijn dezelfde 
partijen opgenomen, met 
aanvullend de 
verantwoordelijkheid van de 
diverse partijen, ofwel 
balance responsebility waarbij 
de operators voor het 
systeem en distributie voor de 
uitvoering hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben. 
Een DSO kan echter alleen 
maar optimaliseren met 

de juiste voorraadpunten en transportlijnen. Zolang de DSO alleen maar kabels moet leggen op 
verzoek van losse spelers ontstaat er geen optimaal punt Zolang de DSO verplicht is alleen maar 
meer kabels te leggen en daar waar prosumers actief worden ontstaan opslagpunten waar dat vanuit 
maatschappelijk perspectief nuttig zou zijn. De DSO is als marktpartij uitgesloten en daarmee is ook 
de marktwerking weg voor een optimaal distributie en opslagsysteem wat leidt tot suboptimalisatie 
voor een goed energiesysteem. 

 

Dit schema toont dat ook lokale 
markten met elkaar uit kunnen 
wisselen. Dat hoeft niet met 
speciale afspraken. Indien de 
marktprijs op een juiste manier 
tot stand kan komen loopt dat 
via de markt. Daarbij zijn lokale 
batterijen strategisch in te 
zetten. Een lokale partij kan als 
de prijs laag is en de 
weersverwachting is dat. De 
doelvariabele is in de operatie 
dan minimaliseren van de 
kosten is, waarbij CO² en 
bijvoorbeeld de verwachten  

congestievariabelen van de netbeheerder als beperkende factoren kunnen worden Ingevoerd. De net 
configuratie inclusief de opslagpunten moet dan voor de investeringsoptimalisatie goed worden 
gekozen (bij beide kan globaal worden gedacht in termen van (niet) liniear programmeren)  

Modelmatig opzet van coöperatie in totale netwerk 

  

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/805/309/RUG01-001805309_2012_0001_AC.pdf
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3.3.4. Plaats van de meter 
De sturing van het geheel binnen het bedrijf of de woning gebeurt via het 
energiemanagementsysteem (EMS). Dat systeem bepaalt of en hoeveel stroom de DC/AC omvormer 
in of uit de accu laat vloeien (laden - ontladen). Het is mogelijk de modules verdeeld over 
verschillende ruimten te plaatsen, maar dat vraagt wel per opstellingen een aparte omvormer (of 
men moet gaan werken met gelijkstroomnetten) . Het EMS systeem kan de diverse modules centraal 
aansturen bij Nidal, maar bij andere systemen is dat niet het geval (ABB). Belangrijk is in hoeverre 
een EMS (kan) worden toegepast met externe besturingssignalen. Is dat niet het geval dan is 
optimaliseren voor onbalans of congestie buiten de batterij of het huis niet mogelijk. Is die sturing 
wel mogelijk dan dienen er afspraken te komen (en worden opgenomen in het 
besturingssysteemsysteem) over hoe de consument wil handelen in voorkomende gevallen (doelen 
en beperkingen vast leggen in contract).  
In deze configuratie dient het EMS een optimum te vinden in: 
1. Spotprijs van energie, behoefte van bedrijf en te verwachten opbrengst van eigen installaties Het 

is niet zinvol s ’nachts de batterij helemaal vol te laden als vanuit de weersvoorspelling blijkt dat 
de volgende dag overvloedig aanbod vanuit de eigen PV panelen komt. Omgekeerde is ook waar 
als spotprijs op een bepaald moment erg laag is ga je laden. 

2. Capaciteit bewaking en peak shaving van gevraagde vermogen uit het net eventueel rekening 
houdende met noodstroom. 

3. Het balanceren van het net (signaal van netbeheerder). Daarbij kan de netbeheerder: 
a. Een signaal geven tot laden indien capaciteit beschikbaar moet komen in dat deel van 

het net. 
b. Een signaal geven voor ontladen ten behoeve van dat net indien dat nodig is.  

Verder vindt er registratie plaats van hoeveelheden afgenomen en geleverde energie, vanuit de PV of 
vanuit de batterij en het gebruik van het bedrijf zelf voor de verrekening. De variabelen die de 
signalen bepalen zijn afhankelijk van de prijsstelling en de afspraken die zijn gemaakt. Een verdere 
uitwerking stat in onderstaande figuur van Indutecc. 

 
Figuur 3.5 Basis schema voor batterij bij en bedrijf met PV panelen. 

 
De particulier zal niet altijd een volledig 3 fase systeem gebruiken en sommige punten die voor 
bedrijven relevant zijn gelden niet voor de particulier. Van de eerdere opmerkingen zal ook 
noodstroom niet relevant zijn. Dat doet niks af aan het principe. 
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De werking taakverdeling en de interface tussen de verschillende systemen is wel van belang. In 
figuur 3.6 zijn 3 varianten weergegeven die in principe overeenkomen met figuur 3.5 (alleen 
kilowattuurmeter van het net (plant) is weergegeven; 3 fasen als een lijn getekend). De situatie in het 
grijze gebied is gelijk aan van figuur 3.5. De situatie links van het blok wijkt technische ook niet af, 
maar is voor het geval een bedrijf zelf een hoogspanningsaansluiting heeft. Die situatie zal zich in 
Heiloo niet veel voordoen en vraagt aparte contractafspraken. Rechts van het grijze blok zijn twee 
typen huisaansluitingen weergegeven, waarvan er een met en een zonder PV panelen. Rekening 
moet worden gehouden met de situatie dat men zelf PV panelen heeft en mee wil doen met samen 
inkopen op de spotmarkt. Daarnaast kunnen er deelnemers zijn die zelf geen PV panelen hebben 
maar meedoen met bijvoorbeeld de postcoderoos (overigens hebben die vaak het saldering systeem 
waardoor opslag niet relevant is). Die zouden ook mee kunnen doen met energie inkopen op de 
spotmarkt. Overigens dienen de contracten daar dan wel de ruimte voor te geven.  
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Figuur 3.6 Drie mogelijke configuraties 

 
Dit plaatje geeft twee institutionele problemen (naast de financiële die in hoofdstuk 7 aan de orde 
zijn). 

1. De netwerkbeheerder mag zelf niet werken met opslagsystemen. Die krijgt dan zelf 
elektriciteit in bezit dat ze later verkoopt en krijgt volgens de wet de rol van handelaar.  

2. De consument mag zelf niet op de markt inkopen maar alleen via een leverancier, 
wederverkoper handelaar etc. die een licentie hebben.  

Het is dus een afgeschermde markt waar de consument en het bedrijf dat een nutsfunctie voor de 
consument hoort te hebben afhankelijk zijn van grotere of een beperkt aantal specialistische partijen 
(monopolie of oligopolie; geen marktwerking in de juiste zin van het woord)  
 
Wat wel kan is dat een groot bedrijf of en verzameling van bedrijven zelf een (10kV) aansluiting 
hebben en dan met een Microgrid zelf de distributie ter hand nemen. Voor de Oude Werf is dat 
schematisch aangegeven in figuur 3.7. In dat geval zou de energiecoöperatie zelf kabels moeten laten 
aanleggen (kan via ESCO) voor zover dat mag, maar dan is er alleen optimalisatie binnen dat netwerk. 
Het echte congestiemanagement op het totale net is er dan niet. Dit is alleen zinvol als er voor die 
specifieke locatie nieuwe kabels nodig zijn. (bijvoorbeeld bij aanleg geluidswal met PV). 
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3.7 Configuratie volgen de wet met allemaal extra kabels 

om achter één meter van de netbeheerder te komen 
 
Als het om onbalans gaat kan het voor een producent/ leverancier aantrekkelijk zijn om ergens wat 
opslagcapaciteit te creëren om te kunnen leveren zonder direct centrales te starten bij teveel vraag. 
Handelaren hebben daar relatief minder boodschap aan omdat die geen koppeling hebben met de 
productie. Die zouden kunnen opslaan uit speculatiemotief, iets wat ook de coöperatie kan doen als 
ze met leden zonder problemen met regelgeving en belasting zouden kunnen handelen. 
 
Deze problematiek is door der wet en regelgeving en belasting complex geworden. Voorstel is om dit 
met een aantal partijen zoals onder andere Alliander verder uit te werken, eventuele met een vraag 
voor ontheffing via de ACM. 
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4 Institutionele en economische basis 
In de startfase geven Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie ondersteuning voor dit project, maar het past 
niet in hun doelstellingen om dit project operationeel uit te voeren en daarna het geheel te beheren. 
Zoals ook bij Cohesie en ander energiecoöperaties zal hier een eigen rechtspersoon nodig zijn, maar 
dan een met weer een eigen karakter gezien de activiteiten. Hier volgen er de criteria,  
 
4.1 Criteria institutioneel en economisch 
Statuten die duidelijk aangeven wat de in- en uitspraakmogelijkheden van stakeholders zijn en die 
ruimte biedt voor uitvoeren van professionele en operationele taken leidend zijn om de doelen te 
realiseren. Punten van aandacht zijn:  

 De revenuen komen toe aan burgers en bedrijven in Heiloo, met name die zich inzetten voor 
duurzaamheid.  

 Een deel van de opbrengst wordt, nadat de eigen kapitaalreserves voldoende zijn, ingezet voor 
duurzame projecten in Heiloo.  

 Partners delen volgens afspraken mee in de opbrengst afhankelijk van financiële of andere 
inbreng.  

 Ondersteuning, adviseurs en uitvoerende diensten worden gekozen op basis van expertise van 
hoge kwaliteit en daarnaast een concurrerende prijsstelling. 

 Mensen moeten breed mee kunnen doen in Heiloo, waarbij de revenuen zoveel mogelijk ten 
goede moeten komen aan de samenleving en duurzaamheid in Heiloo.  

 Zowel bedrijven als particulieren kunnen deelnemen, waarbij er onderscheid gemaakt wordt 
tussen 

o Deelnemers die zelf via PV panelen deelnemen 
o Deelnemers die actief meedoen in energie opslag en waar mogelijk inkoop op de 

spotmarkt. 
o Deelnemers die alleen, als er capaciteit over is alleen meedoen in afname van elektrisch 

van de buurtbatterij. 
De prijsstellingen en uitkeringen zijn zodanig dat ze investeringen in isolatie, PV panelen en andere 
zinvolle duurzame voorzieningen niet ontmoedigen (dus geen situatie zoals bij de overheid met 
salderen waardoor mensen geen batterijen kopen). Als elektrisch via anders inkopen goedkoper 
wordt mag dat aankopen van PV panelen niet frustreren of gebruik van elektrische verwarming i.p.v. 
zinvolle isolatie aanmoedigen. In de statuten wordt opgenomen dat hierover regels komen over het 
vaststellen van de vergoedingen met eventueel een de koppeling aan duurzame bijdagen van de 
desbetreffende leden in het huishoudelijk reglement. 
 

4.2 Rechtsvorm 
Uit bovenstaande criteria lijkt voor de buurtbatterij een coöperatieve onderneming, uitgesloten van 
aansprakelijkheid voorlopig de meest aangewezen optie, met de volgende kenmerken:  

 Leden-eigenaren en tevens zakenpartners van de coöperatie zijn betrokken bij de strategie.  

 De coöperatie kent daarvoor een bestuur dat de professionele uitvoerende taken delegeert en 
stuurt op hoofdlijnen. In dat bestuur kan een lokale bestuurder (wethouder) zitting nemen met 
voor bepaalde onderwerpen beperkt stemrecht. Indien politiek gevoelige onderwerpen aan de 
orde zijn vergadert het bestuur zonder de lokale bestuurder.  

 De rol van leden is toezicht houden en de investeringen mede bepalen. 

