
Door Maarten de Vries (programmamanager Smart Energy Systems bij TKI Urban Energy)

Veranderende energiesystemen, elektrificatie en netcongestie



Handreiking:
Slimme energiesystemen

• Waar te beginnen?

• Hoe ga je hier samen mee aan de slag?

• Wie heeft welke rol?

• Zekerheden? Risico’s?

• Welke randvoorwaarden zijn essentieel?

→ Slimme stroomnetten ontrafeld

(door Rebel i.o.v. TKI Urban Energy & RVO)
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Energietransitie is een 
systeemtransitie

• Huidig systeem:

• Fossiel

• Hiërarchisch

• Centraal georganiseerd

• Systeem van de toekomst:

• Duurzaam

• Divers en meer bottom-up

• Decentraal georganiseerd

www.pvbnederland.nl
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Grote rol voor elektrificatie van het energiesysteem

•Ambities richting 2030:
• 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij (200.000 per jaar);
• 15% van de utiliteitsbouw en het maatschappelijk vastgoed aardgasvrij;
• +/- 2 miljoen (plug-in hybride) elektrische voertuigen en 1,8 miljoen laadpunten;
• 32 gemeenten met zero-emissiezones voor stadslogistiek.
• 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen: wind, zon.
• 30 RES-regio’s die samen de landelijke opgave van 35 TWh invullen.

•Het huidige (lokale) energiesysteem is hier niet op toegerust. Elektrificatie zorgt voor:
• Toename elektriciteitsverbruik
• Toename piekvraag 
• Fluctuerend vraag/aanbod van elektriciteit

•Dit leidt nu al tot problemen...
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Code rood!?

Zie ook: “FAQ De ins- en outs van netcongestie en 

transportschaarste; waar zit de ruimte voor innovatieve 

oplossingen?” (TKI Urban Energy)
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https://topsectorenergie.nl/faq-de-ins-en-outs-van-netcongestie-en-transportschaarste-waar-zit-de-ruimte-voor-innovatieve
https://topsectorenergie.nl/faq-de-ins-en-outs-van-netcongestie-en-transportschaarste-waar-zit-de-ruimte-voor-innovatieve
https://topsectorenergie.nl/faq-de-ins-en-outs-van-netcongestie-en-transportschaarste-waar-zit-de-ruimte-voor-innovatieve


Smart Energy Systems

www.pvbnederland.nl

Slimme dingen met vraag & aanbod van energie

Flexibiliteit is het sleutelwoord

Individueel en collectief

Waarom? Congestie
Maar ook: Duurzame energie, dynamische 
prijzen!



Het gouden ei bestaat niet!

• Lokaal maatwerk

• Niet alles wat technisch kan, mag (nu al) in de praktijk

• Businesscase

• Batterijen vaak nog niet rendabel

• Elektra naar waterstof naar elektra -> 25% rendement

• Samenwerking: Afspraken en omgaan met risico’s

• Bereidheid om met flexibiliteit aan de slag te gaan

• Moeite, gedoe, onzekerheid, (gepercipieerde) risico’s

• Aanpassing van interne processen
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Vragen?

Maarten de Vries

Programmamanager Smart Energy Systems

TKI Urban Energy

maarten@tki-urbanenergy.nl
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