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Samenvatting 

De productie van duurzaam opgewekte elektriciteit raakt in een stroomversnelling. Met 

het SER Energieakkoord voor duurzame groei
1
 heeft Nederland een lange termijn 

doelstelling voor duurzame energie geformuleerd, met ambities ten aanzien van 

windenergie van 6.000 MW in 2020 op land en 4450 MW in 2023 op zee.  

Een toename van energie uit wind en zon vraagt om meer flexibiliteit van het 

energiesysteem. Immers: wat gebeurt er met vraag en aanbod van elektriciteit als het niet 

waait of de zon niet schijnt? Industriële demand response is één van de mogelijke 

bronnen van flexibiliteit. Vanuit het Doorbraakproject Energie & ICT en de Rijksdienst 

Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een verkenning uitgevoerd onder meerdere 

industriebranches naar kansen voor flexibiliteit.  

 

Kansen voor industrie 

Bedrijven met de mogelijkheid producten of energie te bufferen (waterbeheer, 

vriezen/koelen, vermalen, verwarmen, etc.) hebben goede kansen om op deze 

toenemende vraag naar flexibiliteit in te spelen. Uiteraard heeft dit naast 

maatschappelijke voordelen ook financiële voordelen, zoals lagere kosten.  

 

In hoeverre is er een interessante business case voor introductie van flexibiliteit? Deze 

vraag is afhankelijk van onder meer eventuele investeringen, de marginale kosten van 

een demand response ‘incident’ (loonkosten, extra energiegebruik) en tijdsparameters 

zoals de reactietijd, de incidentduur en de hersteltijd. De eerste indicaties van de huidige 

demand response markt zijn dat voor een positieve business case er sprake mag zijn van 

beperkte (meer)investeringen. De financiële voordelen lijken momenteel echter nog niet 

zo groot dat te maken marginale kosten kunnen worden verantwoord. 

 

Elektriciteitsmarkten 

Demand response kan een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan flexibiliteit 

op de elektriciteitsmarkten. Mogelijkheden hiervoor bevinden zich op de korte termijn 

elektriciteitsmarkten, zoals de day-ahead markt, de intraday markt en de onbalansmarkt. 

Nederland kent de volgende korte termijn markten voor elektriciteit: 

 De primaire reserve wordt als eerste aangesproken bij het ontstaan van een te grote 

afwijking in de frequentie. De primaire reserve is een door TenneT gecontracteerde 

hoeveelheid vermogen en wordt verzameld via een wekelijkse veiling. Traditioneel 

gezien wordt de primaire reserve vooral geleverd door productiecentrales. 

 De onbalansmarkt is bedoeld om verstoringen van de energiebalans te balanceren 

die langer duren dan 15 minuten. Voor deze secundaire reserve kunnen 

marktpartijen biedingen plaatsen voor levering of afname van vermogen. Het gaat 

hierbij om capaciteit die wordt geproduceerd of afgenomen door of via deze partij en 

waarbij deze partij dus meer of minder gaat afnemen ten opzichte van het opgegeven 

E-programma. De maximale responsetijd is 15 minuten. 

 De tertiaire reserve of noodvermogenpool kan door TenneT worden afgeroepen als 

alle middelen op de onbalans zijn afgeroepen en de duur kan oplopen tot enkele 

uren. Aan deze pool wordt veelal deelgenomen door bedrijven die de beschikking 

hebben over een noodstroomaggregaat. 

                                                      
1 SER (2013). Energieakkoord voor duurzame groei. SER 
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 Op de intraday markt wordt elektriciteit verhandeld die nog dezelfde dag wordt 

geleverd. De handel vindt plaats tot 5 minuten voor het moment van levering. 

 De day-ahead markt is de markt waar elektriciteit wordt verhandeld die de volgende 

dag wordt geleverd. De elektriciteit wordt verhandeld in blokken van één uur. 

 

In onderstaande figuur is een grafisch overzicht gegeven van de beschreven Nederlandse 

elektriciteitsmarkten en de bijbehorende handelsmomenten.  

Figuur1. Schematische weergave elektriciteitsmarkten Nederland 

 

Waar de waarden op de day-ahead markt, de intraday markt en de onbalansmarkt elkaar 

het grootste deel van de tijd niet sterk ontlopen, is dat wel het geval tijdens de 10% 

goedkoopste en 10% duurste uren van deze markten. Met name de onbalansmarkt kent 

dan grote prijsuitschieters. Het volgende figuur illustreert dit door de prijzen in 2014 van 

deze drie markten op waarde gesorteerd (van laag naar hoog) weer te geven. 

 

 
Figuur 3. Elektriciteitsprijzen onbalansmarkt, intraday markt en day-ahead markt 2014 

(bron: APX, TenneT) 
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Sectorbeschrijvingen 

In hoeverre is er voor bedrijven nu al aanleiding om demand response toe te passen? In 

samenwerking met een viertal branche verenigingen is gekeken naar de kansen voor 

demand response bij hun leden, met de volgende bevindingen: 

 Onder bedrijven in de groente- en fruitverwerkende industrie lijkt er voor meerdere 

processen een positieve business case rond flexibiliteit. Diepvriesopslag kent al een 

rendabele business case demand response, er wordt momenteel gekeken naar een 

business case voor invriesprocessen en op de lange termijn verwachten wij ook een 

business case voor verhittingsprocessen met inzet van elektriciteit. 

 Onder de meelfabrikanten zijn de kansen om in te springen op de toenemende vraag 

naar flexibiliteit vooralsnog beperkt. Het grootste deel van de elektriciteitsvraag is 

hier gekoppeld aan het primaire proces. Verder is er binnen de branche met haar 

steeds complexere productieprocessen juist een behoefte om de processen 

eenvoudiger te maken. 

 Binnen de oppervlakte behandeling is met name gekeken naar de anodisatie- en 

galvanisatiebedrijven. Op de korte termijn verwachten wij een positieve business 

case rond buffering van koude bij hardanodisatiebedrijven. Op de lange termijn is 

een positieve business case denkbaar voor korte proces-onderbrekingen 

(onbalansmarkt). Hier zijn echter wel enige risico’s aan verbonden. 

 Onder de waterschappen lijken er goede kansen voor flexibilisering van de 

elektriciteitsvraag, zowel in het waterbeheer als in de waterzuivering. 

 

Flexibiliteit en duurzaamheid 

Er is een sterke behoefte aan meer inzicht in de relatie tussen flexibiliteit en 

duurzaamheid. Deze relatie wordt intuïtief wel herkend. In een energievoorziening 

waarin elektriciteit uit wind en zon een dominant aandeel hebben, zullen de momenten 

met veel duurzame elektriciteit al snel gekenmerkt worden door lage prijzen. Hiermee 

kan worden beredeneerd dat demand response op termijn kan leiden tot het vermijden 

van dure, door gascentrales opgewekte elektriciteit. De onderbouwing ontbreekt echter. 
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Aanbevelingen 

Tijdens dit project zijn tevens meerdere onderwerpen geïdentificeerd die de bijdrage van 

demand response aan de stabiliteit en duurzaamheid van de elektriciteitsvoorziening op 

de lange termijn kunnen vergroten. Op basis hiervan doen wij de volgende 

aanbevelingen: 

 

 Stel het verband vast tussen flexibiliteit en duurzaamheid binnen de Nederlandse 

elektriciteitsvoorziening. Veel partijen die actief bezig zijn met demand response 

(waterschappen, Rijkswaterstaat, koel/vriesbedrijven) hebben aangegeven behoefte 

te hebben aan inzicht in dit verband. Hierbij speelt mee dat de directe financiële 

waarde van flexibiliteit nog klein is en men ook de maatschappelijke waarde in 

beeld wil hebben van demand response. 