 De coöperatie komt op voor de materiële belangen van haar leden (energieopslag voor leden 
tegen vergoeding), door overeenkomsten met leden af te sluiten en in de vorm van een 
inkoopcoöperatie door contracten met derden te sluiten (op bijvoorbeeld de spotmarkt). 

 Leden zijn afkomstig uit Heiloo en uitgesloten van aansprakelijkheid. Bij verhuizing wordt een 
termijn voor overdacht van lidmaatschapsaandeel afgesproken  
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 De coöperatievorm is flexibeler dan van een BV maar dient wel een beschermingsconstructie te 
bevatten zodanig dat deze niet ontaardt in uitsluitend een winst generende 
investeringsmaatschappij. 

 Hoewel de ledenvergadering, zoals in een vereniging het belangrijkste orgaan is dient het 
bestuur voldoende mandaat te hebben om de strategie en uitvoering professioneel te blijven 
besturen (het is niet de lokale speeltuinvereniging). 

 Het aangaan, opzeggen of de overdracht van het lidmaatschapsaandeel dient eenvoudig te zijn 
maar wel met regels om faillissement te voorkomen. De onderliggende verplichtingen blijven 
daarbij gelden (bijvoorbeeld beschikbaar stellen opslagcapaciteit). 

 De coöperatie mag winst uitkeren (vereniging niet) aan haar leden en doet dat: 
o Nadat de eigen kapitaalpositie met voldoende reserveringen voldoende is geborgd. 
o Volgens de statuten reglementen een afgesproken deel is gereserveerd voor duurzame 

projecten in Heiloo (naar voorbeeld van de Rabobank toe te wijzen). 
o Bij uitkering bepaalde fiscale aspecten (verlengstukwinstv) door het bestuur voldoende 

zijn verwogen. 
 Stemrecht is verbonden aan inbreng in financiële zin in eigen vermogen (basislidmaatschap) en in 

bijvoorbeeld de hoeveelheid duurzame energie dat een lid aanlevert, binnen de limiet die 
volgens in het reglement wordt vastgelegd (andere criteria zijn mogelijk). Er wordt verschil 
gemaakt in criteria van stemrecht tussen bedrijven en particulieren, om te voorkomen dat grote 
bedrijven de overhand krijgen in de beleidsvorming. 

Met deze opsomming zijn en aantal zaken benoemd die aandacht vragen en verder moeten worden 
uitgewerkt. Daarvoor is verder informatie inwinnen bij de branchevereniging voor duurzame 
burgerinitiatieven en een notaris vereist. Om daadwerkelijk het project verder uit te werken is het 
gewenst om in ieder geval een rechtspersoon in oprichting te starten op basis waarvan opdrachten 
zijn te verlenen. Tot de daadwerkelijke oprichting kan dan worden gewerkt aan de statuten. Na de 
oprichting volgt dan het huishoudelijk reglement voor de details.  
 
4-3 Financiering 
De basis van een rechtspersoon is eigen kapitaal van, bij een coöperatie leden, dat beperkt kan zijn, 
aangevuld met vreemd vermogen. Voor de aanvang kan een startkrediet of subsidie worden veleend 
door gemeente, provincie of ander instellingen waarmee de start van de coöperatie en de verdere 
voorstudies, met waar nodig inhuren van betaalde professionals mogelijk wordt. In die voorstudie 
wordt niet alleen gekeken naar de technische uitvoerbaarheid maar ook naar: 

 Voorwaarden van deelneming en werving van leden voor de coöperatie. Daarbij kan als start 
worden gewerkt met een basislidmaatschap wat later uit kan groeien naar een uitgebreider 
lidmaatschap met meer stemrecht. 

 Subsidie , waarbij breder wordt gekeken ook naar innovatie subsidies, vooral in de beginfase. Te 
denken valt aan provinciale subsidie samen met die van de gemeente om de start mogelijk te 
maken. 

 Energiebedrijven en of handelaren alsmede leveranciers van infrastructuur (Alliander etc.) 
kunnen in partnervorm bijdragen leveren. 

 Op termijn zijn certificaten uit te geven of via de (groene) bankleningen te verkrijgen indien de 
coöperatie met en kredietwaardig verder gevorderd businessplan komt. 

 Specifieke projecten zijn te financieren met Crowdfunding. 
Serieuze financiering is alleen mogelijk met een goede business case. Dit rapport biedt een basis om 
die uit te werken, samen met een goede rechtspersoon. Daarvoor zijn aanvullende (deels betaalde) 
activiteiten nodig. Deze kunnen worden uitgevoerd zodra er draagvlak is bij o.a. de gemeente voor 
de volgende stap. Aanvullende studie kan door de werkgroep worden uitgevoerd met voor specifieke 
vragen specialistische inbreng waarbij enige subsidie wenselijk is (Provincie of gemeente). 
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4.4 Operationele geldstromen  
Efficiënt elektriciteitsbeheer gaat om een aspectsysteem van het totale systeem te weten de 
energietransitie met reduceren van CO² tegen minimale kosten als doel. Het aspectsysteem 
financiële administratie in een bedrijf (systeem) omvat alle afdelingen (deelsystemen), zoals inkoop, 
verkoop, marketing logistiek etc. die allemaal hun eigen eisen stellen aan het financiële aspect. Aan 
het einde van het jaar hoort daar een jaarrekening uit te komen die de accountant goedkeurt. 
Efficiënt elektriciteitsbeheer is een aspectsysteem ten behoeve van subsystemen en doelgroepen in 
Heiloo die met hun verschillende eisen en wensen proberen hun eigen proces te optimaliseren. Dat 
gebeurt binnen een aantal technische en institutionele randvoorwaarden, waarvan dit rapport de 
eerste grenzen probeert vast te stellen De volgende stap is daarbinnen voor de diverse groepen 
leveringsvoorwaarden te maken voor de leden en de inkoopcontracten van de leverancier te 
beoordelen. Die zullen gezien de vele variabelen die een rol spelen in de tijd regelmatig wijzigen.  
 
Na de start zal er de administratieve afhandeling zijn maar ook het regelmatig aanpassen van de 
inkoop strategie en de daarbij eventuele tariefaanpassingen. Dit vraagt enige professionaliteit en 
overleg met de leden over die strategie. In die zin gaat dit project verder dan het starten van een 
inkoopactie (al kan een inkoopactie voor batterijen er wel onderdeel van uit maken) of het neer 
leggen van PV panelen in een postcoderoos constructie. Voor een deel wordt hier op ingegaan in het 
hoofdstuk over verdienmodellen. 
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5. Geëvalueerde systemen 
Een aantal systemen die op basis van globale criteria hiervoor zijn gekozen worden hier kort 
beschreven. Nadere specificaties en offertes worden gevraagd in de volgende fase waarin op basis 
van dit rapport wordt besloten het project verder door te zetten. Leveranciers horen iets meer 
zekerheid te krijgen over de continuïteit van het project voordat ze veel tijd aan verder onderzoek en 
calculaties gaan doen. De hier genoemde bedrijven doen zeker mee in het vervolg traject, maar 
andere leverancier kunnen indien ze voldoen aan de criteria ook inschrijven. 

5.1 Opslagsystemen 
Van de opslagsystemen hiervoor al voorlopig geselecteerd de Nilar NiMH batterij geleverd door 
Indutecc. Er zijn meer bedrijven die NiMH batterijen op de markt brengen. Overigens brengt Indutecc 
ook een paar andere systemen op de markt die in dit stadium nog iet uitgebied zijn beschreven.  
Voor de buurt/ wijk batterij is gekozen voor de flowbatterij van Elestor. Dit is een innovatiever 
ontwerp waarbij er van het type flowbatterij minderaanbod is. 

5.1.1Nilar NiMH van Indutecc 
Het voordeel van de Nilar NiMH batterij ten opzichte 
van traditionele NiMH batterijen is dat deze werkt 
met platen die in serie worden geschakeld. Dat 
vermindert weerstand over verbindingen en maakt 
snel laden en ontladen van de batterij mogelijk. 
Indutecc is onderdeel van Schuurman uit Alkmaar. 
Vanuit Heiloo is dat en voordeel om een pilotproject 
te doen i.v.m. service en vedere uitwerking van het 
traject. Het product is BMW gerelateerd. 

 
Figuur 5.1 Platensysteem van NIlar 

 
Overige korte omschrijving:  
1. De NiMH-accu gebruikt een waterstof absorberende legering voor de negatieve elektrode in 

plaats van cadmium. Net als in NiCd-cellen is de positieve elektrode van nikkel-oxyhydroxide 
(NiOOH). Een NiMH-cel kan vaak meer energie opslaan dan een NiCd-batterij maar heeft minder 
vermogen bij dezelfde afmetingen.  

2. Vergeleken met de lithium-ion-accu is de energiedichtheid en de zelfontlading lager. Hoger is het 
bij traditionele NiMH technieken (cilindrisch en prismatisch), bij de Nilar Bipolaire techniek is het 
juist veel lager! (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikkel-metaalhydrideaccu en documentatie NIlar). 
Li-ion batterijenvi ) worden i.v.m. veiligheid in veelal in containers buiten de deur geplaatst; Nilar 
is veilig inpandig te plaatsen. Bespaart container en de koeling (verliezen).  

3. Door modulaire opbouw zijn de batterijen gemakkelijk te demonteren en 100% recyclebaar 
(Cradle to Cradle).  

4. Geen zware metalen (Kobalt) en elektrolyt op waterbasis; milieuvriendelijk.  
5. De afzonderlijke batterijen zijn van 96 tot 144VDC en worden gecombineerd tot 576 of 600VDC. 

Door de hoge spanning blijven de stromen beheersbaar laag met minder spanningsverliezen en 
batterijen zijn onderling met dunne bedrading gekoppeldvii.  

6. Het systeem kan in korte tijd veel energie opslaan of leveren (goed voor spotmarkt).  
7. Batterijen zitten in een rack of cabinet met een BMS (Batterij Management Systeem) en worden 

aangesloten op een ABB batterij inverter (DC/AC) en een EMS systeem (energy management) dat 
het mogelijk maakt op de juiste manier in te kopen (dus inkopen en opslaan als de prijs laag is) 
en te gebruiken als de prijs hoog is en kan gelijktijdig de netbalans in de gaten houden. 

8. Het is mogelijk met gelijkstroom te werken (geen omvormerverliezen); moet er wel en 
gelijkstroom infrastructuur zijn (www.indutecc.nl/nl-NL/211/nilar.html).  

9. Het ABB systeem kan worden geleverd met UPS (noodstroomvoorziening) bij bedrijven.  
 
Thuisbatterijen; een alternatief  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cadmium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikkel-cadmium-accu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikkel-metaalhydrideaccu
http://www.indutecc.nl/nl-NL/211/nilar.html
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Het besef dat de salderingsregeling in 2020 gaat vervallen zorgt dat er meer belangstelling komt 
opslagsystemen https://energiekaart.net/nieuwe-verdienmodellen-energieopslag . Het nadeel van 
Nidal is dat de aanvang is bij 11 kW, waarbij dit type te groot is voor de gemiddelde woning en 
daarmee ook te duur. .Indutecc biedt daarbij ook:  

 De Solarwatt Matrix thuisbatterij. Een schaalbaar systeem van 2,4 tot 12kWh (kan 
meegroeien met behoefte). De omvormer "ziet" de batterij als een zonnepaneel. Als de 
stoom wegvalt zit je dus evengoed in donker. Nadelen van deze batterij zijn 

o Het is een lithium batterij 
o De batterij is niet aan te sturen met signalen van buiten, dus niet op te nemen in een 

smart grid (wat in principe wel de bedoeling is op termijn). 
Omdat de batterij zelf het laden en ontladen regelt die optimaal is voor de batterij is de 
levensduur 20 jaar.  

