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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. 
 
 
Batterijsystemen geplaatst in Heerhugowaard 
Op de locatie Energiekoplopers2 in Heerhugowaard wordt samengewerkt met Sympower in de rol van 
aggregator. Het doel is om in november te starten met handel in energieflexibiliteit. Sympower 
ontwikkelt op dit moment een propositie waarmee zij de komende periode de deelnemers zal 
benaderen. Alliander plaatst deze week de laatste batterij systemen. Hiermee is er voor Sympower 
een gevarieerd portfolio aan apparaten beschikbaar om energieflexibiliteit te ontsluiten. Deze 
flexibiliteit zal  Sympower in  eerste instantie  aan de DSO (Liander) verkopen. De handel zal zo veel 
als mogelijk plaats vinden volgens de USEF processen en procedures. November en december zullen 
dan ook waardevolle ervaringen opleveren om de flexibiliteitmarkt op basis van USEF een stap verder 
te brengen.  
 
 
Nijmegen Noord 
In Nijmegen Noord zijn we samen met Scholt Energy Control bezig met de voorbereidingen van de 
flexmarkt die in december van start zal gaan. De tweede aggregator, Senfal, is helaas op het laatste 
moment afgevallen voor deze eerste fase. Ze blijven het project echter volgen en hopen wellicht later 
of op een andere locatie in te kunnen stappen. 
 
 
Hulp gevraagd: Marktconsultatie Nijmegen 
In Nijmegen start volgend jaar de tweede fase van het inkooptraject voor de flexmarkt. Dit gaan we 
uitvoeren in de vorm van een Europese Aanbesteding. We starten deze met het uitzetten van 
marktconsultatie. In deze aanbesteding wil Alliander een opdracht gunnen aan meerdere partijen voor 
het inkopen van flex ten behoeve van het voorkomen van congestieproblemen voor de komende vier 
jaar.  
 
Alliander wil in deze marktconsultatie graag  met een aantal bedrijven spreken over de opdracht en 
het gunningsmodel. Deze gesprekken worden gepland op 16 en 24 oktober aanstaande. Een nadere 
agenda delen we op een later moment met de partijen die hierin mee willen denken. 
 
Helpt u ons een goede uitvraag in de markt te zetten? Wij zijn benieuwd naar uw input! Aanmelden 
kan via een mail naar flexmarktontwikkeling@alliander.com.  
 
Alvast bedankt! 
 

 
Klankbordgroep 14 september: Oranje Regime 
Op 14 september vond de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Dit keer stond de 
meeting in het teken van het Oranje Regime: wat als we de (over)belasting op het net niet met 
flexhandel kunnen opvangen?  
 
Een enthousiaste groep deelnemers is met dit dilemma in kleine groepjes aan de slag gegaan. 
Opvallend was dat in de deelgroepen dezelfde conclusies en aanbevelingen werden ondersteund: 
voordat het Oranje Regime is vastgelegd in de wetgeving kan er heel veel via de aggregator gedaan 
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worden, inclusief een apart contract voor Oranje. Eigenlijk is er dan (nog) geen sprake van Oranje 
Regime, maar van een extra onderdeel onder Geel.  
 
Al met al was het een productieve middag waarin goede discussies zijn gevoerd, kritische vragen zijn 
gesteld en er meer inzicht is gekomen in de werking en mogelijk verdere invulling van het Oranje 
Regime. Graag willen we alle deelnemers bedanken voor hun tijd, inzet en enthousiasme!  
 
Heb je de klankbordgroep gemist, maar wil je er de volgende keer graag bij zijn?  
Dan nodigen we je van harte uit om je in te schrijven voor de volgende bijeenkomst op 14 december, 
en daarna het jaar met ons af te sluiten met een kerstborrel.  
 
Hulp voor het vormgeven van de volgende klankbordgroep is nog steeds van harte welkom. We 
kunnen jouw input goed gebruiken! Aanmelden voor hulp en/of deelname kan door een e-mail te 
sturen naar flexmarktontwikkeling@alliander.com.  
 
Hopelijk tot dan!  

 
 

Wat kun je de komende periode van ons verwachten? 
 Marktconsultatie Nijmegen Noord 

 Voortgang Zuidplaspolder 

In oktober 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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