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Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

De energievoorziening van de toekomst is geen spoorboekje. 

 De oplossingen zijn afhankelijk van de lokale situatie, technische 

mogelijkheden, risico’s, ambities en rolverdeling van betrokken 

stakeholders. Netbeheer Nederland wil graag in dialoog met 

stakeholders om oplossingrichtingen in de energievoorziening van 

de toekomst te verkennen en uit te diepen. 

Het Actieplan Duurzame Energievoorziening probeert richting 

te geven aan die dialoog. Het is daarvoor van belang om gebruik 

te maken van de belangrijkste resultaten en leerervaringen uit 

de proeftuinprojecten rond intelligente netten in Nederland. 

De netbeheerders hebben een analyse daarvan gepresenteerd 

in een overzichtskaart. De kaart geeft een beeld van de 

mogelijkheden die intelligente netten bieden bij het realiseren van 

duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten, woningcorporaties, 

energiecoöperaties of andere initiatiefnemers.

Deze waaier biedt meer achtergrondinformatie bij de kaart, 

met name waar het de functies van intelligente netten betreft: 

per functie van een intelligent net wordt de lezer een aantal 

toetsvragen voorgehouden welke van belang zijn bij het kiezen 

van de oplossingrichting en ontwikkelaanpak. Daarbij wordt ook 

ingezoomd op de best practices die in Nederland beschikbaar zijn.

Voor elk type intelligent net zijn de vragen onderverdeeld in  

4 categorieën:

• Ambitie: wat willen we bereiken en waarom?

• Wie: voor wie is dit een oplossing, wat zijn hun behoeften?

• Wat: welke producten en diensten bieden we aan?

• Hoe: hoe en met wie organiseren we het, hoe betalen we het?

De netbeheerders gaan hiermee graag in gesprek met 

initiatiefnemers van opschalingsinitiatieven om samen 

oplossingrichtingen en aanpakken te vinden voor de bijdrage 

die intelligente netten kunnen leveren aan een duurzame 

energievoorziening in de praktijk. Namens Netbeheer Nederland 

fungeert de heer Marijn Artz (martz@netbeheernederland.nl) 

hiervoor als eerste aanspreekpunt. Zijn volledige contactgegevens 

vindt u op de achterzijde van deze waaier.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat hetgeen op de kaart en 

in deze waaier is opgenomen een selectie en een momentopname 

is van alle ontwikkelingen in Nederland op het gebied van 

intelligente netten. 

mei 2014



1.   Maak gebruik van ambassadeurs in de wijk en lokale 
bewonersgroepen 

Buurkracht
Smart grid rendement voor iedereen

2.  Informeren en betrekken van bewoners is cruciaal voor het succes van 
intelligente netten 

      Amsterdam Smart City
      Duurzaam Heijplaat

3.  Online platforms bieden inzicht 
Social Energy

4.  Diverse in-home energie management systemen bieden inzicht
Jouw Energie Moment 
West Orange
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Energiebewustzijn van
gebruikers vergroten

Intelligente netten kunnen een bijdrage leveren 

aan het vergroten van het energiebewustzijn 

van energiegebruikers. De eerste stap  hierin 

is het bieden van kennis en inzicht in het 

energiegebruik. Hiermee wordt de basis gelegd 

voor aanpassing van gedrag van gebruikers, 

bv. de bereidheid om de energievraag te 

verschuiven, zuiniger met energie om te gaan of 

het opwekken van eigen, duurzame energie. 

Best practices



Wie

Wat

Hoe

Bij welke doelgroep wilt u het 
energiebewustzijn  stimuleren?

Hoe wilt u energiebewustzijn van 
deze energiestromen verbeteren?

Hoe vergaart u de kennis en 
informatie om energieverbruik 
inzichtelijk te maken?

Welke partijen kunnen u erbij 
helpen om energiebewustzijn te 
vergroten?

Hoe meet u of de doelen behaald  
zijn c.q. hoe meet u energiebewustzijn? 

Wat is het verdienmodel per 
deelnemende stakeholder? 
Wat is de investering en welke 
opbrengsten staan daar tegenover?

Hoe wilt u communiceren met  
de eindgebruikers?

Welke kennis wilt u communiceren 
met de gebruikers?

Op welke manier en welke 
momenten wilt u de doelgroep 
erbij betrekken?

Om welke energie gaat het? 

Welk doel wilt u bereiken met het 
vergroten van het bewustzijn?

Waarom willen zij energiebewust 
worden? Wat zijn hun behoeften?

 - Consumenten  
(bewoners huur/koophuizen)
 - MKB
 - Bedrijven
 - Collectieven van burgers of 
bedrijven
 - Verenigingen
 - Gemeenten
 - ...

 - Inzicht geven
 - Kennis delen
 - Informeren
 - Vergelijken
 - ...

 - Samenwerking met leveranciers, 
netbeheerders
 - Leveranciers van meetapparatuur
 - Door gebruik te maken van de 
slimme meter (via opt-in)
 - ...

 - Gemeenten
 - Leverancier
 - Buurtvereniging
 - Collectieven
 - Netbeheerder
 - Adviesbureaus
 - Onafhankelijke partij
 - ...

 - Daling van het energieverbruik
 - Stijging participatie lokale inkoop 
van opwekcapaciteit
 - Stijging aanschaf energiebespa-
rende producten
 - ...

 - Energie management systemen 
kunnen worden terugverdiend door 
gerealiseerde energiebesparing of 
leveranciersconctracten
 - Netbeheerder draagt bij aan uitrol 
slimme meters en slimme  
infrastructuur
 - Leverancier kan klantproposities 
op maat aanbieden
 - ...