 Van ABB React. Deze thuisbatterij is een combinatie van PV omvormer en batterij omvormer 
in één. Met de React kan loadmanagement uitgevoerd worden. D.w.z. dat we via 
uitgangscontacten bepaalde gebruikers kunnen schakelen op het moment dat er veel energie 
aanwezig is, b.v. als de batterij vol geladen is en er nog ruim voldoende zonnestroom 
opgewekt wordt. Tevens heeft de React een back-up mogelijkheid bij netuitval.  

Buiten Indutecc zijn er uiteraard ook ander mogelijkheden zoals de LG chem die is toegepast in het 
project in Rijsenhout. Dat is ook een lithium batterij, zoals de Solarwatt, maar die is wel aan te sturen 
vanuit een smart grid. Indutecc gaat bij de fabrikant na of het mogelijk is kleinere units te leveren. 
Een verder vergelijk kan plaats vinden in de volgende fase.  

5.1.2 Elestor 
Elestor is een innovatief Nederlands bedrijf dat uit de 
eerste pioniersfase is en productontwikkeling lijkt te 
baseren op degelijk onderzoek (met o.a. TUe). De 
eerste operationele opstellingen zijn geleverd. De 
keuze voor het risicovoller bromium is ingegeven 
door de prijsstijging van het vanadium en de 
vermogens dichtheid (W/m2 zie figuur 3.3). Een 
aantal voordelen van de flowbatterij zijn al genoemd 
in hoofdstuk 3.  

 
Figuur 5.2 Prijsstijgingen vanadium 

Overige omschrijving word hieronder vooral gegeven aan de hand van de Elestor presentatie 
gegeven op 16 januari op de KIVI kring van Alkmaar. 
 
Basisgegevens batterij.  
Voordeel van systeem is dat kW (vermogen) en kWh (capaciteit) los van elkaar zijn op te schalen in 
stappen van 50 kW en 250 kWh. In een 40 voet container kan je 2MWh kwijt. In 20 voet minder. 
Waar het om gaat is dat voor een uitbreiding van de capaciteit (kWh) er extra tanks bijgeplaatst 
kunnen worden en voor vermogen (kW) zogenaamde stacks (vragen weinig ruimte) . Er wordt 
overwogen of tanks ondergrondse kunnen worden geïnstalleerd voor het geval men een container 
lelijk vindt. Dat lijkt niet nodig voor Heiloo op het industrieterrein. Dit systeem leent zich niet voor 
opstelling bij privé personen (als zgn. thuisbatterij), maar wél bij een blokje huizen (als buurtbatterij). 
Hoe groter de capaciteit van de batterij, hoe lager de opslagkosten per kWh worden. 
 
In de situatie van Heiloo lijkt de beste strategie te beginnen in een 40 voet container met 50kW en 
250 kWh. Afmetingen 40 ft container LxBxH : 

Buitenmaat ca.: 12,20 x 2.44 x 2,59 m 
Binnenmaat ca.: 11,95 x 2,33 x 2.37 m 

Een iets grotere container geeft de kosten niet en dan is het later uit te breiden nadat de nodige 
ervaring is opgedaan. Rekening houden met een levertijd van een jaar (op dit moment). 

https://energiekaart.net/nieuwe-verdienmodellen-energieopslag
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Elestor is in de opschalingsfase en productie start pas eind 2019 , wat inhoudt dat er nog weinig tot 
geen schaalvoordelen zijn in het productieproces (nu nog relatief duur, echter in aanschafprijs per 
kWh nu al vergelijkbaar met Lithium ion; kan bij volgende uitbreiding goedkoper zijn). 
Batterijsysteem 100 kW 250kWh kost €160.000 geleverd in container. Dat is inclusief battery 
management system (BMS) en inverters, exclusief aansluiten via Liander. Exactere prijzen zijn af te 
geven als exacter omschrijving aanwezig is. Dan system opnieuw doorrekenen 
 
De flow batterij is geschikt voor het opvangen van onbalans voor een aantal dagen. Voor een echte 
seizoen onbalansoverbrugging is in feite geen enkele batterij (kan met een flow batterij technisch 
wel, maar dat leidt tot enorm grote opslagcapaciteiten) geschikt al kom je een heel eind door gebruik 
te maken van goedkope windenergie van zee, dus inkopen via de spotmarkt en goede afstemming 
met bewoners met smart grid.  
 
Veiligheid  
Veiligheid is met Bromium een punt van aandacht. Dat resulteert in wat langere procedures en kan 
daardoor voor wat problemen in de planning zorgen omdat ambtenaren hier nu nog weinig ervaring 
mee hebben en er nog regels voor moeten worden bedacht. Momenteel worden de eerste 4 grote 
systemen geïnstalleerd en tegen de tijd dat In Oude Werf opslag wordt geïnstalleerd is de procedure 
al tenminste 4x doorlopen en zal dan nog relatief weinig tijd kosten. Overijssel is dit nu geregeld voor 
Deventer en ook in Emmeloord staat een systeem (er komt er ook nog 1 in Duiven en 2 in Duitsland). 
In Noord Holland is er nog niets, maar wellicht kunnen die leren van de andere provincies. Toch dit in 
een vroegtijdig stadium aanvragen om vertraging te voorkomen 
 
Laadkarakteristieken 
Het flow systeem heeft de naam langzaam te zijn, maar dat geldt voor de vanadium variant. Elestor 
koos voor bromium omdat die grondstof goedkoper is en het systeem kan in korte tijd veel laden en 
ontladen, wat van belang is voor opereren op de spotmarkt die werkt met 15 minuten prijzen. 
Overigens kunnen de meeste Ni cadmium en Lion batterijen dat ook. De flow batterij is zonder 
problemen helemaal te ontladen. Dat kan ook bij niet-flow systemen, maar dat heeft zeer nadelige 
gevolgen voor de levensduur van die batterijen. Dat geldt niet voor de flow batterij. Verder treedt er 
geen zelfontlading op bij een langdurige opslag. 
 
Elestor benadrukt de opslagkosten per kWh en berekent die als volgt: .  

 
Figuur 5.3 Formule voor levelized cost of storage €/kWh 

 
Daarbij is de lifetime een fucite van de depth of discharge. Dus als je vaker erg ver ontlaadt neemt de 
levensuur in termen van het aantal malen dat je kunt laden en ontladen af. De benadering van 
€/kWh komt overeen met hetgeen ook in dit rapport wordt nagestreefd. De berekeningswijze wijkt 
echter af. 
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Figuur 5.4 Grafieken Elestor 
Links capital expenditure, 
die per kWh snel afneemt. 
Aantal kWh vult men aan 
met extra vatcapaciteit 
Andere batterijen vragen 
complete module. LCoS 
komt uit op €0,05 bij 
100kW/300kWh. De ratio 
1:3 is wel relevant voor het 
voorbeeld 

 
 
Tot slot geeft figuur 5.5 de voordelen van de flow batterij (ook al deels in hoofdstuk 3) en met name 
dan de Elestor batterij. De leeftijd wordt ar aangeven door 10.000 cycli, waarbij de diepte van 
ontladen praktisch geen invloed heeft op die levensloop. De ontlading over de tijd is nagenoeg nul.  
 
 
 

 
 

 
Figuur 5.5 voordelen HBFB batterij 

 
In de volgende fase dient de Nilar van Indutecc nog in detail te worden vergleken als alternatief voor 
deze flowbatterij.  

5.1.3 Alternatieven en uitwerking 
Bovengenoemde alternatieven zijn voortgekomen uit een eerste evaluatie. In de volgende fase kan 
eventueel verder worden gekeken naar bijvoorbeeld van Alfen en kleine huisbatterijen van o.a. LG. 
Een gesprek met Varta, een gevestigde batterij leverancier (vaak lood) zinvol zijn. De loodaccu lijkt 
echter onaantrekkelijk gezien het gewicht, het beperkte aantal cycli en de zware metalen en andere 
stoffen die worden verbruikt (zie bijlage).  

Daarbij is ook een meer eenduidige berekening en evaluatie methode gewenst voor het begrip 
€/kWh. Standaard is in de volgende paragraaf de investering en de in jaren uitgedrukte levensduur 
als maatstaf genomen. Elestor brengt een ander element in dat de levensduur afhankelijk stelt van 
het aantal cycli, wat en functie is van de diepte van ontladen en de dan bruikbare capaciteit (Nilar 
geeft dat ook aan). De vraag is welk belang deze variabelen vertegenwoordigen in bepaalde 
toepassingen en wat andere batterijleveranciers hier tegenover zetten. Afhankelijk van het gebruik 
en toepassing dient per batterij de levensduur in jaren te worden berekend om financieel de 
systemen te kunnen vergelijken . Deze verdieping vindt plaats in de volgende fase. 
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5.2 Managementsystemen 
Het veld van de managementsystemen is minder overzichtelijk dan die van batterijen. De filosofie in 
dit rapport sluit het best aan bij Powermatch dat in het verleden is ontwikkeld bij ECN en waarover 
veel publicaties zijn verschenenviii (getest in Hoogkerk Groningen). De basis is veel informatie 
uitwisseling en de micro-economie. Spelers maken op basis van hun voorkeur, in te geven in hun 
programma een optimale keuze. Het programma kan dat optimum berekenen indien de prijzen en 
beperkingen in het totale systeem goed in het systeem zitten. Dat is door diverse subsidies, 
belastingen en het onvoldoende opnemen van externe (milieukosten) niet het geval. Daar dit 
kernprobleem politiek lastig oplosbaar lijkt zijn er aanvullende of andere systemen ontwikkeld. 
 
Het is in dit stadium nog niet goed te overzien welke keuze voor welke leveranciers het meest voor 
de hand ligt. Een paar indrukken zijn: 

 ZOWN, een dochter onderneming van Alliander gebruikt een micronet omgeving maar wel 
voor grotere ondernemingen en minder voor consumenten. Het Microgrid Platform van 
Zown zorgt ervoor dat alle energiecomponenten in het lokale energienet worden verbonden. 
Deze worden vervolgens aangestuurd op basis van slimme voorspel- en 
optimalisatiealgoritmes. Op deze manier stelt Zown de klant in staat het lokale 
energieaanbod met de lokale energievraag te balanceren. Hierdoor kan netverzwaring 
worden voorkomen, wat de business case voor de klant gunstiger maakt. 

 Stedin gebruikte in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem samen met 16 bewoners en diverse 
partners in een proef om het Layered Energy System (LES) te testen, dat energiecommunity’s 
een lokale energiemarkt geeft. Hierin kunnen zij onderling energie verhandelen en de 
opgewekte energie in de wijk zo veel mogelijk in de community gebruiken. Tegelijkertijd 
helpt dit systeem om het algehele energiesysteem te stabiliseren als het onder druk staat. 
Men gebuikt een vorm van blockchain (presentatie Bart Smakman, Stedin zie ook 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain ). De afbeeldingen in paragraaf  3.3 zijn grotendeels 
van Stedin  

 LYV (toegepast in wijk met buurt batterijen en thuisbatterijen in Rijsenhout) lijkt ook een 
vorm van Powermatch te gebruiken en pretendeert warmte mee te kunnen nemen en 
desgewenst aan te kunnen sluiten op het blockchain model. 

Stedin is sinds de oprichting lid van EWF dat is opgericht door het Amerikaanse Rocky Mountains 
Institute  (www.rmi.org ) en start-up bedrijf Grid Singularity (http://gridsingularity.com ). Met het 
principe van blockchain wordt een efficiëntere energie-uitwisseling tussen energieverbruikers en 
duurzame energie opwekkers mogelijk gemaakt (vooral het z.g.n. mining van blockchain kost juist 
weer veel energie). EWF werkt aan de ontwikkeling van een open- source  IT- infrastructuur voor de 
energiesector en richt zich op het analyseren van ‘use cases’ gebruikssituaties) zoals Hoog Dalem 2.0. 
 
