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Beste relatie,  

 
Via deze nieuwsbrief willen wij je graag informeren over de laatste activiteiten op het gebied van 
ons project Dynamo Flexmarktontwikkeling 

 
Aanbestedingen Zuidplaspolder en Nijmegen-Noord 
 
Voor de locaties Zuidplaspolder en Nijmegen-Noord zijn we volop bezig met de 
aanbestedingsprocedures. In Nijmegen zijn we bezig met de onderhandelingen hiervoor. In 
Zuidplaspolder lopen de voorbereidingen voor het uitsturen van de aanbesteding. Zodra er 
actueel nieuws is, zullen we jullie hierover in een volgende nieuwsbrief informeren.  
 

EnergieKoplopers2: Inkoop en Settlement 
 
De vorige nieuwsbrief berichtten we dat Liander dagelijks flexibiliteit inkoopt bij Sympower. 
In deze nieuwsbrief geven we een kijkje achter de schermen hoe dit in zijn werk gaat.  
 
Sympower kan dagelijks prognoses 
leveren van het verwachte verbruik van 
de huishoudens waar zij kunnen sturen. 
Op basis van deze én van eigen 
prognoses kan Liander flexibiliteit 
aanvragen. De hoeveelheid aan te 
vragen flex wordt bepaald door de 
prognose (blauwe lijn) en de 
congestiegrens (rode lijn).  
De afbeelding hiernaast  geeft een 
voorbeeld van de prognose van het 
verbruik en de verwachte congestie op 
een bepaalde dag. Liander bepaalt de 
congestiegrenzen, in dit geval 30 kW en -45 kW. In de grafiek geeft groen dat gedeelte van de 
congestie weer dat door Sympower is opgelost. Rood is wat Liander heeft gevraagd, maar wat niet 
Sympower niet kon leveren.  
 
Het doel de komende periode is om boven en onder de vastgestelde de congestiegrenzen alles 
groen te krijgen. Dit betekent dat Sympower evenveel flexibliteit kan leveren als Liander vraagt. 
Sympower doet  nu ervaring op met de sturing van verschillende slimme apparaten. De bedoeling is 
dat daardoor steeds meer flexibiliteit ingezet kan worden. Daarnaast werken we er hard aan om te 
toetsen of de gemeten waarden juist zijn zodat de settlement ook correct verloopt.  
 
 

Volgende klankbordgroep uitgesteld 

.  
Voor de klankbordgroep in juni waren er weinig aanmeldingen. Daarom is deze afgelast. De 
volgende bijeenkomst is na de zomervakantie. Belangstellenden krijgen daarvoor een 
uitmodiging.  

 



 

EnergieKoplopers in Radar Extra 
 
Op 14 en 21 mei waren er uitzendingen van Radar Extra over duurzaam wonen. In de uitzending 
van 21 mei was er ook aandacht voor het project EnergieKoplopers. Je kunt de uitzending zien via 
uitzending gemist: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/21-05-2018/ . Vanaf minuut 28 is het 
interview over EnergieKoplopers 
 

Volgende nieuwsbrief: juni 2018 
 
De volgende nieuwsbrief zal eind juni 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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