 

 Flexibiliseer de afrekenmethodiek voor transportvermogen (kWmax). Binnen de 

huidige afrekenmethodiek zoals voorgeschreven in de Tarievencode Elektriciteit 

wordt bij overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen dit vermogen 

aangepast en geldt de nieuwe waarde (met bijbehorende kosten) voor het gehele 

kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet. Een dergelijke methodiek is 

niet ontworpen met het oog op een systeembehoefte aan flexibiliteit vanuit de 

afnemers en verdient heroverweging. 

 

 Neem mogelijkheden voor flexibilisering van de elektriciteitsvraag op in energie 

management systemen. Er wordt een versnelling van de uitrol van energie 

management systemen voorzien. Het nu al opnemen van demand response ICT 

mogelijkheden in deze systemen verbetert de business case voor demand response in 

de komende jaren bij de individuele bedrijven. 

 

 Stel een merit order demand response processen vast. Op verschillende niveaus 

(Rijkoverheid, TenneT, branches, kennisinstellingen) blijkt er grote belangstelling te 

zijn voor de systeembijdrage van demand response. Het betreft hier immers een 

relatief goedkope en mogelijk duurzame bron van flexibiliteit. Er is echter nog geen 

kwantificering van het potentieel gemaakt. Voorgesteld wordt om dit potentieel voor 

het komend decennium in beeld te brengen. 

 

 Stel een routekaart demand response procesinnovaties op. Om te kunnen 

flexibiliseren blijken er voor meerdere processen innovaties nodig om het potentieel 

te kunnen ontsluiten. Zo is er bijvoorbeeld nog geen goede koudebuffer beschikbaar 

voor invriesprocessen die gebruik maken van ammoniak (-33 tot -38° C). 

Voorgesteld wordt om voor processen met een significant flexibel potentieel de 

vereiste procesinnovaties in beeld te brengen om dit potentieel te ontsluiten. 
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1 Inleiding 

De productie van duurzaam opgewekte elektriciteit raakt in een stroomversnelling. Met 

het op 6 september 2013 gepubliceerde SER Energieakkoord voor duurzame groei
2
 heeft 

Nederland een lange termijn doelstelling voor duurzame energie geformuleerd. Eén van 

de onderdelen van dit SER energieakkoord betreft een groei van het opgestelde 

vermogen aan windenergie naar 6.000 MW in 2020 op land en 4.450 MW in 2023 op 

zee.  

 

Een toename van energie uit wind en zon vraagt om meer flexibiliteit van het 

energiesysteem. Immers: wat gebeurt er met vraag en aanbod van elektriciteit als het niet 

waait of de zon niet schijnt? Industriële demand response is één van de mogelijke 

bronnen van flexibiliteit op de elektriciteitsmarkten van de toekomst, en ook vandaag de 

dag  al. Industriële demand response heeft zowel voordelen voor bedrijven (lagere 

elektriciteitskosten) als voor het elektriciteitssysteem (grotere stabiliteit). Vanuit het 

Doorbraakproject Energie & ICT en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 

(RVO.nl) wordt deze ontwikkeling gestimuleerd en is een verkenning uitgevoerd onder 

meerdere industriebranches naar kansen voor flexibiliteit. Deze introductie in industriële 

demand response is een resultaat hiervan. 

 

Naast de inspanningen vanuit het Doorbraakproject Energie & ICT en de Rijksdienst 

Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is dit project mede mogelijk gemaakt door vier 

brancheverenigingen vanuit de MJA sectoren en vier spelers uit de energiesector. 

Vanuit de MJA branches hebben de organisaties VIGEF (groente en fruit), NEBAFA 

(bakkerijgrondstoffen), de UVW (Unie Van Waterschappen) en V-ION 

(oppervlaktematerialen) en enkele van hun leden actief bijgedragen aan dit project. 

Tevens gaat onze dank uit naar de volgende spelers uit de energiesector, die dit project 

hebben ondersteund vanuit een stuurgroep: Alliander, Eneco, Nuon en Powerhouse. 

 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. Volgend op deze inleiding wordt in hoofdstuk 

twee een introductie gegeven in een aantal belangrijke aspecten rond industriële demand 

response. Hoofdstuk drie geeft een introductie in de verschillende elektriciteitsmarkten 

in Nederland. Hoofdstuk vier geeft een analyse van het flexibel potentieel in vier 

bedrijfstakken en wordt gevolgd door een beschouwing van de duurzame waarde van 

flexibiliteit in hoofdstuk vijf. Deze rapportage wordt tenslotte afgesloten met conclusies 

en aanbevelingen in hoofdstuk zes. 

 

 

 

 

                                                      
2 SER (2013). Energieakkoord voor duurzame groei. SER 
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2 Introductie industriele demand response 

In dit hoofdstuk wordt een introductie gegeven in het begrip ‘demand response’ en wordt 

ingegaan op de waarde hiervan en mogelijke barrières. Tevens wordt ingegaan op een 

aantal factoren die bepalen of er nu al sprake kan zijn van een positieve business case. 

 

Met het begrip demand response wordt in deze rapportage gerefereerd aan het 

afstemmen van de vraag naar elektriciteit op de elektriciteitsprijs. Demand response is 

mogelijk in verschillende vormen en voor verschillende eindgebruikers van elektriciteit. 

Bekende voorbeelden van demand response zijn
3
: 

1. Het tijdelijk reduceren of onderbreken van de elektriciteitsvraag zonder effect op het 

gebruik in andere perioden (bijv. tijdelijk de air conditioning uitzetten); 

2. Het verschuiven van de elektriciteitsvraag (bijv. het opladen van elektrische 

voertuigen verschuiven naar de momenten waarop de prijzen laag zijn); 

3. Het tijdelijk lokaal opwekken van elektriciteit in plaats van gebruik te maken van het 

elektriciteitsnet (bijv. het activeren van de diesel noodstroomvoorziening). 

In deze introductie richten we ons met name op de tweede optie: het verschuiven van de 

elektriciteitsvraag.  

 

De verschillende vormen van demand response beschikken over verschillende 

kwaliteiten, zowel vanuit het perspectief van de eindgebruiker als het perspectief van 

bijvoorbeeld een energiebedrijf. Denk hierbij aan de afroeptijd, de tijdsduur van de 

beschikbaarheid, de omvang van het afroepbaar potentieel en de vereiste investering om 

dat potentieel te ontsluiten. Zo kan demand response worden ingezet voor de laatste 

finetuning op de elektriciteitsmarkten, maar ook grootschalig in noodsituaties. Een 

voorbeeld hiervan is wanneer de temperatuur in een rivier zo hoog is dat een 

elektriciteitscentrale over onvoldoende koelcapaciteit kan beschikken en de productie 

moet reduceren. 

 

Door de sterk toenemende elektriciteitsproductie uit wind en zon neemt de behoefte aan 

flexibiliteit in het elektriciteitsysteem eveneens toe. In 2015 is de impact van 

elektriciteitsproductie afkomstig van wind en zon nog beperkt en wordt in de behoefte 

aan flexibiliteit op de elektriciteitsmarkten voorzien door flexibiliteit in de huidige 

opwekeenheden (gas/kolen).  

 

Op de lange termijn zal opslag van elektriciteit hier een grotere bijdrage kunnen leveren 

(batterijen in wijken, woningen en voertuigen), meer hoogspanningsverbindingen tussen 

landen zal eveneens leiden tot meer aanbod aan flexibiliteit, maar een deel van deze 

flexibiliteit wordt door de gebruikers zelf opgebracht: elektriciteit gebruiken wanneer het 

beschikbaar is. Bedrijven met de mogelijkheid producten of energie te bufferen 

(waterbeheer, vriezen/koelen, vermalen, verwarmen, etc.) hebben goede kansen om op 

deze ontwikkeling in te spelen. Uiteraard heeft dit naast maatschappelijke voordelen ook 

financiële voordelen, zoals lagere elektriciteitskosten.  