 - Via een app
 - Website 
 - Flyers
 - Face-to-face
 - Via een panel/systeem in  
de huiskamer
 - ...

 - Verbruiksdata
 - Financiele gegevens
 - Aandeel duurzame energie  
in het verbruik
 - Veranderingen in gebruik  
over de tijd
 - Vergelijking met andere  
gebruikers / met de wijk
 - ...

 - Bewonersavonden
 - Deur-tot-deur
 - Kranten
 - Via bedrijven
 - Aan het begin van het  
traject, zodra product/ 
dienst beschikbaar is
 - Aan het eind ter evaluatie
 - Individueel toegespitste nieuwe 
energie(prijs)proposities/ 
contracten?
 - ...

 - Elektriciteit
 - Gas
 - Warmte
 - Zelf opgewekt
 - ...

 - Daling van het energieverbruik
 - Stijging van participatie aan 
initiatieven
 - Hogere verkoop energie-
besparende producten
 - ...

 - Energie besparen
 - Energie duurzaam opwekken
 - Emissies reduceren
 - Geld besparen
 - ...

Waarom wilt u het energiebewustzijn 
van gebruikers vergroten?

 - Energie besparen
 - Draagvlak creëren voor duurzaam 
opwekken van energie

 - Emissies reduceren
 - Geld besparen
 - Leefbaarheid in de wijk stimuleren
 - Bereidheid vergroten om eigen 
gedrag aan te passen

 - ...

 - Kennis, inzicht en/of aanpassing 

van gedrag op het gebied van:

 - Energie
 - Geld
 - Duurzaamheid
 - Milieu
 - Betrokkenheid
 - ...

Wat verstaat u onder energiebewustzijn?

Vragen om met elkaar in gesprek 
te gaan over het vergroten van het 
energiebewustzijn van gebruikers

Ambitie



1.  Koppel vraagsturing aan het vergroten van het bewustzijn 
Smart Charging
Intelligent net Duurzaam Lochem

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

Powermatching City II

3.  Gebruik een op maat benadering, ken de gebruiker en de wijk om een propositie 
aan te bieden die werkt

Jouw Energie Moment

4.  Hou het simpel voor de klant: ontzorg, automatiseer of gebruik simpele 
prijsinformatie bij vraagsturing 

I-balance
Smart Grid Couperus
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De vraag naar energie door 
gebruikers sturen

Intelligente netten kunnen de vraag en het 

aanbod van energie beter op elkaar afstemmen. 

Met behulp van vraagsturing kan er gezorgd 

worden dat energie verbruikt wordt waar op 

dat moment (duurzame) energie beschikbaar 

is. Dus als het waait of de zon schijnt, wordt de 

wind- en zonne-energie daar ook duurzaam 

ingezet. Daarom is het noodzakelijk dat er een 

intelligent systeem wordt geïmplementeerd dat 

vraagsturing bij gebruikers mogelijk maakt. 

Best practices
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Waarom wilt u vraagsturing inzetten?

Op welk moment is uw doel bereikt?

 - Minder piekbelasting / lagere  
aansluitwaarde

 - Optimaal inzetten van lokale opwek
 - Besparen op energiekosten
 - ...

 - Vermindering van verbruik
 - Lagere piekbelasting, verschuiving 
naar andere momenten van de dag
 - ...

Wie

Wat Hoe

Aan welke gebruikers denkt u 
(doelgroep)?

Hoe wordt de vraagsturing 
uitgevoerd?

Hoe wilt u communiceren met de 
eindgebruikers?

Welke partijen hebben belang bij 
het initiatief?

Met welke partijen wilt u het 
initiatief realiseren?

Voor wie zijn de kosten voor de 
installatie? Op welke wijze wordt dit 
gefinancierd?

Welke voorwaarden stelt u aan 
deelname?

Op welke manier en welke 
momenten wilt u de doelgroep 
erbij betrekken?

Op welke manier en welke 
momenten wilt u de doelgroep 
erbij betrekken?

Welke energiesoorten wilt u 
betrekken?

Naar welke momenten wilt u de 
vraag naar energie verschuiven?

Welke apparaten wilt u gaan 
sturen?

Welke prikkels / incentives wilt u 
geven aan de doelgroep?

 - Straat
 - Wijk
 - Stad
 - Sociale segmentatie
 - ...

 - Automatisch door middel van 
ICT-systemen
 - Door gebruikers zelf 
 - ...

 - App
 - In-home energie management 
systeem
 - Website
 - Face-to-face
 - ...

 - Leveranciers
 - Consument
 - Gemeenten
 - Netbeheerders
 - Energie management systemen 
aanbieders
 - ...

 - Leveranciers
 - Consument
 - Gemeenten
 - Netbeheerders
 - Installatiebedrijven
 - ...

 - Leveranciers kunnen energie 
slimmer en goedkoper inkopen
 - Netbeheerders besparen op  
kosten voor netverzwaring
 - Consumenten verbruiken  
minder en/of goedkopere energie
 - Producenten kunnen efficienter 
produceren
 - ...

 - Vaststellen van verplichtingen 
voor deelnemers
 - Vaststellen uitstapmomenten 
deelnemers, bepalen of systeem 
genegeerd/overruled kan worden
 - ...

 - Bewonersavonden
 - Deur-tot-deur
 - Kranten
 - Via bedrijven
 - Aan het begin van het traject, 
zodra product/dienst  
beschikbaar is
 - Aan het eind ter evaluatie
 - ...

 - Bewonersavonden
 - Deur-tot-deur
 - Kranten, via bedrijven
 - Aan het begin van het  
traject, zodra product/ 
dienst beschikbaar is
 - Aan het eind ter evaluatie
 - Individueel toegespitste nieuwe 
energie(prijs)proposities/ 
contracten?
 - ...

