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S"jgende energieprijzen, onzekerheid van het aanbod en toenemende 
netconges"e stellen bedrijventerreinen voor uitdagingen

• De huidige energiecrisis (Oekraïne/Rusland), regelgeving (49% emissiereduc=edoelstelling, hogere 
efficiën=e-eisen voor gebouwen en crea=e van Zero Emission-zones in steden) en druk van klanten zorgen 
voor een verdere behoeKe aan de-carbonisa3e van bedrijventerreinen in Nederland

• Om duurzamer te worden, moeten bedrijventerreinen oplossingen vinden om te an=ciperen op s3jgende 
energieprijzen, de energievoorziening veilig te stellen en netconges3e te overwinnen

Context

Toenemende netcongestie

Afname Invoeding

Schaarste risico; aangepast 
offerteregime van kracht

Vooraankondiging structurele 
congestie

Structurele congestie; nieuwe 
verzoeken niet gehonoreerd

Stijgende energieprijzen Onzekerheid aanbod
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Elektriciteitssysteem in wording: het aanbod regeert – Landelijk 
Ac"eprogramma Netconges"e (LAN)

• Waar eerst de vraag bepalend was voor de produc=e (met een druk op de knop van de energiecentrale), 
bepaalt nu het aanbod en de netcapaciteit grotendeels aan welke vraag het systeem kan voldoen.

• Zelfs mét aanpassingen en forse investeringen moeten we de komende jaren rekening houden met 
netschaarste

Dit Landelijk Ac=eprogramma Netconges=e richt zich op drie hoofddoelen: 

ü Sneller bouwen – sneller realiseren van netuitbreidingen.
Aanpak waarin verschillende projecten in een gebied in samenhang worden aangestuurd door provincies, 
Rijk, gemeenten en netbeheerders. 

ü Sterker sturen – sturen op betere benuAng van het net.
Met regelgeving, contractvormen, neXarieven, etc. Door ACM, netbeheerders, Rijk in samenspraak met 
netgebruikers. 

ü Vergroten flexibele capaciteit – publiek-private ac3es voor slimme oplossingen.
Industrieën en bedrijven ontwikkelen en benuXen flexibel energiegebruik. Door netgebruikers, 
netbeheerders, Rijk, provincies, gemeenten en ACM. 

Context
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Lokale Collectieve Energie Systemen zijn een oplossing naast 
netverzwaring – onderdeel LAN  ‘Vergroten flexibele capaciteit’

• Noodzaak: hier is een sterke organisatie (collectief) voor nodig op bedrijventerreinen in Limburg, 
bijvoorbeeld Venlo, Roermond en of Maastricht

• Potentie: een Lokaal Collectief Energie Systeem is op veel bedrijventerreinen te implementeren, met 
capaciteitstoename, kostenbesparingen en CO2-reductie 

• Succes of falen: succes hangt van vele factoren af, waaronder (on)mogelijkheden netbeheerder en 
keuzemogelijkheden bedrijventerreinen 

Mogelijke oplossing

Lokaal Collectief Energie Systeem

• Wissel verwarming en koeling af

• Lokaal hernieuwbare energie 
opwekken en opslaan

• Loadbalancing van 
elektriciteitsproduc=e en -verbruik
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De juiste combina"e van exper"ses plus een geïntegreerde aanpak 
maakt het mogelijk om de CO2 uitstoot substan"eel te verlagen

Randvoorwaarden:

1. Juiste netwerk en kennis over het vormen van collec=eve samenwerkingsverbanden op een bedrijventerrein

2. Technische en economische specialisa=e om het ontwerp te organiseren en op loca=es duidelijk het 
energieprobleem te duiden

3. Geïntegreerde mogelijkheden van energiepartners vanuit zowel hardware- als soKwareperspec=ef

Aanpak

Initiëren Verkennen Ontwerpen Realiseren

Stap 1* Stap 2* Stap 3* Stap 4*

Vorm een voorlopig 
consortium met de 
belanghebbenden met 
een gezamenlijke 
ambitie:

• Probleemdefinitie

• Consortiumvorming

• Ambitiebepaling

Schets een mogelijk 
ontwerp voor het Lokale 
Collec=eve Energie 
Systeem:

• Energieverkenning

• Modellering

• Technische toets

• Financiële toets

• Juridische check

• Go / No go besluit

Kom tot een haalbaar 
ontwerp en een 
exploitatiemodel:

• Samenwerkings-
vormen

• Ontwerpaanpak

• Financieringsbesluit

• Go / No go besluit

Ga aan de slag met 
realisa=e en exploita=e:

• Contractering

• Technische 
realisa=e

• Beheer, onderhoud 
exploita=e
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Lokaal Collec"ef Energie Systeem in principe overal mogelijk

Lokaal Collectief Energie Systeem

Lokale belangen en commerciële rollen

Lokale belangen

• Coöperatie en/of ESCO 

• Lokale Systeem Operatie

• Capaciteitsdeelplatform 

• Capaciteitsvergoeding (MW) 

Commerciële rollen

• Assets (opslag, conversie, etc.)

