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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 Heerhugowaard 
Op dinsdag 23 mei 2017 heeft het team van EnergieKoplopers een bijeenkomst in de Stad 
van de Zon in Heerhugowaard georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst waren zo’n 50 
deelnemers van proeftuin Heerhugowaard aanwezig. Zij werden in een ontspannen setting 
geïnformeerd over het vervolg van het project.  
 
Na presentatie van het nieuwe projectteam vertelde Moniek Thissen (Liander) meer over 
onze visie op flexibiliteit, de resultaten van de proeftuin van 2015, wat onze plannen zijn voor 
de toekomst en wat we met deelnemers willen bereiken: de demonstratie van een open 
flexibiliteitsmarkt.  
 
Vervolgens heeft Robertjan Spaans (Liander) iets verteld over de nieuwe technieken die wij 
bij de deelnemers willen toepassen en wat voor impact dit op hen zou kunnen hebben. Denk 
aan slimme apparaten en een open IT infrastructuur die aggregators de mogelijkheid biedt 
om flexibiliteit te ontsluiten.  
 
Tot slot was er natuurlijk ruimte voor vragen. Deze gingen vooral over flexibiliteit in het 
algemeen, privacy en de technische aanpassingen die we gaan doen met bijv. batterijen. We 
hebben de deelnemers een voorbeeld van het batterijsysteem laten zien. Kortom, een erg 
geslaagde bijeenkomst! 
 
Verkenning van nieuwe locaties 
Vorig jaar hebben we een lijst gedeeld met mogelijke locaties waar we een flexibiliteitsmarkt 
gaan opzetten. Uit deze locaties zijn zoals jullie weten Nijmegen Noord en Heerhugowaard 
Energiekoplopers gekozen als startlocaties. Daar is later de locatie Heerhugowaard 
Rennovates aan toegevoegd als onderdeel van het project Dynamo flexmarktontwikkeling. 
Met drie locaties in ontwikkeling hebben we als projectteam hier een hele kluif aan. Mede 
daardoor is er de afgelopen maanden minder aandacht geweest voor mogelijk nieuwe 
locaties. Dit gaan we de komende periode weer actief oppakken. Eén van die mogelijk 
nieuwe locaties is Zuidplas. De verkenning is hier net gestart.  
 
Mocht je mee willen denken, laat het ons dan weten! Dit kan door een e-mail te sturen naar 
flexmarktontwikkeling@alliander.com. Van een aantal partijen hebben we locatievoorkeuren 
ontvangen. Deze nemen we ook mee in de verkenningen en analyses. Zodra besluitvorming 
intern rond is, laten we weten welke locaties toegevoegd worden aan DYNAMO 
Flexmarktontwikkeling.  
 
Klankbordgroep Dynamo 
Graag willen wij met zoveel mogelijk verschillende partijen van mening wisselen over het 
verloop van ons project. Zo kunnen we van elkaar blijven leren bij het inrichten en verbeteren 
van de flexibiliteitsmarkt en het USEF-framework. Hiervoor richten wij een klankbordgroep 
op. Deze groep komt vier keer per jaar bij elkaar om de voortgang en ontwikkelingen van de 
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flexmarktontwikkeling te bespreken. Heb je interesse om deel te nemen aan de 
klankbordgroep? Stuur dan een e-mail naar flexmarktontwikkeling@alliander.com.  
 
Wat kun je de komende periode van ons verwachten?  

Juni 

 Voortgang Nijmegen Noord 

 Terugblik op eerste klankbordgroep 

 Samenwerking met BAM in project REnnovates 
 
In juni 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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