Het volgende figuur geeft de landelijke vermogensvraag (hoogspanning, blauw) in 2014 

weer, en een mogelijk windaanbod in Nederland in 2023 (oranje). Het figuur geeft een 

goed beeld van de grilligheid van het windaanbod en de enorme omvang ervan (tot 10.5 

GW) ten opzichte van de huidige vermogensvraag (8-16 GW). 

                                                      
3 3 Hurley (2013). Demand Response as a power system resource. RAP 
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2.2 Waarom demand 
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Figuur 2-1  Vermogensvraag Nederland in 2014 en voorziene aanbod van 

windenergie in 2023. 

  

 

De markt voor demand response is nog sterk in ontwikkeling. Het aandeel duurzame 

energie is immers nog bescheiden en Nederland beschikt over een indrukwekkend 

vermogen aan stuurbare elektriciteitsopwekking, waardoor de prijsfluctuaties nog 

beperkt zijn. Voor bedrijven vandaag de dag lijkt er met name een postieve business case 

denkbaar als dit niet leidt tot extra loonkosten (denk hierbij aan personeel dat een extra 

koffiepauze moet nemen). 

Aangezien het een nieuw product betreft en er nog weinig voorbeelden van zijn, gaat het 

overwegen van demand response mogelijkheden met de nodige kritische vragen gepaard. 

Deze vragen betreffen in eerste instantie mogelijke risico’s ten aanzien van het primaire 

proces, vervolgens de mogelijkheden en beperkingen qua regelgeving en tenslotte het 

bepalen van de business case. Het volgende figuur is afkomstig van een onderzoek onder 

bedrijven in Zuid-Duitsland in 2013 en illustreert dit nog eens. Energiebedrijven zullen 

hiermee rekening moeten houden bij hun eigen productontwikkeling en zijn zich hier 

goed bewust van. 

  

2.3 Barrières volgens 
gebruikers 
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Figuur 2-2  Ervaren barrières voor toepassing van demand response in de industrie 

in Zuid-Duitsland
4
 

 

In hoeverre is er een interessante business case voor introductie van flexibiliteit? Deze 

vraag is afhankelijk van onder meer eventuele investeringen, de marginale kosten van 

een demand response ‘incident’ en de volgende tijdsparameters: 

 De reactietijd: hoeveel waarschuwingstijd heeft een bedrijf nodig om flexibiliteit 

beschikbaar te maken? Indien hiervoor een dag vereist is, is het mogelijk om op de 

day-ahead markt te acteren. Bij een reactietijd van een kwartier is acteren op de 

onbalansmarkt al denkbaar. 

 De incidentduur: hoe lang kan deze flexibiliteit minimaal of maximaal geboden 

worden? Een vrieshuis kan vrij makkelijk schuiven met haar moment van 

elektriciteitsgebruik, maar er zijn grenzen aan de minimale en maximale temperatuur 

die binnen het vrieshuis wenselijk zijn. 

 De hersteltijd: hoeveel tijd is er nodig voordat opnieuw kan worden gereageerd? Een 

waterschap heeft aangegeven haar gemalen binnen enkele minuten aan te kunnen 

zetten (korte reactietijd), maar dan wel minimaal een uur te willen malen 

(incidentduur): gemalen zijn geen knipperlicht. En als het water op is, is het op 

(hersteltijd). 

Bovenstaande factoren beïnvloeden de waarde van flexibiliteit. Een zeer ruwe indicatie 

op basis van interviews leert dat een flexibel inzetbare megawatt een extra waarde kan 

genereren in de orde van € 10.000,- per jaar. 

 

  

                                                      
4 Buber (2013). Potenziale industriellen Lastmanagements in Süddeutschland. FfE Munchen 

2.4 Is mijn bedrijf flexibel? 
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De keerzijde van de business case wordt bepaald door de kostenkant: investeringen en 

marginale kosten.  

Investeringen 

 ICT: voor het snel kunnen aansturen van apparatuur en inzicht in de effecten hiervan 

op de processen zijn soms investeringen vereist in ICT hardware en software. 

Voorbeelden hiervan zijn software aanpassingen in het waterbeheer die niet alleen 

de voorspelde regen meenemen, maar ook indicaties van de elektriciteitsprijs. 

 Buffering: om potentiële flexibiliteit in de bestaande processen te ontsluiten, is het 

soms noodzakelijk een investering te doen in buffervermogen. Een voorbeeld 

hiervan is het uitbreiden van een koudebuffer rond het primaire proces, zodat 

koelcompressoren deels op basis van onbalansprijzen kunnen worden aangestuurd. 

Marginale kosten 

 Energie: inzet van demand response kan leiden tot een hoger energiegebruik. Een 

voorbeeld hiervan is een gieterij die met inductie de temperatuur van metaal tot 

voorbij het smeltpunt brengt. Indien tijdens dit proces wordt besloten een kwartier 

lang minder vermogen te vragen, kan dat tot een hogere energievraag leiden door het 

weglekken van warmte. 

 Grondstoffen: bij sommige batchprocessen zijn de eerste producten van een serie 

van inferieure kwaliteit. In dit soort gevallen kan inzet van demand response leiden 

tot extra grondstoffengebruik. 

 Loonkosten: indien tijdens een demand response incident het primaire proces wordt 

stilgezet, zal het personeel niet volledig op andere werkzaamheden kunnen worden 

ingezet. In dat geval is er sprake van extra loonkosten. 

 

De eerste indicaties van de huidige demand response markt zijn dat voor een positieve 

business case er sprake mag zijn van beperkte (meer)investeringen. De financiële 

voordelen lijken momenteel echter nog niet zo groot dat te maken marginale kosten 

kunnen worden verantwoord. 
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3 Flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt 

In dit hoofdstuk wordt een introductie gegeven in de werking van de diverse 

elektriciteitsmarkten. 

 

De elektriciteitsmarkt kenmerkt zich door vraag en aanbod. Er vindt handel plaats en er 

is bijsturing nodig door TenneT. Elektriciteitsgebruikers kopen elektriciteit in die zij 

verwachten te gaan afnemen en aanbieders van elektriciteit leveren dit op het 

afgesproken moment. Gebruikt een afnemer meer of minder elektriciteit dan kan dit kort 

van tevoren nog aangepast worden door extra in te kopen of te verkopen. Hiervoor 

worden zogenaamde elektriciteitsprogramma’s opgesteld. Vindt er een onverwachte 

gebeurtenis plaats, bijvoorbeeld door uitval van een grote elektriciteitscentrale, dan loopt 

het elektriciteitsnet uit balans. Met andere woorden, vraag en aanbod zijn dan niet meer 

op elkaar afgestemd. De landelijke netbeheerder TenneT heeft dan een middel om het 

net weer in balans te krijgen door inzet van het zogenaamde regel- en reservevermogen. 

 

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie zullen er voor 

zorgen dat het aanbod van elektriciteit meer gaat fluctueren. De kans op onbalans wordt 

hierdoor groter en daarmee ook de waarde van onbalanscapaciteit. In deze factsheet 

wordt de werking uitgelegd van de elektriciteitsmarkten en de onbalanssystematiek en 

een beeld gegeven van de waarde ervan. 

 

De elektriciteitsmarkt bestaat uit handelsmarkten en een balanceringsysteem. Op de 

handelsmarkten wordt elektriciteit verhandeld vanaf enkele jaren vooruit tot 5 minuten 

voor het moment van levering. De handel vindt plaats op de ENDEX en APX beurs of 

bilateraal tussen partijen. 

 
 
De handelsmarkten bestaan uit de (lange) termijnmarkt, day-ahead markt en intraday 

markt. In het volgende kader worden deze handelsmarkten kort toegelicht. 