• Energielevering

• Energievergoeding (MWh) 

RESULTAAT

• GOEDKOPER

• SLIMMER

• DUURZAMER

6



Dashboards dat gebruikspatronen in beeld brengt op basis van 
werkelijke energieverbruiksdate in een regio

Dashboard dat gebruikspatronen in beeld brengt
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Van papier naar realisatie in 2023 in Limburg als 
onderdeel van LAN 3.2.4. Faciliteren van energy hubs

Op basis Haalbaarheidsstudie Local Energy Hub Venlo

• Frontrunners in Venlo bekend (Greenport, Havengebied en Tradeport
Noord)

• Maar ook in Roermond (Willen Alexander) en Maastricht 
(Beatrixhaven)

• Eerste aanzet tot probleemdefini=e in Venlo in kaart gebracht

• Netbeheer Enexis is aangehaakt 

Vervolgstappen:

1. Consor=umvorming in Venlo, Roermond en/of Maastricht

2. Ambi=ebepaling Venlo, Roermond en/of Maastricht op basis van 
quick scan  

RealisaGe van een Lokaal CollecGef Energie Systeem in Limburg

Ini3ëren

Stap 1

Vorm een voorlopig 
consortium met de 
belanghebbenden met 
een gezamenlijke 
ambitie:

• Probleemdefinitie

• Consortiumvorming

• Ambitiebepaling
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Samen naar een Lokaal Collectief Energie Systeem

Deliverable quickscan: 

• Haalbaarheid Lokaal Collec=ef

• Business case Lokaal Collec=ef Energie Systeem 

Quickscan

Stap 1

Kosten quickscan: 

• EUR 30K – 45K bij GO en EUR 45K - 75K bij NO GO 
apankelijk van de loca=e/complexiteit

• Gemiddeld budget voor Venlo, Roermond en 
Maastricht EUR 150K - 180K 
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Vergoeding

300K/400K



Belangrijke take-aways

Het succes van Lokaal Collec0ef Energie Systeem is niet gegarandeerd maar hangt van veel factoren af 

• Meenemen van de belanghebbenden bedrijventerreinen d.m.v. standaard proces, en neutraal pla8orm t.o.v. 
commerciële belangen 

• Meebewegen en faciliterend vermogen van tradi<onele organisa<es, m.n. netbeheerders 

• Oplossen van split incen<ve: (voor-)investering vs baten 

Worst cases 

• Ondernemers kiezen snelle, individuele oplossing 

• Netbeheerders bewegen niet snel genoeg mee 

• Marktpar<jen zien het vooral als een manier om geld te verdienen, niet het maatschappelijk nut te realiseren 

Wat is er dan nodig? 

• Behapbaar systeem, dat ondernemers op bedrijventerreinen kunnen gebruiken 

• Keuzemogelijkheid voor een commercieel en neutraal systeem 

• Duidelijk proces van netbeheerders voor gebruikers 

Ladder van netcapaciteit 

1. Inzicht en monitoring bestaande infrastructuur – vrijmaken ‘lucht’ in het systeem 

2. Gebruikmaken van bestaande flex capaciteit – sturen van opwek, verbruik en opslag/conversie 

3. Afspraken met betrokkenen en netbeheerder voor vrijmaken capaciteit 

4. Toevoegen van collec<eve assets voor verdere vergro<ng capaciteit 

Lokaal CollecGef Energie Systeem
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Bijlagen

Bijlage 1:

Uitwerking Stap 1: Vorm een voorlopig consortium met de belanghebbenden met een gezamenlijke ambitie

Bijlage 2:

Uitwerking Stap 2: Schets een mogelijk ontwerp voor het Lokale Collectieve Energie Systeem 

Bijlage 3:

Uitwerking Stap 3: Kom tot een haalbaar ontwerp en een exploitatiemodel

Bijlage 4:

