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Aanleiding & achtergrond
Terugkoppeling marktconsultatie naar oplossingen voor slim energiesysteem
Afgelopen voorjaar 2021 vroegen gemeente Amsterdam en Liander het bedrijfsleven mee te denken over het energiesysteem van de toekomst. In de tussentijd
is er steeds meer krapte ontstaan op het elektriciteitsnetwerk en is de vraag om slimme oplossingen steeds relevanter geworden. In dit document zetten we
uiteen wat de inzichten uit de marktconsultatie gemeente Amsterdam en Liander hebben gebracht en hoe we een vervolg geven aan het zo veel mogelijk
benutten van slimme oplossingen om het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam efficiënter te benutten.

'Welk vermogen kunnen partijen, voor een gegeven termijn, leveren of beschikbaar stellen om de
(piek)belasting in Amsterdam-West te reduceren of te verschuiven in tijd?’

Doel van dit document
In dit document zetten we de inzichten uit de marktconsultatie uiteen en geven we aan hoe we een vervolg geven aan het
zo veel mogelijk benutten van slimme oplossingen om het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam efficiënter te benutten. Eerst
zal er ingegaan worden op de actualiteit omtrent transportschaarste. Vervolgens wordt er inzicht gegeven in de resultaten
van de marktconsultatie en onze activiteiten omtrent vraag- & aanbodsturing in 2022 in Amsterdam.
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Aanleiding: toenemende belasting op het net en de potentie van slimme toepassingen
Uit de resultaten van de thematische studie elektriciteit Amsterdam 2.0 (april 2021) is gebleken dat de belasting op het
elektriciteitsnet tot 2050 met een factor 3 tot 4,5 toeneemt. Deze studie laat zien dat dat de grootste vermogenstekorten
optreden in Amsterdam-West door de groei van datacenters, industrie, nieuwbouw, mobiliteit en de warmtetransitie. Ook
wees de studie uit dat het maximaal toepassen van flexibiliteit in het elektriciteitsnet zorgt voor een piekreductie tot maximaal
30%. De combinatie van de geprognotiseerde vermogenstekorten en de in kaart gebrachte potentie voor flexibiliteit was
aanleiding voor de uitvraag aan het bedrijfsleven om mee te denken over het energiesysteem van de toekomst in AmsterdamWest. Daarbij stelden gemeente Amsterdam en Liander de vraag:
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Huidige situatie: krapte op het elektriciteitsnet
In Amsterdam op veel stations beperkte capaciteit beschikbaar
Krapte op het elektriciteitsnet in Amsterdam
In Amsterdam wordt op steeds meer stations de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit.
Vanaf juni 2021 heeft Liander voor verschillende stations vooraankondiging van congestie gedaan, waarbij
nieuwe grootverbruikers pas kunnen worden toegelaten na het uitbreiden van de capaciteit. Inmiddels heeft
Liander deze melding voor 6 stations gedaan. In andere delen van Amsterdam is nog beperkte capaciteit
beschikbaar.

Huidige situatie voor afname in Amsterdam (per 23-12-21)

Hoe verhoudt deze ontstane schaarste zich tot de marktconsultatie?
Nu de maximale capaciteit op een aantal stations is bereikt gaat Liander de mogelijkheden onderzoeken om
via congestiemanagement de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet beter te verdelen. In de resultaten van de
congestiemanagement-onderzoeken staat het profiel per station weergegeven. De verwachting is dat in de
loop van 2022 de eerste uitvraag naar extra transportvermogen wordt uitgezet. Deelnemers aan de
marktconsultatie worden op de hoogte gebracht van deze uitvraag.
Inzichten uit marktconsultatie vergroten de kennis over handelingsperspectief
Gemeente Amsterdam en Liander werken samen aan het in kaart brengen van oplossingen om de impact van
congestie te beperken. De inzichten die zijn opgedaan uit de marktconsultatie zijn waardevolle input gebleken
voor het in kaart brengen van het handelingsperspectief.
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De actuele situatie is te vinden op:
https://www.liander.nl/transportcapaciteit/amsterdam

Resultaten
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Resultaat
Belangrijkste inzichten op basis van de inzendingen
De marktconsultatie heeft een goed beeld gegeven van de huidige markt en partijen in Amsterdam omtrent flex. Uit de inzendingen blijkt dat er met name drie
thema´s zijn waarin de markt de meeste potentie ziet voor de gestelde problematiek. Alle thema´s zijn interessant voor een vervolg en kunnen op hun eigen
manier bijdragen aan de grote opgave in Amsterdam.