 

Elke afnemer heeft de plicht om een programma op te stellen waarin de prognose voor 

productie en verbruik staat vastgesteld. Hiermee kan TenneT het net in balans houden. 

Deze verplichting heet programmaverantwoordelijkheid (PV). Meestal wordt dit 

uitbesteed aan een erkende PV-partij. Wanneer de afnemer afwijkt van het ingediende 

programma ontstaat er onbalans. TenneT herstelt dit en vraagt hiervoor een vergoeding 

aan de afnemer. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de vastgestelde prijs 

op de onbalansmarkt. 

Andersom is het ook zo dat als een afnemer een bijdrage levert om het net weer in balans 

te krijgen, deze afnemer hiervoor dan een vergoeding ontvangt van TenneT. 

 

 

 

3.1 Introductie 
balanshandhaving 

3.2 Handelsmarkten 

3.3 Programmaverantwoor
delijkheid 
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Bij het in onbalans raken van het elektriciteitsnet beschikt TenneT over het zogenaamde 

regel- en reservevermogen om snel frequentieherstel en balanshandhaving uit te voeren. 

Dit regel- en reservevermogen bestaat uit de primaire, secundaire en tertiare reserve, 

afhankelijk van de urgentie van het herstel. In het volgende kader worden dit regel- en 

reservevermogen toegelicht. 

 

 

 

 

3.4 Regel- en 
reservevermogen 

Termijnmarkt 
Op de termijnmarkt wordt stroom verhandeld waarbij de levering op de lange termijn plaats 
vindt. De handel vindt plaats op de beursvloer van de ENDEX of via een tussenhandelaar. 
Handel op de beurs is anoniem en zonder risico maar kan alleen met een (betaald) 
lidmaatschap. Elektriciteit die ingekocht is wordt geleverd, ongeacht een eventueel 
faillissement van de leverancier. 
Wanneer de elektriciteit via een tussenhandelaar wordt ingekocht gaat de afnemer een 
contract aan met de tussenhandelaar. Voordeel hiervan is dat de afnemer geen lid hoeft te 
zijn van de ENDEX, maar het risico is dan ook voor de afnemer. Ook brengt de 
tussenhandelaar een servicefee in rekening voor de dienstverlening. 
 
Day-ahead markt 
Tot één dag vooruit kan elektriciteit worden verhandeld op de day-ahead markt. De markt 
functioneert via een veilingsysteem en is één van de hoofdactiviteiten van APX Power NL . 
Tot 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de feitelijke levering kunnen aanbieders hun 
biedingen volledig geautomatiseerd inleggen. Hierna worden vraag en aanbod op elkaar 
afgestemd en worden de marktprijzen voor de volgende dag bepaald, gedifferentieerd per 
uur. De handel vindt anoniem plaats, uitgevoerd door APX namens de aanbieders. De 
elektriciteit wordt verhandeld in blokken van één uur. 
 
Intraday markt 
De handel in elektriciteit op de dag van levering vindt plaats op de intraday markt. Ook deze 
handel loopt ook via APX Power NL. Tot 5 minuten voor het moment van daadwerkelijke 
levering kan er worden verhandeld. 
 
De day-ahead markt en intraday markt worden ook wel spotmarkten genoemd vanwege de 
korte termijn horizon. 
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Door een bijdrage te leveren aan dit onbalanssysteem kunnen bedrijven die deze 

mogelijkheid hebben geld verdienen of besparen. In onderstaande figuur is een grafisch 

overzicht gegeven van de beschreven Nederlandse elektriciteitsmarkten en de 

bijbehorende handelsmomenten.  

 

Primaire reserve 
Primair reservevermogen is gereserveerde capaciteit die door TenneT ingezet wordt bij het 
ontstaan van een grote afwijking in de netfrequentie – die normaal 50 Hz is – om de 
frequentie weer in balans te krijgen. Dit vermogen heeft TenneT van te voren 
gecontracteerd bij verschillende aanbieders die dat vermogen vervolgens beschikbaar 
houden.  
Aanbieders bieden voor een termijn van één week een bepaalde hoeveelheid vermogen aan 
en ontvangen daarvoor van TenneT een vergoeding. Dit vermogen moet op verzoek binnen 
30 seconden volledig beschikbaar zijn voor de duur van maximaal 15 minuten. Een 
contracthoeveelheid bestaat minimaal uit een blok van 1MW. 
De aanbieder ontvangt alleen een capaciteitsvergoeding en geen leveringsvergoeding. Het 
aanroepen van de primaire reserve gaat via een lokaal uitgevoerde automatische inrichting 
die binnen 30 seconden zorgt voor een constante verhouding tussen frequentieverandering 
en productieverandering. 
 
Secundaire reserve 
Indien binnen 15 minuten het net niet in balans is en de verstoring in de 
elektriciteitsvoorziening dus langer duurt heeft TenneT de beschikking over secundaire 
reserve. Partijen kunnen voor het aanbieden van secundaire reserve een contract afsluiten 
met TenneT of alleen vrijwillige biedingen plaatsen op de biedladder van TenneT.  
Indien TenneT deze secundaire reserve afroept ontvangen partijen een vergoeding voor de 
geleverde hoeveelheid MWh. Partijen die een contract hebben met TenneT ontvangen 
daarnaast nog een capaciteitsvergoeding. Wanneer TenneT aangeeft secundaire reserve 
nodig te hebben moet de aanbieder de aangeboden hoeveelheid binnen 15 minuten volledig 
beschikbaar stellen aan TenneT. 
De biedingsmogelijkheid voor de secundaire reserve sluit 60 minuten voor het 
daadwerkelijke moment van levering. 
 
Tertiare reserve 
Tenslotte is er de tertiare reserve – ook wel noodvermogenpool genoemd – indien TenneT 
voor langere tijd – tot enkele uren – noodvermogen nodig heeft. Voor toepassingen van 
demand response is deze minder populair, met name door de eisen die aan deze 
noodvermogenpool worden gesteld. Het noodvermogen wordt beschikbaar gesteld aan 
TenneT op basis van een contract en moet te allen tijde beschikbaar zijn. Dit betekent dat 
het dus niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden.  
 
Toegang tot de tertiaire reserve is mogelijk voor partijen die met een zeer hoge 
beschikbaarheid minimaal 20 MW noodvermogen kunnen leveren. Dit noodvermogen mag 
ook bestaan uit een pool van partijen die gezamenlijk minimaal 20 MW kunnen leveren. Een 
voorbeeld hiervan is NL Noodvermogenpool.  
De reponstijd voor het beschikbaar stellen van het gecontracteerde vermogen ten behoeve 
van de tertiaire reserve is maximaal 15 minuten. De duur van het gebruik door TenneT kan 
oplopen tot enkele uren. Aan deze pool wordt veelal deelgenomen door bedrijven die de 
beschikking hebben over een noodstroomaggregaat. 
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Figuur 3-1. Schematische weergave elektriciteitsmarkten Nederland 

 

De oranje balken geven de handelsperiode of biedperiode weer, waarop elektriciteit 

verhandeld kan worden of vermogen kan worden aangeboden op de biedladder. De 

donkerblauwe balken geven het feitelijke moment van levering weer. Voor de primaire, 

secundaire en tertiaire reserve geldt een op- of afregeltijd – de periode waarin het 

vermogen moet zijn bijgeregeld. Deze periode is weergegeven in blauwgrijs. 

 
Om een impressie te geven van de waarde van flexibiliteit zijn de elektriciteitsprijzen op 

de day-ahead markt, intraday markt en onbalansmarkt in het volgende figuur 

weergegeven. U ziet de prijsgegevens van elk uur uit het gehele kalenderjaar 2014. 

