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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. Nu de vakantieperiode voorbij is, willen we jullie met 
name informeren over de actuele status van de verschillende locaties.  Daarbij bijzondere aandacht 
voor het onderzoek naar een vierde locatie; de Zuidplaspolder. Tenslotte vragen we jullie aandacht 
voor de komende bijeenkomst van de klankbordgroep op 14 september aanstaande.  
 

Ontwikkelingen op de diverse locaties 

Nijmegen Noord 
Voor de zomer is een contract gesloten met energieleverancier Scholt Energy Control en met 
dienstenaanbieder Senfal. We zijn gestart met de voorbereidingen om flexibiliteit te kunnen gaan 
inkopen bij deze aggregators en liggen op schema om dit vanaf december 2017 te gaan doen. 
Daarnaast zijn we een marktuitvraag voor de tweede fase aan het voorbereiden. We verwachten dat 
deze begin 2018 concreet wordt en houden jullie natuurlijk op de hoogte hiervan. 
 
REnnovates 
In het project REnnovates in Heerhugowaard ervaren we hoe en in welke mate een flexibiliteitsmarkt 
een oplossing kan bieden voor de hoge pieken die NOM-woningen veroorzaken. De pieken van NOM-
woningen liggen 2-3 maal hoger dan die van traditionele woningen en gaan twee kanten op: ’s 
zomers komt er veel overproductie van zonne-energie terug het net in, en ’s winters is er veel extra 
elektriciteit nodig.  
 

Nadat in mei het contract is getekend, worden nu  de warmtepompen slim aangestuurd voor warm 

water. In september wordt de inzet van de batterijen als flexbron in vijf huizen meegenomen in het 

project. Daarna wordt het project geëvalueerd. Eind dit jaar worden de resultaten geëvalueerd. 

Heerhugowaard EnergieKoplopers2 
Deelnemers van de eerste fase van EnergieKoplopers hebben positief gereageerd op het aanbod om 
mee te kunnen doen aan het vervolg van dit project. Bijna 100 huishoudens hebben al aangegeven 
weer deel te nemen! Er is maximaal plaats voor 120 deelnemers. De voorbereidingen voor deze fase 
lopen ook technisch op schema zodat de apparaten bij de deelnemers thuis kunnen worden 
aangestuurd.  Aan de bestaande flexbronnen (de warmtepomp, de elektrische boiler en de 
zonschakelaar) wordt in deze  tweede fase een nieuwe flexbron toegevoegd. Dit is een thuisbatterij. 
De eerste batterij is ondertussen geïnstalleerd bij een deelnemer.  
 
In Heerhugowaard gaat Sympower als aggregator optreden en deelnemers proposities aanbieden om 

de apparaten te sturen en zo flexibiliteit te realiseren. Liander gaat als DSO deze flexibiliteit inkopen.  

EnergieKoplopers2 is de demolocatie van het energiesysteem van de toekomst en van het USEF 

marktmodel. Hier kunnen aggregators makkelijk instappen en nieuwe proposities aanbieden aan 

de  deelnemers. De deelnemers bepalen zelf of en van welke proposities ze gebruik maken. In dit 



project maken we nog deels gebruik van de bestaande IT infrastructuur en stuurbare apparaten uit 

de eerdere fase van  EnergieKoplopers. Zo kunnen aggregators  op een laagdrempelige manier kennis 

maken met de werking van een lokale flexibiliteitsmarkt en de samenwerking binnen het  USEF 

marktmodel. Heb je interesse om als aggregator mee te doen met dit project, neem dan contact met 

ons op via flexmarktontwikkeling@alliander.com 

 

Tweede bijeenkomst klankbordgroep 
Op donderdag 14 september vindt de tweede klankbordgroep plaats. Hierin willen we met jullie 
verder discussiëren over de ervaringen en verbeteringen die bij het in praktijk brengen van een USEF 
flexibiliteitsmarkt naar voren komen. Hoofdthema van de bijeenkomst is ditmaal het Oranje Regime, 
waarover we een case gaan behandelen. Je kunt je hiervoor nog aanmelden via: 
flexmarktontwikkeling@alliander.com 
 

Nieuwe locatie Zuidplas in onderzoek 
Binnen DYNAMO Flexmarktontwikkeling is het uitgangspunt dat we regelmatig een nieuwe locatie 
toevoegen waar we een lokale flexibiliteitsmarkt in praktijk brengen. Voorwaarde is dat elke nieuwe 
locatie zich onderscheidt van de bestaande locaties. Bijvoorbeeld door een specifieke situatie of 
probleem. Of doordat er een nieuwe oplossingsrichting in de praktijk kan worden getest.  

Een nieuwe locatie die we nu onderzoeken is de Zuidplaspolder. Hier ontstaat de komende jaren een 

reëel congestieprobleem. De gevraagde netcapaciteit is dan op sommige momenten groter dan het 

aanbod. We onderzoeken nu hoe en voor welk deel een flexibiliteitsmarkt hier een oplossing kan 

bieden. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2017 wordt besloten of dit daadwerkelijk 

als nieuwe locatie wordt toegevoegd. Op dat moment hebben we ook een beter beeld van de vraag 

die we in deze situatie aan de markt hebben. We houden jullie hiervan op de hoogte.  

Wat kun je de komende periode van ons verwachten?  
September: 

 Verslag tweede bijeenkomst klankbordgroep 

 Ontwikkelingen op de locaties 
In september wordt de volgende nieuwsbrief 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. 
 
We hopen velen van jullie te zien bij de bijeenkomst van de klankbordgroep op 14 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team DYNAMO flexmarktontwikkeling 
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