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Coöperatief in Balans:
Waarom nieuwe rollen voor coöperaties? 

1: Bereiken doelen coöperatieve energiebeweging
Duurzaamheid
Democratie
Lokale economie

2: Netcongestie
3: Ontwikkelen verdienmodellen voor coöperaties
4: Kennis nieuwe regelgeving
5. Kennis nieuwe technologie

8 januari12 september



Coöperatief in Balans;
Innovatieve duurzame energiediensten
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• Onderzoeksproject in samenwerking met de lokale praktijk, 
gefinancierd door SIA-RAAK

• Looptijd 2 jaar
• Consortium 

• Groninger Energie Koepel, NEC, ITM, Hogeschool Utrecht, 
Trynergie, Escozon, Duurzaam Assen, RUG, HEC, EC 
Gaasterland

• Netwerkpartners
• MKB, RUG, gemeenten, provincies, energiecoöperaties, 

regionale koepels, etc. 



Praktijkvraag

• Welke mogelijkheden heeft de lokale MKB’er om aan de oplossing 
van de nettenproblematiek bij te dragen, op zodanige wijze dat 

• ten eerste barrières voor nieuwe duurzame energieprojecten worden 
weggenomen en 

• ten tweede (een bijdrage aan) netbeheer door coöperatieve 
energiebedrijven een aantrekkelijk verdienmodel oplevert.



Vijf werkpakketten

1. Participatie lokale energie 
coöperaties

2. Ontwikkelen Coöperatieve 
energiediensten op regionaal 
niveau

3. Pilot Blockchain voor P2P 
uitwisseling energie

4. Juridische Routekaart
5. Coördinatie en verspreiding 

resultaten
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Hoofdvraag onderzoek

Coöperatieve duurzame energiediensten op regionaal niveau:
• balansverantwoordelijkheid
• vraagzijdesturing
• blockchain/peer-to-peer levering
• aggregatorfunctie 

Deze energiediensten kunnen bijdragen aan: 
• realisatie van nieuwe energieprojecten
• slechten van barrières voor lokale duurzame energieprojecten
• ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor coöperatieve energiebedrijven



Werkpakket 1: Participatie lokale coöperaties

• Workshops op locatie met deelnemende 
coöperaties

• Gezamenlijk ontwikkelen nieuwe 
businessmodellen

• Nieuwsbrief voor delen van kennis
• Netwerkbijeenkomsten voor delen van 

kennis

Regionale 
koepels

Coöperaties

Peer-to-peer

Prosumers



Werkpakket 2: Ontwikkelen Coöperatieve 
energiediensten op regionaal niveau

• Expertteam
• Verkennen en uitwerken regionale 

energiediensten
• Energieopslag
• Vraagzijdesturing
• Aggregatorfunctie
• Balansverantwoordelijkheid

• Gezamenlijk ontwikkelen nieuwe 
businessmodellen



Welke nieuwe rollen voor coöperaties?

Ref: USEF-FrameworkFig. 2. Roles in the energy system, figure retrieved from USEF (2015) and adapted for the cVPP project (facilitator role is added).
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Coöperatief in Balans Usquert case

Frank Pierie
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Wij hebben jullie hulp hard nodig!

Bedankt 
voor Jullie 
aanwezigheid
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Met de volgende case?
Hoe gaan we van restricties naar een 

buisinesscase voor de omgeving?
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Warffum

Usquert

Oude vuilstortplaats
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Case: Solar park Usquert

• 9200 kWp PV
• +/- 8.400.000 kWh/a
• Connection max 1750 kW
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Middel voltage net 10 kV
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Stroomnet bomvol

https://www.nu.nl/klimaat/6167439/nauwelijks
-meer-ruimte-voor-zonneparken-op-bomvol-
stroomnet.html

Binnen dit 
gebied is nog 
ruimte maar 
niet heel veel 
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De volgende vragen komen opdagen!
• Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de 

gelimiteerde aansluiting?
• Hoe veel duurzame energy kunnen we maximaal 

produceren op de locatie?
• Is dat dan ook betaalbaar?
• Is dat dan ook uitvoerbaar kijkend naar wetgeving en 

beleid?
• Zo niet wat zijn alternatieve mogelijkheden?
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Hoe geven we balans aan?

Hoe kunnen we duidelijk het probleem van netbalans 
weergeven met verschillende indicatoren?
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Verschillend vraag en aanbod Veelerveen

Transformator

Zonnepark*

Transport net Stroomkabel 10 kV 230 V
Distributie net

Capaciteit Stroomkabel 1750 kVA
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Wat zien we op het meetpunt?

Vraag naar stroom

Overproductie
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Een duidelijke indicatie van balans
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Welke oplossingen denken wij aan?

