
Bij agrarische ondernemers 

Energieopslag en netcongestie
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Noodzaak van opslag

Onbalans op het net  Netcapaciteit niet toereikend 

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie 2030 in 2030 in 2030 in 2030 in TWhTWhTWhTWh

� Opschaling duurzame opwek

… het aantal windmolen en zonnepanelen groeit 

sterk in de komende decennia. In 2030 is de 

ambitie voor de elektriciteitsproductie: gemiddeld 

70% hernieuwbare. In 2020 was dit 26,2%. 

� Vanaf 2030 verbod op steenkool 

… de focus komt geheel te liggen op aardgas en 

hernieuwbare energie. 

� Mismatch tussen verbruik en opwek

… wordt groter naarmate het percentage energie 

op basis van wind- en zonne-energie toeneemt 

met een gelijk blijvende energiebehoefte.

� Mismatch op dag basis

… bij pieken van veel zon en wind vergroot de 

mismatch met het dagelijks gebruik. Dit kan niet 

altijd terug geleverd worden aan het net. 

Hoge ambitie hernieuwbare energie

� Congestieproblemen op het net

… de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet 

kan ontwikkeling niet bijhouden. Hierdoor kunnen 

nieuwe projecten afgewezen worden.

� Netbeheerders aan zet

… door extra kabels bij te leggen of actief met 

congestiemanagement aan de slag te gaan. 

Diagram ambitie hernieuwbare energie Mismatch verbruik en productie op dag basis Congestie kaart 2021 Netbeheer Nederland



Hoge ambitie hernieuwbare energie

Het belang van opslag van energie groeit

Bron: Energieopwek.nl
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verwachting 85%verwachting 85%verwachting 85%verwachting 85%

Elektriciteitsproductie in november 2021

Elektriciteitsproductie op 1 augustus 2022
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Onbalans op het net

Het belang van opslag van energie groeit

Bron: Entso-E Transparancy platform, RaboResearch
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Uren in een jaar
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Netcapaciteit niet toereikend

Het belang van opslag van energie groeit

Bron: Netbeheer Nederland
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Afname Invoeding



Netcongestie



Actueel probleem 

8

Veel in het nieuws



Netcongestie 
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Wat is het? 
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• Congestie = opstopping

De capaciteit van de infrastructuur is niet voldoende om de vraag te kunnen faciliteren

• Invoedcongestie (file tussen Amsterdam en Utrecht → )

Dit wordt veroorzaakt door te veel invoeding van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen (WKK’s ) van 

tuinders

• Afnamecongestie (file tussen Utrecht en Amsterdam ← )

Dit wordt veroorzaakt door te veel afname van elektriciteit, bijvoorbeeld door datacenters, de industrie, elektrische laadpalen of warmtepompen



Netcongestie 
Waar zit het probleem?  

• Hét elektriciteitsnet bestaat niet.
Het is een aaneenschakeling van verschillende (regionale) 

netten met verschillende spanningsniveaus

• Netcongestie kan zich voordoen op zowel hoog- midden, 

als laagspanningsniveau.

Het probleem kan zitten in een kabel of bij een transformator-

of distributiestation. Dit verschilt per locatie. Ook de oplossing 

verschilt dus per situatie

• Een groot deel van het elektriciteitsnet is nog analoog. 

Het wordt niet overal real-time bemeten. Bij netbeheerders is 

er niet altijd een gedetailleerd inzicht.
Bron figuur: Boek ‘De energietransitie uitgelegd’

Versimpelde schematische weergave elektriciteitsnet



Energiemarkt
&

Verdienmodel



Elektrificatie 
Groeiende vraag naar elektriciteit 



13

Flexibiliteit met energieopslag 
Batterijen, warmte of waterstof? 



Stand-alone batterij

Vier verschillende opties

Toepassingsmogelijkheden van batterij-oplossingen
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Batterij bij een onderneming met eigen opwek én verbruik

Batterij bij een onderneming met enkel eigen opwek

Batterij binnen een energy hub



En bijbehorende drivers / onderdelen van de businesscase

Toepassingsmogelijkheden van batterij-oplossingen

Drivers
1. Batterij bij klant met 1. Batterij bij klant met 1. Batterij bij klant met 1. Batterij bij klant met 

opwek en verbruikopwek en verbruikopwek en verbruikopwek en verbruik

2. Batterij bij klant met 2. Batterij bij klant met 2. Batterij bij klant met 2. Batterij bij klant met 

enkel opwekenkel opwekenkel opwekenkel opwek

3. Batterij binnen een 3. Batterij binnen een 3. Batterij binnen een 3. Batterij binnen een 

energy hubenergy hubenergy hubenergy hub

4. 4. 4. 4. StandStandStandStand----alonealonealonealone batterijbatterijbatterijbatterij

Veiligstellen continuatie bedrijfsvoering door omzeiling 
netcongestie

Ja Ja Ja Nee

Besparen op transportkosten netbeheerder door peakshaving Ja Ja Ja Nee

Besparen op verzwaring elektriciteitsaansluiting door 
peakshaving

Ja Ja Ja Nee

Minimaliseren van curtailment Nee Ja Nee Nee

Verbruik eigen opgewekte elektriciteit optimaliseren / 
afhankelijkheid van elektriciteitsmarkt verkleinen door 
loadshifting

Ja Nee Ja Nee

Waarde van ingevoede elektriciteit optimaliseren door 
loadshifting

Ja Ja Ja Nee

Handel van energie op elektriciteitsmarkten en het aanbieden 
van systeemdiensten

Ja Ja Ja Ja
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Verdienmodel batterijen 
Value stacking



Op korte termijn is er een toenemende behoefte aan batterijen op alle drie de markten

Drie typen elektriciteitsmarkten

HandelsmarktHandelsmarktHandelsmarktHandelsmarkt

OnbalansmarktOnbalansmarktOnbalansmarktOnbalansmarkt

CongestiemarktCongestiemarktCongestiemarktCongestiemarkt

A0



Dia 17

A0 Thomas, ik heb dit figuur nu uit het word-bestand geknipt, maar daardoor is de tekst van de Y-as wat moeilijk leesbaar
Auteur; 2023-01-16T15:19:00.993



Value stacking

Verdienpotentieel van batterijen 

Bron: CE Delft (2021) Omslagpunt grootschalige batterijopslag



Het verdienmodel aan netcongestie

Congestiemarkt

TennetTennetTennetTennet: €17 : €17 : €17 : €17 ---- €24 €24 €24 €24 mlnmlnmlnmln ppppeeeerrrr    jjjjaaaaaaaarrrr    ppppeeeerrrr    

provincie provincie provincie provincie 

DSO: ongeveer €10 DSO: ongeveer €10 DSO: ongeveer €10 DSO: ongeveer €10 mlnmlnmlnmln per per per per 

netbeheerdernetbeheerdernetbeheerdernetbeheerder



Voorbeelden 
uit de praktijk



Praktijkvoorbeelden
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Mobiliteit Bouw Industrie

Agrarische ondernemers





In ontwikkeling: het elektrificatieplan 
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Kansen voor energieopslag

Value stacking is van belang

Capaciteitsbeperkende contracten vanuit netbeheerders zijn interessant 

Batterij achter de meter bij een klant met opwek en verbruik en een energyhub hebben de meest 

kansrijke businesscases



Dank voor jullie aandacht

Vragen? Thomas.dekker@rabobank.nl