Uitwerking Stap 4: Ga aan de slag met realisatie en exploitatie

Lokaal Collectief Energie Systeem
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Stap 1: Vorm een voorlopig consortium met de belanghebbenden met 
een gezamenlijke ambitie

• Probleemdefini3e: Definieer de kern van het probleem, waar het Lokale Collec=eve Energie Systeem op 
korte termijn een oplossing voor creëert en op de langere termijn meerwaarde voor heeK. Denk aan issues 
zoals de (dreigende) net schaarste en (mogelijke) overbelas=ng van het elektriciteitsnet, de lokale 
duurzaamheidsdoelstellingen, en de doorloop=jden en kosten van een reguliere net aanslui=ng.
Aandachtspunt: Definieer de uitdagingen als een voorlopig probleem, zodat in een later ontwerp zo nodig 
aanvullende probleemgebieden zijn in te passen. 

• Consor3umvorming: Vorm een voorlopig consor=um rondom het kernprobleem. Denk aan dicht bij elkaar 
gelegen opwekkers en gebruikers (of ini=a=even daartoe), bijvoorbeeld op een bedrijventerrein of 
mobiliteitsknooppunt. Betrek zo nodig ook mogelijke belanghebbende par=jen zoals de gemeente, de 
netbeheerder en een eventuele ondernemersvereniging.
Aandachtspunt: Zorg dat de organisa=e van het consor=um bij een lokale stakeholder is belegd, die de 
regierol op zich neemt. Let op dat het consor=um niet samenvalt met de exploitant van de Lokale 
Collec=eve Energie Systeem. Op deze manier blijven lokale belangen geborgd. 

• Ambi3ebepaling: Stel een gezamenlijke ambi=e en/of uitdaging vast. Bepaal de specifieke randvoor-
waarden op het terrein van onder meer financiering, organisa=e en governance die worden meegenomen 
bij de nadere verkenning.
Aandachtspunt: Bespreek ambi=es en uitdagingen rondom het voorlopige probleem. Wees open over 
wensen en belangen om tot een goede samenwerking te komen: de gedeelde ambi=es en probleem-
defini=es vormen de basis voor het ontwerp van het Lokale Collec=eve Energie Systeem. Een gedeelde set 
aan selec=ecriteria kan helpen om in de volgende stap daadwerkelijk afwegingen en keuzes te maken.

Bijlage 1
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Stap 2: Schets een mogelijk ontwerp voor het Lokale Collec"eve 
Energie Systeem                                                                                            1/2

• Energieverkenning1: Inventariseer schetsmatig de energieprofielen van de partijen die de intentie hebben 
om aangesloten te worden op het Lokale Collectieve Energie Systeem, en betrek daarbij de flexibiliteit die 
aanwezig is - of de flexibiliteit die kan worden gecreëerd - als onderdeel van de ambitie (toekomstige 
uitbreidingen / investeringen / elektrificatie van (delen) van productieproces).
Aandachtspunt: Let bij de energieprofielen op het maximale gecontracteerde vermogen, het toekomstige 
verbruik, en het (potentieel) beschikbare flex-vermogen. 

• Modellering: Maak op basis van de ambities, kansen en uitdagingen een schetsontwerp van een aantal 
varianten van een Lokaal Collectief Energie Systeem, waarbij de energieprofielen met elkaar in balans 
komen, zowel voor het initiële probleem als voor de toekomstige ambitie. Houd ook rekening met de 
fasering van uit- en inbreiding en de mogelijkheden van toekomstige ontwikkelingen zoals de inzet van 
waterstof en andere duurzame gassen.                                                                                         
Aandachtspunt: Voorkom juridische en/of technische belemmeringen door de modellering te focussen op 
de mogelijkheden binnen de juridische kaders en technische randvoorwaarden. Schets meerdere varianten 
die schaalbaar en (mede daardoor) financieel haalbaar zijn. 

• Technische toets: Toets of het technisch gezien mogelijk is om modellen die het meest gunstig zijn in het 
licht van de gedefinieerde problemen en ambities over te zetten naar een technisch schetsontwerp. Betrek 
hierbij het potentieel van aanvullende opslagcapaciteit. Maak het ontwerp zo specifiek mogelijk om de 
kosten en baten en juridische mogelijkheden goed in te schatten.                                                             
Aandachtspunt: Maak in het schetsontwerp gebruik van componenten zoals sturing van de energievraag 
en -opwek, opslag en conversie. Betrek de netbeheerder zodat mogelijke netprikkels ook worden 
meegenomen. 