Nu is dat uitwisselen en bijhouden van informatie is nog wat anders dan beslissingen nemen. 
Energy21 (www.energy21.com/energy-market-model-design ) is daarvoor partner van Stedin. Een 
aantal functies worden weergegeven door onderstaand schema van Energy21. Voor standaardisatie 
wordt dan weer samengewerkt in USEF (www.usef.energy ), die zich ook bezig houdt  met de 
congestiemarkt. USEF kent en beperkt aantal partners maar daaronder valt wel Alliander.  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain
http://www.rmi.org/
http://gridsingularity.com/
http://(www.energy21.com/energy-market-model-design
http://(www.usef.energy/
https://www.usef.energy/app/uploads/2018/04/USEF-DSO-WG-report-Overview-Market-based-congestion-management-v1.00-FINAL.pdf
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Samengevat is dit nog een markt in ontwikkelingen. De blockchain technologie staat nog in de 
kinderschoenen en de gevolgen daarvan zijn nog onvoldoende bekend. Wel is duidelijk dat ze 
gevolgen zal hebben voor de toekomst en dat dit voorlopig nog niet is te overzien is voor een lokale 
coöperatie. 
 
Gezien het uitgangspunt dat er bij innovatie geen onverantwoorde beslissingen worden genomen ligt 
het voor de hand gevestigde parijen te volgen. Stedin lijkt veel ervaring te hebben maar Heiloo ligt in 
het verzorgingsgebied van Alliander. Stedin (Bart Smakman) gaf aan dat een case met een 
combinatie van bedrijven en consumenten een volgende stap zou kunnen zijn. Stedin zal dit echter 
op korte termijn niet doen gezien de projecten die al lopen en kan dat in Heiloo ook niet doen. Het 
project Oude Werft zou dan wel een goede optie zijn, zij het met Alliander, wat dan de primaire 
partner zou zijn. Vraag die dan vervolgens beantwoord moet worden is of ZOWN of LYV (die 
Rijsenhout doet met Alliander) of nog een andere partij zoals bijvoorbeeld Energy21 de leverancier 
gaat worden. Een kritische houding en vasthouden aan basisprincipes van Heiloo die worden vertaald 
in het programma blijven dan leidend.  
 
Tot slot is het van belang een wederverkoper of handelaar (zie bijlage 6) te selecteren die handelt 
voor de coöperatie. De twee parijen die daarvoor zijn benaderd (Jules energy waar Elestor mee werkt 
Scholt Energy waar Indutecc ervaring mee heeft) werken vooral voor bedrijven. LYV heeft hiervoor 
wel een oplossing. Ook dit is in de volgende fase aan de orde als er meer zicht is op het 
managementsysteem  
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6 Locatie en inpassing  
De inpassing heeft betrekking op twee aspecten te weten ruimtelijk en inpassing in het 
elektriciteitsnet. Dit dien in samenspraak te gebeuren met Alliander waar al contacten mee zijn en de 
Gemeente.  

6,1 Ruimtelijke inpassing  
Voor de ruimtelijke inpassing lijkt het wenselijke de buurtbatterij die gaat over een 40ft container te 
plaatse op het industrieterrein. Eventuele vijgjesproblematiek laat zich ook beter afhandelen. Daarbij 
zijn er veel PV panelen op daken van bedrijven en is ook de rioolwaterzuivering bezig met en project 
voor PV panelen. Uit hoofde daarvan lijkt een plek op of bij de milieustraat of het RWZI terrein het 
mest voor da hand te liggen. Een tweede optie is rond de Aalsmeerse Bloemenhandel, die ook veel 
PV panelen heeft en dichter bij buurt in Ypestein ligt. Of voor deze tweede optie moet worden 
gekozen is mede afhankelijk van het distributienet in dat deel van Heiloo. 

 

 

6,2 Configuratie elektriciteitsnet  
Congestiemanagement is een van de elementen van deze studie. Dat wil zeggen dat er voordeel zit in 
meer opslag i.p.v het leggen van kabels. Belangrijk is dan wel dat die opslag plaats vindt op een 
aansluiting in het hele netwerk die toegevoegde waarde heeft voor dat net. Simpel gezegd; als je 
grote parkeergarage bouwt aan het einde van een lange smalle onverharde landweg, krijg je 
evengoed congestie en tijdverlies op die landweg tot aan de snelweg, ook al is de opslag (garage) van 
auto’s nog zo mooi en groot. Ook voor het elektriciteitsnet dient de plaats zodanig te worden 
gekozen dat de opslag zoveel mogelijk direct aan de ‘elektrische snelweg’ (dikke kabel) ligt naar en 
binnen Heiloo. Dit is het domein van de netbeheerder. De vraag is in principe (mondeling) 
neergelegd bij Alliander die overzicht heeft over die netten en een bureau heeft die voorstellen 
maakt over aanpassingen die nodig zijn voor de toekomst. In die berekeningen zou dan opgenomen 
moeten worden:  

 Toename PV op bedrijfsgebouwen en particulieren  

 Toename van gebruik van elektrische energie door wegvallen gas  

 Toename door RWZI PV panelen op zonneweide 

 Eventuele aansluiting van PV op de geluidswal als onderzoek wat loopt positief uitvalt 

De wetgeving staat de netbeheerder niet toe om zelf langs deze weg energieverbruik te 
minimaliseren. Dit is onlangs nog eens bevestigd en in de nieuwe experimenteerwet blijft de 



 

42 

netbeheerder beperkt in zijn mogelijkheden. Dit ondanks dat deze technisch als nutsbedrijf verreweg 
het meeste inzicht heeft in de mogelijkheden en ook verantwoordelijk is voor het netwerk. Daarmee 
loopt de lijn van een goede balans van opslag en transport (distributie) dus mank vanuit de wetgever. 
Een weg om dit te omzeilen is de mogelijkheid dat de netbeheerder een vergoeding levert voor 
opslag aan een bedrijf of collectief (informatie van dhr. van Heemstra, RVO). Dat wil dus zeggen dat 
de coöperatie een deel van de distributie op zich neemt en een vergoeding krijgt van Alliander voor 
zover dat in de operatie leidt tot minder kabel en kabelbelasting. De coöperatie ontvangt dan die 
vergoeding die ze uitkeert aan de leden en stakeholders (wat dan moet worden meegenomen in het 
huishoudelijk reglement en de contracten). Deze wat ingewikkelde constructie dient in de volgende 
fase te worde uitgewerkt met Alliander indien bekend is hoe het netwerk er uit zie en in de toekomst 
er uit kan gaan zien met opslagpunten.  
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7. Verdienmodellen  
Binnen de context van dit rapport zijn er drie belangrijke spelers die een goed verdienmodel nodig 
hebben om ze over halen tot participatie in dit project, te weten 

 De particulier 

 Bedrijven 

 De buurt/wijk batterij 
Uiteraard dienen ook de vooruitzichten voor financiers en sponsoren goed te zijn (hoofdstuk 4). Maar 
zonder deze drie participanten geen batterijen en dus geen case. De bestaande instituties, inclusief 
subsidies en belastingen zijn niet optimaal (zie inzet). Maar dat is veelal vanuit Heiloo op korte 
termijn niet te verbeteren en dus wordt uitgegaan van de bestaande regelingen, die op dit moment 
sterk aan verandering onderhevig zijn. Het gevolg is dat er nog geen echt goede businesscases te 
maken zijn voor dit moment. Echter inspelend op de ontwikkelingen en gebruik makend van 
innovatieve experimenteerregelingen met eventueel onderzoeksubsidie lijkt het in de nabij toekomst 
met een meer gelijk speelveld voor de energiemarkt mogelijk wel en goede case te bouwen. 
 
7,1 Algemeen. 
De financiering kan via verschillende vormen, waarbij nog niet helder is hoe de wetgeving wordt: 

1. Particulier, waarbij:  
a. Investeren in een batterij geen voordelen oplevert bij saldering systeem bij PV 

panelen.  
b. Bij de postcoderoos. Waar ook het saldering systeem langjarig is gegarandeerd en 

daar dus het zelfde geldt. 
In deze situaties dient het net als gratis accu. Gekeken wordt naar de situatie van na dit 
regime. Over de aangekondigde nieuwe subsidieregels die als overgangsregeling gelden is 
nog te weinig bekend om daar wat van te zeggen.  

2. Bedrijven, waarbij  
a. Er veelal wordt gewerkt met de SDE+ regeling, die verliezen afdekt. Nagegaan wordt 

in hoeverre hier door een batterij nog extra voordeel is te realiseren.  
b. De actie om met de postcoderoos PV panelen op bedrijfsgebouw te plaatsen geeft 

dezelfde problemen als bij punt 1b. 
c. In de tariefstelling van bedrijven zit vaak de component voor beschikbaar stellen van 

capaciteit en toegestane piekbelasting. Deze zou in sommige situatie met een 
batterij naar beneden kunnen.  

d. Een combinatie met laden van elektrische auto’s en vorkheftrucks kan wellicht 
voordelen geven indien gelijkstroom van de PV panelen direct naar de batterij gaat. 

Ook hier dient te worden nagegaan of spotmarktacties en net balanceren soelaas biedt.  
3. Buurt/ wijkbatterij Energie en handel, die: 

a. Inkoopt en laadt als de spotprijs laag, waarbij dan ook energie van lokale PV panelen 
wordt opgeslagen.  

b. Balanshandhaving en distributiekosten reguleert.  
i. De distributiekosten of het congestiemanagement dient zoals in het vorige 

hoofdstuk is aangegeven te worden opgelost met de distributiebedrijven. 
Essentieel is dan wel dat de opslag enige omvang heeft.  

ii. Balans is ook een zaak van vraag en aanbod, waarbij voor de 
elektriciteitsmarkt regels gelden. Dat kan alleen met handelaren met een 
licentie. De werking van die markt valt buiten de scoop van dit rapport. 

Hoewel de start van de buurtbatterij als pilot bescheiden is, wordt dit wel gezien als een 
essentieel onderdeel van het elektriciteitsnet in de toekomst. Dan moet weode gedacht 
aan minimaal  een megawatt aan vermogen waarbij de kosten dan al snel op €800.000 
komen. Dat is fors,maar niet ondenkbaar. Wellicht distributeurs ook steeds kleinschaliger 
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zullen moeten gaan werken zodat we dichter bij elkaar kunnen komen. Mocht op termijn 
de groei tegen vallen dan dient de batterij wel te kunnen functioneren op kleinere shaal. 
en  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_elektriciteitsmarkt  

Het lijkt nu niet goed mogelijk zonder coöperatie of ander rechtspersoon die voordelen haalt uit punt 
3 voor de particulier een financieel rendabele business case te maken voor batterijen. Dit kan op 
relatief kort termijn wijzigingen door wet en regelgeving en subsidies, maar ook door innovatie in 
opslagtechnieken. Het is daarbij goed de ontwikkelingen van PV panelen in herinnering te roepen. 
Belangrijk is dat als deze ontwikkeling zich voordoet Heiloo d.m.v. pilots ervaring heeft opgebouwd 
en niet vast te zit in een lockin situatie met hoge kapitaalslasten ze zich committeerde.  
 

