
Energiemarkt

16 Januari 2023 Goes



Willem Buiter  

• 17 jaar Veevoeradviseur, 13 jaar ZLTO, 10 jaar ZZP

• Onafhankelijk energieadviseur bij bedrijven en overheden

• Subdidie-advies, aanvraag en aanbestedingsbegeleiding

• Zonnecoach Provincie Noord Brabant/Enpuls/Enexis

• Adviseur Zon i.c.m. Wind A16, Moerdijk

• Projectleider Energieopslag Roefs (grootschalig opslagproject)

• Adviseur de Vlaas Deurne, 18.208 Panelen (SDE en Postcoderoos)

• Dagelijks Bestuurslid Vlaas Postcoderooscoöperatie

• Lid diverse beoordelingscommissies Zonneparken

• (mede)eigenaar Zonmonitor.nl

• Projectleider Zon op bedrijfsdaken Gemeente Rotterdam



Onderwerpen

• Energiemarkten  (Slim aankopen en verkopen)

• Uw Energienota

• Zonnepanelen bij beperkte Netcapaciteit

• MELOEA

• Energieopslag

• Waterstof



Energiemarkten

• Termijnmarkt (Endex)

• PPA-markt

• Dagmarkt (Epex)

• Onbalansmarkt



Termijnmarkt (Endex)

• Prijs en Volume voor termijn vastgelegd 

• 1,3,5 jaar vast

• Kostenzekerheid vooral (alleen) nuttig bij groot aandeel in kostprijs

• Weddenschap?!

• Parallel met Rente (Vast of variabel)

• In huidige markt weinig mogelijkheden



(PPA) Power Purchase Agreement

• Prijs en Volume voor termijn vastgelegd (producent en afnemer)

• Let op! Verbruikspatroon/Productiepatroon, overschotten/tekorten

• Termijn samen bepalen

• Kosten/opbrengstzekerheid vooral (alleen) nuttig bij groot aandeel in kostprijs

• In Nederland vaak toegepast bij Wind

• Weddenschap?!



Dagmarkt (Epex)

• Day Ahead markt 

• vaststelling prijs 1 dag vantevoren o.b.v. verwacht vraag en aanbod

• Prijs per uur

• Programmaverantwoordelijke Energiebedrijven

• Kale variabele prijs

• Leveranciers/afnemers rekenen opslag/afslag per kWh voor kosten en marge

• GVO’s apart verkopen

• Parallel met Euribor-Rente

• Aardgasvariant heet Leba (dagprijs)



Onbalans

• Vandaag blijkt vraag en aanbod anders dan gisteren geboden op Epex

• Prijs per kwartier (na 5 minuten)

• Programmaverantwoordelijke Energiebedrijven

• Rekenen hun eigen afwijking van eigen day-ahead af

• Zeer beweeglijk

• Grotere invloed op vraag en aanbodprijs sinds halverwege 2021

• o.a. Glastuinders met WKK maken hier gebruik van

• Onbalans is gevolg van onjuiste day ahead inschatting



Epex (Day Ahead) en Onbalans (kwartier)

https://prijzen.powerhouse.net/forecast/

https://prijzen.powerhouse.net/forecast/


Stroom (ver)kopen op Epex

• Prijs per uur tegen verbruik/productie per uur vlgs beursnotering

• Opslag per kWh = Afslag per kWh = Marge en kosten aanbieder

• Let op vaste leveranciers kosten (per maand)

• Géén weddenschap!

• Steeds meer aanbieders (vaak zonder termijnbinding)

• Principe gelijk aan rente o.b.v. Euribor

• Let op Onbalanskosten (Vraag om opslag incl. onbalans)

• Opslag varieert van 0,8 tot 4,0 ct per kWh incl Onbalans (afh v leverancier en Jaarverbruik)

• GVO’s van zonnestroom apart verkopen (voor op t net gezette stroom 0,2 – 1,0 ct/kWh)



Stroom (ver)kopen op Epex



Prijsstatistiek



Uw Energienota

Wat staat er op:

• Tarief 
• Dag/Nacht of Flatfee
• Gemiddeld Epex-tarief (gewogen per uur)

• Vast Recht
• Leverancierskosten (meenemen in onderling vergelijk)

• EB en ODE
• Varieert per Jaar (bij jaarafrekening anders dan op 31-12)
• ODE is opgegaan in EB per 1-1-23

• Netbeheerderskosten
• Afhankelijk van zwaarte KV-aansluiting (tm 3x80 Ampère)
• Aparte nota van netbeheerder bij GV



Netwerkkostennota per maand (alleen bij GV)

Wat staat er op:

• Getransporteerde kWh’s
• Gecontracteerd Vermogen in KW
• Maximaal afgenomen Vermogen KW 
• Vastrecht Transport 
• Vastrecht aansluiting

Let vooral op de verhouding Gecontracteerd/Afgemomen Vermogen

Huurkosten Trafo (of eigen Trafo)



Netschaarste Grootverbruik 25-8-22



Produceren voor Direct verbruik

• Analyse Prijspatroon, Productiepatroon, Verbruikspatroon

• Aftoppen (zonder terugleverrecht)

• Installatie-omvang afstemmen op minimaal verbruik

• Rendement door extreme huidige stroomprijzen

• Moeilijk inschatten wat komende jaren de stroomprijs wordt



MELOEA= Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting

• Extra allocatiepunt achter Grootverbruikersaansluiting (>3x80 Ampère)

• Bijvoorbeeld voor Zuivere Teruglevering op één aansluiting

• Andere afnemer dan Leverancier

• Hoofdaansluiting bepalend voor bedrag Vast Recht

• Eigenaar Hoofdaansluiting blijft aanspreekpunt voor netbeheerder

• Meerdere administratief gescheiden Projecten op één aansluiting



Opslag
• Stand van zaken

• Salderen met opslag?

• Handel

• FCR

• Rol Agregator

Roefs Woensdrecht



Huidige stand van zaken

• Prijs van  € 750/kWh naar <€ 500/kWh 

• Capaciteit in kWh      Vermogen in KW

• Ca 3000 cycli garantie (bijkopen mogelijk)

• € 500 : 3000 = € 0,167 per Laadcyclus

• 20 – 80 % Vulling (Lithium ion)

• Battery-Efficiency  (50 – 85 %)

• EB 

• Lithium ion >>LiFePO4 in opkomst 

(Lithium IJzer Fosfaat)

Engelen Someren



Salderen met opslag

Let op dagpatroon versus Jaarpatroon!



Handel



Frequency Containment Reserve
• Internationaal afgesproken reservevermogen

• Beheer bij Tennet (Voor Nederland ca 120 MW)

• Weekprijzen per MW per week(€ 2000 (2018) - € 6000 (nu) )

• Aanbieden per MW (1000 Kilowatt) (€ 500.000)



Waterstof?

• € 10 per kg excl. BTW (afh v stroomprijs)

• Productie efficiency ca 70 % (kan nog beter)

• Efficiency Brandstofcel (auto) 45 %

• Ketenefficiency Waterstofauto vergeleken met elektrische auto 30 %

• Duurder dan aardgas (Energetisch omgerekend € 3,= per m3)

• Lage dichtheid (10 MJ per m3, Aardgas 35 MJ per m3)

• Produceren bij lage elektraprijzen = onzin!!



Vragen?

• Energiemarkten 

• Zonnepanelen

• Energie-opslag
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