Bijlage 2
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Stap 2: Schets een mogelijk ontwerp voor het Lokale Collec"eve 
Energie Systeem                                                                                            2/2

• Financiële toets: Bepaal de totale kosten en baten van de technisch uitgewerkte schetsmodellen, en houd 
rekening met de voor- en nadelen van verschillende op=es en de flexibiliteit van het systeem. Kijk hierbij
niet alleen naar directe financiële resultaten in de ontwikkel- en exploita=efase, maar ook naar bijvoorbeeld 
ontwikkelkansen of het voorkomen van netverzwaringen door de netbeheerder. Creëer op=male waarde uit 
de assets door lokale energie, markt en netbeheer te koppelen. Focus op de totale, overkoepelende kosten 
en baten om een goed beeld van de meerwaarde van een energy hub te krijgen.                                     
Aandachtspunt: Betrek een forecast en trading par=j om een grotere opbrengst van de netaanslui=ng te 
creëren. Deze par=j is niet noodzakelijkerwijs de exploitant van de energy hub. 

• Juridische check: Verken de juridische mogelijkheden voor een energy hub. Wet- en regelgeving geeK 
kaders aan de haalbaarheid van bepaalde uitvoeringsvormen. Er zijn diverse op=es, die variëren van 
eenvoudig naar complex, en verschillende voor- en nadelen kennen. Grofweg gaat het om een directe lijn, 
meerdere leveranciers op een aanslui=ng (MLOEA) en een gesloten distribu=esysteem.                                      
Aandachtspunt: Bij een energy hub is soms sprake van meerdere WOZ-kavels met verschillende eigenaren. 
Dit maakt de afstemming met de beschikbare netaanslui=ng(en) complex, en vereist aandacht voor de 
gewenste governance en het eigenaarschap van de energy hub. 

• Go / no-go besluit: Beoordeel op basis van de technische, financiële en juridische afwegingen de 
haalbaarheid van het project, en kies vervolgens het best passende schetsontwerp voor de energy hub.              
Aandachtspunt: Beoordeel niet alleen het ontwerp voor de energy hub, maar let ook op de relevan=e van 
de consor=um partners. Zijn alle vereiste par=jen aangehaakt? Denk daarbij aan projectpartners die worden 
aangesloten op de energy hub, maar ook aan stakeholders zoals netbeheerders, grondeigenaren, de ACM en 
onderhoudsbedrijven. Zorg ook dat er grip blijK op de lokale regie en voorkom dat het project volledig 
extern wordt belegd. Expliciteer de verschillende rollen in het project, zoals de exploitant die 
eindverantwoordelijk is voor de levering, de contractering en het beheer van de energy hub. 

Bijlage 2
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Stap 3: Kom tot een haalbaar ontwerp en een exploitatiemodel

• Samenwerkingsvorming: Bepaal het gewenste samenwerkingsmodel om afspraken te maken over de verdeling van 
kosten en baten, de omgang met risico’s en de eigendomsverhoudingen.                                                    
Aandachtspunt: Zoek indien gewenst een ESCo1, of start een eigen ESCo. Bekijk ook het volloop- en leeglooprisico 
in rela=e tot de schaalbaarheid en/of =jdelijkheid van  het Lokale Collec=eve Energie Systeem. 

• Ontwerpaanpak: Werk het best passende schetsontwerp uit tot een voorlopig en defini=ef ontwerp voor realisa=e. 
Hierin wordt de basis gelegd voor de energe=sche berekeningen en de technische uitvoering, passend binnen de 
juridische kaders.
Aandachtspunt: Zorg dat de componenten uitwisselbaar, herbruikbaar en standaard zijn. Dit zorgt voor een 
duurzame, robuuste en kostenefficiënte Lokaal Collec=ef Energie Systeem. Let ook op relevante issues zoals de 
verplich=ng om een milieueffectrapportage op te stellen, aan NEN-normen te toetsen en opstalrechten vast te 
leggen. 

• Financieringsbesluit: Zorg voor financierbaarheid met een consistente contractenfasering. Onderzoek de 
mogelijkheden voor subsidies of financiële bijdragen vanuit gemeente, provincie en/of Rijk. Bespreek met de 
netbeheerder de mogelijkheden voor een bijdrage aan de ontwikkeling van het Lokaal Collec=ef Energie Systeem, 
gezien de posi=eve invloed ervan op het gereguleerde elektriciteitsnet.                                                     
Aandachtspunt: Zorg dat de contractvorm en financiering meebewegen met de schaalbaarheid van het Lokaal 
Collec=ef Energie Systeem, die naast een basisonderdeel ook een variabel gedeelte heeK. Bijvoorbeeld het 
eigenaarschap kan variëren met de schaalbaarheid van het model. Het is denkbaar dat in de opstartase een 
publiek- private par=j het ini=a=ef neemt, met als doel om te komen tot een publiek concept na opschaling. 

