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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.  
 
 

Start EnergieKoplopers 2 Heerhugowaard 
 
Heerhugowaard is binnen EnergieKoplopers 2 onze demolocatie voor het energiesysteem van 
de toekomst. Sympower is de eerste aggregator die nu in Heerhugowaard aan de slag gaat om 
flexibiliteit bij huishoudens te ontsluiten. Tijdens de deelnemersavond op 21 november is door 
een ruime meerderheid gekozen voor een propositie gefundeerd op het samen delen van de 
baten. Deze eerste groep wordt op dit moment aangesloten op de IT-systemen van Sympower.  
 
Gedurende twee weken zal er worden geoefend met echte data uit de apparaten en slimme meter om 
zo veel mogelijk flexibiliteit te ontsluiten binnen de met de deelnemers overeengekomen grenzen. 
Ook wordt de laatste hand gelegd aan de gebruikersomgeving waarmee de deelnemers zelf kunnen 
zien hoe vaak er met het apparaat is gestuurd. Zo blijft zowel de data als de regie over de systemen 
zo veel mogelijk bij de eigenaar liggen.  
 
De komende weken zal blijken of de ontwikkelde infrastructuur voldoende betrouwbaar is zodat ook 
deze locatie het potentieel van een flexibiliteitmarkt kan bewijzen.  
 
 

Vervolgopdracht Nijmegen-Noord: publicatie 
aanbestedingsleidraad en informatiebijeenkomst  
 
In de nieuwsbrief van december hebben we verteld over de marktconsultatie voor Nijmegen-
Noord, die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Dit jaar wordt hier vervolg aan gegeven door 
middel van een aanbesteding. Deze aanbesteding gaat om de vervolgopdracht voor Nijmegen-
Noord, voor de periode 2019 tot en met winter 2021/2022.  
 
Inmiddels zijn er een aantal data gepland. We zijn voornemens om op 7 februari de leidraad van de 
aanbesteding te publiceren. Deze zal via Tenderned en via een aparte nieuwsbrief met de markt 
worden gedeeld.  
 
Daarnaast wordt op 15 februari een informatiebijeenkomst gehouden, waarvoor alle geïnteresseerde 
partijen zich kunnen aanmelden. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de aanbesteding verder 
toegelicht en besteden we aandacht aan de vorm van de aanbesteding, de planning, de aanpak en 
het waarom van deze aanpak. Hierna is er gelegenheid om alvast de eerste vragen te stellen.  
 
Bent u geïnteresseerd in deelname aan de aanbesteding en wilt u de informatiebijeenkomst 
bezoeken? Reserveer dan alvast 15 februari van 10:00 tot 12:00 uur in uw agenda. De bijeenkomst 
vindt plaats in Arnhem. Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
flexmarktontwikkeling@alliander.com.  
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Resultaten en afsluiting REnnovates 

Het afgelopen jaar heeft Liander vanuit DYNAMO Flexmarktontwikkeling samengewerkt  in het 

project  REnnovates. Dit is een door BAM ontwikkeld innovatieproject, dat huidige gedateerde 

woningen verbetert naar nul-op-de-meter (NOM) woningen en deze voorziet van techniek voor 

slimme aansturing en energieopslag. In dit project  heeft Liander in de rol DSO 

geëxperimenteerd  om op kleine schaal flexibiliteit in te kopen om (virtuele) congestie op het 

net te voorkomen. Dit alles zoveel als mogelijk volgens de USEF standaarden. We blikken 

terug op het verloop van het traject en delen onze conclusies.  

Eén van de methoden om slim te sturen was het inzetten van zonne-energie voor het leveren van 
warm tapwater, namelijk: het vullen van het boilervat. Dit bleek succesvol, maar het effect was 
beperkt.  Daarnaast zorgde het huidig algoritme dat wordt toegepast in de zomer voor een opwekpiek 
die groter was dan de piek van huishoudens die niet werden aangestuurd: een averechts effect dus 
vanuit netbeheerdersperspectief. Het ontsluiten van meer flexibiliteit is mogelijk en ook nodig. Een 
voorstel hiervoor is het aansluiten van batterijen en natuurlijk het algoritme aanpassen, zodanig dat 
dit de grote terugleveringspieken in de zomer beperkt. Deze ervaringen worden meegenomen op 
andere locaties binnen Dynamo Flexmarktontwikkeling. 
 
Ook het verloop van het proces was een leerzaam traject. Zo duurde het flink langer dan verwacht om 
alle woningen online en bestuurbaar te krijgen en heeft het meer tijd gekost om het gehele proces 
conform USEF-standaard in te richten.  
 
 

Klankbordgroep 14 december 2017 
 
Donderdag 14 december was de laatste klankbordgroep van 2017. Het thema “Prognose” 
stond dit keer centraal en werd vanuit verschillende perspectieven behandeld.  

 
De middag begon met een korte terug- en vooruitblik op het project DYNAMO en de presentaties 
gaven een goede indicatie van de ontwikkelingen het afgelopen jaar. Ongeveer een jaar geleden 
begonnen we met een kick-off in Utrecht en het uitzetten van de marktconsultatie. Inmiddels is de 
eerste flexhandel een feit en is het projectteam bezig om de nieuwe processen en werkwijzen ook in 
de business te kunnen borgen. Aan het eind van 2018 hopen we op meerdere locaties een goed 
draaiende flexmarkt neergezet te hebben. 
 
Daarna volgden een aantal verschillende partijen die zich bezighouden met prognoses. De eerste 
spreker was één van de belangrijke interne spelers in de flexmarkt, Liander Netmanagement. Zij 
ontwikkelen de modellen die nodig zijn voor een goede prognose. Dit verhaal werd opgevolgd door 
een speler aan de andere kant van de flexhandel: Aggregator Scholt Energy Services. Zij deelden 
hun ervaringen met het prognotiseren op basis van verschillende soorten verbruiksprofielen. De 
middag werd afgesloten met een presentatie over iCarus, een initiatief van Alliander, waarmee op dit 
moment de prognose voor Nijmegen Noord door wordt opgesteld.  
 
De volgende klankbordgroep vindt plaats op donderdag 15 maart. Een officiële uitnodiging volgt nog. 
Wil u zich alvast aanmelden of bent u als nieuwe deelnemer geïnteresseerd in deze bijeenkomst? 
Aanmelden kan alvast door een mail te sturen naar flexmarktontwikkeling@alliander.com.   
 
Ook zijn we nog op zoek naar mensen die deze bijeenkomst samen met ons willen vormgeven. Help 
je ons met het invullen van een geslaagde middag? Aanmelden kan via een mail naar bovenstaand e-
mailadres.  
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Volgende nieuwsbrief: februari 2018 
 
De volgende nieuwsbrief zal rond eind februari 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,  
 
 
Dynamo flexmarktontwikkeling  
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