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Beste relatie, 

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van 

flexmarktontwikkeling van de afgelopen maand. Ook kijken we vooruit naar de komende maand.  

Terugblik op informatiesessie Nijmegen-Noord 
Op donderdag 9 maart was er een informatiebijeenkomst voor aggregators en klanten (grootverbruik) 

over de flexmarktontwikkeling in Nijmegen-Noord. Doel van de sessie was, naast informeren over de 

ontwikkelingen in dit gebied, om de deelnemers (zo’n 30 mensen) met elkaar te laten kennismaken. De 

avond werd geopend door Dominique Joskin van Liander. Gemeente Nijmegen heeft hierna toelichting 

gegeven op de ontwikkelingen in het gebied Nijmegen-Noord. Op korte termijn worden hier veel 

woningen bijgebouwd en zal er ook een uitbreiding plaatsvinden van het nabijgelegen industrieterrein. Na 

de presentaties was het tijd om, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar in gesprek te 

gaan. Het was de eerste keer dat we een bijeenkomst hebben georganiseerd voor beide rollen in de 

flexmarkt. Gezien de enthousiaste reacties is het zeker voor herhaling vatbaar! 

Marktuitvraag Nijmegen-Noord  
Op 14 maart is het aanbestedingstraject voor Nijmegen-Noord gestart. De afgelopen jaren zijn veel 

experimenten uitgevoerd om de werking van een markt voor flexibiliteit te testen. Dat gebeurde 

bijvoorbeeld in Heerhugowaard onder de naam EnergieKoplopers . Liander neemt nu het initiatief om het 

marktmodel in de praktijk te brengen. Daarvoor is het gebied Nijmegen-Noord uitgekozen. Meer 

informatie over de aanbesteding is te vinden op de website van TenderNed. 

USEF kennissessie op 6 april 
Liander organiseert een kennissessie waarin het USEF framework en de implementatie hiervan wordt 

toegelicht. Deze vindt plaats op donderdag 6 april a.s. van 15:00 tot 17:00 uur in hotel Haarhuis te 

Arnhem. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Stuur dan voor 5 april een e-mail naar 

flexmarktontwikkeling@alliander.com. U ontvangt van ons dan meer informatie en een officiële 

uitnodging. 

 

Wat kunnen jullie van ons verwachten komende periode?  

April 

 Selectie marktpartijen n.a.v. verscherpte marktuitvraag Nijmegen-Noord  

 Kennissessie USEF op 6 april in Arnhem 

 Keuze marktpartijen voor Heerhugowaard Energiekoplopers 
 

In april ontvangt u de volgende nieuwsbrief. Als er in de tussentijd vragen zijn, dan kunnen jullie deze 

stellen door een e-mail te sturen naar flexmarktontwikkeling@alliander.com.  

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via ons mailadres. 

Met vriendelijke groet, 

Het team Dynamo Flexmarktontwikkeling 

http://www.energiekoplopers.nl/
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/a2e7774527c202796817f5a2bcbc8cda
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