Hoe kunnen we alsnog een buisinesscase maken 
voor de locatie en ons houden aan de limitaties?
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Ideeën tot nu toe

Aansluiting net

Directe levering

Afvlakken?

Opslag

Waterstof?
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Oplossingen zoeken doormiddel van modelleren
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Referentie zonnepark volledig aangesloten
Gegevens PV park
• 9235 kWp

• Capex: 8.511.952 €
• Opex: 88.759 €/a
• APX: 0,04 €/kWh
• SDE++ 0,059 €/kWh
• GVO: 0,01 €/kWh
• WACC +/- 2%
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Referentie zonnepark

• Productie: 9.900.642 kWh/a
• Max: 6505 kW
• NPV 25 jaar: 1.898.942 € 

(op basis SDE++ begroting)
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Afvlakken van de productie
Gegevens Afvlakken
• Max 1750 kWp

• Capex: 0 €
• Opex: 0 €/a
• APX: -0,04 €/kWh
• SDE++ -0,059 €/kWh
• GVO: -0,01 €/kWh
• WACC +/- 2%
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Resultaten afvlakken

• Productie: 6.589.260 kWh/a
• Max: 6505 kW
• Net max 1750 kW
• Productie: 5.093.261 kWh
• Verliezen: 48,6%
• Verliezen: 331.709 €/a
• NPV 25 jaar: -3.759.764€
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Afvlakken + Opslag
Gegevens Opslag
• 4 MWh

• Capex: 2.000.000 €
• Opex: 20.000 €/a
• APX: 0,04 €/kWh
• SDE++ 0,059 €/kWh
• GVO: 0,01 €/kWh
• WACC +/- 2%
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Resultaten afflakken + opslag
• Productie: 6.589.260 kWh/a
• Max: 6505 kW
• Net max 1750 kW
• Productie 4.332.780 kWh
• Verliezen: 48,6%%
• Capaciteit 4 MWh
• Productie: 4.650.779 kWh
• Verliezen: 44,2%
• NPV 25 jaar: -7.253.956 € 
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De batterij kan het niet allemaal aan

• Meer capaciteit nodig 
(alleen op piek momenten)

• Weinig operationele uren
• Te weinig verdiensten uit 

verkoop stroom 
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Aanvullende opties geldstromen uit opslag

https://ce.nl/publicaties/omslagpunt-grootschalige-batterijopslag/
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Mogelijkheden aangegeven door Delft

https://ce.nl/publicaties/omslagpunt-grootschalige-batterijopslag/
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Productie waterstof van overschot
Gegevens elektrolyse 
• 5 MW

• Capex: 9.000.000 €
• Opex: 849745 €/a
• APX: 0,0191 €/kWh
• SDE++ 0,1784 €/kWh
• GVO: 0,01 €/kWh
• WACC +/- 2%
* Injectie in gasnet tot 20% 
van de flow
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Productie waterstof van overschot?
• Productie: 6.589.260 kWh/a
• Max: 6505 kW
• Net max 1750 kW
• Productie 4.332.780 kWh
• Verliezen: 48,6%%
• Capaciteit 4 MWh
• Productie: -4.807.381 kWh_e
• Productie: 2.884.428 kWh_h2
• Verliezen: 0%
• NPV 25 jaar: -14264500 € 
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Aanvullend

• Operationele uren laag
• Injectie gasnet nog niet toegestaan
• Markt waterstof lokaal niet aanwezig
• Prijs van waterstof niet eenduidig
• Onbekend of opslag benodigd is 
• Aanvullende benodigdheden bijv. infrastructuur
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CONCLUSIE

Buisiness-case voor Usquert park niet haalbaar 
Alternatieve opties zijn benodigd 
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Haalbaar in 
de komende 5 

jaar

Interessant in 
de komende 

10 jaar

Toekomst 
muziek maar 
interessant

• Aanpassingen zonnepark (aantal panelen) of aansluiting (wetgeving/kabel 
leggen)

• Combinatie met wind
• Mogelijke verkoop GVO’s aan geïnteresseerde partijen
• Aansluiten bij de Holthausen waterstof productieketen
• Ruimte binnen nieuwe netcodering voor extra capaciteit  

• Mogelijkheid om waterstof in de gasleiding te injecteren
• Energie opslag in batterijen 
• Tankstation voor stroom en waterstof (ook voor wadloper trein)
• Waterstof opslag in oude gasleidingen 

• Focus op vervolgtrajecten onderzoek bijv.
• Combinatie opslag met brandstofcel 

Referentie • Referentie scenario met huidige park en opties
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Daarmee ook onze vraag

Welke innovatieve ideeën 
kun jullie bedenken, om 
deze casus: 
1) kosten-effectiever te 

maken? 
2) zonder al te veel energie 

te verliezen in het 
proces?
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VRAGEN?