 - Elektriciteit
 - Gas
 - Warmte
 - Alle drie
 - ...

 - Goedkope prijs
 - Overcapaciteit
 - Laagste netbelasting
 - Voor de klant: optimalisatie op 
CO2-emissie of prijsoptimalisatie 
 - ...

 - Warmtepompen
 - Laadpalen elektrisch vervoer
 - Wasmachine
 - Vaatwasser
 - ...

 - Financieel (euro’s)
 - Milieu (CO2)
 - Community (vergelijking met 
groep)
 - Mate van lokaliteit (bijv. zon-PV 
uit de buurt vs. wind van zee)
 - ...

 - Aanpassing van energiegedrag

 - Verlaging van energieverbruik

 - Op andere momenten verbruiken

 - Beter de bestaande capaciteit  

van de netten benutten

 - Continuiteit energievoorziening 

waarborgen bij groot aanbod  

intermitterende bronnen

 - ...

Welk doel wilt u bereiken met 

vraagsturing?

Vragen om met elkaar in gesprek te 
gaan over het sturen van de vraag 
naar energie door gebruikers

Ambitie



1.  Gezamenlijk initiatief, betrokkenheid, bereidheid en openheid 
tussen producenten (de boeren), afnemers (industriële 
grootverbruikers) en netbeheerder 

Biogas hub Noord-Deurningen

2.  Buffering en ICT-systeem zijn essentieel bij lokaal gebruiken van lokaal 
opgewekte energie 

Intelligent netwerk en energietransitie (Zeewolde)

3.  Lokale mensen trekken de kar, bij voorkeur van onderaf en via een lokale coöperatie 
Cloud Power (Texel)

4.  Professionaliteit van die coöperatie is essentieel 
Intelligent netwerk en energietransitie (Zeewolde)

5.  Fysieke aanwezigheid van projectpartners is must voor vertrouwen  
Duurzaam Heijplaat (Rotterdam)

6.  Targets meegeven aan installatiebedrijven werkt averechts 
Cloud Power (Texel)

01

31
11

22

29

24

26

15

16

26

02

14

03

12

21 07

05

10

25
28

08
30

06
20

27 16

13
18

09

23

proeftuinen met 
landelijke toepassing: 191704

Stimuleren van inpassing
van lokale duurzame energie- 
bronnen

De transitie naar een duurzame energie-

voorziening vereist dat er meer lokale duur-

zame energiebronnen worden ontwikkeld. 

Het inpassen van deze bronnen vraagt om 

een intelligent net dat deze lokale opwek kan 

hanteren. Tegelijkertijd kunnen intelligente 

netten ervoor zorgen dat er ook meer duurzame 

energiebronnen kúnnen worden ingepast. 

Intelligente netten en meer decentrale 

energieopwekking gaan daarom hand in hand.

Best practices
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Waarom wilt u meer lokale duurzame energiebronnen inpassen?
 - CO2-reductie
 - Zelfvoorzienend worden
 - Lokale werkgelegenheid
 - Versterken lokale cohesie en  
leefbaarheid

 - Beperken woonlasten
 - ...

Wat is de huidige situatie, hoeveel 
duurzame energiebronnen zijn er?  
En wat is het potentieel?

 - Hoeveel elektriciteit, gas, en warmte 
wordt er nu duurzaam opgewekt

 - Versus wat is het realistische, 
economische potentieel in het 
betreffende gebied

 - ...

 - Aantal deelnemende gebruikers

 - Geinstalleerd vermogen

 - Opgewekte energie per jaar

 - Lokaal opgewekt en gebruikte energie

 - Zelfvoorzienendheid
 - ...

Welke doelstelling heeft u ten aanzien 

van duurzame energiebronnen?

Wie

Wat

Voor welke doelgroepen is het 
interessant om eigen duurzame 
opwek te realiseren?

Waar en voor wie wilt u de 
energiebronnen inpassen?

Is er voldoende capaciteit 
op het elektriciteit-, gas-, of 
warmtenetwerk om de productie 
aan te kunnen?

Wilt u de energie alleen lokaal 
opwekken of ook lokaal  
gebruiken?

Hoe ziet de business case van alle 
betrokken partijen er uit?

Zijn er locaties beschikbaar?

Voor wie wilt u de inpassing van 
lokale duurzame energiebronnen 
stimuleren?

Om welke energiebronnen  
gaat het?

Voor welke toepassing worden 
deze bronnen ingezet?

 - Bewoners
 - Bedrijven
 - Lokale energie cooperaties
 - Ziekenhuizen
 - Gemeente
 - ...

 - Op het niveau van woningen
 - Wijk
 - Stad
 - Provincie
 - Voor: woningcorporatie
 - Koophuizen
 - MKB
 - Bedrijventerrein
 - Industrie
 - ...

 - Capaciteit van het (lokale) net
 - Knelpunten
 - Complexiteit
 - Oplosbaarheid
 - ...

 - Nieuwe bronnen leveren duurzame 
energie voor een gegarandeerde 
periode
 - Door gegarandeerde afname van 
verbruikers
 - Geschikte (co-)investeerders, 
baten die ook bij de investeerders 
terechtkomen en het verzilveren 
van de eventuele meerwaarde van 
duurzaamheid
 - ...

 - Hoe ziet het vraag- en  
aanbodpatroon er uit
 - Hoe wordt omgegaan met 
productie die niet direct lokaal 
gebruikt kan worden
 - Hoe wordt omgegaan met  
onverwachte uitval van vraag  
dan wel productie
 - ...

