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Beste relatie, 
 

De afgelopen maand is veel werk verzet. In Nijmegen-Noord heeft de marktuitvraag voor 

flexibiliteitsontsluiting veel respons opgeleverd. De realisatie van een test- en validatiefase 

voor de flexibiliteitsmarktontwikkeling lijkt daarmee realiteit te worden. Tegelijkertijd zijn in 

Heerhugowaard de voorbereidingen voor de proeftuin Energiekoplopers bijna afgerond. Nu 

zijn we ook daar op zoek naar geïnteresseerde marktpartijen die met ons en de deelnemers 

willen experimenteren. 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.  

Marktuitvraag Nijmegen-Noord 

Op 10 april was de deadline voor onze aanbesteding, uitgezet om in Nijmegen-Noord de 

flexibiliteitmarkt in de praktijk te brengen. Spannend, want hier willen we met échte congestie 

aan de slag! Gelukkig waren er genoeg aanbiedingen om het voor onze 

beoordelingscommissie moeilijk te maken (en werden ze het over de 5 gegunde partijen 

eens). Omdat de aanbesteding gaat over een leer- en ontwikkelperiode zal het uiteindelijke 

voorstel in samenwerking met de gegunde partijen worden opgesteld. Momenteel zijn we 

met deze partijen in gesprek om tot goede flexovereenkomsten te komen – een flinke 

uitdaging zo voor de eerste keer! Begin juni hopen we bekend te kunnen maken hoe- en met 

welke partijen we de flexhandel in Nijmegen-Noord zal starten. 

Deelnemers Energiekoplopers Heerhugowaard zoeken Aggregator! 

Voor de proeftuin Energiekoplopers in Heerhugowaard zijn wij op zoek naar marktpartijen die 

met ons daar de flexibiliteitsmarkt in de praktijk willen brengen. Vanwege de eerdere pilot op 

deze locatie zijn de deelnemers al sterk betrokken. Ze hebben massaal aangegeven verder 

te willen met een vervolg op het onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst. Er 

zijn ongeveer 130 deelnemers die hebben getekend. De meeste van hen hebben hun 

slimme apparaten behouden en bij een aantal deelnemers wordt een nieuw type apparaat 

geïnstalleerd, bestaande uit een batterij. Hierdoor ontstaat er een omvangrijk portfolio aan 

flexibiliteit bij de huishoudens in Heerhugowaard.  

 

In samenwerking met TNO en ICT automatisering wordt er momenteel voor Alliander een 

nieuwe architectuur ontwikkeld. Deze architectuur is gebaseerd op een integratie tussen de 

Energy Flexibility Interface (EFI) en USEF. Rond de zomer van dit jaar zal deze ontwikkeling 

zodanig gevorderd zijn dat alle slimme apparaten op een uniforme en gestandaardiseerde 

wijze aangestuurd kunnen worden. Marktpartijen kunnen vanaf dat moment aan de slag om 

met de deelnemers en de slimme apparaten de verschillende USEF processen, AGR 

bedrijfsmodellen en DSO functionaliteiten verder te ontwikkelen en testen om zo voorbereid 

te zijn voor een deelname aan de flexibiliteitsmarkt. Interesse om mee te doen? Stuur ons 

dan een e-mail via flexmarktontwikkeling@alliander.com 

http://flexible-energy.eu/
http://www.usef.nl/
mailto:flexmarktontwikkeling@alliander.com


Terugblik op Kennissessie USEF                       

Op donderdag 6 april jl. was er speciaal voor markpartijen (aggregators) een kennissessie 

over USEF georganiseerd. Zo’n 15 deelnemers waren aanwezig bij de sessie. Na de 

introductie door Moniek Thissen van Alliander werd er door Bram Sieben en Milo Broekmans 

van USEF een presentatie gegeven over de stichting en de werking van het marktmodel. De 

groep werd vervolgens in twee delen opgesplitst. In de ene groep gaf Herman Bontius 

(Liandon) een korte presentatie over de voordelen van USEF en wat flexibiliteit kan bieden 

voor de netbeheerder (DSO). Daarbij was er gelegenheid om in te gaan op vragen. Hetzelfde 

gebeurde in de andere groep, maar gaf Milo Broekmans een presentatie over de aggregator-

rol. Het was een leuke interactieve middag, waarbij er veel ruimte was voor de vragen van de 

deelnemers.  

Wilt u een uitgebreide hand-out over USEF ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
flexmarktontwikkeling@alliander.com.  

In mei ontvangt u de volgende nieuwsbrief. Als er in de tussentijd vragen zijn, dan kunt u 
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 bovengenoemd 
e-mailadres. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team Dynamo Flexmarktontwikkeling 
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