 

Vanaf 2011 t/m 2014 daalde de prijs per Wp van de 
PV panelen met 50%. Hoewel minder stormachtig lijkt 
die trend er nog steeds. Het aantal Wp per paneel 
neemt dan toe, waarbij een efficiënte paneel eerst 
duurder is en de oude goedkoper worden. Vervolgens 
wordt het nieuwe paneel weer ingehaald door een 
efficiëntere versie. Dit zal zich ook voor gaan doen in 
de opslagsystemen. Als Elestor door een leercurve is 
zal het systeem ook goedkoper worden. Bron figuur: 
www.zonnestroomnl.nl/onderzoek/marktinventaris
aties/markt-groeit-bij-stabiele-prijzen  
 

 

7.2 Particulier 
Uitgangpositie is met en zonder salderingsregel, terwijl vervolgens wordt ingegaan op de 
overgangsregeling. Afgesloten wordt met een aantal opmerkingen. (voor details zie bijlage 6) 

 

 Op Jaarbasis 

 

Op basis van een hoekwoning zijn op jaarbasis de cijfers 
weergegeven in de tabel e hiernaast. Daaruit volgt de 
factuur hieronder zonder en met PV panelen. Totale factuur 
elektrisch was €433,21 en wordt -€23,79 door de negatieve 
vaste kosten van de verminderde energiekosten.  

Verbuik 2652kWh 

 
PV 2500kWh 

 
Nettarief € 0,05 

 
Bel. kWh € 0,12 

 
PV tarief € 0,07 

Hieronder wordt de situatie zonder e met PV panelen aangegeven verdeeld over variabele en vaste 
lasten. De variabele kosten van €27,79 staan echter niet meer in verhouden ten opzichte van de vast 
kosten van €484.79.  

            Variabel Vast Variabel Vast 

Verbruik           € 136,31   € 7,81   

Leveringkosten  
    

  € 83,46   € 83,46 

Capaciteitskosten  
   

  € 236,31   € 236,31 

Vermindering energiebel. 
  

  -€ 371,35   -€ 371,35 

Energiebelasting elektrisch 
  

€ 324,87   € 18,62   

ODE           € 23,60   € 1,35   

Totaal            € 484,79 -€ 51,57 € 27,79 -€ 51,57 
 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_elektriciteitsmarkt
http://www.zonnestroomnl.nl/onderzoek/marktinventarisaties/markt-groeit-bij-stabiele-prijzen
http://www.zonnestroomnl.nl/onderzoek/marktinventarisaties/markt-groeit-bij-stabiele-prijzen
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Als er PV panelen worden aangesloten die 2500 kWh op jaarbasis leveren tegen een tarief van€0,07 
(dit neemt snel af door lagere investeringkosten in PV met hoger Wp). Dan wordt het voordeel 
aangegeven in onderstaande tabel.  

Verbruik      
 

€ 0,05 

Belasting  
 

  € 0,12 

ODE       € 0,01 

Totaal       € 0,18 

PV tarief  
  

  € 0,07 

Verschil       € 0,11 

Zelf opgewekt 
 

2.500,00 

Totaal        € 282,00 
 

Het voordeel zit hier in het niet te hoeven betalen 
van belasting. Dat compenseert zelfs die hier iets 
hoger kWh prijs van de PV panelen.  
Bij het salderingsyteem valt die belasting weg omdat 
men het gebruik mag salderen, wat per saldo een 
voordeel oplevert van €282. Stel dat dit voordeel 
wegvalt, dan is zonder die maatregel is er dus een 
financiële ruimte van maximaal €282 per jaar voor 
een batterij (deels heb je die batterij niet nodig als 
verbruik en opwekken gelijk gebeurt). . 

Uitgaande van een opbrengst van €200, een accu van ruim €3500 (incl. 15% subsidie in Heiloo) is die 
20 jaar meegaat is dat een rendement van ongeveer 1%. Daar de schattingen wat optimistisch zijn 
lijkt dit dus geen echt haalbare case vanuit financieel oogpunt. Aanvulleden inkomsten die vanuit 
paragraaf 7.3 naar voren komen zijn dus bij de huidige stand van de techniek nog noodzakelijk (of 
een van de ander variabelen moeten wijzigen). 
 
Wat hier opvalt is: 

 De levering en capaciteitskosten gelijk blijven, terwijl bij terugleveren meer gebruik wordt 
gemaakt van de diensten van de kabel infrastructuur. 

 De overheid deze vaste kostenpost geheel compenseert door vermindering op 
energiebelasting. 

 Er geen enkel voordeel is voor de consument om te gaan werken aan een betere 
belastingsverdeling over het net. Immers de kosten voor capaciteit en levering blijven toch 
gelijk, omdat die gekoppeld zijn aan het aantal dagen en niet aan het gebruik. 

 Het de variabele belasting is die de batterij aantrekkelijk maakt (en die wordt nu juist weg 
gesaldeerd, bij de postcoderoos voor nog eens 15 jaar).  

 

7.3 Bedrijven 
Bij bedrijven ligt de case op bepaalde punten gelijk maar zijn er verschillen in de subsidieregelingen.  

 Klein  Groot Grootverbruikers kunnen gebruik maken van 
ander regelingen. Een grootverbruiker is en 
aansluiting> 80 Ampère. 80 Ampère en kleiner 
is kleinverbruik  

Saldering   

Postcoderoos   

SDE+   

 
De salderingsregel is al besproken en de postcoderegeling komt in feit op hetzelfde neer, alleen 
liggen dan de panelen niet (altijd) op het eigen dak. 

SDE+ subsidie is voor zon-PV met een vermogen van ≥ 15 kWp (kilowattpiek, 1 kilowatt-piek is 1000 
watt-piek) en een grootverbruikersaansluiting en een minaal vermogen van hoger dan 1 
Megawattpiek.  

 Het fasebedrag is afhankelijk van het moment van inschrijving en geeft in de kern de kostprijs 
van de stroom weer van de installatie. 

 De basisenergieprijs is de marktwaarde van de energie gemiddeld over een jaar, met wel en 
bepaalde minimumprijs.  
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De SDE+ vergoeding is het verschil tussen die twee. Dat wil dus zeggen dat de subsidie het verschil 
tussen de markt en de kostprijs opvangt voor de grootverbruiker. Het is dus een subsidie op 
opwekken die geen incentive bevat voor opslaan van energie. 
 
Dat geldt ook voor regelingen in het kader van de investeringsaftrek, waarbij men een deel van de 
investering van de winst af mag trekken, waardoor men over dat deel op dat bepaalde jaar geen 
minder belasting betaalt (afhankelijk van belastingpercentage en hoeveelheid winst; zonder winst 
kan je niks aftrekken voor dat jaar). Dit is gerelateerd aan de investering; niet aan energieprijzen. 
Voor zover we konden nagaan geldt dit niet voor batterijsystemen. 
 
Tot slot kan de ondernemer zijn stroom zelf op de markt verkopen. SDE+ stel onafhankelijk daarvan 
de eigen basisprijs vast. In de case in de bijlage is echter de geleverde stroom en de terug geleverde 
stoom alle twee €0.07 (nieuwe contract) . Dat komt neer op de salderingsregel voor het 
stroomgedeelte.  
 
Dan blijft er dus voor het rendabel maken van de batterij alleen nog de belastingdeel over. Daar 
kunnen we kort over zijn. Die belasting is lager dan bij de particulier. Daar is ook weinig te verdienen. 
Waar nog wel naar kan worden gekeken is. Zijn de transportkosten. Het transporttarief bestaat uit: 

 een tarief voor vastrecht transport (afhankelijk van aantal kW) 

 een tarief voor gecontracteerd vermogen (dat is gereserveerd vermogen; als je daarover 
heen gaat ga je automatieh nar een hoger tarief).  

 een tarief voor het werkelijk getransporteerde vermogen 

 een tarief voor het maximum transportvermogen dat die maand is gemeten 

 een tarief voor de afgenomen hoeveelheid blindenergie (is dus 0) 
Voor terugleveren van elektriciteit betaalt u geen transportkosten. 

 
Hier zijn in specifiek gevallen voordelen te behalen met een batterij, door bijvoorbeeld niet boven 
het contractuele vermogen te gaan (voor je dat bereikt gaat de batterij aanvullen) of kunt werken 
met een lagere aansluiting (levert niet zoveel op). Deze specifieke gevallen zijn hier niet verder 
uitgewerkt. In deze gevallen wordt wel gewerkt met het mechanisme van de capaciteit van de kabel. 
Gemiddeld genomen lijkt dit echter veelal onvoldoende om energie opslag erg rendabel te maken en 
de subsidie zijn veelal gericht op opwekken. Positieve uitzondig is de gemeente Heiloo die energie 
opslag in 2018 tot 15% subsidieert. Hoewel in de bijlage een eerste aanzet is gemaakt voor een 
complete analyse, is deze nog onvoldoende en dient in de volgen fase verder te worden uitgewerkt. 
Bijdragen vanuit de buurt batterij en samen inkopen lijkt ook hier nuttig voor de businesscase  
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7.4 De buurt/ wijkbatterij 
In feite worden uit de twee voorgaande cases de voordelen gehaald uit belastingen en subsidies. De 
reële voordelen voor duurzaamheid die in de vorm van prijzen op de markt tot uiting zou moeten 
komen verdwijnen in de tariefvorming. Alleen de hoeveelheidcomponent, dus hoeveel energie men 
verbruikt is deels terug te vinden in het systeem. Heeft met PV panelen en is men grotendeels 
zelfvoorzienend dan valt die hoeveelheidscomponent praktisch weg blijft er alleen een relatief hoge 
kostenpost over voor vormen van vast recht. 

Handel en productie  

Stel even de prijs voor de consument of het bedrijf ligt vast op €0.07. Dan kan de handelaar, 
leverancier/ producent tot en met woensdag goedkoop energie kopen op de makrt en die goed 
verkopen tegen de vast prijs van die €0.07. Donderdag en vrijdag is de prijs hoger. Dat wil zeggen dat 
dan producenten met duurdere minder duurzame productie eenheden hun stroom op de markt 
brengen en hun machines terug verdienen. 

Bij echte marktwerking kunnen consumenten of collectieven van zaterdag t/m woensdag goedkoop 
hun energie inkopen als ze dat op kunnen slaan in een huis- of buurtbatterij en dan de rest van de 
week gebruiken. Dat kom neer op een goedkope aanbieding wortelen en broccoli die je op dinsdag 
koopt en in de koelkast legt tot donderdag of vrijdag wanneer je dat wilt eten. Het kopen van een 
koekast heeft minder zin als de groenteboer 3 jaar lang die groente voor een vaste prijs 24 uur per 
dag verplicht aan de deur moet leveren.  
Het gevolg van die marktwerking is dat de consument/ collectief voor woensdag energie zal vragen 
voor de batterij waardoor de prijs wat stijgt. Die lage prijs op dinsdag zal wellicht te maken hebben 
met een groot aanbod van zonne energie, wa daardoor meer oplevert. Op donderdag en vrijdag zal 
men energie gebruiken uit de batterij en daalt de vraag op de markt daarmee de prijs. Daarmee 
brengt produceren van elektrisch met oude centrales minder op en woerd relatief minder rendabel. 
(als alle externe kosten goed zijn doorberekend). Dit mechanisme zorgt dus voor meer duurzame en 
minder grijze energie. Voorwaarde is dat mensen een batterij kopen. Maar die doen dat alleen als ze 
daar voordelen bij hebben. Die voordelen blijven nu hangen in de oligopolie markt van grote spelers 
rond de energie. 

 

De prijs op week basis van de  
http://www.apxgroup.com/market-
results/apx-power-nl/dashboard  
met op de linker as het aantal MWh en reihct 
€/MWh. In Eurocent is dat dus 5 to 9 cent per 
kWh.  
Deze grafieken zijn er op jaarbasis, maar ook 
voor uren van een dag  

 

Distributie  
In bovenstaand voorbeeld was de koelkast niet zinvol als de groenteboer 24 uur per dag de groente 
aan huis levert. Vaak is het argument om een koekast te kopen om twee keer in de week 
boodschappen te hoeven doen bij de supermarkt. Dan gaat het dus over transport en het moment 
dat je het product thuis wilt hebben. Daarnaast kies je een moment dat het niet al te druk is, want 
dan gaat het sneller. Dat kan en dag verschillen want de koekast houdt het wel goed. Bij elektrisch 
gaat het transport over de leidingen. Het ruk zijn is congestie, waarbij de wegbeheerder verplicht is 
te zorgen dat de stoom er altijd is. Het net (de weg en de auto’s) moet dus zijn uitgelegd op 

http://www.apxgroup.com/market-results/apx-power-nl/dashboard
http://www.apxgroup.com/market-results/apx-power-nl/dashboard
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maximale drukte, wat relatief een kostbare aangelegenheid is. Dit is hetgeen dat al is beschreven in 
hoofdstuk 6. 
 
