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1. INLEIDING 

Sinds de introductie van de liberalisering in de Nederlandse elektriciteitsmarkt blijft de groei van de 
productiecapaciteit van elektriciteit achter bij de groei van het elektriciteitsverbruik. Voor het waar-
borgen van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening is het van belang dat er voldoende produc-
tiecapaciteit aanwezig is in verhouding tot de (piek)vraag. Enerzijds is dit een vraagstuk over investe-
ringsklimaat en tijdige investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Anderzijds gaat het ook om het 
functioneren van de elektriciteitsmarkt bij een beperkte reservecapaciteit. De bedoeling van de libera-
lisering was immers dat inefficiënte overcapaciteit zou verdwijnen. Hierdoor zal de Nederlandse 
elektriciteitsmarkt in de nabije toekomst vaker te maken kunnen krijgen met een beperkte reserveca-
paciteit en krappe stroommarkten. 
 
Het marktevenwicht tussen vraag en aanbod komt in een krappe elektriciteitsmarkt thans moeizaam 
tot stand. Dit komt onder meer door de geringe prijselasticiteit van de elektriciteitsvraag. De vraag 
naar elektriciteit neemt bij hoge elektriciteitsprijzen nauwelijks af. Afnemers worden door stroom-
contracten met een vaste prijs afgeschermd tegen momentane marktprijzen. Zij zijn bovendien niet 
gewend bij het stroomverbruik rekening te houden met het eventueel schaarse productieaanbod. De 
onstabiliteit van een krappe elektriciteitsmarkt, veroorzaakt door (extreme) piekvraag en/of 
calamiteiten in het aanbod, leidt tot zeer hoge marktprijzen en grote prijsvolatiliteit. Bovendien 
neemt in zo’n situatie het risico toe dat de vraag niet langer door het aanbod kan worden gedekt, 
waardoor uitval van de stroomvoorziening reëel wordt. In een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt zijn 
fluctuerende marktprijzen nodig om reacties uit te lokken aan zowel de aanbod- als de vraagzijde. 
Zeer hoge marktprijzen zijn echter een symptoom van het uitblijven van een adequate response. 
 
Het verbeteren van de vraagresponse in de elektriciteitsmarkt kan plaatsvinden door middel van 
vraagsturing of Demand Side Management (DSM). Deze concepten zijn reeds ontwikkeld in de tijd 
dat nog sprake was van een planmatige ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening. DSM is geba-
seerd op het gegeven dat de marginale kosten van elektriciteitsproductie hoger kunnen zijn dan de 
economische waarde van de marginale vraag. Het is dan economisch efficiënter de vraag te beperken 
in plaats van extra productiecapaciteit te realiseren. In een vrije elektriciteitsmarkt zou het marktme-
chanisme ook door dit principe beïnvloed moeten kunnen worden. Dit leidt tot een efficiëntere elek-
triciteitsvoorziening en een verbetering van de prijselasticiteit van de vraag en daardoor een stabieler 
marktevenwicht in een krappe stroommarkt. 
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Beïnvloeding van het elektriciteitsverbruik kan plaatsvinden via prijsprikkels, maar ook door fysieke 
sturing. Bij prijsprikkels is vooraf niet zeker of afnemers in voldoende mate zullen reageren. Boven-
dien kan de wijze waarop de energiemeting plaatsvindt een beperking opleggen aan de differentia-
tiemogelijkheden naar piekperioden. Door ontwikkelingen op het gebied van ICT zullen de meetmo-
gelijkheden op termijn echter toenemen (elektronische energiemeters, automatic meter reading, etc.). 
Ook de mogelijkheden voor fysieke sturing van het verbruik zal met behulp van ICT-technologie toe 
kunnen nemen. Door afnemers kan daarnaast eigen elektriciteitsproductiecapaciteit worden ingezet, 
waardoor de elektriciteitvraag van het openbare net wordt gereduceerd of zelfs extra elektriciteit aan 
het openbare net wordt geleverd.  
 
ECN heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het E4E project 
een inventarisatie gemaakt van de mogelijke opties voor vraagsturing. Dit document tracht een over-
zicht te geven van deze mogelijke opties, met als doel: 
1. een overzicht te geven van mogelijke typen vraagsturing, waaronder: 

a. korte beschrijving van mechanisme, 
b. effect op leveringszekerheid, 
c. de toepasbaarheid (is het technologisch nog ver weg, of andere elementen die een rol spelen). 

2. inzicht te geven in ervaringen met deze mechanismen van vraagsturing in andere landen: is er 
wel of geen ervaring mee en zo ja, hoe is die ervaring en wat betekent dat voor Nederland, 

3. het aangeven van randvoorwaarden voor toepassing en/of randvoorwaarden voor de Nederlandse 
situatie, 

4. aan te geven waarom bepaalde opties in Nederland wel of niet mogelijk zijn.  
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen worden in deze notitie zowel de korte termijn opties 
als de lange termijn opties van vraagsturing belicht. Deze notitie beoogt, naast een overzicht te bie-
den van vraagsturingsopties, vooral ook de relevantie aan te geven van de toepasbaarheid van deze 
opties in de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Vandaar dat de notitie is opgebouwd uit drie paragrafen 
en twee bijlagen. In de bijlagen worden beschrijvingen gegeven van de mogelijkheden van vraagstu-
ring (bijlage A) en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan, met name in het buitenland (Bijlage B). 
Bijlage A beantwoord daarmee vraag 1a en 1b en, ten dele, vraag 2. Paragraaf 2 geeft een overzicht 
van vraagsturingsopties die in een geliberaliseerde markt kunnen worden toegepast. Hiermee wordt 
met name vraag 1c beantwoord. Paragraaf 3 gaat in op de toepassing van vraagsturingsopties in de 
Nederlandse elektriciteitsmarkt. Met deze paragraaf wordt met name de vragen 3 en 4, doch ook voor 
een deel vraag 2, beantwoord. Tenslotte worden in paragraaf 4 enkele conclusies geformuleerd.  
 

2. VRAAGSTURING IN EEN GELIBERALISEERDE MARKT 

Het handhaven van de balans in een elektriciteitssysteem kan plaatsvinden door, ten opzichte van de 
piekvraag, voortdurend voldoende aanbod beschikbaar te hebben, zowel in productie- als netcapaci-
teit. De marginale kosten van dit aanbod kunnen echter aanzienlijk hoger liggen dan de waarde van 
de marginale piekvraag. Om de economische efficiëntie van elektriciteitsystemen te bevorderen zijn, 
in de tijd dat nog sprake was van planmatige investeringen, initiatieven ontstaan om door middel van 
Demand Side Management (DSM), afnemers te stimuleren hun verbruik te beperken. DSM was ech-
ter niet alleen gericht op het reduceren van piekvraag, maar ook gericht op algemene energiebespa-
ring en verandering van het afnamepatroon. DSM is daarmee een verzamelnaam van verschillende 
vraagsturingsopties.  
 
Een gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is dat energiebedrijven geen direct belang 
meer hebben bij het verticaal optimaliseren van het elektriciteitssysteem. De belangstelling voor 
DSM is verdwenen. In de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt hechten marktpartijen echter wel veel 
belang aan flexibiliteit, zowel bij het aanbod als bij de vraag, aangezien een slechte afstemming leidt 
tot hoge balanceringskosten. De principes van beïnvloeding van de elektriciteitsvraag die in het kader 
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van DSM waren ontwikkeld komen hierdoor in een andere vorm terug: Demand Side Bidding (DSB) 
en energiediensten.  
 
Daarnaast worden in deze paragraaf nog andere vormen van vraagsturing besproken die niet binnen 
bovengenoemde categorieën vallen: noodmaatregelen, energiebesparingsmaatregelen en inzet van 
decentraal vermogen.  
 
Demand Side Bidding 
In een geliberaliseerde markt wordt de waarde van elektriciteitsopwekking gedurende de piekperio-
den beter zichtbaar. Het prijsmechanisme maakt goed zichtbaar wanneer sprake is van een grote 
krapte in het aanbod. Op basis van deze prijsinformatie kunnen energieleveranciers met afnemers 
afspraken maken tot het reduceren van de vraag gedurende (extreme) piekperioden. Mocht de ener-
gieleverancier reeds voldoende stroom hebben gecontracteerd, dan kan het gecontracteerde reductie-
volume worden aangeboden op de elektriciteitsmarkt. Deze aan de omstandigheden van de gelibera-
liseerde elektriciteitsmarkt aangepaste vorm van vraagsturing wordt Demand Side Bidding (DSB) 
genoemd. DSB geeft afnemers de mogelijkheid om deel te nemen in de elektriciteitshandel door hun 
consumptiepatroon aan te passen. Concrete mogelijkheden van DSB zijn:  
• Aanpassing van het consumptiepatroon gedurende de dag, b.v. het verschuiven van bepaalde 

handelingen die veel elektriciteit behoeven naar perioden buiten de elektriciteitspiek.  
• Afspraken over reductie in afname of aanpassing van het consumptiepatroon in ruil voor een 

reductie van de elektriciteitsprijs.  
 