 - Beschikbare ruimte
 - Bestemmingsplan
 - Welstand
 - Benodigde vergunningen
 - Verwachte tegenprestatie
 - ...

 - Belangen van overheid
 - Bewoners
 - Energiegebruikers
 - Bestaande en nieuwe energie- 
opwekkers
 - Bedrijven
 - Industrie
 - ...

 - Elektriciteit
 - Warmte
 - Gas 
 - Of een combinatie hiervan
 - ...

 - Zonnepanelen
 - Zonneboilers
 - Windmolen
 - Vergisting
 - Houtkachel
 - WKK
 - WKO
 - Warmtepomp
 - Geothermie
 - ...

Hoe

Op welke wijze wilt u de inzet van 
deze energiebronnen stimuleren?

Welke partijen moeten er 
betrokken worden?

 - Financieel (bijvoorbeeld via co- 
financiering, rendementseisen)
 - Wet- en regelgeving (bijvoorbeeld 
aanpassen bestemmingsplan)
 - Participatie eindgebruikers 
stimuleren
 - ...

 - Producent duurzame energie
 - Afnemer duurzame energie
 - Netbeheerder
 - Lokale energie corporatie
 - Bewoners
 - Overheid (gemeente, provincie)
 - Toeleveranciers
 - ...

Vragen om met elkaar in gesprek 
te gaan over het stimuleren van 
de inpassing van lokale duurzame 
energie bronnen

Ambitie



1.  Particuliere deelnemers kunnen succesvol geworven worden via 
een coöperatie. De energieleverancier is hier de lokale coöperatie in 
combinatie met particuliere opwek

Intelligent net in duurzaam Lochem

2.  De klant wordt ontlast door financiële incentives via de PowerMatcher 
technologie, waarbij de auto van de klant door geautomatiseerde marktprincipes 
slim wordt geladen

Powermatching City 2

3.  Betrekken van een commerciële marktpartij kan de voortgang in de realisatie van 
een project versnellen

Smart Charging
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Stimuleren en inpassen van 
duurzame mobiliteit

Onderdeel van een duurzame energievoorziening 

is duurzame mobiliteit. Rijden op elektriciteit 

of groen gas betekent een grote energievraag 

en vereist daarom een intelligent net om de 

duurzame energie betrouwbaar te leveren. 

Het op de juiste wijze inzetten van intelligente 

netten, faciliteert en stimuleert het gebruik van 

duurzame mobiliteitsoplossingen. 

Best practices
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Wie Wat Hoe

Wie zijn de eindgebruikers? Welke ‘brandstoffen’ wilt u 
inzetten?

Welke vervoersmiddelen worden 
verduurzaamd?

Op welke plek wordt de 
infrastructuur gerealiseerd?

Hoe kan slim laden bijdragen aan 
de gestelde doelstelling?

Hoe moet de business case voor 
laden in de publieke ruimte vorm 
gegeven worden?

Welke partijen zijn betrokken?

Hoe kan de verduurzaming 
worden gestimuleerd?

Wat wilt u voor de eindgebruiker 
realiseren?

Hoe zorgt u ervoor dat de 
eindgebruiker zijn wensen kan 
inbrengen? 

 - Individuele burgers
 - De OV-partij en de afvalverwerker
 - De leaserijders van het  
bedrijvenpark, de beheerders van 
gebouwen en installatieverant-
woordelijken die geconfronteerd 
worden met hoge extra kosten 
voor laadinfrastructuur
 - ...

 - Er is een ruim arsenaal aan 
duurzame energiedragers zoals 
groen gas, elektrolyten/accu’s, 
waterstof 
 - ...

 - Stadsbussen
 - Regiobussen
 - Personenauto’s
 - Vrachtvervoer
 - De huidige vloot of nieuwe 
voertuigen?
 - ...

 - Publieke laadinfrastructuur
 - Eventueel gecombineerd met 
infrastructuur in de semipublieke 
ruimte
 - ...

 - Accu’s opladen wanneer  
duurzaam geproduceerde  
elektriciteit door bijvoorbeeld  
zon en wind beschikbaar is
 - Piekbelasting van elektrische 
auto’s in lokale netten voorkomen 
door smart charging
 - ...

 - Bij de realisatie van laadpalen op 
privaat terrein / achter de meter 
kan smart charging de komende 
jaren al veel toegevoegde waarde/
kostenbesparingen leveren, daar-
voor is aansluiting bij ‘out of the 
box’ partners een mogelijkheid
 - ...

 - Energieleverancier (commerciele  
partij of lokale cooperatie), 
netbeheerder, consument (als 
berijder en als ‘lokale producent’), 
wagenparkbeheerders
 - E-mobility Service Provider
 - Laadpaalbeheerder
 - Installateur
 - Toeleveranciers
 - Stichting E-laad
 - ...

 - Kansen en beperkingen van  
het lokale/provinciale beleid
 - Aansluiting met het verkeersplan 
en parkeerbeleid in de gemeente
 - Verduurzaming stimuleren met  
financiele incentives of via  
andere beleidsmaatregelen,  
publiek-private financierings- 
constructies
 - ...

 - Infrastructuur realiseren 
(laadpalen)
 - Laden met groene energie
 - Stimuleren van laden op basis 
van variabele tarieven?
 - ...

 - Bewonersavonden
 - Deur-tot-deur
 - Kranten
 - Via panels
 - Via de cooperatie
 - Aan het begin van het traject, 
zodra product/dienst  
beschikbaar is
 - Aan het eind ter evaluatie, om te 
meten of aan de wensen wordt 
voldaan
 - ...

Is het ook van belang dat de 
energieketen t.b.v. het laden van voertuigen verduurzaamd wordt? 