 

 

Figuur 3-2. Elektriciteitsprijzen onbalansmarkt, intraday markt en day-ahead markt 

2014 (bron: APX, TenneT) 

 

3.5 Wat is de waarde van 
flexibiliteit? 
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De grijzen stippen laten de prijs zien op de onbalansmarkt (secundaire reserve), de 

oranje stippen op de intraday markt en de blauwe stippen op de day-ahead markt, 

verspreid over een jaar, waarbij geheel links 1 januari 2014 is geplaatst en geheel rechts 

31 december 2014. 

 

Hierbij is te zien dat er zowel positieve als negatieve uitschieters zijn, maar onduidelijk 

is hoe de spreiding er nu exact uit ziet. Daarom laat figuur 3 een grafiek zien waarbij de 

prijzen zijn gesorteerd op waarde. Ook hierbij zijn de elektriciteitsprijzen van een geheel 

jaar weergegeven. Het verschil met de vorige figuur is dat nu geheel links de laagste 

prijzen zijn weergegeven en geheel rechts de hoogste prijzen. Tevens is duidelijk 

waarneembaar dat de prijs een groot deel van de tijd rond de € 42 / MWh zit. Alleen de 

eerste 10% en laatste 10% daalt resp. stijgt de prijs sterk. Op de onbalansmarkt zijn de 

prijzen het meest volatiel. 

 

 

Deze volatiliteit blijkt met name uit de waarden in de eerste 10% en laatste 10%. De 

waarden op de onbalansmarkt zijn hier duidelijk extremer dan op de intraday markt en 

de day-ahead markt. Acteren op de onbalansmarkt is in de regel wel complexer. 

 

  

Figuur 3-3. Elektriciteitsprijzen onbalansmarkt, intraday markt en day-ahead markt 2014 

(bron: APX, TenneT) 
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De waarde van de verschillende markten wordt met name bepaald door de responstijd en 

de tijdsduur van levering. Een snelle responsetijd en de mogelijkheid tot een langere 

tijdsduur van levering zorgen voor een hogere waarde. 

 

 capaciteitsvergoeding leveringsvergoeding 

primaire reserve ja nee 

secundaire reserve contract met TenneT: ja 

vrijwillige bieding: nee 

ja 

tertiaire reserve ja ja 

 

De intraday markt en day-ahead markt kennen beiden een handelsprijs. Dat wil zeggen 

dat er wordt gehandeld tegen de op dat moment geldende prijzen die door APX worden 

vastgesteld. Afhankelijk van het volume wordt de prijs bepaald. 

 

Hetzelfde geldt voor de termijnmarkt, waarbij de prijs wordt vastgesteld door ENDEX. 

Ook hier geldt de handelprijs, afhankelijk van het moment waarop geleverd moet 

worden. Handel is tot drie jaar voor het daadwerkelijke moment van levering mogelijk. 
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4 Sectorbeschrijvingen 

In dit hoofdstuk worden vier sectorbeschrijvingen gegeven, inclusief een inschatting van 

de marktrijpheid van het flexibel potentieel. 

 

Het merendeel van de bedrijven in de groente- en fruitverwerkende industrie is 

aangesloten bij de VIGEF (Vereniging van de Nederlandse Groente- en 

Fruitverwerkende Industrie). De producenten van de bij de VIGEF aangesloten 

ondernemingen zijn goed voor meer dan 20% van de Nederlandse consumptie van 

groenten en fruit. De VIGEF en haar leden vertegenwoordigen een bedrijfstak met ruim 

50 ondernemingen en bieden werkgelegenheid aan ruim 3.000 werknemers. Meer dan 

50% van de omzet wordt gerealiseerd buiten Nederland. Onder de VIGEF leden is er 

sprake van een licht dalende mark als gevolg van onder meer veranderende 

voedingspatronen en ontwikkelingen als kant-en-klaar maaltijden. 

 

 
 

De bedrijfsvoering in de branche is gericht op het lang houdbaar maken van groenten en 

fruit waarbij tal van technieken worden ingezet zoals steriliseren, diepvriezen, drogen, 

fermenteren, konfijten, inleggen, met suiker conserveren, etc. De grondstoffen worden 

voor het grootste deel in het binnenland geteeld, de afzet speelt zich echter af op een 

Europese of soms mondiale markt. Producten betreffen verwerkte en diepgevroren 

groenten, fruit en champignons, tafelzuren, gedroogde groenten en fruit, zuurkool, 

tomatenproducten, zilveruien, vruchtenconserven, jams en geleien, gekonfijte vruchten, 

grondstoffen voor vruchtensappen. 

 

Het energiegebruik in de sector betreft zowel gas als elektriciteit, maar de inzet daarvan 

is sterk afhankelijk van het type proces. Zo wordt voor steriliseren met name gas ingezet 

en voor invriezen met name elektriciteit. Het volgende figuur geeft de 

energieconsumptie in de sector weer zoals door RVO.nl gerapporteerd in de monitoring 

Meerjarenafspraken Energie Efficiency
5
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4.1 Groente- en 
fruitverwerkende 
industrie 

4.1.1. Bedrijfsvoering 
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Figuur 4-1. Jaarlijks energiegebruik MJA leden VIGEF (bron RVO.nl) 

 

Binnen de VIGEF zijn er diverse kansen om in te springen op de toenemende vraag naar 

flexibiliteit. Deze kansen liggen er vandaag de dag al in de opslag in vrieshuizen en op 

termijn mogelijk in het invriesproces en in verhittingsprocessen. 

 Diepvriesopslag beschikt over enige flexibiliteit in de bewaartemperatuur. Het maakt 

voor de kwaliteit van diepgevroren producten namelijk niet veel uit of er tijdelijk 

een graad temperatuurschommeling ontstaat. Dit biedt beheerders van 

diepvriesopslag de mogelijkheid om de koelinstallaties met name aan te zetten 

wanneer de stroomprijs laag is. Een enkel VIGEF lid doet dit vandaag de dag al 

middels inkoop van stroom op de day-ahead markt, maar er lijken weinig 

belemmeringen om dit ook op bijvoorbeeld de onbalansmarkt te doen. 

 Invriezen: zodra de oogst van het land wordt gehaald, is het zaak deze zo snel 

mogelijk in te vriezen. Het is echter goed denkbaar dat er een positieve business case 

ontstaat voor het tijdelijk bufferen van koude in het invriesproces. Dit vergt echter 

een investering in buffercapaciteit en mogelijk in groter koelvermogen. De 

verwachting is dat dit pas ingang zal vinden bij grotere prijsfluctuaties op de 

onbalansmarkt en zodra de sector meer ervaring heeft opgedaan met inkoop op de 

korte termijn elektriciteitsmarkten bij diepvriesopslag. 

 Verhitten: wij verwachten op de lange termijn een business case voor 

verhittingsprocessen middels elektriciteit. Deze ontwikkeling vergt naast 

investeringen ook grotere schommelingen in de korte termijn elektriciteitsprijs en 

wordt dan ook pas voor het volgend decennium voorzien. 

  
  

4.1.2. Kansen voor 
flexibiliteit 
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Het merendeel van de Nederlandse maalbedrijven is aangesloten bij NEBAFA 

(Vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerij grondstoffen). De belangrijkste 

afnemers van deze sector zijn de bakkers. Ambachtelijke en industriële bakkerijen 

nemen in Europa zo’n 72% van de productie van meel en bloem af. De banketindustrie 

is goed voor 14%, huishoudens 12% en 5% gaat naar andere afnemers. Door 

overcapaciteit is het aantal maalderijen in de loop der jaren in Europa sterk gedaald. In 

Nederland is dit proces min of meer voltooid: het aantal maalderijen is nog maar 

beperkt. De internationale concurrentie op de markten voor meel en bloem is en blijft 

scherp. Binnen de maalderijen zijn de orderportefeuilles zijn redelijk goed gevuld en er 

is sprake van een hoge bezettingsgraad.  

