
Flexibiliteit in het 

energiesysteem

Lunchen met Nieuwe Energie



Introductie
Repowered richt zich op het aanjagen, ontwikkelen en 

regisseren van flexibiliteitsoplossingen en systeemintegratie. 

Vanuit ons kantoor in Groningen werken we inmiddels met 

zes man aan opdrachten en projecten rondom deze thema’s. 

Onze opdrachtgevers zijn zowel marktpartijen, zoals 

ontwikkelaars van zonneprojecten, als ook lokale overheden 

(gemeentes en provincies) die concreet aan de slag willen 

met slimme energieoplossingen.

Hernieuwbare Energie:

Op het juiste moment 

Op de juiste plaats 

Tegen de juiste prijs 

Onze Missie
Oprichter & Senior adviseur

energietransitie Repowered

https://www.linkedin.com/in/djmasselink/
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Transitie naar een nieuw energiesysteem



Systeemintegratie



Flexibiliteit als cruciale schakel

Toename van variabele opwek uit wind- en zonne-energie

toenemende belasting en opwekking op het lokale 

distributienet, wat leidt tot een toename van de congestie 

verdere elektrificatie van de energievraag, met meer 

uitgesproken pieken in de vraag

Stijgende vraag naar flexibiliteit, door: Kansen voor nieuwe flexbronnen

Conventionele elektriciteitscentrales leveren nu vooral 

flexibiliteitsdiensten, maar deze zullen geleidelijk 

worden uitgefaseerd.

Voor opslag, vraagsturing en hernieuwbare 

energieproductie liggen er kansen om nieuwe bronnen 

van flexibiliteit te worden.

Source:  Tennet Flexibility Monitor, 2019



Hoe houden we het elektriciteitsnet in balans?

Bron: Entso-e
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Aanbod

Hoofdconclusies systeemstudie Overijssel

8

De grootste uitdaging voor Overijssel ligt bij de 

elektriciteitsinfrastructuur.

De uitdaging voor gasnetten lijkt kleiner dan die voor 

elektriciteitsnetten en zit vooral in eventueel ombouwen tot 

waterstof en invoeden van groen gas bij gebruik van beide 

energiedragers in het distributienet.

Verzwaring van het elektriciteitsnet voor de vraagzijde is in 

alle scenario’s nodig.

Knelpunten veroorzaakt door opwek zijn mogelijk nog veel 

groter.

De bandbreedte van benodigde netverzwaring voor opwek is 

groot. Van invloed op benodigde verzwaring zijn mate van 

regionale opwek en inzet van flexibiliteitsopties. Inzetten van 

P2G geeft wel een extra opgave om waterstof te 

transporteren.

Omdat de bovenkant van de bandbreedte voor verzwaring zo 

hoog is moet hier al op korte termijn over worden nagedacht.
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Vraag 2050:

Vraag naar elektriciteit 

verdubbelt bijna, evenals 

vermogensbehoefte

Aanbod 2050: 

Elektriciteitsaanbod in de regio in de zelfde 

orde als vraag; Vermogen van aanbod veel 

groter dan vraag; Grote variatie tussen 

scenario’s in aanbod; 

Ontwikkeling van vraag en aanbod van elektriciteit in jaarlijkse 

energie hoeveelheid en vermogen voor min. en max. van 

scenario’s



Oplossingen

Uitbreiden en 

Verzwaren

Combineren en bijsturen 

verhouding zon/wind

Verhouding 

zon/wind Integratie van opslag, 

conversie en slimme 

vraagsturing

Verslimmen

Het huidige energienet zal moeten worden uitgebreid

en verzwaard om lokale netcongestie in de toekomst te

voorkomen, daarnaast kunnen we nu al kijken hoe we

het energienet slimmer kunnen gebruiken.

Toekomstbestendig energienet

verzwaring en uitbreiding 

van het bestaande net



Stimuleer slimmer gebruik van het 
elektriciteitsnet



Opslag van energie

Diensten Technieken



Bron: Energie Samen, handreiking Systeemintegratie, maart 2021

Zes lokale Systeemintegratie-oplossingen



Lokale flexprojecten



Maar laten we het wel goed doen! 
Denk structureel na over de afstemming tussen vraag en aanbod en doe dit op het juiste niveau.


