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Uitgangspunten project
Economische voordelen, efficiencywinsten, administratieve lasten verminderen 

gebruikersgemak voor consumenten, duurzame toekomst.

Toepassingen:
• Netbalans

• Elektriciteit terugleveren

Producten als:
• Microwarmtekrachtketels

• Zonnepanelen

Duurzaam energie autonoom

• Elektriciteit terugleveren

• Gunstige flexibele energietarieven 

voor de eindklant

• Afrekenen o.b.v. werkelijkheid

• E-mobility

• Meetverantwoordelijkheid

• Transport van energie

• Warmte- en koude netten

• Alarmering

• Scenario met prijzen in de tijd naar 

scenario op d.d.: 26 mei 2025

• Etc…

• Zonnepanelen

• Bufferen / opslagcapaciteit

• Draadloos display, MDA of TV

• (Zonne) boiler

• Warmtepompen

• Windmolens

• Vervoer

• Witgoedproducten / airco’s

• Slimme elektriciteit- & gas meters (NTA)

• Etc…



“Roadmap naar 26 mei 2025”

Fase 1 Infrastructuur

HRe en een 2e duurzaam productie object, decentrale netbalans, watermeter 
en NTA elektriciteit- & gasmeter.

Fase 2 Transport borgen

Netbeheer scenario bij onder/overbelasting van het netwerk(code rood); De 
lokale netkwaliteit inzichtelijk maken, decentrale energie productie distributie.

Fase 3 Consumenten

Flexibele tarieven voor elektriciteit bij consumptie en teruglevering en in de 
tweede stap ook flexibele gastarieven. Tarieven per uur afrekenen en 
consument beïnvloeden a.d.h.v. weergave actuele prijs op display/MDA.

Fase 4 Regelvermogen

Decentrale productie vermogen inzetten t.b.v. onbalans PV-partij en in de 
tweede stap de synergie met de gas onbalans. Forecasting van warmte, gas 
en elektriciteit. Incentive voor consumenten koppelen aan belang PV/Shipper.

Fase 5 Scenario “26 mei 2025”

Scenario waarbij een aanzienlijk vermogen geïntegreerd wordt in de praktijk. 
De Virtual Power Plant.



“Roadmap naar 26 mei 2025”

Fase 1 Infrastructuur

HRe en een 2e duurzaam productie object, decentrale netbalans, watermeter 
en NTA elektriciteit- & gasmeter.

Doel is om een toekomst gerichte infrastructuur te faciliteren waarin de wetgeving 
wordt gerespecteerd en flexibiliteit voor (duurzame) energie voorziening wordt 
gecreëerd. 

Componenten in deze projectfaseComponenten in deze projectfase

- Projectmanagement & consultancy;

- Duurzame productieobjecten als HRe, biogas & PV-cellen;
• Decentrale productie objecten kunnen relatief eenvoudig worden toegevoegd gezien 

de bestaande infrastructuur met bijv. brandstof cellen t.b.v. vervoer doeleinden

- “Homebox” met intelligentie t.b.v. lokale netbalans elektriciteit;

- Modules t.b.v. decentrale productieobjecten;

- Meetdata collectie (near-time) van water en NTA-meters voor elektriciteit en 
gas;

• Meterleverancier W, E & G, telecom provider en meetdata service
• Energie administratie t.b.v. meetcode, validatie en “toekomstige” doeleinden
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“Roadmap naar 26 mei 2025”

Fase 2 Transport borgen

Netbeheer scenario bij onder/overbelasting van het netwerk(code rood); De 
lokale netkwaliteit E en G inzichtelijk maken, i.r.t. de impact op leidingen.

Doel is om de transportzekerheid te garanderen en de bandbreedtes voor 
teruglevering te definiëren. Daarnaast is de netkwaliteit te meten via de NTA-
meters en input leveren aan smart grid doeleinden.

Componenten in deze projectfaseComponenten in deze projectfase

- Projectmanagement & consultancy;

- “Homebox” applicatie voor grenswaarden m.b.t. teruglevering i.r.t. 
elektriciteitsnetwerk en gasnetwerk afname;

- Netkwaliteit data collectie voor elektriciteit en gas;

- Code rood scenario uitwerken;

- Impact op T- programma’s.



“Roadmap naar 26 mei 2025”

Fase 3 Consumenten

Flexibele tarieven voor elektriciteit bij consumptie en teruglevering en in de 
tweede stap ook flexibele gastarieven. Tarieven per uur afrekenen en 
consument beïnvloeden a.d.h.v. weergave actuele prijs op display/MDA.

Doel is om bewustwording bij en beïnvloeding van de consument te realiseren. Door 
flexibele energiecontracten met incentives (financiële forecast voor komende 
uren) en prijzen toegankelijke te maken (op o.a. display/telefoon/MDA) zal dit 
gerealiseerd worden. In deze fase kan er een factuur worden opgesteld en de gerealiseerd worden. In deze fase kan er een factuur worden opgesteld en de 
financiële voordelen i.r.t. elektriciteit, gas en warmte worden gepresenteerd.

Componenten in deze projectfase

- Projectmanagement & consultancy;

- Forecasting modellen;

- Applicatie voor balanceren lokale energiestromen;

- Flexibele leveringscontracten;

- Facturatie;

€
Factuur



“Roadmap naar 26 mei 2025”

Fase 4 Regelvermogen

Decentrale productie vermogen inzetten t.b.v. onbalans PV-partij en in de 
tweede stap de synergie met de gas onbalans. Forecasting van warmte, gas 
en elektriciteit. Incentive voor consumenten koppelen aan belang PV/Shipper.

Doel is om regelvermogen aan te bieden aan PV-partijen en Shipper partijen waarbij 
de consument, afhankelijk van het contract, geregeld wordt.

Componenten in deze projectfaseComponenten in deze projectfase

- Projectmanagement & consultancy;

- Forecasting modellen;

- Applicatie voor

balanceren energiestromen;



“Roadmap naar 26 mei 2025”

Fase 5 Scenario “26 mei 2025”

Scenario waarbij een aanzienlijk vermogen geïntegreerd wordt in de praktijk. 
De Virtual Power Plant.

Doel is om aan te tonen dat de infrastructuur uitgebreid kan worden met “nieuwe” 
duurzame energieproductie objecten en de keten ervaring kan opdoen met de 
schaalbaarheid.

Componenten in deze projectfaseComponenten in deze projectfase

- Alle componenten;



Uitdaging … beleid … Oplossing