 - Grotere vraag van gebruikers
 - Eigen duurzaamheiddoelstellingen
 - Financiele motieven
 - Voorkomen van netverzwaringen  
en daarmee gepaard gaande  
investeringen en overlast 

 - ...

 - Aantal voertuigen
 - Type technologieen
 - Aantal gebruikers
 - Aantal kilometers 
 - ...

 - Gebruik maken van beschikbare  
gasleidingen
 - Knooppunten in het elektriciteitsnet
 - ...

Welke doelstellingen wilt u bereiken 
met duurzame mobiliteit?

Wat ligt er op de beoogde plek reeds voor 

infrastructuur?

Waarom wilt u duurzame mobiliteit inpassen?

 - Grotere vraag van gebruikers
 - Eigen duurzaamheiddoelstellingen
 - Financiele motieven
 - Voorkomen van netverzwaringen  
en daarmee gepaard gaande  
investeringen en overlast 

 - ...

Vragen om met elkaar in gesprek 
te gaan over het stimuleren van de 
vraag en inpassing van duurzame 
mobiliteit

Ambitie



1.  Vroege klantparticipatie is cruciaal. Het segmenteren van de wijk in 
profielen helpt om mensen op de juiste wijze te benaderen.

All-electric wijk Hoog Dalem

2.  Woningcorporatie is de drijveer om woningen energiezuiniger te maken. 
Deze kent de doelgroep goed, waardoor er een ‘natuurlijke’ relatie is.

Nieuwbouwwijk met warmtenet Goes
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Mogelijk maken van energie-
neutrale wijk

Het ontwikkelen van energieneutrale woon-

wijken is een belangrijk onderdeel van een 

duurzamere energievoorziening. Intelligente 

netten kunnen op verschillende wijzen bijdragen 

aan het realiseren van een woonwijk waarin de 

vraag en het aanbod van energie meer op elkaar 

zijn afgestemd. Een bekende invulling hiervan 

is de all-electric wijk waarin de energievraag 

volledig wordt geëlektrificeerd en vervolgens 

wordt verduurzaamd. 

Best practices
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Wie Hoe
Welke energiebronnen worden 
ingezet om energieneutraal te 
worden?

Hoe worden bewoners in het 
initiatief betrokken? Hoe wordt 
hun medewerking gestimuleerd?

Welke partijen zijn erbij betrokken? 

Hoe ziet de business case eruit? 
Welke aannames zijn gedaan m.b.t. 
de kosten en welke m.b.t. de baten?

Hoe wordt het project gefinancierd?

Hoe werken de partijen samen?

Welke technieken kunnen 
bijdragen om energieneutraal  
te worden?

Wordt de benodigde energie 
lokaal (op dezelfde plaats) 
opgewekt of deels elders?

Voor wie wordt de energieneutrale 
wijk gerealiseerd?

Hoe worden back-up voor-
zieningen georganiseerd tijdens 
bijvoorbeeld een koude periode 
of als omstandigheden voor 
duurzame opwek ongunstig zijn?

Welke maatregelen worden aan 
de vraagkant genomen?

Wat zijn de behoeften van deze 
partijen?

Is er helder inzicht in de 
energievraag van de wijk?

 - Zonne-energie  
(warmte en elektriciteit)
 - Windenergie
 - Groen gas
 - Duurzame warmte 
 - ...

 - Inkoop van eigen opwekcapaciteit
 - Energiebesparingprogramma’s
 - Opstarten van lokale energie 
 - cooperatie, inzicht bieden in het verbruik
 - ...

 - Woningcorporatie
 - Gemeente
 - Bouwbedrijven
 - Installatiebedrijven
 - ICT-bedrijven
 - Netbeheerder elektriciteit/gas/
warmte
 - Energieleveranciers  
elektriciteit/gas/warmte
 - ...

 - Worden de kosten verrekend door 
middel van de huur, tarief of  
‘gesocialiseerd’? 
 - Welke aannames zijn gedaan m.b.t. 
salderen? 
 - Mag het geld kosten of moet het 
opleveren? 
 - Wie pakt het risico van de onren-
dabele top?
 - ...

 - Maak gebruik van omstandigheden 
(renovatie, onderhoud, nieuwbouw, 
etc.), betrek alle relevante partijen,  
kijk naar totale woonlasten van be-
woners, maak een business case met 
publieke en private partijen samen
 - ...

 - Consortium van partijen, met compacte 
stuurgroep die besluiten neemt
 - ...

 - Elektrische warmtepompen, 
hybride warmtepompen
 - PV
 - Zonneboilers
 - Micro-WKK
 - HR CV-ketels
 - ...

 - Gebruik makend van potentieel 
in de wijk, van collectieven en/
of een lokale energiecooperatie, 
of van gunstige omstandigheden  
in de buurt (gasnetwerk, 
beschik bare duurzame bronnen 
 - ...

 - Bewoners
 - Collectieven
 - Lokale energiecooperaties
 - MKB-ers
 - Bedrijven(terrein)
 - Industrie
 - ...

 - Via een lokale energievoorraad / 
opslag, vanuit het centrale  
energienetwerk, voorkomen door 
middel van vraagsturing
 - ...

 - Bijvoorbeeld een besparings-
programma om het energie - 
verbruik door de deelnemers te 
minimaliseren
 - ...

 - Geen hogere woonlasten
 - Zekerheid en betrouwbaarheid
 - Comfort
 - Gemak
 - Duurzaamheid
 - Transparantie
 - Inspraak
 - Inzicht
 - ...

 - Behoeften aan elektriciteit, gas 
en warmte door het jaar heen, 
en toekomstige ontwikkelingen 
daarvan
 - ...

