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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.  
 

 
Klankbordgroep 15 maart: de flexmarkt bij huishoudens 
 
Op donderdag 15 maart is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep. Deze keer gaan 
we samen met Aggregator Sympower het thema ‘de flexmarkt bij huishoudens’ behandelen. 
Sympower is als aggregator nu actief op de locatie EnergieKoplopers2 Heerhugowaard en 
stuurt hier de apparaten bij de huishoudens voor het realiseren van flex. Het programma voor 
de bijeenkomst wordt nog samengesteld en delen wij een week voor de bijeenkomst met de 
deelnemers.  

 
Heeft u een suggestie voor het programma of een (ander) onderwerp om met de klankbordgroep te 
delen of nader te bekijken, dan zijn suggesties van harte welkom! U kunt deze aan ons kenbaar 

maken door een mail te sturen naar flexmarktontwikkeling@alliander.com.   
 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze bijeenkomst. Laat het ons dan zo snel mogelijk weten 
door een mail te sturen naar flexmarktontwikkeling@alliander.com. 
 
 

Kennis over flex delen met collega’s 
 

Ook binnen Liander zijn we druk bezig om meer en meer  collega’s kennis te laten maken met 
de flexmarkt volgens het USEF-model. Dat hebben we  op 25 januari gedaan met een 
kennisconferentie op een bijzondere locatie: het Van der Valk Hotel in Lent, die voor de locatie 
Nijmegen-Noord flex aanbiedt aan aggregator Scholt Energy Control.  

 
Ruim 80 collega’s vanuit allerlei verschillende afdelingen toonden hun interesse. In verschillende 
workshops werd inzichtelijk gemaakt hoe de flexmarkt binnen Liander wordt ingericht en welke taken 
bij de verschillende bedrijfsonderdelen worden uitgevoerd. Ook werd uitgelegd wat er op de 
verschillende projectlocaties gebeurt.  
 
De collega’s waren positief over de brede insteek van de kennisconferentie. Het was goed om zo op 
een multidisciplinaire manier bezig te zijn en verbindingen te leggen tussen verschillende afdelingen. 
Collega’s konden zich op deze manier een beeld vormen van en zich voorbereiden op hun 
toekomstige rol in de flexmarkt, en er ontstonden gesprekken tussen collega’s van verschillende 
bedrijfsonderdelen over de kansen en uitdagingen van de flexmarkt.  

 

 

Aanbesteding Zuidplaspolder 
 
Na Nijmegen-Noord willen we ook in het gebied Zuidplaspolder flexibiliteit inkopen 
om  congestieproblemen op te lossen. Ook voor deze locatie gaan we op zoek naar partijen die 
hier als aggregator flexibiliteit willen leveren.  
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Liander heeft op hier voor een andere aanbestedingsvorm gekozen dan in Nijmegen, namelijk een 
Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Bij deze  aanbestedingsvorm kunnen geschikte en 
geïnteresseerde partijen zich aanmelden om als aggregator flex te leveren in het gebied. Zij dienen 
aan een aantal criteria te voldoen om door Liander toegelaten te worden om te  handelen op deze 
lokale flexmarkt. In de DAS worden alle regels en voorwaarden vastgelegd voor de uitvoering en 
de  verrekening van de flexhandel. Na toelating start de aggregator met de IT-implementatie zodat 
deze na een succesvolle testperiode kan meebieden op de flexmarkt.  
 
Op 24 april wordt de aanbesteding gepubliceerd in Commerce-Hub en Tenderned. 
We hanteren hiervoor de CPV-codes “65310000 – Elektriciteitsdistributie” en “09310000 – 
Elektriciteit”. U kunt hiervoor notificaties instellen op Tenderned. Zodra wij meer informatie hebben 
over de aanbesteding en de planning, informeren wij u natuurlijk ook via deze nieuwsbrief.  

 
 

Volgende nieuwsbrief: April 2018 
 
De volgende nieuwsbrief zal rond eind april 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.  
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