Door mogelijkheden te creëren voor specifieke beïnvloeding van de elektriciteitsvraag zijn elektrici-
teitsbedrijven beter in staat om de balans tussen productie en consumptie te garanderen. Een verbete-
ring van de prijselasticiteit zal minder snel leiden tot een beroep op schaars en daardoor duur piek-
vermogen. Dit creëert dan weer mogelijkheden voor het verlagen van de elektriciteitsprijzen. Daar-
naast kan dit ook uitstel betekenen van investeringen in zowel nieuwe productiecapaciteit als verster-
king van het elektriciteitsnetwerk op de lange termijn. Demand Side Bidding vormt echter geen al-
ternatief voor investeringen in productiecapaciteit die nodig zijn om een toenemende elektriciteits-
vraag te dekken. Blijven deze investeringen achterwege, dan zal, ondanks toepassing van vraagstu-
ring, de marktprijs voor elektriciteit fors kunnen oplopen, met mogelijke economische schade als 
gevolg. 
 
Het voordeel voor de consument ligt in een eventuele financiële vergoeding voor het afzien van elek-
triciteitsgebruik gedurende bepaalde (piek)perioden. Dit kan in de vorm van een algehele reductie op 
de elektriciteitsrekening zijn, of in het geval dat het verbruik in tijd gedifferentieerd is, een besparing 
op de elektriciteitsrekening door minder afname van elektriciteit in piekperioden tegen een hoger 
tarief. Afhankelijk van hun positie op de markt kunnen afnemers zowel individueel als in groepsver-
band deelnemen aan DSB, contracten kunnen worden aangegaan met verschillende partijen zoals 
leveranciers, handelaren etc. Dit opent ook de mogelijkheden voor deelname van kleine (huishoude-
lijke) afnemers, mits zij de beschikking hebben over de noodzakelijke meet- en controleapparatuur 
om bewijsbaar diensten (elektriciteit ed.) aan te kunnen bieden. 
 
DSB wordt in de vorm zoals hier beschreven nog weinig toegepast, niettemin wordt het vergroten 
van de vraagflexibiliteit onder afnemers gezien als goed alternatief voor investeringen in piekcapaci-
teit. Uit recente studies in Noorwegen en Zweden blijkt bijvoorbeeld dat verschuivingen van de elek-
triciteitsvraag onder huishoudens (woningen worden in deze landen met elektriciteit verwarmd) grote 
mogelijkheden biedt om pieklast te reduceren (voor details zie Bijlage B). Met name in landen waar 
zich regelmatig capaciteitsproblemen voordoen worden instrumenten zoals afschakelbare contracten 
toegepast. Bij een extreme piekvraag wordt bij afnemers met afschakelbare contracten tegen een 
bepaalde vergoeding de afname van elektriciteit geheel of gedeeltelijk onderbroken. Medewerking 
van afnemers aan een dergelijk systeem hangt onder andere af van de duur van interruptie en evt. 
compensatie. Een gedetailleerde beschrijving van afschakelbare contracten, onder andere toegepast in 
Ierland en Italië, is te vinden in de bijlagen. 
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Energiediensten 
In de energiemarkt kunnen energiediensten worden aangeboden, al dan niet gecombineerd met een 
energieleveringscontract. Naast energieleveranciers zijn er energieadviseurs actief die afnemers bij-
staan bij het afsluiten van een energiecontract. Deze energieadviseurs helpen afnemers niet alleen aan 
een energiecontract, maar adviseren ook over mogelijkheden om de energierekening te verlagen, 
bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken in de dure piekperioden, of gebruik te maken van 
energiebesparingmogelijkheden. Energiemanagementsystemen en ICT-ontwikkelingen bieden daar-
bij een nuttige ondersteuning, bijvoorbeeld door de mogelijkheid volume- en prijsinformatie real-
time te communiceren. Hierdoor kan bijvoorbeeld bepaalde verbruikersapparatuur tijdens piekperio-
den worden afgeschakeld. Een voorbeeld van een dergelijk systeem, E-box, is beschreven in Bijlage 
B.  
 
Energieleveranciers hebben in principe belang bij het vergroten van de afzet. Leveranciers die niet 
inzetten op prijsconcurrentie zullen zich in een concurrerende markt echter op andere wijze proberen 
te onderscheiden. Veel grote energieleveranciers zijn op de Nederlandse consumentenmarkt al actief 
met het aanbieden van energiediensten.  
 
De adviezen van energieadviseurs en energieleveranciers op het gebied van energiebesparing zijn, 
naast niveau en structuur van de energieprijzen, voor een groot deel gebaseerd op energiebesparings-
beleid en -instrumenten van de overheid. Voorbeelden zijn instrumenten als EPA, EPR en EPN voor 
de consumentenmarkt en EIA, MJA’s en het benchmark-convenant voor de zakelijke sector. Omdat 
deze instrumenten niet primair ontwikkeld zijn voor vraagsturing en het waarborgen van leverings-
zekerheid worden deze opties in deze notitie verder buiten beschouwing gelaten.  
 
Noodmaatregelen 
Naast mogelijkheden voor structurele vraagsturing, zoals hierboven beschreven, bestaan er ook nog 
mogelijkheden de elektriciteitsvraag te reduceren in geval van een plotseling dreigend tekort in het 
elektriciteitsaanbod. Kenmerk van dit type maatregel is dat zij op zeer korte termijn en soms zelfs 
zonder waarschuwing vooraf moet worden genomen. Het gaat dan niet langer om vraagsturing die 
economisch efficiënt is, doch veel meer over de vraag hoe de economische schade van afschakelen 
van de vraag zo veel mogelijk kan worden verkleind. 
 
Om de economische schade van afschakeling van netten enigszins te beperken kan de systeembe-
heerder de elektriciteitsbalans handhaven door netgedeelten af te schakelen. Door steeds een ander 
netgedeelte af te schakelen wordt de maatschappelijke overlast die dit tot gevolg heeft gespreid (zgn. 
rolling blackouts). In geval van een tekort in het elektriciteitsaanbod wordt veelal geprobeerd rolling 
blackouts te voorkomen door afnemers middels publiciteitscampagnes, al dan niet in combinatie met 
prijsprikkels, te stimuleren het elektriciteitsverbruik te reduceren.  
 
Productievermogen bij afnemers 
In plaats van vraagreductie kunnen afnemers met WKK-installaties of noodstroomvoorzieningen 
bijdragen aan het instandhouden van de elektriciteitsbalans. Bij WKK-installaties moet onderscheid 
worden gemaakt in drie categorieën: 
1. Elektriciteitscentrales met stadsverwarming 
2. Industriële WKK  
3. Kleinschalige WKK in de tuinbouw of gebouwde omgeving. 
 
De WKK onder de punten 2 en 3 bevindt zich aan de vraagzijde. In geval van tijdelijke krapte in de 
stroomvoorziening kunnen deze installaties, onder bepaalde omstandigheden, extra stroom leveren 
aan het openbare net.  
 
Sommige bedrijven en instellingen (o.m. ziekenhuizen) beschikken over noodvermogen (dieselag-
gregaten). Ook dit vermogen zou in geval van een krappe stroomvoorziening kunnen worden ingezet 
waardoor door deze afnemers minder stroom van het openbare net wordt betrokken. Het inschakelen 
van noodaggregaten heeft echter nadelige milieueffecten. 
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3. VRAAGSTURING IN DE NEDERLANDSE ELEKTRICITEITSMARKT 

In deze paragraaf zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor vraagsturing in de Neder-
landse elektriciteitsmarkt. Aangegeven wordt van welke opties al gebruik gemaakt wordt en welke 
andere opties in principe geschikt zouden kunnen zijn. Eerst zal worden ingegaan op vraagsturing om 
een stroomcrisis af te wenden. Hieronder vallen noodmaatregelen zoals het afschakelen van netten, 
afschakelbare contracten en het inzetten van WKK-vermogen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
meer structurele en marktconforme vormen van vraagsturing. 
 
Vraagsturing bij afwenden van een stroomcrisis 
De bijna-stroomcrisis, die zich in de tweede week van augustus in Nederland manifesteerde, heeft het 
belang aangegeven van vraagbeperking in een krappe elektriciteitsmarkt. Vanwege het aanhoudende 
zeer droge en warme weer ontstonden bij veel elektriciteitscentrales koelwaterbeperkingen. Hierdoor 
liep het aanbod terug terwijl de piekvraag naar elektriciteit juist toenam (met name door extra elektri-
citeitsverbruik van koel- en airconditioningsystemen). Het reservevermogen dat TenneT zou kunnen 
afroepen in geval van het plotseling uitvallen van een centrale was zorgwekkend geslonken (tot ca. 
100 MW). TenneT kondigde ‘Code Rood’ af en deed een beroep op afnemers om het stroomverbruik 
gedurende piekperioden te matigen. Grote industriële elektriciteitsverbruikers werden door energie-
leveranciers gevraagd productieprocessen te onderbreken. Dit was voor deze afnemers niet onaan-
trekkelijk omdat de stroomprijzen op de APX naar recordhoogte waren gestegen. Om toch niet hele-
maal van de vraagzijde afhankelijk te zijn, werd Rijkswaterstaat gevraagd ontheffing te verlenen voor 
het lozen van te warm koelwater. Uiteindelijk kon de stroomlevering in stand worden gehouden en 
hoefde geen gebruik te worden gemaakt van noodvermogen of van de uiterste noodmaatregel, het 
afschakelen van deelnetten. 
 