Waarom wilt u een energieneutrale 
wijk ontwikkelen?

Wat is de schaal van uw ambitie? 

 - Grotere vraag van bewoners/ 
gebruikers
 - Eigen duurzaamheidsdoelstellingen
 - Minder CO2 uitstoot, leefbaarheid 
van wijken vergroten
 - ...

 - Woning
 - Woningblok
 - Bedrijventerrein
 - Wijk of stad
 - ...

Wat is uw definitie van 
energieneutraliteit? 

Betreft het een nieuwbouwwijk of een 
bestaande woonwijk?

Welke doelstelling heeft u ten aanzien 
van de energieneutrale wijk?

 - Op elk moment van het jaar  
(als energie-eiland)
 - Grotendeels zelfvoorzienend maar 
met back-up voorziening
 - Energieneutraal gemiddeld over het 
jaar genomen
 - ...

 - Bij nieuwbouwwijken kunnen bepaalde 
voorzieningen in het ontwerp van de 
wijk meegenomen worden
 - ...

 - Doelstelling formuleren ten aanzien 
van gewenste neutraliteit,  
ten aanzien van energiedragers 
(elektriciteit, gas, warmte), de om-
vang, en de ontwikkeling over de tijd
 - ...

Wat

Welke energiedragers betreft de 
energieneutraliteit?

 - Elektriciteit
 - Warmte
 - Gas 
 - Of een combinatie hiervan
 - ...

Ambitie

Vragen om met elkaar in gesprek te 
gaan over het mogelijk maken van 
energieneutrale of all-electric wijken



1.  Er zijn diverse proeftuinen waar meerdere energiedragers een rol 
spelen en met elkaar geoptimaliseerd worden

Stad van de Zon (Heerhugowaard)
Cloud Power
PMC II

2.  Het inzetten van een DC gelijkstroom netwerk kan in bepaalde situaties zorgen 
voor een hogere efficiëntie en betere prestatie van het energiesysteem

PrimAviera Haarlemmermeer

3.  De techniek voor het omzetten van elektriciteit naar gas (om bijvoorbeeld zon-, en 
windenergie op te kunnen slaan) is bewezen in de praktijk

Power2Gas Rozenburg

4.  Door flexibele drukregeling van het gasnetwerk kan er meer groen gas worden 
ingevoed in het net

Smart Green Gas Grid (Bunschoten)

5.  Er zijn diverse slimme ICT-systemen ontwikkeld om energiestromen optimaal in te 
zetten (USEF)

PMCII
Stad van de Zon (Heerhugowaard)
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Optimaliseren energiestromen 
en inzet energiebronnen

Nieuwe technieken maken een efficiënter gebruik 

van de opgewekte energie mogelijk. Sommige 

technieken zorgen voor efficiëntere opwek 

of distributie van energie, zoals gelijkstroom 

netwerken of bufferen in het gasnetwerk. Andere 

technieken zorgen voor efficiëntere inzet van 

energie, bijvoorbeeld door een energiedrager 

die ruim voorhanden is om te zetten in een 

energiedrager die eenvoudig is op te slaan. Deze 

technieken zorgen voor een slimmer net dat de 

energietransitie te ondersteunt. 

Best practices
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Waarom wilt u energiestromen en de inzet van bronnen optimaliseren? 
 - Waarborgen van een betrouwbaar  
en betaalbaar energiesysteem

 - Inpassing van duurzame energie-
bronnen

 - Optimaliseren efficientie, groot 
onderhoud, nieuwe ontwikkelingen 
mogelijke maken

 - ...

Welke doelstelling wilt u behalen 
met de optimalisatie van het 
energiesysteem?

 - Testen van techniek
 - Kostenbesparing realiseren
 - Verduurzaming stimuleren van het 
energiesysteem

 - Meer invoeding van duurzame opwek 
mogelijk maken 

 - ...

 - Lokale elektriciteitsopwek (zon/wind)

 - Lokale groen-/biogas productie

 - Geothermie, aardgas, elektriciteitsnet

 - Zijn er ook bronnen uitgesloten?

 - ...

Wat is de huidige situatie, welke 

energiebronnen zijn (ruim) beschikbaar?

Wie Wat

Voor wie is het optimaliseren van 
de energiestromen en –bronnen 
interessant?

Welke behoeften hebben zij?

Welke technieken worden 
toegepast voor de optimalisatie?

Wat levert de optimalisatie op, en 
voor wie?

Hoe ziet de business case eruit? Wat 
kost het en wie gaat het betalen?

Welke mogelijkheden zijn er in de 
huidige infrastructuren? 

Welk onderdeel van het 
energiesysteem wordt 
geoptimaliseerd?

 - Eindgebruikers
 - Lokale energiecooperaties, 
agrariers
 - Tuinders, industrie
 - Netbeheerder
 - (Lokale) producenten
 - ...

 - Het opslaan van de geproduceerde 
elektriciteit
 - Invoeden van meer bio/groen 
gas, bufferen van warmte
 - ...

 - Power2Gas, gelijkstroomnetten 
(DC), gasbuffering in het net 
door drukverlaging, implementeren 
van meet- en regeltechniek voor 
optimale monitoring en sturing
 - ...

 - Bepalen kosten en baten, benodigde 
investeringen en verdienmodel 
per partij (bijvoorbeeld via inzet 
van dynamische tarieven voor 
netbeheerders of leveranciers, of 
publiek-private financieringscon-
structies voor grootverbruikers en 
industrie)
 - ...

 - Energiebesparing
 - Hogere efficientie
 - Verduurzaming
 - Toekomstbestendigheid
 - Betrouwbaarheid
 - Betaalbaarheid
 - ...