• Go / no-go besluit: Neem een besluit op basis van een rendabel projectvooruitzicht voor alle betrokkenen. 
Aandachtspunt: Zorg dat de baten en risico’s van verschillende par=jen in balans zijn en dat de verdeel- sleutel 
recht doet aan de ambi=e om met het Lokaal Collec=ef Energie Systeem meerwaarde te creëren voor elke 
deelnemer. Houd daarnaast rekening met eventuele vergunningen en inventariseer alle actoren in de omgeving. 
Check ook of de uitvoering eventueel gefaseerd kan plaatsvinden en de bestaande assets toepasbaar zijn in nieuwe 
ontwerpen zodat er daadwerkelijk no-regret oplossingen ontstaan. 

Bijlage 3
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Stap 4: Ga aan de slag met realisa"e en exploita"e                              1/2

• Contractering: Formaliseer de benodigde afspraken door deze uit te werken en vast te leggen in contracten.                                  
Aandachtspunt: Houd in de contractering rekening met verschillende toekomstscenario’s. Bedenk 
bijvoorbeeld wat er gebeurt als een van de deelnemende par=jen failliet gaat, of verhuist. Leg ook de 
afspraken vast met eventuele externe par=jen, zoals energieleveranciers, traders, aggregators en par=jen 
die opslagfaciliteiten en/of flex-capaciteit leveren. Controleer of kabels en/of leidingen in de openbare 
grond komen, en verschillende en=teiten uitwisselbaar zijn. Beslis onder welke voorwaarden werk wordt 
uitbesteed (bijvoorbeeld als het gaat om design en construc=e), en of projectmanagement intern wordt 
belegd. 

• Technische realisa3e: Maak een detailontwerp, zodat alle technische details bekend zijn en daarbij de 
benodigde keuzes zijn gemaakt. Besteed daarna de technische realisa=e uit, zodat het Lokale Collec=eve 
Energie Systeem fysiek kan worden gerealiseerd.
Aandachtspunt: Check in de fase van detailontwerp of de uitgangspunten die zijn vastgesteld in stap 1 nog 
steeds van toepassing zijn op de aan te sluiten objecten. Bekijk of er standaard componenten worden 
toegepast die voldoen aan de wens tot schaalbaarheid en tot aanpasbaarheid aan veranderende 
energievragen. Zoek naar samenwerkingspar=jen met ervaring met het aanleggen en/of beheren van 
energiesystemen. 

• Beheer, onderhoud en exploita3e: Zorg dat de par=jen die zijn gecontracteerd, opgericht en/of gekozen, 
ook beheer, onderhoud en exploita=e van het Lokale Collec=eve Energie Systeem uitvoeren. Bereid de 
mogelijkheid voor dat er technische aanpassingen aan het Lokale Collec=eve Energie Systeem worden 
gedaan als dit nodig is, bijvoorbeeld als de opwek en/of het aantal gebruikers verandert of als nieuwe 
technologieën financieel interessant worden. Zorg voor een goede aansturing van de energiestromen, zodat 
het systeem al=jd betrouwbaar is en een maximaal rendement oplevert.

Bijlage 4
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Stap 4: Ga aan de slag met realisa"e en exploita"e                              2/2

• Aandachtspunt: Check of de geselecteerde par=jen voldoen aan de weXelijke eisen en in staat zijn om de 
verantwoordelijkheid voor de installa=e te nemen. Controleer of de kabels en leidingen zijn vastgelegd bij 
het Kadaster om te voldoen aan de Wet informa=e-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse neXen en 
netwerken (WIBON). Ga na of er voldoende reservevoorraad aanwezig is om zorg te dragen voor een snelle 
up=me bij een (ver)storing. 

• Herinzet en recycling: Houd er rekening mee dat componenten uit het Lokale Collec=eve Energie Systeem 
die vervangen worden, mogelijk elders ingezet kunnen worden. Overigens kan ook de toepassing van het 
Lokale Collec=eve Energie Systeem op een specifieke loca=e =jdelijk zijn, waarna het systeem op een andere 
plek toepasbaar is.
Aandachtspunt: Kies waar mogelijk standaard onderdelen en materialen, hetgeen de engineering en het 
beheer efficiënter maakt. 
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