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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.  
 

Vervolg project Nijmegen Noord 
De realisatie van de flexibiliteitsmarkt in Nijmegen Noord gaat een volgende fase in. Liander is erg blij 
dat er een contract is gesloten met energieleverancier Scholt Energy Control en met software 
ontwikkelaar Senfal. Vanaf eind 2017 koopt Liander daadwerkelijk flexibiliteit in bij deze aggregators.  
 
In maart heeft Liander een uitvraag gedaan bij marktpartijen om een aanbod te doen te doen voor 
de invulling van de rol als aggregator in Nijmegen Noord. We hebben met een groot aantal partijen 
gesproken over mooie proposities. We willen iedereen dan ook erg bedanken voor de ontvangen 
voorstellen en de goede inhoudelijke gesprekken. Tijdens deze eerste marktuitvraag hebben we al 
veel geleerd van elkaar. Dit kunnen we gebruiken bij de voorbereidingen voor de start in december 
en voor de  voorbereiding van de volgende fase. Om uiteindelijk een volwassen flexibiliteitsmarkt te 
kunnen ontwikkelen blijft het van belang van elkaar te leren en kennis te delen. We willen dan ook 
tijdens dit project de opgedane kennis blijven delen en hopen dat ook alle marktpartijen met ons 
blijven meedenken over de ontwikkeling van en samenwerking op een flexibiliteitsmarkt.   
 
De komende periode  
Vanaf nu starten de voorbereidingen om klaar te zijn om flexibiliteit te kunnen gaan inkopen vanaf 
december 2017. Daarnaast zullen we op basis van de leerervaringen een marktuitvraag voor de 
tweede fase gaan voorbereiden. We verwachten dat deze begin 2018 concreet wordt en houden 
jullie natuurlijk op de hoogte hiervan. 
 

Eerste bijeenkomst klankbordgroep 
Op donderdag 8 juni vond de eerste DYNAMO flexmarktontwikkeling klankbordgroep plaats. De 
klankbordgroepen zijn bedoeld om de verbeteringen, open punten en barrières te bespreken die 
tijdens het in de praktijk brengen van een USEF flexibiliteitsmarkt aan het licht komen. Dit is goed 
gelukt, er werd enthousiast gediscussieerd! Onder de deelnemers waren inmiddels veel voor ons 
bekende gezichten, zowel vanuit aggregators als andere onafhankelijke- of marktpartijen. Na een 
korte introductieronde en update over DYNAMO gingen de deelnemers in gemixte groepjes in 
discussie over vijf vraagstukken. 
  
In de sessie hebben we onder andere over het aanbestedingstraject van Nijmegen Noord gehoord 
dat duidelijkere informatievoorziening gewenst was. In de groep over USEF kwam naar boven dat de 
weg naar een standaard marktmodel toe als een grote uitdaging wordt gezien.  
  
Hulp gevraagd voor volgende klankbordgroep 
Op donderdag 14 september vindt de tweede klankbordgroep plaats. Deze willen we graag in 
samenwerking met één of meerdere marktpartijen organiseren om zo de juiste onderwerpen te 



bepalen. Wil je meedenken of heb je ideeën voor deze klankbordgroep? Stuur dan een e-mail naar 
flexmarktontwikkeling@alliander.com 

 

Samenwerking BAM en Liander in project REnnovates 

Het project REnnovates 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.  BAM neemt met een aantal partijen waaronder ook Stedin met REnnovates deel aan het 

Europese H2020 project.  Het project loopt tot en met mei 2018 en omvat  133 NOM woningen in 

Heerhugowaard. Liander werkt vanuit DYNAMO flexmarktontwikkeling samen met BAM aan dit project. De 

inkoop van flex op de flexibiliteitsmarkt (vanuit de rol van DSO) wordt gedaan door Liander. BAM biedt 

flexibiliteit aan op deze flexmarkt in de rol van aggregator. Dit alles gebeurt zoveel als mogelijk volgens de USEF 

standaarden. 

REnnovates wil, door flexibel om te gaan met de vraag naar en het aanbod van energie, 
maatschappelijke kosten die nodig zijn om het energienetwerk betrouwbaar te houden 
minimaliseren of voorkomen. Netwerkkosten leiden zo niet tot hogere woonlasten voor de bewoner. 
Dit wordt gerealiseerd door slimme sturing met warmtepompen en het opvangen van opwekpieken 
met batterijen.  Zo wordt het voor Liander als netbeheerder mogelijk om kostbare investeringen ten 
behoeve van capaciteit op het elektriciteitsnetwerk te minimaliseren of zelfs te voorkomen. 
 

Wat kun je de komende periode van ons verwachten?  

Augustus 

 Nieuwe locatie Zuidplas 

 Voortgang EnergieKoplopers2 Heerhugowaard 
 
In augustus 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team DYNAMO flexmarktontwikkeling 
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