
EMS-systemen geven inzicht 

en leiden daardoor tot

 gedragsverandering en 

energiebesparing

Verschillende syste-

men van verschillende 

leveranciers zijn beschikbaar 

en klaar om op te schalen: 

systemen voor woningen en 

bedrijven, via aparte 

apparatuur en 

online interfaces

Online social platform 
dat via inzicht en games 
het energiebewustzijn bij 
individuen en groepen 
vergroot

Slim energiemanagement 
systeem met gebruiks-
vriendelijke interface 
geeft prijsprikkels aan de 
gebruiker

Succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven: 
intelligente netten leveren een bijdrage aan het bereiken van maatschappelijke doelen

Hoe kunnen intelligente netten daarbij helpen?
8 functies

Stimuleren van 
groen gas

Welke maatschappelijke verduurzamingsdoelen zijn voor mij belangrijk?

Zelfvoorzienend worden in energie

Beperken van de CO
2
 uitstoot

Stimuleren van opwekking en gebruik van duurzame energie

Lokaal opgewekte duurzame energie, ook lokaal gebruiken

Realiseren van energiebesparing

Versterken van de leefbaarheid en cohesie in wijken

Energiebewustzijn van 
gebruikers vergroten

De vraag naar energie door 
gebruikers sturen

Stimuleren van inpassing
van lokale duurzame

energie bronnen

Stimuleren en inpassen van 
duurzame mobiliteit 

Mogelijk maken van 
energieneutrale of 

all-electric wijk

Optimaliseren energie- 
stromen en inzet  
energiebronnen

Inzetten van duurzame 
warmte
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Amsterdam Smart City 

Bedrijvenpark A1  

Bio-gas hub

Buurkracht

Cloud Power

Duurzaam Heijplaat

Entrance

EWEB 2.0 Agriport A7

Greenport Venlo

Hoog Dalem

Houthavens

I-balance

Intelligent MS-net

Intelligent net in duurzaam Lochem

Intelligent netwerk Zeewolde

Jouw Energie Moment

Livelabs

Nieuwbouwwijk met warmtenet 

NL noodvermogenpool

Power to Gas (P2G)

PowerMatching City 2

PrimAviera

Smart Charging

Smart Green Gas Grid (SG3)

Smart Grid Couperus

Smart Grid rendement voor iedereen

Smart Storage, De Keen

Social Energy

Stad van de Zon

Warmteweb 3B-hoek

West Orange

Amsterdam

Deventer

Noord-Deurningen

Landelijk

Texel

Rotterdam

Groningen

Westland

Venlo

Gorinchem

Amsterdam

Hooghalen

Tholen

Lochem

Zeewolde

Zwolle en Breda

Landelijk

Goes

Landelijk

Rozenburg

Hoogkerk, Groningen

Haarlemmermeer

Landelijk

Bunschoten-Spakenburg

Den Haag

Utrecht en Amersfoort

Etten-Leur

Den Haag

Heerhugowaard

Berkel en Rodenrijs en omgeving
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Doel

Bepaal aan welke 

doelstellingen  

smart grids  

kunnen bijdragen

Producten en 
diensten

Gebruik opschaalbare 

producten en dien-

sten uit de bestaande 

proeftuinprojecten

Randvoor-
waarden 

Bouw voort op de 

lessen en ervaringen 

uit de proeftuin- 

projecten om smart 

grid projecten 

succesvol te  

realiseren

Energie manage-
ment systemen

Waarborgen van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem Woonlasten van bewoners beperken Stimuleren lokale werkgelegenheid

Smart grids maken de 

verdere opschaling van 

geïnstalleerd vermogen aan 

lokale wind- en 

zonne-energie mogelijk

Biogas hubs zijn

technisch mogelijk,

maar lastig in de

praktijk te realiseren

met een positieve

business case

Volwassen technologieën 

als warmte-koude opslag, 

geothermie en warmte-

buffervaten kunnen warmte 

optimaler inzetten

Meer groen gas

kan worden ingevoed

door variabele druk

in te voeren in het

slimme gasnet

Nog geen commerciële  
toepassing mogelijk

Buffering van en invoeding 
van meer groen gas door 
verslimming van het net 
en toepassing van  
variabele druk

Smart Grids faciliteren de wens 
van bewoners en gemeente om 
zelfvoorzienend te worden

Betrek de klant
Het tijdig en op de juiste ma-
nier betrekken van klanten is 
cruciaal voor het slagen van 
Smart Grid projecten. Hier-
naast aspecten die de kans 
op klantacceptatie kunnen 
vergroten.