Er moet dus en duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen productie,handel en distributie, 
waarbij producenten ook vaak handelen en leverancier naar de consument. Uit bovenstaande blijkt 
dus dat de producent met dure productmiddelen gebaar is bij een te hoge prijs, terwijl de producent 
met duurzame energie die aanbod gestuurd is bij veel aanbod een lage prijs krijgt. Die laatste heeft 
belang bij opslag als de prijzen de fysiek werkelijkheid weergeven. De distributeur heeft op zich geen 
enkel belang bij de prijzen van de energie. Daar gaat het om het transport, dat door meer decentrale 
opwekking steeds meer richtingen opgaat en war vanuit die optiek opslag nuttig is. Voor handel 
moeten we wel beseffen dat een ieder wel van te voren op moet geven hoeveel stroom men gaat 
leveren. Daar gaat het voorbeeld met groent wat mank. De groenteboer of kruidenier kan nog eens 
zeggen ‘uitverkocht komt u moren maar terug’. Bij elektrisch gaat dat niet. Als een partij niet levert 
moet een ander dat aanvullen. Hoe dat verder werkt valt buiten dit rapport, maar is wel reden om 
handel uit te besteden aan een berouwbare handlaar met een licentie. 
 
Het zijn deze fysiek elementen die de drijver zouden moeten zijn voor de beslissingen en die mits 
met de juiste prijzen leiden tot een duurzame energievoorziening. Dat wil niet zeggen dat belasting 
of subsidie onmogelijk is. Maar die kan zodanig opgebouwd zijn dat ze het basismechanisme 
versterken. Dat is nu niet het geval. De vraag is natuurlijk of verandering ook betere business cases 
oplevert. Zoals de grafiek laat zien gaat het om centen per kWh. Dan is het niet rendabel je per 
consument en vaak ook niet voor het kleine MKB om je op die markt te bewegen. Een handelaar is 
niet geïnteresseerd en zelf en licentie halen ligt al helemaal buiten de orde. Het begint wel 
aantrekkelijk te worden en kan de separate business cases over de streep halen als er vanuit en 
collectief wordt gehandeld. Opslaan van eigen energie ook in de buurtbatterij kan bijvoorbeeld 
aantrekkelijk worden als de nieuw motie van Groen Links tegen dubbel belasting betalen wordt 
ingevoerd. De vraag is wat de nieuwe regeling oplevert na de salderingsregel. Onder 7.1 werd al 
gerefereerd aan technische trends. Al deze bewegingen dragen bij aan duurzaamheid, maar dat laat 
onverlet dat, willen we de cases echt over de streep halen een collectief hard nodig blijft. Daar het 
van de grond krijgen van een collectief of wel mensen op een lijn te krijgen een zaak van lange adem 
is, is het zaak daar nu over na te denken zodat Heiloo klaar is voor de kansen die zich voor gaan doen. 
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Bijlage 1. Verdeling wind zonne-energie in december. 
Onderstaande grafiek geeft het verloop van levering zone en wind energie in december (2016 
Duitsland). Dit toont s ’winters zonne-energie weinig toevoegt ten opzichte van windenergie. Bij laag 
aanbod en hoge vraag neemt de prijs toe en bij veel aanbod daalt de prijs. Daarbij zal bij de hoge piek 
belasting en een laag aanbod van windenergie de belasting op kabels vanuit centrale- gas en 
kolencentrales hoog zijn. 
 
Technisch en economisch lijkt het gunstiger om de energie van windenergie, die vaak meer verdeeld 
over land wordt opgewekt decentraal op te slaan in bijzijnde batterijensystemen (belasting goed 
verdelen over mogelijkheden netwerk). In gevallen zoals hier op het voorbeeld (12 december) is 
inschakelen van kolen- en gascentrales dan niet nodig en wordt het elektriciteitsnet minder belast 
omdat de energie al dichter bij de gebruiker is opgeslagen tijdens de hoge vraag. In de zomer geldt 
het zelfde voor PV energie dat vaak nog dichter bij de gebruiker wordt opgewekt.  

 Opslagsystemen geven dus de mogelijkheid om minder gebruik te maken van conventionele 
centrales bij toename van aanbod van duurzame energie of je kunt minder centrales 
evenwichtiger inzetten als het aanbod van duurzame energie niet toeneemt. Neemt het 
aanbod van duurzame energie erg toe dan zijn uiteindelijk de opties opslag of stil zetten van 
apparatuur voor duurzame energieopwekking bij piekopbrengst  

 Decentrale opslagsystemen geven lagere investeringen in kabelnetwerken en indien de 
opwekker dichter bij de gebruiker / opslagsysteem zit nemen transportverliezen af. Dit is dus 
een substitutie van investering in arbeid en vooral grondstoffen in kabel met 
transportverliezen ten opzichte van arbeid en grondstoffengebruik, rendement en 
lekstroomverliezen in batterijen waarin een optimum moet worden gevonden.  

In dat zoeken naar en optimum is het gedrag van de gebruiker essentieel. Indien die veel aan 
energiebesparing doet en geen energie gebruikt voor warmte door isolatie, is noch opwekking noch 
transport aan de orde (ook optimum zoeken in opties). De gebruiker gaat eerder over op PV met 
opslagsysteem indien dat economisch aantrekkelijk is. Dat is bijvoorbeeld niet het geval met de 
salderingsregeling die in die zin marktverstorend werkt. Verder is de energiemarkt afgesloten voor de 
individuele gebruiker met opslagsysteem als er veel aanbod is (wind) en weinig vraag, met lage prijs. 
Deze dingen staan een optimum via het marktmechanisme in de weg. 
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Bijlage 2. Warmteopslag 
Warmteopslag heeft een eigen dynamiek die deel uit zou moeten maken van het gehele smart grid. 
Voor seizoen afhankelijke opslag kan warmteopslag belangrijk zijn, maar ook op woningniveau het 
bijdragen voor dag/nacht en de overbrugging van een aantal koude dagen. Hier een aantal 
oplossingen. Hiervoor kan weer dezelfde filosofie van de ‘Inzet:Spelen met productie, 
transportcapaciteit en opslag’ worden gebruikt om tot een optimum te komen. 

Inzet Goed voorbeeld doet goed volgen??. 
Hiermee proberen we een integrale aanpak te realiseeren. Dat lijkt niet aan de orde bij modellen van 
bijvoorbeeld Innoforte, waarvan hierodner en voorbeeld. 

 
Met deze kosten houdt men wel rekening, maar: 

 
En toch pretenderen die studies op basis van dit soort veronderstellingen integraal naar het 
energievraagstuk te kijken en dat te doen voor CO². Bij opslagsystemen denkt men dan aan 
elektrisch. Alternatieve decentrale opslagsystemen voor warmte komen niet eens aan de orde. En 
toch werken hogere overheden hiermee om grootschalige energievoorziening en warmtenetten er 
politiek door te drukken. 
Dit is wat triest. We zien Trump verkiezingen winnen in gebieden waar de oude auto-industrie 
veloren ging en handelsoorlogen voeren. Reden: Die grote bedrijven zijn ingehaald door Japanse 
logistieke managementtechnieken. Twee belangrijke kenmerken van Japan: 

1. Uitgekiende just in time logistieke systemen met de juiste productielocatie met toeleverende 
bedrijven, voorraadbeheer en distributiesysteem 

2. Kwaliteitskringen comakership waarbij mensen in de gelegenheid werden gesteld om hun 
ideeën over het productproces in te brengen en daarmee het proces te verbeteren. 

De overheid lijkt met studies die de logistiek component uitsluiten en te werken vanuit grootschalige 
studies de Amerikaanse weg te volgen met de kans dat Nederland op termijn een soort achterbuurt 
van Detroit wordt met alle politieke gevolgen daarna door ontevreden kiezers. 
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Individuele opslag 
Bij warmt geldt meer nog dan bij elektrisch het besparen van energie door middel van isolatie. Wat je 
niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken en te distribueren en dus ook niet te betalen. Daarbij 
kent de warmtepomp een boiler wat in feite ook een energieopslagsysteem is. In tegenstelling tot 
een warmwatergeiser, waar het water alleen wordt opgewarmd als er vraag naar is, wordt bij een 
boiler een voorraad water in een thermisch geïsoleerd vat op temperatuur gehouden. Het voordeel 
daarvan is dus weer dat dit opwarmen kan gebeuren buiten de piekuren waarop de vraag naar 
energie hoog is. Als in de middag de zon schijnt verwarmen PV panelen via een warmtepomp het 
water in de boiler dat in piekuren kan worden gebuikt. 
 
Een nieuwe vorm van warmteopslag op huis en bedrijfsniveau is Phase Change Material 
PCM verandert van fase (van vast naar vloeibaar) door toevoeging van warmte. Tijdens dit 
‘overgangs- of smelttraject’ slaat het PCM de aangeboden warmte op en geeft die warmte weer af 
als de omgevingstemperatuur daalt waardoor het PCM weer stolt. Zo verwarmt PCM urenlang de 
omgeving. PCM Buffers in vloeren of wanden worden door de verwarmingsleidingen van een 
warmtepomp (lucht-water of water-water) overdag (mee)verwarmd. Deze pompen draaien dan op 
gratis verkregen stroom van de PV-cellen. In de avond tot diep in de nacht geven de PCM Buffers (als 
een radiator) de opgeslagen warmte af aan de ruimte. PCM Buffers op plafonds worden verwarmd 
(geladen) door de warmte die zich overdag tegen het plafond aandient (passief). In de nacht 
gedragen de PCM Buffers zich als een warme deken bovenop de ruimtes, waardoor deze nog uren 
warm blijven. Zo hoeft de warmtepomp in de ochtend slechts enkele graden bij te verwarmen.  
 
Dit zijn mogelijkheden naast isoleren om op particulier en bedrijfsniveau bij te dragen aan het 
oplossen van de energie problematiek. In het volgende rapport wordt ingegaan op de economische 
aspecten vanuit de particulier gezien, zoals ook i dit rapport is gedaan. 
 
Collectieve warmtekoudeopslag (WKO) met individuele warmtepomp (WP) 
Dit is te verglijken met de buurtbatterij in het elektriciteitsnet, waarbij met behulp van de 
warmtepomp het elektrisch ook nog eens efficiënt wordt gebuikt.  
Dit warmtesysteem bestaat uit een 
combinatie van een collectieve bron voor 
warmtekoudeopslag (WKO) met een 
individuele warmtepomp (WP) per 
woning. Door de gezamenlijke bron blijven 
de kosten beperkt. Een bijkomend 
voordeel is extra comfort door koeling. De 
woningen moeten wel redelijk goed 
geïsoleerd zijn om de kosten van de 
warmtepompinstallatie en de exploitatie 
te beperken Watervoerende lagen in de 
bodem laten zich uitstekend gebruiken om 
warmte en koude in op te slaan 

 

 Open grondwatersystemen (doubletten en mono bronnen met opslag en recirculatie) staan 
in open verbinding met watervoerende pakketten en gebruiken grondwater dat via een 
beperkt aantal buizen wordt onttrokken en geïnfiltreerd. Bij doubletten worden twee 
bronnen op enige afstand (ca. 100 meter) geboord en worden filters in beide bronnen 
afgesteld 

 Een mono bron werkt volgens hetzelfde principe. Hierbij is er echter maar één bron(boring). 
De koude en warme voorraad worden hierbij niet op enige afstand naast elkaar, maar boven 
elkaar opgeslagen. Aangezien hierbij slechts één bron(boring) nodig is, zijn deze systemen 



 

52 

goedkoper en daarom rendabeler. Dit systeem kan direct naast een gebouw geplaatst 
worden. Hiermee wordt KWO ook haalbaar bij kleinere projecten. Afhankelijk van de 
bodemgesteldheid kunnen mono bronsystemen tot 55 m3/uur gerealiseerd worden. 
Moderne kantoren met KWO en alleen warmtepompen voor verwarming hebben ongeveer 5 
m3/uur per 1000 m² bruto vloeroppervlakte nodig.  

