
                 

 

Lunchwebinar Energiesystemen op bedrijventerreinen  
16 februari 2023 

TKI Urban Energy:   De podcast is hier te beluisteren: https://topsectorenergie.nl/tki-
urban-energy/opschaling/pvb-nederland  

TKI Urban Energy:   Het rapport is ook hier te vinden: 
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank/kennis-elektrificatie-van-het-
energiesysteem   

Maarten de Vries:   De handreiking tref je hier: 
https://topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Handreiking%20
Slimme%20Energiesystemen%20-%20MidRes.pdf  

Maarten de Vries:   Wat betreft het onderzoek over concurrerend kunnen zijn middels 
flexibiliteit: https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/flexibiliteit-geen-bonus-maar-noodzaak   

Maarten de Vries:   Dat was een whitepaper van TKI Energie & Industrie 
(zusterorganisatie van TKI Urban Energy), excuses niet van TNO 

Maarten de Vries:   Maar TNO schreef onlangs een interessant artikel over flex in het 
toekomstig energiesysteem. Zie ook: https://energeia.nl/energeia-artikel/40102418/tno-nieuwe-
flexibele-stroomverbruikers-worden-dominant-in-energiesysteem (achter betaalmuur) en dit 
rapport: https://energeia-binary-external-
prod.imgix.net/4TuKmls6XnJK6irGzM4kkhnL7fY.pdf?dl=Vraagsturing+in+het+energiesysteem+203
0-2050.pdf  

Herman Molenaar:   Sub optimaliseert de complexe marktwerking en dus geld de conversie 
naar fossielvrij niet? 

Maarten de Vries:   Ik denk dat die het juist versterkt. Elektriciteit is typisch heel goedkoop 
op momenten dat er veel zon en wind is (dan hoeven de fossiele centrales niet te draaien). Die 
koppeling tussen energieprijzen en duurzaamheid wordt alleen nog maar sterker als we nog meer 
hernieuwbare energie in 't systeem krijgen. 

Maarten de Vries:   Het rapport van CE Delft is hier te vinden: 
https://ce.nl/publicaties/laden-voor-logistiek-bij-beperkte-netcapaciteit/  

Frederik Oudman - gemeente Veenendaal: Tijdelijk aggregaat: let op, dit is niet altijd toegestaan 
via Wnb (stikstofuitstoot) 

Herman Molenaar:   Zijn we het eens met de stelling zonder moleculen ( waterstof) is de 
energietransitie niet mogelijk! En zo ja waarom wordt hier niet harder aan gewerkt.? 

Herman Molenaar:   Ter info: Momenteel is circa 25% van het totale energieverbruik 
elektrisch. H2 is ook brandstof en grondstof.. 

M. Wansink:    Zien jullie ook mogelijkheden om lokaal in te zetten op; waterstof 
(inclusief opslag) → energie? 
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Gebruiker:    Het PBl ziet H2 als zeer kansrijk:  
https://www.pbl.nl/publicaties/waterstof-voor-de-gebouwde-omgeving-operationalisering-in-de-
startanalyse-2020  

Maarten de Vries:   Als ik die link benader, lees ik: "Waterstof tot 2030 geen realistische 
optie voor gebouwde omgeving [...] veel is nog onzeker." 

Robert van den Hoed:   T.a.v. aandeel waterstof in logistiek sector: recente studies van T&E 
en ITF gaan uit van een relatief klein aandeel van max 10% in 2050, uitgaande van een TCO 
berekening (o.a. door hoge H2 prijs, prijsdaling batterijen, efficiëntie). We zien dat veel OEMs 
aanzienlijk meer investeren in Battery electric dan in fuel cell/h2. Betekent niet dat we het H2-pad 
moeten uitsluiten; vooral ook leren van wat werkt en wat niet. Maar wel gewogen investeringen bijv. in 
Basisnetwerk Snelladers voor e-trucks vs. H2 vulpunten 

Yolanda Ledoux:   Wordt er op dit vlak ook samengewerkt met en voor tankstations en 
snellaadstations? 

Robert van den Hoed:   T.a.v. de vraag over samenwerking met 
tankstations/verzorgingsplaatsen: Ja, daar wordt veel mee samengewerkt> we werken aan een 
Basisnetwerk van heavy duty laadstations die laadgarantie moeten bieden voor de sector om 'thuis' te 
kunnen komen bij onverwacht lange ritten. Dit is een belangrijk complementair stuk infrastructuur om 
de sector zekerheid te bieden. 

TKI Urban Energy:   Deze filmpjes en meer slimme oplossingen zijn terug te zien op: 
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/innovaties-op-het-vlak-van-
energieflexibiliteit  

Maarten de Vries:   Energyhubs zijn er in vele soorten en smaken. Meer weten op 
verschillende typen energiehubs? Kijk dan naar dit whitepaper van Topsector Energie: 
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Systeemintegratie/TSE_SI_Energy_Hubs
_202112.pdf  

Robert van den Hoed:   T.o.v. zon als mitigerend maatregel: in het rapport benoemen we dat 
de combinatie met een batterij opslag zonder meer waardevol is en moet worden gestimuleerd. Punt 
dat we in het rapport wel wilden maken is dat zonnepanelen alleen niet voldoende zijn; een buffer 
systeem blijft nodig. 

Chiem Ringers:    @Ben Jeroense: doordat het net steeds meer wordt uitgebreid, stijgen 
ook de netkosten. Zou het niet helpend zijn om na te denken wat de structurele waarde is van een 
energy hub, i.p.v. alleen een tijdelijke oplossing. Daarmee wordt het wachtlijst issue wellicht minder 
een probleem? 

Ben Jeroense:    @Chiem Ringers: korte én lange termijn oplossing is de bedoeling. 
Maar bedrijven wachten nu bijv. 5 jaar op netverzwaring. 

Gebruiker:    Energyhub (bedrijventerreinen)/smartgrid achter de meter is volgens 
mij geen tijdelijke oplossing zeker niet als NL op relatief korte termijn niet voldoende netcapaciteit 
i.c.m. (baseload) opwek ter beschikking heeft. (6 uur in 2030 best case scenario) Het creëren van 
eiland bedrijven (terreinen) zal eerder noodzaak zijn dan een tijdelijke luxe oplossing. 

Thomas Lubbers:   E-hubs in ontwikkeling start vaak met een kopgroep. Die kopgroep 
representeert niet alle partijen uit een gebied. Is dit dan wel de juiste aanpak aangezien je in de 
initiatiefase de agenda’s en visies van alle partijen bij elkaar wilt brengen? Anders wordt de oplossing 
suboptimaal toch? 
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Edwin Markus:    @thomas Het lukt helaas niet om gelijk al iedereen aan tafel te krijgen. 
Soms maar 10 of 20%. Het is wel goed om toch aan de gang te gaan. 60% volgt dan meestal wel. 20% 
zal waarschijnlijk niets gaan doen.... 

Esther Foppen:    In Nunspeet en Heerde ben ik als Parkmanager de aanjager en 
projectleider; wellicht is er een bredere rol voor parkmanagers landelijk mogelijk 

Richard Kleefman:   Die nemen we in PVB zeker mee @Esther 

 