Noodmaatregelen: afschakelen van deelnetten 
De verschillende netwerkbedrijven beschikken in Nederland over draaiboeken om, op verzoek van de 
systeembeheerder TenneT, deelnetten te kunnen afschakelen. Het afschakelen van netten is een uiter-
ste noodmaatregel om te voorkomen dat de stroomkwaliteit (voltage, frequentie) op het net niet meer 
kan worden gehandhaafd. Bij een te grote afwijking schakelen systemen zich automatisch uit, waar-
door de hele stroomvoorziening in Nederland uitvalt (de stroomuitval in de VS, die zich in dezelfde 
periode voordeed, en de stroomuitval in Italië in september, zijn illustraties van zo’n scenario). Deze 
maatregel is relatief snel uit te voeren en wordt eigenlijk alleen toegepast wanneer andere maatrege-
len om de balans te handhaven hebben gefaald of wanneer sprake is van een plotselinge zeer grote 
verstoring in het elektriciteitssysteem. Aangezien afschakeling van deelnetten op hoogspanningsni-
veau gebeurt, is het niet zondermeer mogelijk bepaalde verbruikers hierbij te ontzien (in tegenstelling 
tot hetgeen het Ministerie van Binnenlandse Zaken suggereerde). In principe is dit laatste technisch 
wel mogelijk, maar, in verband met de snelheid van het afschakelen, vereist dat automatische scha-
kelvoorzieningen in de distributienetten die thans niet aanwezig zijn. TenneT heeft laten uitzoeken in 
welke mate economische schade per regio kan verschillen1. Deze informatie kan worden gebruikt bij 
het beperken van de economische schade van deze maatregel. 
 
Noodmaatregelen: campagnes 
Het generieke karakter van het afschakelen van deelnetten brengt met zich mee dat de maatschappe-
lijke en economische effecten aanzienlijk kunnen zijn. Om die reden zal de systeembeheerder eerst 
andere opties proberen. Vanwege het systeem van programmaverantwoordelijkheid en op grond van 
ervaring is een krapte in het stroomaanbod te voorzien. De systeembeheerder kan een oproep doen 
aan marktpartijen hun reserves in te zetten of vraag te beperken. Vanwege de behoefte aan markt-
transparantie hanteert TenneT sinds dit jaar daarvoor een codesysteem, gerelateerd aan de hoeveel-
heid reservevermogen dat bij de grote producenten nog aanwezig is. Bij de recente afkondiging van 

                                                      
1 SEO, Gansch het raderwerk staat stil; de kosten van stroomstoringen, Amsterdam, juni 2003 
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Code Rood zocht TenneT de publiciteit omdat gevreesd werd dat de elektriciteitsvraag vanwege het 
warme weer in combinatie met een eerste werkdag na de vakantieperiode tot een extreme piek zou 
leiden. Ervaringen uit 1994, toen sprake was van een vergelijkbare situatie, heeft geleerd dat het ef-
fect van zo’n oproep echter beperkt is. Waarschijnlijk hebben de acties van energiebedrijven een 
groter effect gehad (zie hierna). 
 
Bij een campagne moet niet alleen goed worden gecommuniceerd wat afnemers zouden moeten doen 
om bij te dragen aan het oplossen van het probleem (onnodig verbruik vermijden en gebruik van 
bepaalde apparaten verplaatsen naar de dalperiode), nog belangrijker is het besef over te brengen van 
de noodzaak van het nemen van maatregelen. De urgentie van het probleem is bij de gemiddelde 
consument onvoldoende duidelijk, omdat uitval van de elektriciteitsvoorziening door een stroomte-
kort zich nog niet eerder heeft voorgedaan. Omdat het gebruik van stroom in de piekperioden niet 
wordt beboet en het afzien van elektriciteitsgebruik in de piekperioden niet wordt beloond, wordt 
bovendien zgn. ‘free-rider’ gedrag uitgelokt. 
 
Een structureel afnemende reservecapaciteit zal er toe kunnen leiden dat een Code Rood situatie zich 
vaker gaat voordoen. Enerzijds zal herhaalde publiciteit rond de afkondiging van Code Rood er dan 
toe kunnen leiden dat consumenten beter bekend raken met dit fenomeen, anderzijds bestaat ook het 
gevaar dat er een zekere gewenning ontstaat (met name wanneer er geen stroomonderbrekingen 
plaatsvinden), waardoor de campagnes steeds minder effect hebben.  
 
Afschakelbare contracten en WKK-vermogen 
Elektriciteitsleveranciers dienen dagelijks elektriciteitsprogramma’s in voor de volgende dag waarin 
zij aangeven hoe de verwachte elektriciteitsvraag door productie zal worden gedekt. Wanneer deze 
leveranciers hiervoor onvoldoende aanbod ter beschikking hebben (short zijn), zullen zij extra stroom 
moeten inkopen. In een krappe markt zullen de stroomprijzen zeer hoog zijn. Dit zal elektriciteitsle-
veranciers stimuleren tot het zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Veel Nederlandse energieleve-
ranciers exploiteren zelf WKK-vermogen, waardoor zij de directe controle hebben over de inzet van 
deze eenheden. Deze zullen bij een krappe markt maximaal worden ingezet. Afnemers kunnen ook 
beschikken over WKK-vermogen of back-up voorzieningen. Energieleveranciers kunnen afnemers 
benaderen met het verzoek deze eenheden in te zetten voor levering aan het openbare net. In een 
aantal Europese landen, bijvoorbeeld in Ierland (zie Bijlage B), worden afnemers hier regelmatig toe 
verzocht en recentelijk is dit ook in Nederland gebeurd. Ook hebben energieleveranciers afnemers 
gevraagd hun productie te verminderen of bepaalde productieprocessen uit te schakelen. Het is niet 
bekend of in de energiecontracten over vermindering van de elektriciteitsafname afspraken waren 
gemaakt, dan wel welke vergoedingen industriële eindverbruikers hebben ontvangen voor het af-
schakelen van productieprocessen. De publiciteit rond de Code Rood situatie helpt energieleveran-
ciers bij hun verzoeken om vraagbeperking, d.w.z. hierdoor wordt het voor afnemers duidelijk dat 
energieleveranciers niet op hun eigen voordeel uit zijn.  
 
Sommige grote industrieën, die goed geïnformeerd waren over de situatie op de groothandelsmarkt, 
verlaagden hun productie, zodat zij de elektriciteit konden verkopen die zij reeds hadden gecontrac-
teerd of die met een eigen WKK-installatie werd opgewekt. De bijdrage van dergelijk WKK-
vermogen hangt overigens af van een aantal (vnl. technische) randvoorwaarden. Deze worden in 
bijlage A in meer detail behandeld.  
 
Uit het feit dat industriële afnemers verzocht zijn hun stroomafname te beperken, kan worden opge-
maakt dat niet duidelijk is welk volume automatisch zal reageren op een stroomkrapte en hoge 
marktprijzen. Blijkbaar bestaan er geen contractuele afspraken waarin dit expliciet is afgesproken. 
Bovendien zullen afnemers die elektriciteit afnemen van energieleveranciers tegen een vooraf vast-
gestelde vaste prijs geen directe prijsprikkel ondervinden. Veel afnemers, ook de grote industriële 
afnemers, kopen elektriciteit voor een bepaalde periode tegen een vaste prijs. Daarmee komt het risi-
co van prijsfluctuaties bij de elektriciteitsleverancier te liggen. Alleen grote industriële afnemers 
hebben inzicht in prijsfluctuaties op de stroommarkt omdat zij voor hun energie-inkoop een inkoop-
portfolio hanteren. 
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Het reageren van stroomafnemers op een tijdelijke krapte op de stroommarkt met vraagreductie leidt 
niet ogenblikkelijk tot economische schade, zolang deze reductie gebaseerd is op elektriciteitvraag 
waaraan geen echte behoefte bestaat (bijv. verlichting overdag) of vraag die verplaatst kan worden 
naar perioden zonder aanbodkrapte. Industriële productie kan bijvoorbeeld worden verlaagd omdat 
de productievermindering een dag later kan worden ingehaald. Wanneer echter sprake is van een 
meer langdurige stroomkrapte wordt de grens van de flexibiliteit bij afnemers bereikt en kan de 
stroomkrapte wel economische schade tot gevolg hebben. 
 