Voordeel van dit systeem is dat water-water warmtepompen een relatief veel hoger COP (soort 
rendement) hebben dan en een lucht-water warmtepomp. Het leidingensysteem in een buurt is 
beperkt vergeleken met een compleet warmtenet. In tegenstelling tot elektrisch is het in eerste 
instantie op te zetten als ‘eilandbedrijf’ (ook als pilot) en desgewenst later, wel of niet via en 
warmtewisselaar, aan te sluiten op ander net (rekening mee houden bij dimensioneren 
temperaturen en drukverschillen). 
 
Ecovat (uit brochure en rapport ecovat)  
Ecovat is een groot ondergronds buffervat 
gevuld met water, waarmee warmte en 
koude is op te slaan en later weer te 
gebruiken. Door het overschot aan 
duurzaam opgewekte energie op te slaan 
en in te zetten in tijden van schaarste, 
wordt duurzame energie optimaal 
gebruikt. Bij een warmteopslag in water 
van 90 °C, heeft het systeem over zes 
maanden minder dan tien procent 
energieverlies. 

 
Door een Ecovat te koppelen aan bijvoorbeeld een woonwijk ontstaat duurzame energielevering 
over het hele jaar. Dit biedt de mogelijkheid om het hele energiesysteem in de wijk op een flexibele 
manier te regelen, zodat een netbeheerder de wijk ook als regelbare gebruiker kan inzetten. Het is 
en gesloten systeem met warmtewisselaars en vraagt en warmtenet naar de woningen. Het kan via 
smartnet worden ingezet dor netbeheersers om energievraag te sturen. 

In het geval van een all electric scenario is er een elektriciteitvraag op het moment dat er geen 
elektriciteit komt uit zonne- en windenergie. Hierdoor is er vraag naar back-up centrales op aardgas 
of waterstof. Deze centrales draaien een beperkt aantal uur per jaar, waardoor dit een relatief dure 
investering is. Ecovat liet Berenshcot een studie maken waaruit het volgende blijkt 

 

Bovenstaande toont volgens Berenshot aan dat het gebruik van Ecovat een positief effect heeft op 
kosten die buiten het energiesysteem om moeten worden gemaakt. Dit komt doordat een Ecovat 
oplossing niet leunt op back-up voorzieningen van het energiesysteem.  
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Dit komt echter niet in die mate terug in de business case, omdat de mate van belasting op het 
energiesysteem niet tot nauwelijks terugkomt in de kosten (zie ook Inzet:Spelen met productie, 
transportcapaciteit en opslag en inleiding). Dit is een gemiste kans in de zoektocht naar een 
kostenefficiënte energietransitie. Onze aanbeveling is om een level playing field te creëren voor 
CO2 reductie. Hier hoort bij dat 100% CO2-vrije oplossingen een premie hebben boven oplossingen 
die leunen op de back-up van het energiesysteem. Het is een kans om een dergelijk instrumentarium 
op te nemen in de uitwerking van het klimaatakkoord. 
 
De conclusie dat het belastingsysteem geen goed energiesysteem in Nederland voortbrengt is 
correct, maar dat wil zeggen Ecovat energetisch het meest optimale systeem is.  
Voorbeeld: Aantal nieuwbouwappartementen: 1.000, met een warmtevraag per appartement: 10 
GJ/jaar ruimteverwarming en 7 GJ/jaar warm tapwater . Verliezen: 15% per jaar in warmtetransport 
en 7% per jaar in warmteopslag . Aantal laadcycli per jaar: 2.5 Dit vraagt een Ecovat met een volume 
van 32.750 m3. Dit is ca. 36 meter doorsnede en 36 meter diep. Dit lijkt een relatief grote investering 
waarbij ook nog en warmtenet nodig is voor de warmte distributie. Het lijkt zinvol hier alternatieven 
af te wegen.  
 
Geothermie 
Hierbij is niet opslag primair maar het gebruik van aardwarmte. Dit is een oplopende schaal van 
warmtekoude opslag, vervolgens met de warmtepomp naar grootschaligere geothermiecentrales. De 
essentie is weer de schaal waarbij bij schaaltoename de investeringen in distributie, de verliezen in 
netten en de risico’s vaak toenemen. 
Veel elementen die worden genoemd in ‘Inzet:Spelen met productie, transportcapaciteit en opslag’ 
spelen hier ook een rol, met die verschil dat de infrastructuur voor elektrisch er al is en de (relatief 
dure en over lange termijn lopende) investeringen in warmtenetten nog moeten gebeuren, waarbij 
warmte ook nog eens een minder flexibele energievorm is dan elektrisch. Daarbij construeert het 
een distributiesysteem rond een opweksysteem, terwijl juist opwekken van energie steeds 
goedkoper wordt en juist relatief de kasten gaan zitten in die distributie die je kunt vervangen door 
lokale opslag. 
Samengevat vraagt een dergelijke kostbare lange termijn beslissing een extra rapport, waarbij zoals 
ook in het rapport rond het Ecovat terecht wordt opgemerkt dat level playing field te creëren voor 
CO2 reductie een eerste prioriteit is. De huidige belasting en subsidiestromen lijken daar ver van 
verwijderd om maar te zwijgen van het toerekenen van de vaste kostendragers. Het zou jammer zijn 
als onze kinderen/kleinkinderen daardoor met een al snel achterhaalde infrastructuur met 
bijkomende jaarlijkse kosten worden opgescheept.  
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Bijlage 3 Eenheden voor batterij en energie 
Begrippen e symbolen: 

Spanning      U in volt Lading    C in Coulomb  Weerstand    R in Ohm 

Vermogen     P in watt Stroom   I in Ampere is C/sec Energie          A in j of Ws 

Spanning  = I*R in volt 
Vermogen = U*I in watt wat gelijk is aan (I*R)*I 
Transport over leidingen geeft dus een verlies van I²R en dus houdt men de stroom door de leidingen 
zo laag mogelijk. Bij wisselspanning transformeert naar hoogspanning (10 kilovolt of hoger) voor 
transport. Om 220.000 W te transporteren met 220 volt geeft een stroom van 1000 Ampère en dus 
een verlies van (1000² *R) Watt. Transformeer je dat naar 10.000 volt (10 kilovolt), dan is het verlies 
(22²*R) Watt.  

Volledigheidshalve: 
De spanning die uit het stopcontact komt is 220 Volt tussen de fase en de nul 
Tussen de 3 fasen is de spanning 380 Volt; het net is dus 220/380 Volt met een nul zoals aangegeven 
in figuur 3.5. Verder is de werkelijke stroom die door de leiding niet altijd die van het effectieve 
vermogen dat je eruit krijgt. Daar zit soms een faseverschil tussen. Dan is P is U*I* Cos φ, waarin de 
laatst het faseverschil (tussen U en I) aangeeft (zie verder wikipedia 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_(natuurkunde)#Actiefvermogen_(werkelijk_vermogen)  

Een accu heeft ook verliezen 

 Door inwendige e weerstand, waar dezelfde formules gelden (Indutecc geeft aan dat ze ook met 

hoger spanningen werkt).  

 Lekverliezen  

 
Voorbeeld voor accu 

Capaciteit 367 Ah Spanning 12 volt 

Lading  
 

1321200 Coulomb Energie 15854400 Joule of Watt/sec 

= capaciteit *3600 sec is gelijk 4,4 kWh 

Ontlaadtijd  20 uur 
 

66060 Coulomb/uur 

Ontlaadstroom 18,35 Ampere 

 
Theoretisch kan je die energie van 4.4 kWh eruit halen, maar als je de stroom te hoog maakt gaat de 
inwendige weerstand een rol spelen. Dan verlies je teveel energie in de batterij zelf. Bij een autoaccu 
merk je dat doordat de spanning aan de klemmen naar beneden gaat (bij starten vraagt startmotor 
veel stroom). Daarom geldt de nuttige energie uit de accu altijd bij en bepaalde ontlaadtijd en 
bijbehorende stroom (verloopt niet lineair). 
De omvormer moet aan de uitgaande kant altijd 220/380 volt leveren (gelijk aan het net) dus daar 
blijft de spanning altijd gelijk (wordt ‘rechtgetrokken’ in de omvormer). Dat neemt niet weg dat bij de 
batterij wel die verliezen optreden als er teveel energie wordt gevraagd door de omvormer. 
 
Afhankelijk van het accutype is het niet goed een accu diep te ontladen omdat dit de levensduur 
beperkt. Soms kan dat tot slechts 30-40% en moet je 70 tot 60% in laten zitten en het verschil in 
levensduur tussen 30 en 50% ontladen kan een verschil uitmaken van een factor twee.  
Gaat een accu bij 30% ontladen bijvoorbeeld 6 jaar mee dan is dit bij 50% ontladen maar 3 jaar. 
Hieronder een paar grafieken ter illustratie (verschilt per accu).  
Dit wordt IDepth of Discharge (DoD) genoemd. Het kan dus nuttig zijn wat extra accu’s parallel te 
schakelen waardoor de capaciteit toeneemt (in Ah) en bij gelijkblijvende belasting de ontlading van 
de accu's dus afneemt, wat een positieve invloed heeft op de levensduur. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_(natuurkunde)#Actiefvermogen_(werkelijk_vermogen)
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Capaciteit nodig 4,4 kWh 4400 Wh 
 Rendement  80% Dus moet je 20% meer hebben dan nodig.  

Batterijspanning 12 24 220 600 
 Ah 

 
367 183 20 7 

 Na rendement 458 229 25 9 
 Let wel een hogere spanning het lijkt wel goedkoop maar om een hogere spanning te krijgen zijn er 

meer cellen in serie nodig. 
 

https://www.eclecticsite.be/calc/waterVerwarmen.htm  
 
Tot slot nog een paar vergelijkingen van in dit rapport genoemde batterijen (zie ook volgende bijlage) 
van Nilar/ Indutecc. 
  

Als ik maar mag ontladen tot genoemd % heb ik meer batterijcapaciteit nodig. 

Ontladen 30% 1528 764 67 31 
 Ontladen 40% 1146 573 50 23 
 Ontladen 50% 917 458 40 18 
 

https://www.eclecticsite.be/calc/waterVerwarmen.htm
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Bijlage 4 Batterijsystemen  
Voor een selectie op wat globaler niveau (zie voor details ook vorige bijlage) is gebruik gemaakt van 
informatie van Wikipedia (met uitgebreide verwijzingen) en de informatie van European Associaton 
for Storage of Energy die van de meest voorkomende batterijsystemen een korte omschrijving geeft 
met algemene technische gegevens en uitleg. Onderstaand een overzicht.  

 

 
 
Vervolgens is de vraag welk type voor Oude Werf het meest geschikt is. Daarvoor is gebruik gemaakt 
van onderstaand globaal overzicht.  