 - Capaciteit van het (lokale) net
 - Afstanden tussen bronnen en 
verbruikers
 - Vergunningen voor nieuwe  
infrastructuur
 - ...

 - Elektriciteit (hoog-, midden-  
of laagspanningsniveau)
 - Gas (productie, distributie,  
levering)
 - Warmte, koude
 - Combinatie van deze drie
 - ...

Hoe

Welke partijen moeten er 
betrokken worden?

 - Producent duurzame energie
 - Afnemer duurzame energie
 - Netbeheerder
 - Lokale energiecorporatie
 - Bewoners
 - Overheid (gemeente, provincie)
 - Toeleveranciers
 - ...

Vragen om met elkaar in gesprek 
te gaan over het optimaliseren van 
energiestromen en de inzet van 
energiebronnen

Ambitie



1.  Beschikbaarheid van grote hoeveelheid restwarmte en slimme 
uitwisseling van energiestromen (warmte, elektriciteit, CO2, 
inzet van WKK’s) vergroot mogelijkheid de mogelijkheid tot een 
positieve business case.case 

      Eweb 2.0
      Warmteweb B3-hoek

2.  Expliciteer de financiële incentive voor iedere stakeholder en zorg voor duidelijke 
aansturing en regievoering 

      Eweb 2.0

3.  Voor een positieve business case is een omgeving nodig waarin er veel (decentrale) 
restwarmte geproduceerd wordt / beschikbaar is en er een grote warmtevraag is

      Eweb 2.0

4.  Diverse in-home energie management systemen zijn beschikbaar die inzicht 
bieden 

      Warmteweb B3-hoek
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Inzet van duurzame warmte

De energie die in Nederland wordt opgewekt, 

wordt voor een groot deel gebruikt voor het 

leveren van warmte. De verduurzaming van 

de warmtelevering levert daarom een groot 

besparingspotentieel op. Intelligente netten 

kunnen ook bij warmtevoorziening bijdragen 

aan verduurzaming.  

Best practices
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Waarom wilt u duurzame warmte 
inzetten?

 - Reductie van emissies
 - Stimuleren duurzame opwek
 - Woonlasten beperken
 - ...

Welke doelstelling wilt u bereiken met 

duurzame warmte?

 - Substitutie van grijs gas
 - Bepaald volume opwekken
 - Bepaald volume duurzaam inzetten
 - Aantal voertuigen
 - ...

 - Welke bronnen zijn er?

 - Welke gebruikers zijn er, en liggen  

die bij elkaar in de buurt?

 - ...

Welke potentie is er in de regio?

Wie

Wie heeft belang bij de inzet van 
duurzame warmte? 

Wie gaat de warmte afnemen?

Wat is de vraag naar warmte?

Is het aanbod en de vraag met 
elkaar in balans?

Is het transport van de bron naar  
de afnemers geregeld?

Kan de aangeboden warmte ook 
omgezet worden naar andere 
energiedragers (bijv. omzetten 
naar elektriciteit)?

Wat voor soort warmte wilt u 
duurzaam inzetten?

Wat is het aanbod aan 
restwarmte?

Welke partijen spelen een rol bij 
de realisatie?

Hoe ziet de business case eruit? 

Hoe vindt de communicatie plaats?

Hoe wordt de inzet van duurzame 
warmte georganiseerd?

 - Gebruikers
 - Poducenten
 - Netbeheerder
 - Lokale/regionale overheid
 - De woningbouwcorporatie
 - De financier
 - Omwonenden
 - ...

 - Tuinders
 - Consumenten
 - Stadsverwarming
 - Woningcorporatie
 - Lokaal warmtenet
 - Industrie
 - ...

 - Betrouwbare berekening van de 
 omvang van de vraag gedurende 
een jaar, aangevuld met behoeften 
op het gebied van kwaliteit,  
betrouwbaarheid, comfort, dienst-
verlening, betalingsbereidheid
 - ...

 - Bepalen van leverancier van de 
warmte
 - Aanvullen van tekorten of 
omzetten van overschotten in 
andere energiedragers
 - Back-up voorzieningen
 - ...

 - Afstand tussen de bron en  
de verbruikers
 - Bijverwarmen tijdens het 
transport
 - Aanleg en onderhoud van  
infrastructuur
 - Wijziging bestemmingsplan en/
of vergunningverlening
 - Gevolgen voor de bestaande 
energievoorziening (elektrici-
teit/gas) 
 - ...

 - Dit kan bijvoorbeeld overwogen 
worden als de warmte over een 
grote afstand getransporteerd 
moet worden
 - ...

 - Restwarmte van industriele 
bedrijven (zoals afvalverwerkers, 
metaal- of chemische indus-
trie), aardwarmte (geothermie, 
warmte pompen)
 - ...

 - Welke bronnen zijn beschikbaar, 
waar komen die vandaan, wie is 
producent/eigenaar, wat is de 
omvang (denk hierbij niet alleen 
om volume maar ook in tijds-
eenheden, constant aanbod 
gedurende de tijd)?
 - ...

 - Netbeheerder
 - Lverancier
 - Warmteproducenten
 - Gemeenten
 - Gebruikers
 - ...

 - Welke investeringen zijn  
benodigd (expliciet gemaakt  
op basis van onderzoek en 
metingen)?
 - Welke partijen zijn betrokken  
bij de financiering?
 - Wat is het verdienmodel per 
partij, kan er gebruik gemaakt 
worden van subsidie?
 - ...

 - Communicatie tussen de  
uitvoerende partijen, met de 
afnemers, naar eindgebruikers
 - ...