Structurele oplossingen voor vraagsturing 
In het voorgaande is beschreven hoe de reductie van de elektriciteitsvraag kan bijdragen aan het in-
standhouden van de elektriciteitsvoorziening in situaties met een zeer beperkte reservecapaciteit die 
zich tot nu toe in Nederland nog maar weinig heeft voorgedaan. Echter, bij een structureel afnemende 
reservecapaciteit, zal vaker sprake zijn van een grote krapte in het elektriciteitsaanbod. Dit vraagt om 
meer structurele oplossingen, die gericht zijn op het verbeteren van de prijselasticiteit van de elektri-
citeitsvraag, dat wil zeggen dat de vraag vermindert bij toenemende marktprijzen. De marktprijzen 
zullen daardoor gedurende piekvraag minder extreme hoogten bereiken, minder volatiel zijn en het 
risico van een tekort aan reservecapaciteit neemt af. Hiervoor is waarschijnlijk ook een verbreding 
van het volume nodig dat kan worden gereduceerd omdat er bij individuele afnemers grenzen bestaan 
aan de flexibiliteit, een belangrijke peiler onder economisch verantwoorde vraagreductie. 
 
Uit de in de bijlagen beschreven opties en concrete buitenlandse voorbeelden kunnen randvoorwaar-
den worden afgeleid voor een Nederlands systeem van structurele vraagsturing. 
Belangrijke randvoorwaarden voor een structurele vraagresponse zijn: 
• Het elektriciteitsverbruik bij afnemers moet in de tijd gedifferentieerd kunnen worden, zodat 

piekuren in een periode met grote krapte kunnen worden onderscheiden. Grootverbruikers en 
elektriciteitsverbruikers in de middengroep (aansluitvermogen van <2MW, > 3 x 80 Ampère) 
hebben doorgaans al elektriciteitsmeters waarmee dit mogelijk is. Het huidige onderscheid in 
piek- en daltarief en de daarop gebaseerde dubbeltariefmeters bij kleinverbruikers zijn niet ge-
schikt voor dit doel. Elektronische meters, zoals toegepast in Italië, zijn hiervoor wel geschikt. 

• Energieleveranciers zullen energiecontracten moeten aanbieden, waarbij niet langer sprake is van 
vaste prijzen, maar van substantieel hogere prijzen gedurende piekafname in een krapte periode 
(variabele prijzen). Terwijl gedurende ‘normale’ omstandigheden vooraf afgesproken prijzen 
gelden, kan worden bepaald dat gedurende perioden van een krappe stroommarkt de werkelijke 
marktprijzen gelden of een vooraf afgesproken hogere piekprijs. Aparte (super) piekprijzen kun-
nen worden gerelateerd aan de marginale kosten van piekvermogen. De facto wordt het prijsrisi-
co gedeeltelijk overgedragen van de energieleverancier aan de afnemer. Energieleveranciers hoe-
ven zich niet langer (volledig) in te dekken tegen de hoge marktprijzen, waardoor de prijzen voor 
de ‘normale’ perioden lager kunnen zijn.  

• Eindverbruikers, zowel zakelijke als particulieren, moeten in staat zijn hun elektriciteitsverbruik 
in de piekperioden te verplaatsen. Bovendien moet dit op een eenvoudige en efficiënte manier 
kunnen plaatsvinden. Behoudens grote industriële afnemers, zullen afnemers niet voortdurend de 
situatie op de elektriciteitsmarkt in de gaten houden. Geautomatiseerde energiemanagementsys-
temen en ICT-technologie die energieprijzen of andere pieksignalen ‘real-time’ doorgeven kun-
nen hierbij behulpzaam zijn. Ook kan gedacht worden aan dienstverlening door energieleveran-
ciers ten aanzien van het automatisch aan/uitschakelen van bepaalde apparatuur. Dit laatste hoeft 
zich niet te beperken tot elektriciteitsverbruikende apparaten, maar zou ook betrekking kunnen 
hebben op WKK en noodstroomvoorzieningen. De benodigde technologie is voor een deel be-
schikbaar (elektronische meter, energiemanagementsystemen, communicatieapparatuur). Er vindt 
op dit gebied echter ook nog veel innovatie plaats. 

• Het switchen van energieleverancier of energiecontract zou zo weinig mogelijk belemmerd moe-
ten worden door specifieke eisen aan energiemeetinstallaties en –communicatievoorzieningen. 
Standaardisatie en formuleren van generieke specificaties zouden kunnen bijdragen aan een op-
lossing van dit probleem. 
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• Het gegeven dat een energiecontract met variabele prijzen gemiddeld genomen goedkoper kan 
zijn, zal mogelijk onvoldoende zijn om afnemers hierin te interesseren. Bovendien vereist dit in-
vesteringen in speciale energiemeet- en energiemanagementsystemen om optimaal te kunnen 
profiteren van dit soort contracten. Gezien het mogelijke belang van dit soort contracten voor het 
goed functioneren van de elektriciteitsmarkt, zouden afnemers gestimuleerd kunnen worden deze 
contracten af te sluiten. Dit zou kunnen plaatsvinden door een verlaging van het tarief voor sys-
teemdiensten, een korting op de REB (voor de overheid kan dit budgetneutraal blijven wanneer 
een beperkte generieke verhoging van de energiebelasting plaatsvindt) en/of een subsidie op de 
investering voor benodigde meet- en regelapparatuur.  

• Energieleveranciers zullen op basis van energiecontracten met variabele prijzen en -vraagsturing 
biedingen moeten kunnen doen op de elektriciteitsmarkt (Demand Side Bidding). De APX ont-
wikkelt mogelijk zo’n markt in samenhang met de day-ahead spotmarkt. Ook industriële partijen 
zouden hun stroom, die resulteert uit vraagbeperking, op deze markt kunnen aanbieden. 

 
Monitoring 
Vraagsturing, indirect via variabele prijs of direct met fysieke sturing, kan de leveringszekerheid 
vergroten. Het is daarom belangrijk dat de monitoring van de (lange termijn) leveringszekerheid niet 
enkel wordt gebaseerd op indicatoren aan de aanbodzijde (o.m. beschikbare productiecapaciteit), 
maar dat ook inzicht wordt verkregen in het vraagreductiepotentieel en het potentieel aan (extra) 
productieaanbod bij afnemers. Bij een zelfde niveau van leveringszekerheid kan immers volstaan 
worden met een geringere reservecapaciteit wanneer het vraagvolume toeneemt dat bij een extreme 
piekvraag kan worden gereduceerd. In het monitoringsmodel dat door ECN wordt ontwikkeld2 wor-
den de volgende indicatoren aan de vraagzijde onderscheiden: 
• Omvang van het back-up vermogen bij afnemers (noodaggregaten en extra in te zetten WKK) dat 

bij extreme piekvraag kan worden ingezet. 
• Omvang van afschakelbare elektriciteitsvraag (contractueel vastgelegd en fysieke vraagsturing). 
• Aanbod van afschakelbare elektriciteitsvraag op de (onbalans) markt. 
 
Ook zouden contracten met variabele prijzen kunnen worden gemonitord, doch deze geven minder 
zekerheid over het reductievolume.  
 

4. CONCLUSIES 

Op basis van het gepresenteerde overzicht in deze notitie en de analyse over de mogelijkheden van 
vraagsturing in elektriciteitsmarkten kunnen enkele algemene conclusies worden geformuleerd:  
• De elektriciteitsmarkt is gebaat bij een response van de elektriciteitsvraag op hoge marktprijzen 

aangezien dit kan leiden tot een stabieler evenwicht tussen vraag- en aanbod en minder volatiele 
en extreme marktprijzen. Bovendien wordt de efficiency van de elektriciteitsvoorziening hiermee 
bevorderd. 

• Ten aanzien van vraagsturing in geliberaliseerde elektriciteitsmarkten kan onderscheid gemaakt 
worden in Demand Side Bidding, energiediensten, noodmaatregelen en inzet van decentraal pro-
ductievermogen. Bij Demand Side Bidding worden vraagreducties aangeboden op de elektrici-
teitsmarkt. Dit vereist mogelijkheden van structurele vraagsturing (zie hierna). Bij energiedien-
sten gaat het veelal om meer algemene energiebesparing die niet specifiek is gericht op vraagre-
ductie bij extreme piekvraag.  

 

                                                      
2 Een publicatie hierover is in voorbereiding 
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Met betrekking tot de huidige toepassing van vraagsturing in Nederland en in het buitenland kan het 
volgende geconcludeerd worden: 
• De Nederlandse elektriciteitssector beschikt over noodmaatregelen die kunnen worden ingezet 

bij een dreigend stroomtekort. Wel zijn er verbeteringen mogelijk ten aanzien van afschakelplan-
nen en communicatie over ‘Code Rood’ in de richting van zowel bedrijven als huishoudens. 