 

Hieruit blijkt dat voor de range rond de 100 kW er twee typen het meest voor de hand ligt, namelijk 
de flow, Lion lood en de NiMH batterij.  
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Er vanuit gaande dat 60 gezinnen op de buurtbatterij zijn aangesloten zou het gebruik vanuit de 
batterij begrensd moeten worden op 1700 W per gezin in de piekuren. Ter oriëntatie: een elektrische 
inductiekookplaat is 1300 Watt met de radio en/of TV en computer voor studerende kinderen 
inclusief verlichting is s’ winters lijkt dit in de piekuren redelijke benadering. In principe zou dan het 
meerverbruik dan duurder zijn, namelijk het nettarief.  

Er wordt dan vanuit gegaan dat men gebruik maakt van energiezuinige apparaten (LED etc.) en 
slimme sturing in huis. Voor de warmtepomp in een goed geïsoleerd huis met wellicht wat warmte 
opslag (met PCM) is het mogelijk om vóór de piekuren het huis en het tapwater op temperatuur te 
hebben om de piek te overbruggen.  

https://www.energievergelijken.nl/nl/energieverbruik/elektriciteitsverbruik  

 
  

https://www.energievergelijken.nl/nl/energieverbruik/elektriciteitsverbruik
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NiMH batterij 
(zie opmerking relevantie; vervangt Nikkel Cadmium batterij)  
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Loodbatterij 
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Lithium Sulphur batterij 
(zie opmerking relevantie; gaat Li Ion batterij vervangen; prijs Lithium kan gaan stijgen 
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Flow batterij 
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Bijlage 5. Basis rekenmodellen. 
Deze bijlage bevat de basis informatie voor de verschillende verdienmodellen 

Particulier oude situatie 
Uitgegaan s van en factuur over 2017 van een hoekwoning met PV panelen.  

Over 2017         Zonder PV Salderen  100% Eigen geb 30% 

Opbrengst PV 
250

0 kWh 
  

    2500 kWh 750 kWh 

Elektrisch       Prijs eenheid aantal Totaal Aantal Totaal Aantal Totaal 

Vaste leveringkosten el.  0,22993 dagen 363 € 83,46 363 € 83,46 363 € 83,46 

verbruik 
   

0,0514 kWh 2652 € 136,31 152 € 7,81 1902 € 97,76 

  
     

            

Energiebelasting 
    

            

Vermindering energiebel. -1,023 dagen 363 -€ 371,35 363 -€ 371,35 363 -€ 371,35 

Energiebelasting elektrisch 0,1225 kWh 2652 € 324,87 152 € 18,62 1902 € 233,00 

  
     

            

Opslag duurzame energie 
  

            

ODE elektrisch 
  

0,0089 kWh 2652 € 23,60 152 € 1,35 1902 € 16,93 

  
     

            

Netbeheerkosten 
    

            

Capaciteitstarief elektrisch 0,651 dagen 363 € 236,31 363 € 236,31 363 € 236,31 

  
     

  € 433,21   -€ 23,79   € 296,11 

Terugleveren factor 0,95 0,04883 
 

    nvt   1750 € 85,45 

Te verdienen met batterij 
  

          € 210,66 

Zonder voorzieningen          € 433,21   € 433,21   € 433,21 

Besparing PV zonder batterij            € 457,00   € 222,55 

            
Variabel tarief 

  
0,1828 

 
Totaal tarief 0,1633538 

   
Vast tarief 

  
€ 0,00000 

 
Compensatie vaste kosten vermindering  -€ 0,14 

 
Verbruik           31,47% € 136,31 32,85% € 7,81 33,02% € 97,76 

  
     

            

Leveringkosten  
    

19,27% € 83,46 350,90% € 83,46 28,19% € 83,46 

Capaciteiterkosten  
   

54,55% € 236,31 993,50% € 236,31 79,80% € 236,31 

Kosten levering distributie 
  

73,82% € 319,78 1344,40% € 319,78 107,99% € 319,78 

  
     

            

Vermindering energiebel. 
  

-85,72% -€ 371,35 -1561,22% -€ 371,35 -125,41% -€ 371,35 

Energiebelasting elektrisch 
  

74,99% € 324,87 78,28% € 18,62 78,68% € 233,00 

Belasting kosten overheid 
  

-10,73% -€ 46,48 -1482,94% -€ 352,73 -46,72% -€ 138,35 

  
     

            

ODE 
     

5,45% € 23,60 5,69% € 1,35 5,72% € 16,93 

Totaal            100,00% € 433,21 100,00% -€ 23,79 100,00% € 296,11 
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Case bedrijven 

Het case bedrijf op de Oude Werf heeft 350 PV panelen op het dak van 295Wp met een nominaal 
vermogen van 0.1015 MW per jaar. Vergoeding via SDE is 

 
Prijs 

 
Mwh kWh 

Fasebedrag   €    90,00   €       0,0900  

Basis energieprijs   €    35,00   €       0,0350  

Nominaal subsidiebedrag   €    55,00   €       0,0550  

 
Subsidiabele jaarproductie:is 960 vollasturen.  
Vermenigvuldigd met jaarvermogen is 96.425 MWh per jaar. 
Subsidie geld voor 15 jaar 
Totaal o ver 15 jaar maximaal 1446.375 MWh 
Maximaal subsidiebedrag 15*€55*1446.375  = € 79551  
Afhankelijk van tarieven en andere variabelen kan wat worden bijgesteld (zie voorwaarden ka dit wat 
worden bijgesteld; zie website SDE regeling). 
 
Bij het opstelen van de installatie is men over gegaan op en nieuw leverancier die zowel inkoop als 
verkoop rekent met €0.07 per kWh. Dat is dus in feite een salderingsysteem zoals dat ook geldt bij 
particulieren. Dat wil dus zeggen dat voor onbalans er geen mechanisme zit in de marktprijs. Omdat 
er nog geen gespecificeerde rekening is van dit nieuwe contract worden hier de oude cijfers 
gehanteerd.   
 

 
kWh €/kWh Totaal  Leveren Terugleveren  Vast 

Vastrecht  
  

 € 518,04  
  

 € 518,04  

Verbruik Piekuren 28320 0,08970  € 2.540,30  
   Verbruik daluren 8164 0,05760  € 470,25   € 3.010,55  

  Teruglevering piekuren -18632 0,08970  € -1.671,29  
   Teruglevering daluren  -11639 0,05760  €-670,41  
 

 € -2.341,70  
 EB vermindering 

  
€  -308,73  

  
 € -308,73  

       

       Zone 1 9151 0,10130 € 927,00 
   Zone 2 22954 0,04901 € 1.124,98 
   ODE 9151 0,00740 € 67,72 
   ODE 22954 0,01230 € 282,33 
   

   
€ 2.402,02 € 2.402,02 

  

    
 €5.412,57   € -2.341,70   €  209,31  

 
De daluren  zij in dit geval waarschijnlijk het opladen van de accu’s van de vorkheftrucks en de 
elektrische auto’s. Echter het taal aan belastingen is slechts €2402. 
Stel het gehele daluren gedeelte is op te vangen met de batterij. 
Dan gaat het om  8164 *€.006= =€500, omdat het dan om de laatste staffel gaat, n.l. €0.049+€0.012.  
Dit allen lijkt niet voldoende om het geheel rendabel te mkaen (inverstering tussen de €25000 en 
€30000 exclusief subsidie)  
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65 

Bijlage 6 Definities uit Elektriciteitswet 1998  
De regelgeving is door de wetgever enorm complex gemaakt, waarbij de Autoriteit Consument en 
Markt veel invloed heeft op deze nutsfunctie voor de samenleving. Enerzijds lijkt men uit te zijn op 
marktwerking en aan de andere kant op bescherming van de consumenten. Beide lijken te worden 
benadeeld, waarbij de consument de prijs betaalt. Hieronder de basisdefinities . Voor de volledig 
tekst zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk1_Paragraaf1_Artikel1  
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 b. Aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als 
bedoeld, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt 
beheerd door een netbeheerder; 

 c. Afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, die 
beschikt over een aansluiting op een net (dus particulieren en bedrijven); 

 e. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd 
in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt; 
 Autoriteit Consument en Markt heeft tevens tot taak om, binnen het kader van de in 

het tweede lid bedoelde taken, voorlichting te geven over de rechten en plichten van 
consumenten. Zij maakt daarbij gebruik van een informatieloket. 

 Tot de taken van de Autoriteit Consument en Markt behoort het uit eigen beweging 
doen van marktonderzoeken en maken van rapportages, indien dat naar haar 
oordeel nuttig is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in het tweede lid. 

 De werkzaamheden van de Autoriteit Consument en Markt hebben tot doel het 
bevorderen van goed functionerende markten, van ordelijke en transparante 
marktprocessen en van een zorgvuldige behandeling van consumenten. Daaronder 
wordt verstaan het bewaken, bevorderen en beschermen van een effectieve 
mededinging en gelijke concurrentievoorwaarden op markten en het wegnemen van 
belemmeringen daarvoor 

 f. Leverancier: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van 
elektriciteit (mag alleen met vergunning); 

 g. Producent: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van 
elektriciteit (eigenaren van installaties) ; 

 h. Handelaar: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten van 
overeenkomsten betreffende de koop en verkoop van elektriciteit; (op energiemarkten) 

 i.Net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee 
verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, 
behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een 
directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer; 

 k. Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13, 14 of 15a is 
aangewezen voor het beheer van een of meer netten (gas en elektrisch eventueel 
warmtenet)  

 l. Vergunninghouder: een houder van een vergunning als bedoeld in artikel 95a; 
Tot slot is er nog het meetbedrijf dat zich bezig houdt met het verzamelen en,valideren en vaststellen 
van de meetgegevens betreffende elektriciteit. Bij particulieren wordt dit bijna altijd door de 
netbeheerder gedaan.  

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk1_Paragraaf1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033043&artikel=2&g=2018-11-18&z=2018-11-18
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel15a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk8_Paragraaf1a_Artikel95a
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i (https://tegenstroom.nl/zonnepanelen/huisbatterij  

https://tegenstroom.nl/images/QA_huisbatterij.pdf  
https://www.alma-solarshop.nl/lithiumbatterij/939-lg-chem-lithium-ion-batterij-resu65-kwh.html 
ii
 Zie https://www.aranto.nl/omgevingswet-wanneer-waarom-en-hoe/#comments  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht en 
http://www.decooperatievesamenleving.nl/gebiedsarrangement.html  
iii
 Naar notitie Berenschot over Ecovat 

iv Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Redoxreactie en https://en.wikipedia.org/wiki/Redox 
v https://www.cooperatieexpert.nl/pdf/De-cooperatie-accountants.pdf  

vi
 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu  

vii Zie bijlage 3 

viii
 The PowerMatcher: Smart Coordination for the Smart Electricity Grid 

Koen Kok May 13, 2013 Dissertatie en artikelen met Cor Warmer https://www.adformatie.nl/interne-
communicatie/accenture-innovation-awards-concept-van-de-week-powermatch  

https://tegenstroom.nl/zonnepanelen/huisbatterij
https://tegenstroom.nl/images/QA_huisbatterij.pdf
https://www.alma-solarshop.nl/lithiumbatterij/939-lg-chem-lithium-ion-batterij-resu65-kwh.html
https://www.aranto.nl/omgevingswet-wanneer-waarom-en-hoe/#comments
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht
http://www.decooperatievesamenleving.nl/gebiedsarrangement.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Redoxreactie
https://en.wikipedia.org/wiki/Redox
https://www.cooperatieexpert.nl/pdf/De-cooperatie-accountants.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu
https://www.adformatie.nl/interne-communicatie/accenture-innovation-awards-concept-van-de-week-powermatch
https://www.adformatie.nl/interne-communicatie/accenture-innovation-awards-concept-van-de-week-powermatch