 

 
 

Binnen een maalbedrijf worden verschillende graansoorten verwerkt tot bloem, andere 

graanproducten en diervoeder (food & feed). Binnen een maalbedrijf zijn ruwweg de 

volgende processtappen te onderscheiden: 

 Ontvangst en opslag. Het graan wordt (meestal per schip) naar het terrein 

getransporteerd, waar het wordt gereinigd en opgeslagen in silo’s. Het opslagvolume 

is afgestemd op de transportfrequentie (soms enkele dagen). Ongeveer 10% van het 

energiegebruik vindt plaats gedurende deze fase. 

 Het maalproces. Dit vindt plaats in de molen zelf, die meerdere walsenstoelen bevat. 

Deze fase is verantwoordelijk voor 60% van de energievraag. 

 Mengen, transporteren en opslag. De gereedproductsilo bevat de bloem en andere 

graan-producten. Verschillende bloemsoorten kunnen hier worden gemengd. Ook 

wordt hier het eindproduct gereed gemaakt voor transport. Hier vindt het resterende 

energiegebruik plaats (30%). 

Het energiegebruik in de sector betreft met name elektriciteit. Het volgende figuur geeft 

de energieconsumptie in de sector weer zoals door RVO.nl gerapporteerd in de 

monitoring Meerjarenafspraken Energie Efficiency
6
. 
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4.2 Meelfabrikanten 

4.2.1. Bedrijfsvoering 
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Figuur 4-2. Jaarlijks energiegebruik MJA leden NEBAFA (bron RVO.nl) 

 

Onder de meelfabrikanten zijn de kansen om in te springen op de toenemende vraag naar 

flexibiliteit vooralsnog beperkt. Hier liggen twee factoren aan ten grondslag. 

 Het grootste deel van de elektriciteitsvraag is direct gekoppeld aan het primaire 

proces. Onderbrekingen of procesvertragingen hier vertalen zich direct in vertraging 

van de productie, extra loonkosten en verliezen gerelateerd aan opstartprocessen. De 

markt die bij deze randvoorwaarden kan leiden tot een positieve business case is pas 

op lange termijn denkbaar. 

 Binnen de branche is de laatste jaren sprake van een toenemende product 

diversificatie. Een steeds gevarieerdere marktvraag heeft geleid tot steeds 

complexere processen. Uit gesprekken met een leverancier blijkt dat er onder de 

maalbedrijven een behoefte is aan machines die de bedrijfsvoering juist eenvoudiger 

maken. Een dergelijke behoefte past slecht bij het flexibel willen inspelen op de 

elektriciteitsmarkten. 

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat kansen voor demand response onder de 

meelfabrikanten pas in het volgend decennium concreet zouden kunnen worden. 

 
 

 

 

  

4.2.2. Kansen voor 
flexibiliteit 
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Het merendeel van de bedrijven in de industriële oppervlaktebehandeling is aangesloten 

bij V-ION (Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland). Leden van 

Vereniging ION zijn bedrijven die direct met oppervlaktetechnieken te maken hebben, 

hetzij als uitvoerder, hetzij als toeleverancier. De activiteiten van de leden lopen uiteen 

van chemisch/mechanisch voorbehandelen, galvaniseren, emailleren, poedercoaten, 

(nat)lakken, tot anodiseren, thermisch verzinken, metaalconservering, PVD/CVD, etc.  

 

 
  

De energiebehoefte van deze processen loopt sterk uiteen: bij sommige processen is de 

behoefte aan aardgas dominant, bij andere processen betreft het vooral een 

elektriciteitsvraag, zoals anodiseren en galvaniseren. Onderstaand figuur geeft de 

energieconsumptie in de sector weer zoals door RVO.nl gerapporteerd in de monitoring 

Meerjarenafspraken Energie Efficiency
7
. 

 

 

 

Figuur 4-3. Jaarlijks energiegebruik MJA leden V-ION (bron RVO.nl) 

 

Binnen project MJA-SPIDeR (MJA Sector Pilots Industriële Demand Response) is met 

name gekeken naar kansen voor flexibiliteit binnen de sectoren anodisatie en 

galvanisatie. 

 

Bij anodisatiebedrijven ondergaan aluminium producten een behandeling om de 

bestaande oxidelaag dikker en sterker te maken. Deze oxidelaag dient zowel ter 

verfraaiing als bescherming. In de koelbehoefte in dit proces kan door bronnen met 

relatief hoge temperaturen worden voorzien (10-15 °C). Een variant op dit proces is het 

hardanodiseren, waarbij men dikkere en zeer slijtvaste lagen verkrijgt. Een kenmerk van 

dit proces is een koelbehoefte bij veel lagere temperaturen dan regulier anodiseren.  
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4.3 Industriële oppervlakte 
behandeling 

4.3.1. Bedrijfsvoering: 
anodisatie en 
galvanisatie 
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Bij galvanisatiebedrijven wordt langs elektrolytische weg een metaallaag aangebracht op 

het basismateriaal. Deze hechtlaag kan bestaan uit chroom, nikkel, tin, goud, zink of 

andere metalen.  

 

Ook de anodisatie- en galvanisatiebedrijven hebben de gevolgen van de crisis ervaren, 

hetgeen bij meerdere bedrijven geresulteerd heeft in schaalvergroting of specialisering. 

Het gaat in deze branche om kleine tot middelgrote bedrijven met een energievraag in de 

orde van één tot enkele GWh per jaar. De vermogensvraag begint bij enkele honderden 

kW. 

 

Binnen de anodisatie- en galvanisatiebedrijven zijn er beperkte kansen om in te springen 

op de toenemende vraag naar flexibiliteit. Deze kansen liggen er vandaag de dag in het 

aanbrengen van koudebuffers in hardanodisatieprocessen en op langere termijn mogelijk 

in korte procesonderbrekingen. 

 Hardanodisatiebedrijven maken momenteel maar zeer beperkt gebruik van 

koudebuffers. Compressoren worden soms instantaan ingezet om in de koudevraag 

te voorzien. Het aanbrengen/uitbreiden van een koudebuffer van één tot enkele uren 

kan zowel de netbeheerkosten reduceren als de mogelijkheid introduceren om de 

elektriciteitsvraag af te stemmen op prijspieken op de onbalansmarkt. Aangezien dit 

vaak extra investeringen vergt, ligt het voor de hand om deze overweging te maken 

bij natuurlijke vervangingsmomenten. 

 Procesonderbrekingen: zowel het anodisatie- als het galvanisatieproces zijn vrij 

gevoelig en kunnen slechts zeer kort procesonderbrekingen verwerken (duur: één tot 

enkele kwartieren). Dergelijke korte onderbrekingen bieden echter voldoende ruimte 

om te acteren op de onbalansmarkt. Het initiëren van dergelijke onderbrekingen zal 

echter zeer lucratief moeten zijn. De business case voor een dergelijke korte 

procesonderbreking zal namelijk rekening moeten houden met het onderbreken van 

het primaire proces en het dan minder efficient kunnen inzetten van personeel 

(loonkosten € 25,- tot € 35.- per uur). Bovendien heeft het te behandelen product 

vaak een hoge waarde, waardoor er een sterke voorkeur is om procesrisco’s te 

minimaliseren. 

Concluderend: op korte termijn wordt aangeraden om bij investeringen in koelsystemen 

de mogelijkheid van koudebuffering mee te nemen. Indien op termijn de fluctuaties op 

de onbalansmarkt toenemen, kan er een business case ontstaan voor het onderbreken van 

het primair proces voor één tot enkele kwartieren. 

  
  

4.3.2. Kansen voor 
flexibiliteit 
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De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het 

regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Nederlandse waterschappen 

zijn verenigd in de Unie van Waterschappen.  