• In de Nederlandse elektriciteitsmarkt reageren met name industriële elektriciteitsverbruikers op 
een dreigend stroomtekort. De vraagresponse lijkt totnogtoe echter een sterk ‘ad hoc’ karakter te 
hebben en blijkbaar zijn contractuele afspraken nog zeldzaam.  

• In de Nederlandse elektriciteitsmarkt lijkt nauwelijks sprake van enige structurele vraagsturing. 
Structurele vraagsturing heeft betrekking op contractuele afspraken tussen energieleveranciers en 
afnemers over reductie van de elektriciteitsvraag bij (extreme) piekbelasting. Afnemers moeten 
dan kunnen beschikken over energiemanagementsystemen of specifieke energiediensten (bijv. 
fysieke sturing door energieleveranciers). 

• Voorbeelden van concepten voor vraagsturing en daarop gebaseerde contractuele arrangementen 
zijn in het buitenland te vinden. Soms gaat het om vormen van Demand Side Management die 
ook al werden toegepast in niet-geliberaliseerde elektriciteitsmarkten. Er zijn voorbeelden van 
vraagsturing waarbij rekening wordt gehouden met prijsvorming in een vrije elektriciteitsmarkt, 
doch van ervaring met Demand Side Bidding is nog nauwelijks sprake. 

 
Met betrekking tot de analyse van de verschillende opties van vraagsturing en de beschikbare prak-
tijkvoorbeelden zijn de volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd: 
• Energieleveringscontracten met variabele prijzen waarbij het prijsrisico van hoge marktprijzen in 

krappe stroommarkten komt te liggen bij afnemers (incentive voor vraagreductie) zullen niet 
vanzelf worden geïntroduceerd omdat het financiële voordeel beperkt is en investeringen bij de 
afnemer nodig zijn om optimaal voordeel te hebben van stroomprijsverschillen. De introductie 
van extra financiële prikkels zou in dit kader overwogen kunnen worden. 

• Een marktplaats, zoals een stroombeurs, kan op relatief korte termijn Demand Side Bidding faci-
literen voor zowel elektriciteitsleveranciers als grote afnemers (energie-intensieve industrieën) 
die al beschikken over de noodzakelijke geautomatiseerde energiemeetsystemen.  

• Indicatoren waarmee het volume van vraagsturing kan worden gemeten, kunnen onderdeel zijn 
van een monitoringsysteem voor (lange termijn) leveringszekerheid van de elektriciteitmarkt. 

• Alvorens vraagsturingopties worden geïmplementeerd, zouden praktijkexperimenten kunnen 
worden uitgevoerd om ervaring op te doen met de technologische aspecten van vraagsturing en 
om inzicht te krijgen in de response van afnemers. 
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BIJLAGE A  OVERZICHT VAN OPTIES VOOR VRAAGSTURING 

Op het gebied van zowel korte termijn als lange termijn vraagsturing bestaat een aantal concrete op-
ties. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van deze opties, zoals die in de literatuur naar voren 
zijn gekomen. In bijlage B worden voorbeelden gegeven van toepassingen van deze opties of concep-
ten die in het buitenland zijn ontwikkeld. 
 
Energiebesparingsmaatregelen en optimalisatie van productie en distributie 
Een van de belangrijkste vormen van lange termijn vraagsturing zijn Energiebesparingsmaatregelen 
die de groei in de elektriciteitsvraag kunnen reduceren. Bij een meer gematigde groei in de elektrici-
teitsvraag, ontstaat in principe meer tijd voor afstemming van productiecapaciteit op de (piek)vraag 
met nieuwe investeringen. Dit leidt tot een grotere planningsreserve, de termijn om een nieuwe elek-
triciteitscentrale te bouwen en in bedrijf te nemen. Elektriciteitsbedrijven maakten voor dit doel in 
het verleden gebruik van zgn. Integrated Resource Planning (IRP), het optimaliseren van productie 
en distributie in het elektriciteitssysteem. Demand Side Management kon hiervan deel uit maken. In 
geliberaliseerde markten waarbij sprake is van unbundling van productie, netbeheer en levering is 
niet langer sprake van planning. In elektriciteitsmarkten waarbij nog steeds sprake is van verticaal 
geïntegreerde elektriciteitsbedrijven en unbundling minder ver is doorgevoerd kan nog wel sprake 
zijn van optimalisatie in de productkolom.  
 
Korte termijn vraagsturing is primair bedoeld om de vraag naar relatief kostbare piekcapaciteit bij 
elektriciteitsproductie en in het elektriciteitsnet terug te dringen. Dit leidt meestal niet tot een afname 
in de vraag naar elektriciteit maar meer tot een verschuiving van de vraag naar periodes met een 
kleinere piekvraag. Binnen deze optie kan men denken aan afschakelbare contracten en differentiatie 
van elektriciteitsprijzen (zie hierna). 
 
Afschakelbare contracten  
Deze optie richt zich op het vergroten van de vraagelasticiteit, d.w.z. dat bij een extreme piekvraag 
afnemers met afschakelbare contracten tegen een bepaalde vergoeding de afname van elektriciteit 
geheel of gedeeltelijk onderbreken. Binnen deze optie is de duur van interruptie en evt. compensatie 
van belang.  
 
Afschakelbare contracten worden al jaren gebruikt in landen als Ierland en Italië gezien de krapte in 
het elektriciteitsaanbod in beide landen.  
• Het Ierse elektriciteitsnetwerk heeft geen interconnectie met Groot-Brittannië of het vasteland 

van Europa en is daarom volledig aangewezen op de eigen productiecapaciteit. Afschakelbare 
contracten zijn vaak een onderdeel van bilaterale energiecontracten, afnemers worden hiertoe 
gemotiveerd door lagere tarieven.  

• Italië is sterk afhankelijk van import van elektriciteit uit het buitenland en bezit daarnaast een 
relatief zwak elektriciteitsnet. Er zijn hier afschakelbare service contracten geïntroduceerd om 
potentiële crisissituaties door een tekort aan opwekkingscapaciteit in piekperioden te dekken.  

 
Ook in Noorwegen heeft een aantal stroomleveranciers korte tijd geleden afschakelbare contracten 
geïntroduceerd. De schaarse capaciteit in het elektriciteitssysteem na het ontstaan van nieuwe piekre-
cords gedurende de winter van 2001 hebben de aandacht gevestigd op mogelijkheden van vraagstu-
ring. Doordat dergelijke capaciteitsproblemen alleen optreden gedurende een zeer korte periode 
wordt het vergroten van de vraagflexibiliteit (o.a. op basis van differentiatie van elektriciteitsprijzen) 
onder afnemers gezien als goed alternatief voor investeringen in nieuwe productiecapaciteit.  
 
Een andere manier van het vergroten van de vraagflexibiliteit is het maken van afspraken tussen leve-
rancier en afnemer over maximale capaciteitsafname. Dit wordt ook wel Capacity Subscription ge-
noemd, naar een concept voorgesteld door Gerard Doorman van SINTEF (Noorwegen). Op basis van 
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dit concept wordt het piekverbruik tijdens een (extreme) piekvraag tijdelijk gereduceerd. Dit wordt 
gecombineerd met een systeem waarbij een markt wordt gecreëerd voor vraag en aanbod van piekca-
paciteit. Dit concept, verder beschreven in Bijlage B, wordt echter nog in geen enkele elektriciteits-
markt toegepast.  
 
Afschakelen van bepaalde (huishoudelijke) apparatuur 
Moderne ICT-toepassingen, zoals smarthouse technologieën, zijn in staat om verbruikersinformatie 
te combineren met de regeling van het verbruik en zo de energierekening van bewoners naar beneden 
te brengen. Daardoor is het in principe mogelijk bepaalde verbruiksapparatuur tijdens piekperiodes af 
te schakelen, bijvoorbeeld elektrische boilers, (vaat)wasmachines, wasdrogers, airconditioners, etc. 
Dit soort energiemanagementsystemen zijn ook beschikbaar voor zakelijke elektriciteitsverbruikers. 
Naast optimalisatie van het verbruik kan ook sprake zijn van flexibele inzet van eigen elektriciteits-
vermogen en levering aan het netwerk wanneer er sprake is van krapte (of wanneer de prijs op de 
energiemarkt boven een bepaald niveau uitkomt). Hoewel bepaalde apparatuur beschikbaar is, vindt 
er op dit gebied nog veel innovatie plaats, met name ook ten aanzien van de toepassing in de vrije 
energiemarkt. 
 
Het afschakelen van netten 
Wanneer sprake is van een tekort in het elektriciteitsaanbod kan de systeembeheerder de elektrici-
teitsbalans handhaven door netgedeelten af te schakelen. Door steeds een ander netgedeelte af te 
schakelen wordt de maatschappelijke overlast die dit tot gevolg heeft gespreid (zgn. rolling black-
outs). Het afschakelen van netten levert sowieso economische schade op en moet meer gezien wor-
den als laatste redmiddel voor een netbeheerder dan als algemeen toepasbare maatregel. In de Vere-
nigde Staten (en dan met name in Californië) hebben netbeheerders wel naar dit instrument moeten 
grijpen door acute tekorten aan elektriciteit gedurende piekperioden. Om de schade door afschakeling 
nog enigszins te beperken is men overgeschakeld naar een systeem van gecontroleerde afschakeling 
met behulp van zgn. Electrical Emergency Plans (zie Bijlage B). 
 