Zorg voor een positieve 
business case
Het realiseren van een
positieve business case is 
niet eenvoudig. Hiernaast 
manieren  om smart grid 
projecten rendabel te
 realiseren.

Organiseer draagvlak 
en daadkracht
Projecten worden alleen 
een succes wanneer er goed 
wordt samengewerkt. 
Hiernaast randvoorwaarden 
die bijdragen aan een 
effectieve samenwerking.

Zet het belang van de 
eindgebruiker voorop

Bied inzicht aan 
gebruikers

Stimuleer individuele 
vraagsturing

Stimuleer 
collectieve actie

-  Zie energie als middel, niet als doel 

Zet het belang van de klant voorop

-  Denk in woonlasten, comfort en gebruiks-

gemak

-  Projecten die vanuit gebruikersbelang opge-

zet zijn, hebben meer betrokken klanten

-  Energie is een low-interest product: het 

wordt pas interessant als primaire 

voorzieningen zijn ingevuld

-  Inzicht in energieverbruik is de eerste  
onmisbare stap in gedragsverandering 

-  Voorlichting en communicatie zijn cruciaal 
voor acceptatie en tevredenheid van 
gebruikers

-  Inzicht bieden alléén, lijkt onvoldoende om 
langdurige gedragsverandering te realise-
ren. Combineer inzicht met andere prikkels 
of concepten om ook op de lange termijn 
verandering te realiseren.

-  Vraagsturing op individueel niveau heeft 
effect wanneer het aantoonbaar financieel 
voordeel oplevert

-  Maar: gebruik een op maat benadering. 
Ken je klant om een propositie te bieden 
die werkt

-  ‘Don’t over-engineer’: vraagsturing werkt ook 
met simpele prijsinformatie

-  Ontzorg de klant: automatiseer de vraag- 
sturing waar mogelijk

-  Als collectieve actie een doel is, let dan op de samen-

stelling van de wijk of groep: de cultuur  en opbouw 

van de wijk heeft invloed op de betrokkenheid

-  Bestaande sociale structuren (buurtvereniging, 

energiecoöperatie) vergroten de kans op effectieve 

collectieve actie aanzienlijk

-  Lokale gebruikerscollectieven creëren gedeeld eige-

naarschap en daarmee betrokkenheid

-  Ontwikkelde websites, games en apps zijn beschikbaar 

om collectief bewustzijn te vergroten

Verslim het net daar 
waar de omstandig-
heden gunstig zijn

-  Sluit met Smart Grid projecten aan bij bestaande 

plannen: nieuwbouw en renovatieprojecten bieden 

gelegenheid voor positieve business cases

-  Laat technologie niet leidend zijn: kijk eerst naar de 

lokale situatie, en dan pas naar technieken

-  Sluit met Smart Grid projecten aan bij reeds be-

staande duurzame opwek, energie-infrastructuur en 

kansrijke gebruikersgroepen

Betrek de gehele 
energieketen

-  Zoek naar de win-win. Smart Grid projecten hebben 
vaak een gefragmenteerde business case. Door recht te 
doen aan de belangen van meerdere partijen, kan een 
volledige business case gevormd worden

-  Probeer verschillende financieringsstromen van partijen 
te bundelen in het Smart Grid-project: 1. business as 
usual investeringen, 2. eigen innovatiebudgetten en 3. 
een gezamenlijk specifiek projectbudget

-  Betrek netbeheerders: zij denken op langere termijn en 
kunnen kosten besparen door smart grids

Richt de 
business case in 

op de lange termijn

-  Denk na over de exploitatiefase: toets financiële aannames tijdens 
de pilotfase en maak schaalvoordelen en schaalnadelen  
inzichtelijk die zullen gaan optreden bij opschaling

-  Schaalvoordelen zijn onder andere de mate waarin flexibiliteit 
gerealiseerd en vermarkt kan worden. Dit is cruciaal voor de  
business case van leveranciers en netbeheerders en dient  
derhalve duidelijk te worden tijdens de pilot

-  Mogelijke schaalnadelen zijn onder andere de hoogte van de 
terugleververgoeding bij opschaling en de inkoop van energie op 
de onbalansmarkt wanneer het niet waait of de zon niet schijnt. 
Ook ‘verborgen subsidies’ zoals gratis apparatuur en de mate van 
dienstverlening tijdens een pilot vallen hieronder. 