 

 
 

De waterschappen voorzien deels in hun eigen energiebehoefte door de grootschalige 

productie van duurzame energie. Het betreft hoofdzakelijk eigen biogas voor de 

opwekking van elektriciteit en warmte bij het zuiveringsproces en voor groen transport. 

In toenemende mate worden ook andere duurzame energiebronnen ingezet op de eigen 

terreinen, zoals windkracht en zonne-energie. De sector wil op termijn graag 

energieneutraal worden. Zo zijn de poldergemalen de tweede grote energiepost na 

rioolwaterzuiveringen. Onderstaand figuur geeft de energieconsumptie voor de 

afvalwaterzuivering weer zoals door RVO.nl gerapporteerd in de monitoring 

Meerjarenafspraken Energie Efficiency
8
. 

 

 

Figuur 4-4. Jaarlijks energiegebruik MJA afvalwaterzuivering (bron RVO.nl) 

Binnen de waterschappen zijn er twee kerntaken te onderscheiden: het waterbeheer en de 

rioolwaterzuivering. 

 

Waterbeheer. Waar sommige waterschappen  hun waterbeheer in belangrijke mate 

kunnen regelen met stuwen, maken de lager gelegen waterschappen gebruik van 

gemalen. Water wordt dan uit de polders opgepompt naar de omringende boezems. 

Vanuit de boezems wordt het weer opgepompt richting rivier of zee. Hierbij wordt door 

de waterschappen onder meer rekening gehouden met de te verwachten neerslag. Deze 

gemalen draaien gemiddeld slechts 5-10% van het jaar op maximale capaciteit. Buiten 

deze periodes van extreme regen is er dan ook speelruimte om het beheer af te stemmen 

op tekorten of overaanbod van elektriciteit. 

 

                                                      
8 MJA3-Sectorrapport 2014 Afvalwaterzuiveringsbeheer  

4.4 Waterschappen 

4.4.1. Bedrijfsvoering: 
waterbeheer en 
waterzuivering 
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Afvalwaterzuivering. In de huidige bedrijfsvoering wordt het aanbod van afvalwater uit 

het riool direct naar de zuiveringsinstallatie gebracht. Na enkele fysieke 

voorzuiveringsstappen volgt de beluchting, die veel energie vergt. Beluchting is nodig 

om de bacteriën die het afvalwater zuiveren van zuurstof te voorzien. Op dit moment 

volgt het elektriciteitsgebruik van de zuivering het aanbod van afvalwater.  

Tijdens het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt biogas 

geproduceerd. Dit biogas wordt momenteel ingezet in WKK installaties, die soms over 

een buffercapaciteit voor het biogas beschikken van meerdere uren. Deze 

buffercapaciteit maakt het goed mogelijk om de productie van de WKK mee te laten 

bewegen met de elektriciteitsprijzen. 

 

Binnen de waterschappen zijn er twee gebieden waar kansen liggen voor flexibilisering 

van de elektriciteitsvraag: 

 Binnen het waterbeheer liggen er duidelijke kansen voor het flexibiliseren van de 

elektriciteitsvraag. Zoals al bij een enkel waterschap wordt gedemonstreerd is het 

goed mogelijk om het merendeel van de tijd de bedrijfsvoering aan te passen op 

tekorten of overaanbod van elektriciteit. Praktijkervaring zal de komende tijd 

uitwijzen in hoeverre dit niet alleen op basis van de day-ahead marktprijzen kan 

plaatsvinden, maar ook op basis van onbalansprijzen. 

 Waterzuivering is er traditioneel op gericht om de riolen zo leeg mogelijk te houden. 

Het is echter denkbaar dat de zuiveringsmomenten mede worden afgestemd op de 

beschikbaarheid van elektriciteit, waarbij het riool als tijdelijke buffer wordt benut. 

Dit zal eveneens de komende tijd worden onderzocht. 

Concluderend: waterschappen zijn natuurlijke partijen om hun flexibiliteit in 

elektriciteitsvraag te ontwikkelen. Kansen liggen nu direct al in het waterbeheer en 

mogelijk op termijn ook in de waterzuivering. 
 

4.4.2. Kansen voor 
flexibiliteit 
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5 Flexibiliteit en duurzaamheid 

In hoeverre leidt het mobiliseren van het flexibel potentieel tot een uiteindelijke 

verlaging van de CO2 emissies in het systeem? En, op welke wijze zou die duurzaamheid 

daadwerkelijk toe te rekenen zijn aan een partij? Onder de eerste partijen die hun 

flexibel potentieel momenteel verkennen zijn dit reële vragen. Voor veel sectoren zijn de 

financiële voordelen van flexibiliteit immers nog relatief klein en is de ambitie om meer 

duurzaamheid mogelijk te maken eveneens van groot belang in de besluitvorming rond 

flexibiliteit. 

 

Intuïtief wordt de koppeling tussen duurzaamheid en flexibiliteit wel herkend. In een 

energievoorziening waarin elektriciteit uit wind en zon een dominant aandeel hebben, 

zullen de momenten met veel duurzame elektriciteit al snel gekenmerkt worden door 

lage prijzen. De momenten van schaarste zullen daarentegen hoge prijzen kennen, 

bijvoorbeeld omdat er dan een gascentrale moet bijspringen. In een dergelijke situatie 

kan het verschuiven van elektriciteitsvraag leiden tot het vermijden van door 

gascentrales opgewekte elektriciteit. 

De komende jaren zal dit effect waarschijnlijk nog klein zijn. Het aandeel duurzame 

elektriciteit in Nederland is in 2016 nog bescheiden. Naarmate dit aandeel groeit zal de 

koppeling tussen duurzaamheid en flexibiliteit duidelijker worden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste conclusies naar aanleiding van dit onderzoek 

weergegeven. Tevens wordt een overzicht gegeven van een aantal vragen die momenteel 

bij de diverse belanghebbenden spelen rond demand response en worden een aantal 

aanbevelingen gedaan. 

 

Demand response, het afstemmen van de elektriciteitsvraag op het aanbod, kent 

verschillende vormen. Zo kan er sprake zijn van tijdelijke vraagreductie, het verschuiven 

van het moment van gebruik of het activeren van eigen opwek. In deze rapportage wordt 

met name gekeken naar het verschuiven van de elektriciteitsvraag. 

 

Kansen voor industrie 

Door de sterk toenemende elektriciteitsproductie uit wind en zon neemt de behoefte aan 

flexibiliteit in het elektriciteitsysteem eveneens toe. Bedrijven met de mogelijkheid 

producten of energie te bufferen (waterbeheer, vriezen/koelen, vermalen, verwarmen, 

etc.) hebben goede kansen om op deze ontwikkeling in te spelen. Uiteraard heeft dit 

naast maatschappelijke voordelen ook financiële voordelen, zoals lagere 

elektriciteitskosten. Aangezien het een relatief onbekend concept betreft, gaat het 

overwegen van de demand response mogelijkheden met de nodige kritische vragen 

gepaard. Deze vragen betreffen in eerste instantie mogelijke risico’s ten aanzien van het 

primaire proces, vervolgens de mogelijkheden en beperkingen qua regelgeving en 

tenslotte het bepalen van de business case. 

 

In hoeverre is er een interessante business case voor introductie van flexibiliteit? Deze 

vraag is afhankelijk van onder meer eventuele investeringen, de marginale kosten van 

een demand response ‘incident’ (loonkosten, extra energiegebruik) en tijdsparameters 

zoals de reactietijd, de incidentduur en de hersteltijd. De eerste indicaties van de huidige 

demand response markt zijn dat voor een positieve business case er sprake mag zijn van 

beperkte (meer)investeringen. De financiële voordelen lijken momenteel echter nog niet 

zo groot dat te maken marginale kosten kunnen worden verantwoord. 