Campagnes tijdens stroomtekorten 
In geval van een tekort in het elektriciteitsaanbod wordt veelal geprobeerd rolling blackouts te voor-
komen door afnemers middels publiciteitscampagnes, al dan niet in combinatie met prijsprikkels, te 
stimuleren het elektriciteitsverbruik te reduceren. In de Verenigde Staten vormen publiciteitscam-
pagnes een van de fasen van de Electrical Emergency Plans, voordat wordt overgegaan op gecontro-
leerde afschakeling. Het kan hierbij gaan om een algehele reductie of enkel tijdens bepaalde perio-
den. Tijdens stroomtekorten zijn de volgende zaken belangrijk:  
• Het motiveren van consumenten om hun dagelijkse consumptiepatroon aan te passen. Belangrijk 

hierbij is het verstrekken van goede voorlichting, zodat huishoudens en zakelijke klanten over de 
juiste informatie beschikken om effectieve maatregelen te treffen. Concreet betekent dit dat huis-
houdens het inzicht moeten krijgen in hoe ze hun elektriciteitsverbruik zo goed mogelijk kunnen 
spreiden (b.v. het gebruik van de wasmachine uitstellen tot na de avondpiek).  

• Grotere afnemers zou men moeten benaderen met mogelijkheden voor het aangaan van afscha-
kelbare contracten. Om (industriële) afnemers zover te krijgen om zo’n contract aan te gaan moet 
gedacht worden aan een combinatie van prijsprikkels en een gerichte informatiecampagne.  

 
Inzet van decentraal vermogen 
De meeste WKK-installaties zijn gedimensioneerd op de warmtevraag. Industriële WKK is gekop-
peld aan productieprocessen en draait het gehele jaar. De WKK in de tuinbouw en gebouwde omge-
ving draait voornamelijk tijdens het stookseizoen. Een deel van de geproduceerde elektriciteit wordt 
geleverd aan het openbare net. In geval van krapte op de stroommarkt kunnen industriële afnemers 
hun productieprocessen terugregelen, waardoor minder elektriciteit en stoom nodig is. De industriële 
WKK-installaties kunnen hierdoor meer elektriciteit aan het net leveren. Sommige industriële WKK 
installaties zijn in gezamenlijk eigendom met energieleveranciers en worden door de energieleveran-
ciers bediend. De energieleverancier moet in die gevallen afspraken maken over het terugregelen van 
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het industriële productieproces. Wordt de WKK door de industrie zelf bedreven, dan kan de industri-
ele afnemer deze afweging zelf maken, mits het elektriciteitscontract hem hiervoor voordelen biedt. 
 
Wanneer de elektriciteitspiek samenvalt met de piek in de warmtevraag (dus gedurende het stooksei-
zoen), zal kleinschalige WKK in bedrijf zijn en aan het openbare net leveren. Met deze installaties 
kan dan geen extra elektriciteit aan het net worden geleverd. Buiten het stookseizoen kan met klein-
schalige WKK geen elektriciteit worden geproduceerd wanneer geen noodkoeler aanwezig is of op 
een andere wijze de warmte kan worden weggekoeld. Het plaatsen van een noodkoeler kan in strijd 
zijn met de milieuvergunning, aangezien dit milieutechnische bezwaren heeft (meer emissies, slech-
ter rendement). Vanwege ongunstige gasprijzen, zijn thans sommige kleinschalige WKK-installaties 
in Nederland buiten bedrijf gesteld (m.n. in de tuinbouw). In geval van een krappe stroommarkt zou-
den deze installaties opnieuw in bedrijf kunnen worden genomen. 
 
In Ierland is het merendeel van de grote elektriciteitsafnemers in het bezit van back-up voorzieningen 
en daarnaast ook vaak van een WKK-installatie. Deze afnemers worden door netbeheerders dan ook 
regelmatig verzocht om deze in te zetten tijdens piekperioden. Voor de betreffende afnemers staat 
een ruime vergoeding ter beschikking als ze hun productiecapaciteit in dienst stellen van het openba-
re elektriciteitsnetwerk 
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BIJLAGE B  ERVARINGEN MET MECHANISMEN VAN 
VRAAGSTURING IN HET BUITENLAND 

Op het gebied van zowel korte termijn als lange termijn vraagsturing bestaan een aantal concrete 
opties. Deze bijlage geeft een overzicht van deze opties, zoals die in de literatuur naar voren zijn 
gekomen en betreft voornamelijk toepassingen die in het buitenland zijn ontwikkeld. 
 
1. Synchronous load management, afspraken tussen leverancier van elektriciteit en grote afnemers 

om de piekvraag in te perken (Stadtwerke Hannover AG, Duitsland). 
2. Tijdelijke beïnvloeding van de elektriciteitsvraag d.m.v. afschakelbare contracten (Ierland, Italië) 
3. Loadmanagement door inzet van back-up installaties en WKK eenheden (Electricity Supply 

Board, Ierland). 
4. Mogelijkheden voor loadmanagement - het potentieel van verschuivingen in de elektriciteits-

vraag onder huishoudens (studie uitgevoerd in Noorwegen en Zweden). 
5. Gecontroleerd afschakelen van netten (CAISO, Californië). 
6. Afschakelen van apparatuur d.m.v. ICT-technologie (ECN haalbaarheidsstudie). 
7. Reductie van piekvraag door Capacity Subscription (concept voorgesteld door Sintef, Noorwe-

gen). 
 
1. Synchronous load management, afspraken tussen leverancier van elektriciteit en grote afnemers 

om de piekvraag in te perken (Stadtwerke Hannover AG, Duitsland) 
 
Een goed voorbeeld van samenwerking tussen leveranciers en afnemers op het gebied van load ma-
nagement vindt plaats bij de Stadtwerke Hannover AG. Het synchronous load management pro-
gramma, gericht op industriële en andere grote zakelijke afnemers, heeft als doel de aankoop van 
elektriciteit te controleren en te beïnvloeden gedurende piek perioden door de belasting van consu-
menten te variëren. Zakelijke klanten die deelnemen aan het “Synchronous Load Management” krij-
gen via een remote control systeem een signaal op het moment dat er een noodzaak is om dure pie-
klast elektriciteit in te kopen van wholesale leveranciers. De afnemers wordt dan verzocht om be-
paalde apparatuur uit te schakelen voor een periode van 15 tot 30 minuten (b.v. koelings- en ventila-
tie-apparatuur). Hierdoor wint de Stadtwerke Hannover tijd om te reageren en de productie van de 
eigen elektriciteitscentrales op te voeren en zodoende de aankoop van kostbare piekelektriciteit te 
voorkomen. De deelnemers ontvangen in ruil een vergoeding voor het afzien van extra elektriciteits-
vraag. In september 2002 namen 40 afnemers met een piekreductie potentieel van ongeveer 12.000 
kW (2% van de pieklast van de Stadtwerke Hannover) deel aan het programma. De elektriciteit die 
daardoor bespaard werd, bedroeg 10.534 MWh/jaar (ongeveer 0.5% van de jaarlijkse elektriciteits-
consumptie van industriële en zakelijke afnemers in de regio). 
 
Het succes van dergelijke programma’s is sterk afhankelijk van de marktsituatie en het aanwezige 
beleidskader. In Duitsland zijn de boetes voor afwijkingen in de afgesproken elektriciteitsaankoop 
momenteel niet zo hoog als in het verleden. Om die reden is het programma in september 2002 ge-
stopt. De Stadtwerke Hannover wil in de toekomst deelnemen aan een tender van de vier Duitse net-
beheerders voor reservecapaciteit (beschikbaar binnen 1 minuut). Het idee is opgevat om te bieden 
met het gecombineerde piekreductie potentieel van alle afnemers.  
 
2. Tijdelijke beïnvloeding van de elektriciteitsvraag d.m.v. afschakelbare contracten (Ierland, Ita-

lië) 
 
Afschakelbare contracten worden al jaren gebruikt in landen als Ierland en Italië. Ierland heeft een 
geïsoleerd elektriciteitsnetwerk en daardoor is het volledig afhankelijk van de eigen elektriciteitspro-
ductie en de eigen mogelijkheden van vraagsturing. Om die reden worden grote zakelijke en industri-
ele afnemers al jaren gemotiveerd om hun pieklast, vooral gedurende de winterperiode, te reduceren. 
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Door gedifferentieerde tarieven gedurende de dag zijn afnemers gemotiveerd om hun vraag te sprei-
den tot buiten de piek. Ook afschakelbare contracten vormen vaak een onderdeel van bilaterale ener-
giecontracten (afnemers gemotiveerd door lagere tarieven). Consumenten worden gemotiveerd om 
interruptible supply contracten te accepteren voor onderdelen van hun processen waar continuïteit 
van de elektriciteitsvoorziening niet cruciaal is. Afhankelijk van de urgentie van de situatie worden 
afnemers vooraf gewaarschuwd, maar in een aantal gevallen hoeft dit niet het geval te zijn.  
 
