
Initiatiefnemers: 

Club van Wageningen backbone en ACM

"Wij staan voor een eerlijke, inclusieve en democratisch

bestuurbare digitale energiemarkt."

Bijeenkomst (online) consultatie ACM alternatieve

transportrechten en ‘use it or lose it'

"Wij staan voor een eerlijke, inclusieve en democratisch

bestuurbare digitale energiemarkt."

Dialoogronde 1

Moet de benodigde digitale basis een beoordelingscriterium zijn voor het toekennen van flexibele ATO’s? En zo

ja, welke ideeën hebben jullie daar dan bij?  

Dialoogronde 2

Het is van belang dat de nog beschikbare netcapaciteit op een eerlijke en inzichtelijke wijze wordt verdeeld

over afnemers met flexibele transportrechten. Wat is eerlijk, en door wie of hoe wordt dat bepaald?

Belangrijke vraag: wie

beslist welke

overeenkomst wordt

gesloten?

zou een afnemer in

principe zelf moeten

kunnen kiezen

(digitaal) inzichtelijk

maken hoeveel

capaciteit er in een

gebied beschikbaar is

is van belang

gedeeld inzicht in wie er

op de wachtlijst staat is van

belang om samen in een

gebied de juiste keuzes te

kunnen maken 

digitaal inzicht van

afnemers is net zo

belangrijk

Nebeheerder blijft

fysieke net beheren

lokale zeggenschap en

eigendom is noodzakelijk om

het samen op te kunnen

lossen. lokale overheid mist

teveel in de discussie

inzcht in de

omstandigheden is 

nodig bij

capaciteitsbeperking

concreet voorbeeld:

opslag kan ineens veel

problemen oplossen

als je het als geheel

bekijkt

als we op goede

locaties pieken

afvangen is

verzwaring niet nodig

integraal

programmering kan

oplossingen bieden,

maar moet dan wel

onder ACM vallen

aanvragen van flex

moet aantonen dat ie

kan sturen passend

bij contract

in de discussie mist de vraag

over energietransport.

energiecontracten ipv

vermogenscontracten

(electrisch vervoer)

benodigde digitale basis ligt

bij degene die een contract

tegen lager tarief wil hebben,

ik heb maar zoveel nodig

binnen mijn netdeel... 

digitalisering moet

van twee kanten

komen anders kan je

er niks mee

standaardisering en

toegankelijkheid voor

data is dan essentieel

Oplossen met CBC

aan de achterkant

soms beter dan non

firm 

aandacht voor

bestaande en nog

niet aangeslotenen

niet vergeten

in met digital twins kan je

onderzoeken of en hoe

een oplossing lokaal zou

kunnen werken. pas

daarna invoeren.

twee digitale componenten

hoeven niet werkelijk

verbonden te zijn om toch

samen te kunnen werken.

kan met een digitale schil

(bijvoorbeeld API's

advies: netbeheerders

zouden in gesprek

moeten gaan met

lokale initiatieven

proeven zijn van

belang (zandbakken)

samen & digitalisering

(bij consument)


