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Beste relatie,  

 
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag informeren over de laatste activiteiten op het gebied van 
ons project Dynamo Flexmarktontwikkeling 

 
 
Uitstel publicatie aanbesteding Zuidplaspolder  
 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangekondigd deze week de aanbesteding voor de 
inkoop van flexibiliteit in het gebied Zuidplaspolder te publiceren. Wij moeten deze publicatie 
helaas uitstellen.  
 
De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in volle gang. We houden u op de hoogte van de 
voortgang en zullen de nieuwe publicatiedatum tijdig bekend maken.  

 

 
Flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord 
 
In Nijmegen-Noord hebben we de afgelopen winter flexibiliteit ingekocht. Deze periode is 
succesvol verlopen, we hebben veel geleerd en ook al verbeteringen kunnen realiseren. 
Bijvoorbeeld in het berichtenverkeer en de prognoses. Eind april eindigt de contractperiode en 
stoppen we zoals gepland met deze eerste periode flexinkoop in Nijmegen-Noord. In een 
volgende nieuwsbrief kunnen we wat meer inzicht geven in de eerste ervaringen met de inkoop 
van flexibiliteit.  
 
Ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de tweede fase vanaf de winter van 
2018. Daarvoor zijn we met een aantal partijen in gesprek voor de inkoop van flexibiliteit in de periode 
eind  2018 tot 2022. Natuurlijk houden wij jullie via de nieuwsbrief weer op de hoogte van de 
voortgang.  

 
 
Start EnergieKoplopers2 Heerhugowaard 

EnergieKoplopers2 In Heerhugowaard is onze demolocatie voor het energiesysteem van de 
toekomst. Sympower is de eerste aggregator die hier aan de slag is gegaan met het ontsluiten 
van flexibiliteit bij huishoudens. Vanaf half april koopt Liander echt dagelijks flexibiliteit in. 

Vanaf dat moment bepaalt Liander wanneer er congestie wordt verwacht in ‘De stad van de zon’. 

Vervolgens wordt aan Sympower gevraagd deze congestie op te lossen. Sympower kan bij 94 

huishoudens slimme apparaten aansturen om de congestie op te lossen. De afgelopen maanden zijn 

onderdelen van het totale systeem al gecontroleerd online gebracht en is er veel getest. Het 

geautomatiseerd kunnen sturen bleek een aardige opgave. Maar ook Sympower is nu klaar om 

dagelijks flexibiliteit te kunnen verhandelen. We zijn benieuwd wat Sympower en wij zullen leren de 

komende periode!  



EnergieKoplopers in Radar 
Leuk om te melden is dat EnergieKoplopers ook wordt genoemd in een Radar uitzending over 
Energietransitie. Daarvoor zijn opnamen gemaakt in de wijk en is met deelnemers gesproken. Dit item 
wordt naar verwachting 14 en 21 mei uitgezonden.  

 

 

Verbeteringen communicatie DYNAMO 
 
De afgelopen periode hebben we een aantal martkpartijen en andere betrokkenen gevraagd 
naar feedback op onze communicatie. Na ruim een jaar aan activiteiten, waaronder twee 
aanbestedingstrajecten en vier klankbordgroepen, willen we graag kijken waar we onze 
communicatie kunnen verbeteren.  
 
Versnipperde informatie 
Door een kleine steekproef hoorden we dat de nieuwsbrieven gelezen en over het algemeen 
gewaardeerd worden. We kregen echter ook te horen dat de vereisten voor het aanbestedingstraject 
een drempel vormden voor een aantal partijen. Deze waren liever eerst in gesprek gegaan om te 
bepalen of meedoen de moeite waard is. Daarnaast vertelden jullie ons dat onze informatie soms 
versnipperd is. We proberen hier in de vervolgtrajecten beter op in te spelen.  
 
Klankbordgroep 
Ook tijdens de laatste klankbordgroep hebben we naar jullie oordeel gevraagd. Deelnemers 
waardeerden onze klankbordgroepen gemiddeld met een 7,5 en vonden dat de klankbordgroep moet 
worden doorgezet. Als terugkomende verbeterpunten werden het delen van informatie vooraf en het 
behandelen van concretere vraagstellingen genoemd. Verder gaven een aantal deelnemers aan dat 
de input, de verscheidenheid en het aantal marktpartijen nog verder omhoog zou mogen, dit is ook 
onze uitdrukkelijke wens. We dagen jullie dan ook graag uit om nieuwe onderwerpen voor te stellen of 
zelf een bijdrage aan een van de komende klankbordgroepen te leveren. Heb je ideeën? Neem dan 
contact met ons op via flexmarktonwikkeling@alliander.com.  
 
 

Volgende nieuwsbrief: mei 2018 
 
De volgende nieuwsbrief zal rond eind mei  worden verstuurd. Als er in de tussentijd vragen zijn, dan 
kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar flexmarktontwikkeling@alliander.com. Wil je deze 
nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je afmelden via bovengenoemd e-mailadres.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Team Dynamo Flexmarktontwikkeling 
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