Italië is sterk afhankelijk van import van elektriciteit uit het buitenland en bezit daarnaast een relatief 
zwak elektriciteitsnet. Na de oliecrises in de jaren ‘70 zijn hier interruptible service contracten geïn-
troduceerd om een tekort aan opwekkingscapaciteit te dekken. In 1992 betrof dit 195 grote afnemers 
met een interruptible load van 2000 MW. Deze interruptible service contracten boden de afnemers 
een reductie van 5 tot 10% op hun totale elektriciteitsrekening. De deelnemende afnemers konden 
verzocht worden door hun leverancier om tijdelijk af te zien van elektriciteitsafname. De waarschu-
wing kwam minimaal 24 uur vooraf en er konden maximaal 30 verzoeken per jaar worden gedaan. 
Het interruptible service systeem was overigens niet geïntroduceerd om kostenbesparingen te realise-
ren maar diende slechts om instabiliteit in het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Bovendien konden 
afnemers in een groot aantal gevallen weigeren om akkoord te gaan met een interruptie in de elektri-
citeitsleverantie zonder dat hier een hoge boete tegenover stond. Sinds 1993 is het aantal afschakel-
bare contracten afgenomen omdat door de hogere stabiliteit van het netwerk een dergelijk instrument 
niet meer noodzakelijk was. Een andere, misschien belangrijkere reden was dat gedurende de jaren 
tachtig geleidelijk werd overgestapt naar “time-of-day” tarieven voor afnemers die op hogere volta-
geniveaus op het netwerk waren aangesloten. Op basis hiervan hebben vele industriële afnemers hun 
verbruiksprofiel aangepast.  
 
Gedurende de laatste jaren zijn afschakelbare contracten weer in de aandacht gekomen. Er bestaan nu 
twee types: 
• Interrupties met onmiddellijke afschakeling (zonder waarschuwing vooraf). Dergelijke interrup-

ties vonden in 2002 plaats voor een capaciteit van 1100 MW. 
• Interrupties met waarschuwing vooraf (min. 15 minuten) - Dergelijke interrupties vonden in 2002 

plaats voor een capaciteit van 800 MW. 
 
Compensatiemechanismen: 
• Afnemers genieten voorrang bij cross-border import capaciteit (belangrijke prikkel omdat Italië 

een grote stroomimporteur is). 
• Afnemers hebben bevoorrechte toegang tot elektriciteit uit duurzame bronnen.  
 
3. Loadmanagement door inzet van back-up installaties en WKK eenheden (Electricity Supply 

Board, Ierland) 
 
In Ierland beschikken veel industrieën over een eigen back-up systeem dat dient als noodvoorziening, 
en sinds de laatste jaren ook vaak over een WKK-installatie die vooral gebruikt wordt om een grotere 
energie-efficiency te bereiken. Daardoor bestaan er ruime mogelijkheden om decentrale opwekking 
in te passen in het elektriciteitsnetwerk om de centrale opwekkingscapaciteit te vergroten. Om dit 
potentieel optimaal te benutten is in 1999 het programma POWERSAVE gestart. Afnemers kunnen 
significante beloningen krijgen door vrijwillig de elektriciteitsafname van het net te reduceren en hun 
stand-by generatoren of WKK-installaties in te zetten. Hiertoe kunnen afnemers verzocht worden in 
het geval dat de marge van surplus capaciteit in het nationale netwerk in verhouding tot de vraag is 
gereduceerd tot een kritisch reserveniveau. Het programma is toegankelijk voor afnemers met ge-
schikte meetapparatuur en de mogelijkheid om hun vraag met minimaal 300 kW te reduceren.  
 
4. Mogelijkheden voor loadmanagement - het potentieel van verschuivingen in de elektriciteits-

vraag onder huishoudens (Sintef Energy Research, Noorwegen) 
 
De eindgebruiker in Noorwegen en Zweden vertegenwoordigt een groot potentieel voor elektriciteits-
reserves, vooral ten aanzien van de mogelijkheid om pieklast te reduceren. Dit heeft voordelen voor 
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zowel eindgebruikers, netwerkbedrijven, leveranciers, netbeheerders en de samenleving in zijn ge-
heel. Het gecombineerde korte termijn potentieel voor pieklast reductie voor huishoudelijke en (klei-
ne) zakelijke consumenten in Noorwegen wordt geschat op 4000 MW (max. pieklast 23.000 MW)3. 
Het grootste deel van dit potentieel kan benut worden gedurende meerdere uren achter elkaar en be-
vindt zich voornamelijk bij elektrische boilers, koelingsapparatuur en elektrische verwarming. Nog 
eens 3000 MW aan besparing zou voor rekening kunnen komen van de industrie (waarvan 1300 MW 
voor de energie-intensieve sector). Bij deze schattingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt 
omdat de mogelijke implicaties van hernieuwde inschakeling van apparatuur direct aan het einde van 
deze periode en de bereidheid van consumenten om mee te werken niet zijn meegenomen. Wanneer 
rekening wordt gehouden wordt met deze factoren is de conservatieve schatting voor piekreductie 
voor huishoudelijke en zakelijke klanten 1700 MW. Meer flexibiliteit kan worden bereikt door toe-
passing van Smart-House technology en gedifferentieerde tarieven. 
 
Ook een Zweedse studie laat een groot potentieel aan piekreductie zien, en dan vooral bij huishou-
dens. Het potentieel voor piekreductie in de Zweedse industrie is geschat op 500 MW, wat ongeveer 
2% van de maximale piekbelasting is (variërend van 24 tot 26 GW). In vergelijking, het potentieel 
aan reductie bij elektrisch verwarmde huishoudens wordt geschat op 10 GW van de piekbelasting. 
Korte onderbrekingen van verwarming of elektrische boilers (ong. 30 minuten) hebben weinig effect 
op het comfort in het huis maar hebben wel een grote impact op de piekbelasting.  
 
5. Gecontroleerd afschakelen van netten (Italië & CAISO, Californië)  
 
Het afschakelen van netten is een maatregel die sowieso economische schade oplevert en moet daar-
om meer gezien worden als laatste redmiddel dan als algemeen toepasbare maatregel. Een recent 
voorbeeld is het afschakelen van delen van het Italiaanse elektriciteitsnetwerk in de zomer van 2003. 
Mede door het veelvuldig gebruik van airconditioning door het extreem warme weer werden er re-
cordbelastingen geregistreerd op het Italiaanse netwerk. Door deze recordbelastingen waren de Itali-
aanse elektriciteitsbedrijven genoodzaakt het stroomverbruik te rantsoeneren door middel van het 
afschakelen van netten gedurende één tot anderhalf uur. Door deze rantsoenering werd een oncontro-
leerbare instorting van het hele hoogspanningsnet voorkomen en daarmee nog grotere economisch 
schade4.  
 
Voorbeelden van gecontroleerde afschakeling, met aankondiging vooraf, vinden plaats in de Vere-
nigde Staten (m.n. in Californië). Door een combinatie van een tekort aan piekcapaciteit en een ge-
brek aan respons op elektriciteitstekorten waren netbedrijven in Californië genoodzaakt regelmatig 
netten af te schakelen wat leidde tot grote economisch schade in de jaren 2000 en 2001. Omdat het 
huidige capaciteitsprobleem in Californië niet op korte termijn valt op te lossen blijft gecontroleerde 
afschakeling van netten in de nabije toekomst noodzakelijk. Om de economische schade door deze 
afschakelingen te beperken is door de netbeheerder (California ISO) van de staat Californië het Elec-
trical Emergency Plan ontwikkeld.  
 
In het Electrical Emergency Plan worden in het geval van een dreigend tekort aan piekcapaciteit drie 
fasen (Alert 1,2,3) van urgentie onderscheiden: 
• Alert 1 - Alle eigenaren van productiecapaciteit worden verzocht om op vollast te draaien en 

bovendien dient er gezorgd te worden dat importstroom constant wordt aangevoerd. 
• Alert 2 - Afnemers wordt verzocht om minder elektriciteit af te nemen, daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van interrupties bij afnemers die interruptible load contracten hebben afgesloten. 
• Alert 3 - Wanneer bovenstaande maatregelen niet voldoen worden netten afgeschakeld. Wanneer 

mogelijk wordt dit van tevoren aangekondigd. Welke partijen vooraf worden gewaarschuwd staat 
                                                      
3  Ongeveer 30% van het maximale verbruik (7000MW) kan worden gedekt door piekreductie door afnemers wanneer 

zowel de industrie als de huishoudens worden meegenomen. Hiervan komt ongeveer 3000MW voor rekening van de in-
dustrie (1300 MW voor de energie-intensieve sector) en 4000 MW voor rekening van niet-industriële afnemers.  