 

Elektriciteitsmarkten 

Demand response kan een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan flexibiliteit 

op de elektriciteitsmarkten. Mogelijkheden hiervoor bevinden zich op de korte termijn 

elektriciteitsmarkten, zoals de day-ahead markt, de intraday markt en de onbalansmarkt 

(secundaire reserve). Nederland kent de volgende korte termijn markten elektriciteit: 

 De primaire reserve wordt als eerste aangesproken bij het ontstaan van een te grote 

afwijking in de frequentie. De primaire reserve is een door TenneT gecontracteerde 

hoeveelheid vermogen en wordt verzameld via een wekelijkse veiling. Traditioneel 

gezien wordt de primaire reserve vooral geleverd door productiecentrales. 

 De onbalansmarkt is bedoeld om verstoringen van de energiebalans te balanceren 

die langer duren dan 15 minuten. Voor deze secundaire reserve kunnen 

marktpartijen biedingen plaatsen voor levering of afname van vermogen. Het gaat 

hierbij om capaciteit die wordt geproduceerd of afgenomen door of via deze partij en 

waarbij deze partij dus meer of minder gaat afnemen ten opzichte van het opgegeven 

E-programma. De maximale responsetijd is 15 minuten. 

 De tertiaire reserve of noodvermogenpool kan door TenneT worden afgeroepen als 

alle middelen op de onbalans zijn afgeroepen en de duur kan oplopen tot enkele 

6.1 Conclusies 
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uren. Aan deze pool wordt veelal deelgenomen door bedrijven die de beschikking 

hebben over een noodstroomaggregaat. 

 Op de intraday markt wordt elektriciteit verhandeld die nog dezelfde dag wordt 

geleverd. De handel vindt plaats tot 5 minuten voor het moment van levering. 

 De day-ahead markt is de markt waar elektriciteit wordt verhandeld die de volgende 

dag wordt geleverd. De elektriciteit wordt verhandeld in blokken van één uur. 

 

Waar de waarden op de day-ahead markt, de intraday markt en de onbalansmarkt elkaar 

het grootste deel van de tijd niet sterk ontlopen, is dat wel het geval tijdens de 10% 

goedkoopste en 10% duurste uren van deze markten. Met name de onbalansmarkt kent 

dan grote prijsuitschieters.  

 

Sectorbeschrijvingen 

Tijdens dit project is in samenwerking met een aantal branche verenigingen gekeken 

naar de kansen voor demand response bij bedrijven in een viertal branches: 

 Bedrijven in de groente- en fruitverwerkende industrie en aangesloten bij de VIGEF 

(Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie); 

 Maalbedrijven, aangesloten bij NEBAFA (Vereniging van Nederlandse fabrikanten 

van bakkerij grondstoffen); 

 Bedrijven in de industriële oppervlaktebehandeling, aangesloten bij V-ION 

(Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland); 

 Waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen. 

 

Hier lijken de volgende kansen voor flexibiliteit zichtbaar: 

 Binnen de VIGEF lijkt er voor meerdere processen een positieve business case rond 

flexibiliteit. Diepvriesopslag kent al een rendabele business case demand response, 

er wordt momenteel gekeken naar een business case voor invriesprocessen en op de 

lange termijn verwachten wij ook een business case voor verhittingsprocessen met 

inzet van elektriciteit. 

 Onder de meelfabrikanten (NEBAFA)  zijn de kansen om in te springen op de 

toenemende vraag naar flexibiliteit vooralsnog beperkt. Het grootste deel van de 

elektriciteitsvraag is hier gekoppeld aan het primaire proces. Verder is er binnen de 

branche met haar steeds complexere productieprocessen juist een behoefte om de 

processen eenvoudiger te maken. 

 Binnen de oppervlakte behandeling (V-ION) is met name gekeken naar de 

anodisatie- en galvanisatiebedrijven. Op de korte termijn verwachten wij een 

positieve business case rond buffering van koude bij hardanodisatiebedrijven. Op de 

lange termijn is een positieve business case denkbaar voor korte proces-

onderbrekingen (onbalansmarkt). Hier zijn echter wel enige risico’s aan verbonden. 

 Onder de waterschappen (UVW) lijken er goede kansen voor flexibilisering van de 

elektriciteitsvraag, zowel in het waterbeheer als in de waterzuivering. 

 

Flexibiliteit en duurzaamheid 

De relatie tussen flexibiliteit en duurzaamheid wordt intuïtief wel herkend. In een 

energievoorziening waarin elektriciteit uit wind en zon een dominant aandeel hebben, 

zullen de momenten met veel duurzame elektriciteit al snel gekenmerkt worden door 

lage prijzen. Hiermee kan worden beredeneerd dat demand response op termijn kan 

leiden tot het vermijden van dure en door gascentrales opgewekte elektriciteit. Er is 

echter een sterke behoefte aan onderbouwing van deze argumentatie. 
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Tijdens dit project zijn tevens meerdere onderwerpen geïdentificeerd die de bijdrage van 

demand response aan de stabiliteit en duurzaamheid van de elektriciteitsvoorziening op 

de lange termijn kunnen vergroten. Op de korte termijn zal deze bijdrage overigens nog 

beperkt zijn aangezien het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in Nederland nog 

vrij klein is en er een grote overcapaciteit bestaat aan stuurbaar productievermogen 

(kolen, gas). 

Op basis hiervan doen wij de volgende aanbevelingen: 

 

 Stel het verband vast tussen flexibiliteit en duurzaamheid binnen de Nederlandse 

elektriciteitsvoorziening. Veel partijen die actief bezig zijn met demand response 

(waterschappen, Rijkswaterstaat, koel/vriesbedrijven) hebben aangegeven behoefte 

te hebben aan inzicht in dit verband. Hierbij speelt mee dat de directe financiële 

waarde van flexibiliteit nog klein is en men ook de maatschappelijke waarde in 

beeld wil hebben van demand response. 

 

 Flexibiliseer de afrekenmethodiek voor transportvermogen (kWmax). Binnen de 

huidige afrekenmethodiek zoals voorgeschreven in de Tarievencode Elektriciteit 

wordt bij overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen dit vermogen 

aangepast en geldt de nieuwe waarde (met bijbehorende kosten) voor het gehele 

kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet. Een dergelijke methodiek is 

niet ontworpen met het oog op een systeembehoefte aan flexibiliteit vanuit de 

afnemers en verdient heroverweging. 

 

 Neem mogelijkheden voor flexibilisering van de elektriciteitsvraag op in energie 

management systemen. Er wordt een versnelling van de uitrol van energie 

management systemen voorzien. Het nu al opnemen van demand response ICT 

mogelijkheden in deze systemen verbetert de business case voor demand response in 

de komende jaren bij de individuele bedrijven. 

 

 Stel een merit order demand response processen vast. Op verschillende niveaus 

(Rijkoverheid, TenneT, branches, kennisinstellingen) blijkt er grote belangstelling te 

zijn voor de systeembijdrage van demand response. Het betreft hier immers een 

relatief goedkope en mogelijk duurzame bron van flexibiliteit. In hoeverre kan men 

op deze optie rekenen? Er is echter nog geen kwantificering van het potentieel 

gemaakt. Voorgesteld wordt om dit potentieel voor het komend decennium in beeld 

te brengen. 

 

 Stel een routekaart demand response procesinnovaties op. Om te kunnen 

flexibiliseren blijken er voor meerdere processen innovaties nodig om het potentieel 

te kunnen ontsluiten. Zo is er bijvoorbeeld nog geen goede koudebuffer beschikbaar 

voor invriesprocessen die gebruik maken van ammoniak (-33 tot -38° C). 

Voorgesteld wordt om voor processen met een significant flexibel potentieel de 

vereiste procesinnovaties in beeld te brengen om dit potentieel te ontsluiten. 

 

 

 

 

6.2 Aanbevelingen 
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