Zet de gebruikers 
aan het roer

-  De inzet van lokale initiatiefnemers en ambassadeurs 

draagt in grote mate bij aan het realiseren van de 

projectdoelen

-  Benaderingen van onderop, vanuit eindgebruikers 

en/of collectieven leveren het meeste draagvlak en 

betrokkenheid op

-  Lokale energiecoöperaties zorgen voor de benodigde 

lokale activiteiten en zorgen voor commitment van de 

gebruikers, ook na afloop van het project

Zet partijen in de
 juiste rol aan tafel

-  Zet partijen met een direct belang in het realiseren 

van de projectdoelen in de projectgroep. Beschouw 

overige partijen zoals fabrikanten of kennisinstituten 

als toeleveranciers

-  Expliciteer de individuele belangen en de gezamen- 

lijke belangen in de projectopzet

-  Betrek niet teveel partijen: hou draagvlak en daad-

kracht in balans

Organiseer het
project gefaseerd 

met heldere 
beslismomenten

-  Zorg dat vanuit de betrokken partijen een kleine, 

slagvaardige projectgroep wordt gevormd

-  Zorg voor een gebalanceerde projectgroep met exper-

tise op het gebied van techniek, projectmanagement, 

samenwerking en communicatie

-  Faseer het project in heldere stappen en benoem 

daarbij de beslismomenten
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proeftuinen met 
landelijke toepassing: 191704

Energie manage-
ment systemen

Inpassing van meer 
duurzame energie-

bronnen

Slim warmtenet dat onderlinge 
handel van elektriciteit, gas 
en geothermische energie 
mogelijk maakt tussen lokale 
deelnemers in een cooperatie

Slimme afstemming van 

vraag en aanbod van warmte

is mogelijk in lokale netten

Power-to-Gas, de schakel 

tussen elektriciteit en gas, is 

technisch mogelijk, het effect 

in de praktijk wordt getest

Gelijkstroom (DC) 

systemen kunnen zorgen 

voor efficiëntere distributie, 

de voordelen worden nu 

in de praktijk getoetst

Wanneer het hard waait, 
wordt windenergie om-
gezet in gas om energie te 
kunnen opslaan

Optimaliseren van 
het net

Optimaliseren
van het net
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Vehicle-to-grid: 

opslag in elektrische 

auto’s is nog in 

ontwikkeling

Opslag in

batterijen: de techniek is 

nog volop in ontwikkeling en

wordt in de praktijk

getest

All-electric wijk in Gorinchem, 
waar vraag en aanbod in de 
wijk wordt geoptimaliseerd door 
middel van een combinatie van 
opwekking, opslag en een open 
platform voor vraagsturing

Opslag van 
energie

Opslag van 
energie
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De open source ICT infra-

structuur is ontwikkeld om 

dynamische prijzen en prikkels 

aan te bieden en te koppelen 

met prijsinformatie uit de 

markt

Vraagsturing via 

prijsprikkels lijkt goed te 

werken. Het effect van duur-

zaamheidsprikkels 

is nog onvoldoende 

duidelijk

Diverse slimme 

apparaten die geschikt

zijn voor vraagsturing

zijn ontwikkeld, maar nog 

geen volwassen markt

Automatisch

sturen van warmtepomp

is bewezen in de praktijk

 én biedt goede 

energieflexibiliteit

Sturing van witgoed 

(wasmachines) werkt, maar 

er is onvoldoende 

zicht op de impact

energieflexibiliteit

Smart charging  van 

elektrische auto’s

is technisch mogelijk, 

concepten worden nu 

bij klanten getest

Smart charging 
combineert comfort 
voor gebruikers met 
het slim benutten van 
netcapaciteit om meer 
elektrische auto’s op te 
kunnen laden

Automatische aansturing van 
warmtepompen ontzorgt de be-
woners en realiseert flexibiliteit 
om duurzame bronnen op het 
juiste moment in te zetten

Het powermatcher 
systeem is een 
bewezen platform 
om vraagsturing via 
prikkels en automa-
tische balancering 
van vraag en aanbod 
mogelijk te maken
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Een open source raamwerk 
(USEF) met standaard protocol-
len en marktmechanismen om 
slimme energiesystemen voor 
alle partijen mogelijk te maken

Open source

protocollen zijn in

ontwikkeling om een

open handelsplatform

voor vraagsturing te

creëeren
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Energie 
vraagsturing

Energie 
vraagsturing
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Inpassing van meer 

duurzame energie-

bronnen

Commerciële toepassing mogelijk,  
maar nog geen volwassen markt

Commerciële toepassing mogelijk  
in een volwassen markt
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Welke producten en diensten uit de Proeftuinprojecten kan ik gebruiken?