4  Een dergelijke situatie deed zich overigens wel voor in de ochtend van 28 september jl. De oorzaak hiervan was echter 
een uitval van de stroomtoevoer uit Frankrijk en Zwitserland, waarvandaan op dat moment goedkopere stroom werd ge-
importeerd, en was niet te wijten aan een tekort aan productiecapaciteit in Italië zelf. 
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vermeld in een Communications Plan. Hierdoor moet gegarandeerd worden dat afnemers bijtijds 
gewaarschuwd worden.  

 
Deze laatste fase, afschakeling van netten, kan op verschillende manieren plaatsvinden. Wanneer de 
actuele situatie het toelaat wordt resp. 48, 24 en 1 uur van tevoren aangekondigd wanneer en waar er 
afschakeling plaatsvindt.  
 
6. Afschakelen van huishoudelijke apparatuur d.m.v. E-box - Integratie Internet en ICT-netwerken 

voor energiebesparingsdiensten (ECN - beschrijving van het potentieel) 
 
Met behulp van ICT-technologie is het in principe mogelijk bepaalde verbruiksapparatuur af te scha-
kelen, bijvoorbeeld elektrische boilers, (vaat)wasmachines, wasdrogers, airconditioners, etc. Een 
andere vorm van vraagsturing is het aansturen van schakelbare apparaten naar perioden met een laag 
tarief of naar perioden, waarin de aanbodmix meer overeenkomt met de persoonlijke voorkeur. 
Voorbeelden van vermogen, waarvan het inschakeltijdstip binnen bepaalde grenzen variabel is, zijn: 
• De elektrisch verwarmde boiler. Op Europees niveau heeft deze veruit het meeste potentieel. 
• De vriezer en de koelkast. Dit zijn apparaten die bij het bereiken van een bepaalde maximum 

temperatuur aanslaan. Zonder dat dit gevolgen hoeft te hebben voor de houdbaarheid van de be-
waarde producten kan het inschakelmoment, afhankelijk van de real-time prijsontwikkeling of 
algehele krapte op de aanbodmarkt, binnen bepaalde grenzen dan wel verlaat dan wel vervroegd 
worden. 

• De wasmachine en de wasdroger. Het bedrijven van deze beide apparaten draagt voor 40 procent 
bij aan het totale elektriciteitsgebruik in woningen. Indien het tijdstip van het wasproces als ge-
heel en bepaalde stappen hierin binnen een bepaalde periode geoptimaliseerd kunnen worden, 
dan is hier de kosteneffectiviteit te verhogen. 

 
Een van de ICT-technologieën die voor een dergelijke vorm van energiemanagement toepasbaar is, is 
E-box. De E-box is een verzameling hardware en software, typisch geplaatst als een kastje in de me-
terkast, die voor de bewoner de energierekening naar beneden brengt door terugkoppeling van ver-
bruikersinformatie of door regeling van het verbruik. E-box kan daarnaast ook externe informatie 
verzamelen zoals b.v. real-time prijsontwikkeling op de energiemarkt. Via de E-box kan een gebrui-
ker bovendien zijn/haar individuele voorkeur kenbaar maken wat betreft kostenbesparing en comfort.  
 
Voorbeelden van mogelijke interacties tussen systemen met E-box gericht op energiebesparing en 
vraagsturing zijn de volgende: 
• De afstemming van de aanmaak van warm tapwater door elektrische verwarming, een van de 

eerste vormen waar vraagmanagement geld oplevert. Verdere besparing is te bereiken door af-
stemming van de boilervulling op het afnamepatroon in het recente verleden. 

• Regeling van verlichting kan gekoppeld worden met (gecombineerde) aanwezigheid van perso-
nen. In de utiliteitssector wordt vaak al een directe koppeling van de intensiteit van het elektrisch 
licht met de hoeveelheid binnenvallend daglicht op de werkplek toegepast. 

• Aanwezigheidsafhankelijk regelen van ventilatielucht. 
• Comfortbeheer (verwarming/koeling), b.v. opwarming/afkoeling door regeling van de zonwering 

in kamers van een woning geïntegreerd met zoninstralingsverwachting en geplande aanwezig-
heid. 

• De regeling van koelkasten en vriezers zorgt ervoor dat aan de vraag voor koeling altijd momen-
taan wordt voldaan. Kan de vraag uitgesteld dan wel vervroegd worden, dan kunnen real-time 
prijselementen de regelstrategie sturen of kan de geplande lokale energieopwekking hiervoor be-
nut worden. Bij grootschalige opslag wordt dit mechanisme al toegepast. 

• Regeling van intern opgewekte elektriciteit gekoppeld aan de interne warmtevraag. Sturing van 
een dergelijk gecombineerd systeem kan kosteneffectiever als de warmte/koudevraag, gedreven 
door de eisen voor het binnencomfort, en de elektriciteitsproductie, gedreven door de prijsont-
wikkeling op de energiemarkt, op elkaar worden afgestemd.  
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E-box toepassingen kunnen b.v. door netwerkbedrijven worden aangeboden aan consumenten om het 
netwerk beter te kunnen beheren. E-box stelt hen in staat om de stroomvraag gecontroleerd te beper-
ken en zodoende overbelasting van het netwerk te voorkomen. Maar ook voor elektriciteitsleveran-
ciers lijkt het aantrekkelijk om E-box systemen aan te bieden. Aan de ene kant leveren ze hun klanten 
een bepaalde energiedienst en aan de andere kant biedt het mogelijkheden voor vraagsturing en mo-
gelijke beperking van de inzet van piekvermogen. Het kostenbesparingspotentieel van E-box is ech-
ter het grootst als er een koppeling plaatsvindt tussen intern opgewekte elektriciteit en de sturing van 
specifieke apparaten. Voorbeelden zijn de combinatie van PV panelen met levensmiddelenkoeling 
gedurende de zomer en de combinatie van (kleinschalige)-WKK eenheden in combinatie met reini-
gingsprocessen (wasmachines) gedurende de winter.  
 
7. Reductie van piekvraag door Capacity Subscription (concept voorgesteld door Sintef, 

Noorwegen) 
 
Het gebruik van Capacity Subscription (CS) houdt in dat consumenten inschrijven op hun verwachte 
verbruik gedurende piekperiodes. Gedurende periodes van (super)piekbelasting wordt een soort zeke-
ring (geïnstalleerd bij elke consument) geactiveerd die het elektriciteitsverbruik limiteert tot het afge-
sproken verbruik van de desbetreffende consument5. 
Capacity Subscription bezit een aantal aantrekkelijke kenmerken: 
• Consumenten kunnen worden gedifferentieerd naar pieklast en de bereidheid te betalen voor een 

sterkere “zekering”. Hoe hoger het afgesproken verbruik, hoe hoger de elektriciteitsprijs.  
• CS leidt tot meer inzicht in het actuele gebruik van consumenten en inzet van capaciteit kan 

daarop worden afgestemd.  
• Leveringskwaliteit wordt een privaat goed i.p.v. een publiek goed.  
• De vraag naar “zekeringen” maakt een capaciteitsmarkt mogelijk. 
• Transactiekosten blijven binnen de perken. Deze zijn weliswaar hoger dan in de huidige situatie, 

maar lager dan wanneer men uitgaat van full spot pricing.  
 
Capacity Subscription is een innovatieve optie voor het probleem van de pieklast. CS is op dit mo-
ment nog nergens geïmplementeerd alhoewel het concept van Self-Rationing door energiebedrijven 
in de VS toegepast werd in een gereguleerde omgeving. CS in een marktomgeving maakt het moge-
lijk om een capaciteitsmarkt te creëren waar beschikbare capaciteit gedurende pieklast verhandeld 
kan worden. Het essentiële kenmerk van de optie is een centraal gereguleerd zekeringsapparaat dat 
een systeem(net)beheerder de mogelijkheid geeft om de elektriciteitsvraag te beperken tot een afge-
sproken hoeveelheid in periodes van pieklast (ongecontroleerde vraag).  
 
Afhankelijk van de voorkeuren van consumenten voor ongelimiteerde levering en de prijs van capa-
citeit, betalen deze voor een afgesproken maximum en kunnen producenten hun overgebleven 
capaciteit verkopen.  
 
Een interessant kenmerk van CS is dat, wanneer volledig geïmplementeerd, er voldoende productie-
capaciteit aanwezig is. Wel moet aan de voorwaarde voldaan worden dat producenten niet meer ca-
paciteit verkopen dan ze bezitten, maar hiertegen zijn maatregelen te nemen.  
 
 

                                                      
5  Dit leidt niet tot volledige uitschakeling zoals een traditionele zekering doet, maar tot een beperking van de afname tot 

een bepaalde bovengrens.  
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