 - Consortium van partijen samen-
stellen, afspraken vastleggen 
tussen de partijen
 - Governance van de samenwer-
king expliciet maken (incl. de 
zeggenschap)
 - Bepalen wie regie voert, wie 
toezicht houdt, belemmeringen / 
drempels wegnemen die succes-
volle realisatie in de weg staan 
(bijv. financieel, wet- en regel-
geving, acceptatie bewoners)
 - ...

Hoe

Wat

Vragen om met elkaar in gesprek 
te gaan over het inzetten van 
duurzame warmte

Ambitie



1.  Beschikbaarheid van goedkope lokale biogrondstoffen om met   
mest te vergisten

      Bio-gas hub (Noord-Deurningen)

2.  Groen gas netsysteem met dynamisch drukmanagement.  
Langjarige afzetcontracten en de mogelijkheid om de opgewekte warmte 
eveneens af te zetten 

      Smart Green Gas Grid (Bunschoten – Spakenburg)

3.  In de gemeente opgewekte duurzame elektriciteit uit oa. biomassa wordt 
volledig lokaal gebruikt, door deze te koppelen aan bestuurbaar gemaakte 
energievraag van woningen en bedrijven 

      Intelligent netwerk en energietransitie in Zeewolde
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Stimuleren van groen gas

Gas vormt een belangrijk onderdeel van onze 

energievoorziening. Om verduurzaming te  

realiseren, kunnen intelligente (groen) gas-

netten bijdragen aan een vergroening van 

de gasinfrastructuur. Hierbij gaat het om de 

productie van biogas, het eventueel opwerken 

naar groen gas kwaliteit, het invoeden in het 

gasnetwerk, en het lokaal gebruiken van het 

duurzame gas.

Best practices
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Waarom wordt groen gas 
gestimuleerd?

 - Vergroening van lokaal gasgebruik
 - Inzet van lokale afvalstromen
 - Duurzame mobiliteit realiseren
 - ...

Welke doelstelling wil je bereiken met 

groen gas?

 - Substitutie van grijs gas
 - Bpaald volume opwekken
 - Bepaald volume duurzaam inzetten
 - Aantal voertuigen
 - ...

 - Waar wordt het groen gas van  

gemaakt?
 - Welke biomassa bronnen zijn er om  

groen gas te produceren in de regio,  

en waar komen die vandaan, welke  

materialen zijn het, welke omvang,  

welke beschikbaarheid/fluctuaties? 

 - ...

Welke potentie is er in de regio?

Wie Wat

Wie gaat het gas afnemen?

Wat zijn de behoeften van de 
afnemers, waarvoor wordt het 
ingezet?

Welke hoeveelheden en welke 
locatie?

Waar wordt het gas voor ingezet?

Is er ook sprake van gasopslag?

Om wat voor gas gaat het?

Hoe gaat de totale groen gas 
keten eruit zien?

Wat is de business case?

Hoe vindt de communicatie plaats?

Hoe wordt de inzet groen gas 
georganiseerd?

 - Het gasnet (groen gas  
invoeden)
 - Lokale gebruikers van (ruw) 
biogas (particulieren, industrie, 
tankstations
 - ...

 - Voor mobiliteit
 - Voor WKK’s
 - Behoeften ten aanzien van  
kwaliteit, betrouwbaarheid,  
beschikbaarheid, comfort,  
dienstverlening
 - ...

 - Waar zitten de verbruikers
 - Waar de opwekkers
 - Wat zijn gevraagde en aan te 
bieden volumes van groen gas?
 - ...

 - Gaat het om echte opwek of 
virtuele opwek?
 - Lokaal gebruik of regionaal 
gebruik, rijden op groen gas
 - Is er sprake vanvan invoeding 
in het gasnet (groen gas) of 
rechtstreeks leveren aan de 
afnemer (biogas)?
 - ...

 - Worden overschotten in  
productie opgeslagen?
 - ...

 - Ruw bio gas
 - Gas volgens aardgas (Wobbe 
index) specificaties
 - Groen gas met certificaten?
 - ...

 - Welke partijen zijn betrokken  
in de keten
 - Hoe werken deze samen
 - Wat voor contracten zijn nodig
 - Waar zitten mogelijke knelpunten
 - ...

 - Kosten met betrekking tot het 
invoeden van meerdere groen 
gas producten zitten in de 
regel- en meettechniek
 - Bent u bereid deze kosten te 
financieren? Zo nee, welke partij 
zou dit kunnen doen? 
 - Zijn producenten bereid te 
investeren?
 - ...

 - Producenten
 - Afnemers
 - Gebruikers
 - Distributeurs
 - Omwonenden
 - Overheid
 - ...

 - Consortium van partijen samen-
stellen, afspraken vastleggen 
tussen de partijen
 - Governance van de samen 
werking expliciet maken (incl.  
de zeggenschap)
 - Consortium van partijen,  
governance van de samenwerking
 - Regievoering
 - Toezicht
 - Wet- en regelgeving
 - Acceptatie bewoners
 - ...

Hoe

Hoe wordt het gas geproduceerd?

 - Wie gaat het gas produceren?
 - Welk productie patroon wordt 
voorzien?
 - Worden overschotten omgezet 
in andere energie (bv. WKK)?
 - Worden overschotten ingevoed 
in het gasnet (welke capaciteit 
is nodig)? 
 - ...

Vragen om met elkaar in gesprek 
te gaan over het stimuleren van 
groen gas

Ambitie





Neem voor meer informatie contact op met 

Marijn Artz van Netbeheer Nederland:

Anna van Buerenplein 43

2595 DA Den Haag

Postbus 90608

2509 LP Den Haag

Tel 070 - 205 50 25

Mail martz@netbeheernederland.nl

Web www.netbeheernederland.nl