Belangrijkste inzichten

•

Nadruk van de inzendingen ligt op opslag mogelijkheden >50%

•

Een bestaande/aanwezige netaansluiting heeft een positieve invloed
op de haalbaarheid van de businesscase voor opslag

•

Meerdere marktpartijen staan open voor de verhuur/inzet van
batterijen t.b.v. congestie, direct aan de netbeheerder

OPSLAG

MOBILITEIT
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•

Veel inzendingen gericht op de uitrol van laadinfrastructuur en
daarmee ruimte op het net te creëren

•

Mobiliteit heeft potentiële positieve raakvlakken met thema´s
platform en opslag

•

Geen tot weinig directe sturingspositie van zowel gemeente als
netbeheerder

•

Verschillende vormen van platforms voor energie-uitwisseling en vraag& aanbodsturing kunnen geïmplementeerd worden ter behoeve van
het oplossen van congestieproblematiek

•

Het succes van het platform is afhankelijk van de hoeveelheid aan
deelnemende partijen en daarmee de impact op de reductie van
vermogenspieken

•

Wet- & regelgeving omtrent data is een kritieke factor

•

Alternatieve oplossingen voor het reduceren van de piekbelasting
in Amsterdam-West worden aangedragen in de vorm van
alternatieve energiedragers of gelijkspanning in plaats van
wisselspanning

•

Het reduceren van piekbelasting middels waterstof of alternatieve
energiedragers is op dit moment lastig toe te passen. Mogelijk dat
dit soort initiatieven op termijn verder zijn ontwikkeld en
eenvoudig ingepast kunnen worden.

PLATFORMS

OVERIG

Conclusie en vervolg
Hoe nu verder?
Om de capaciteitsproblemen op het Amsterdamse stroomnet aan te pakken hebben Liander, Tennet, Port of Amsterdam en gemeente Amsterdam een taskforce
opgezet. Deze zet zich naast de versnelling van netuitbreidingen ook in op het inzichtelijk maken van (tijdelijke) oplossingen om congestie op te lossen. Inzichten
die opgedaan zijn uit de marktconsultatie vergroten de kennis t.a.v. het handelingsperspectief om de congestieproblematiek op te lossen.

Next steps

Aanbesteding Amsterdam-West

Inzichtelijk maken van oplossingen voor het verhelpen van
congestie
Vanuit de taskforce wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken
van oplossingen om congestie te verhelpen. Marktpartijen
spelen een belangrijke rol bij deze oplossingen. De
verwachting is dat vanuit de taskforce komend jaar concrete
trajecten worden opgestart. Hierbij valt te denken aan de
implementatie van een nieuwe vorm van contracten voor
klanten en de uitvraag naar additioneel regelbaar vermogen.
Congestiemanagementonderzoek Hemweg
De komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor congestiemanagement in het
verzorgingsgebied van station Hemweg. Er wordt een
uitvraag gedaan bij (ruim 80) grootverbruik klanten in het
gebied om via vraag- en aanbodsturing de capaciteit op het
net beter te verdelen.
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Aanbesteding t.b.v. pilot congestiemanagement volgens de nieuwe netcode
In 2022 worden er nieuwe netcodes van kracht die netbeheerders méér ruimte
geven voor het toepassen van congestiemanagement. Vooruitlopend op deze
netcode start Liander een drietal pilots. Eén van deze pilots wordt gestart op een
station in Amsterdam West. Deelnemers aan de marktconsultatie worden hierover
geïnformeerd in de loop van 2022. Daarbij zal er bijvoorbeeld gevraagd worden
naar Congestie Service Providers of flexibel vermogen.

