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Duurzame bedrijventerreinen in een gebied met 
netcongestie – een utopie of realistische ambitie?

Kansen en knelpunten voor bedrijven bij het verduurzamen van het energiesysteem in 
gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet onder druk staat
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                 Afsluitende bijeenkomst Verduurzaming 
Winkelerzand 

Project uitgevoerd door:

o Stichting New Energy Coalition (NEC)

o Groot Ecobouw

o Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)

Met ondersteuning van / in samenwerking met:

o Bedrijvengroep Niedorp

o Gemeente Hollands Kroon

o FrieslandCampina Cheese & Butter B.V.

o Klaverkaas B.V.

o Groot Techniek

o Spaansen Groep B.V.

o Spaansen Tuin en Bestrating

Project gefinancierd door:

o Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland
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Programma bijeenkomst

o 15.00 uur – Inloop

o 15.15 uur – Welkomstwoord. Joep Sanderink, New Energy Coalition

o 15.20 uur – Belang duurzame bedrijventerreinen en de relatie tot Regio Deal Maritiem 
Cluster Kop van Noord-Holland. Mark Boereé, Programma Manager Regio Deal

o 15.30 uur – Verduurzaming Bedrijventerrein Winkelerzand. Joep Sanderink, New Energy 
Coalition

o 16.00 uur – Praktijkvoorbeeld, verduurzaming in de praktijk. Rob van der Wal, CiRoPack

o 16.15 uur – Openstelling subsidieregeling en aansporing tot actie. Nico Meester, 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

o 16:30 uur – De route naar een gezonder, duurzamer en meer circulair bedrijfsmodel. 
Alje Kuiper, Mijn Impact

o 16.55 uur – Afsluiting. Joep Sanderink, New Energy Coalition

o 17.00 – 18:00 uur– Nazit/borrel
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Verduurzaming Bedrijventerrein 
Winkelerzand

Techno-economische analyse naar de verduurzamingsmogelijkheden voor 
bedrijven op en rond het Winkelerzand Bedrijventerrein



7-7-2022 www.newenergycoalition.org 5

                 

Aanleiding

oBedrijventerreinen en de energietransitie
o Nederland telt +/- 3500 bedrijventerreinen

o Ambitie energietransitie vorm te geven

o Toekomstbestendigheid bedrijfsleven

oNetcongestie
o File op elektriciteitsnet

o Belemmering vestigers en regionale ontwikkeling

oVerduurzaming Bedrijventerrein Winkelerzand
o “T c   -economische analyse naar de 

verduurzamingsmogelijkheden voor bedrijven op het Winkelerzand 
B d  j   t      ”

o Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland

Legenda
Dakoppervlakte van >1.000 m2 

zonder SDE

Dakoppervlakte van >1.000 m2 

met SDE realisatie

Dakoppervlakte van >1.000 m2 

met SDE beschikt
https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps

/opsdashboard/index.html#/0346780c649

d4436932309e17b924965

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-maritiem-cluster-kop-van-noord-holland
https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0346780c649d4436932309e17b924965
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                 Netcongestie
Transportschaarste op het elektriciteitsnet

Maart 2021 December 2021 Juli 2022

Winkelerzand

Winkelerzand

Winkelerzand

Winkelerzand

Winkelerzand

Winkelerzand

Afname

Teruglevering

Afname

Teruglevering

Afname

Teruglevering
https://www.liander.nl/transportcapaciteit/noord-holland?cmp=kaartnoordholland

https://www.liander.nl/transportcapaciteit/noord-holland?cmp=kaartnoordholland
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Fase 1 – Inventarisatie
I. Energiegegevens in kaart brengen

II. Potentiële energieopwekking bepalen

III. Verwachtingen en wensen van de bedrijven bepalen

Fase 2 – Scenario ontwikkeling
I. (voor)analyse van de geïnventariseerde energiegegevens

II. Opstellen van bedrijfsindividuele en collectieve verduurzamingsmogelijkheden (casussen)

III. Betrekken van specialistische partijen

Fase 3 – Techno-economische analyse
I. Specifieke casusontwerpen

II. Uitvoering techno-economische analyse opgestelde casussen 

Fase 4 – Verslaglegging
I. Leaflet

II. Afsluitende bijeenkomst

III. Eindrapportage in de vorm van een slide deck

Inventarisatie

Scenario 

ontwikkeling

Techno-

economische 

analyse

Verslaglegging

Aanpak
Stappenplan om de mogelijke verduurzaming van het energie-
systeem bij het Bedrijventerrein Winkelerzand te bepalen
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                 Verduurzamingsmogelijkheden
Geanalyseerde individuele oplossingsrichtingen

Batterij

Het slim terugleveren, 
handelen en 

maximaliseren van 
eigen consumptie 

door lokaal 
opgewekte 

elektriciteit op te 
slaan.

Waterstofgenerator

De productie en 
bijmenging van 

(groene) waterstof 
met aardgas in de 

verwarmings-
installatie ten 

behoeve van de 
warmtevoorziening. 

E-boiler

De inpassing van een 
flexibele e-boiler in 
combinatie met een 
(bestaande) gasketel 
ten behoeve van de 
warmtevoorziening.

Warmtepompen

De elektrificatie van 
het warmtesysteem 

met de inzet van lage 
of hoge temperatuur 

warmtepompen.
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                 Inventarisatie en uitgevoerde analyses
Voorselectie uitgevoerde analyses Winkelerzand Bedrijventerrein

Spaansen Groep
Spaansen Tuin & 

Bestrating Groot Techniek

2
1

1

2
9

2

3
2

1

2
5

St
ro

o
m

ve
rb

ru
ik

G
as

ve
rb

ru
ik

H
u

id
ig

e 
o

p
w

ek

P
o

te
n

ti
ël

e 
o

p
w

ek

MWh/
jaar

MWh/
jaar

MWh/
jaar

1000 
m3/jaar

Uitgevoerde analyse(s)
1. Inzet batterij
2. Elektrificatie thermisch 

systeem middels lage of 
hoge temperatuur 
warmtepomp(en)

3. Implementatie van een 
waterstofgenerator 
t.b.v. warmtevraag
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FrieslandCampina

Uitgevoerde analyse(s)
1. Elektrificatie thermisch 

systeem middels lage of 
hoge temperatuur 
warmtepomp(en)

Uitgevoerde analyse(s)
1. Inzet batterij
2. Elektrificatie thermisch 

systeem middels lage of 
hoge temperatuur 
warmtepomp(en)

Klaver Kaas

Uitgevoerde analyse(s)
1. Implementatie E-boiler 

die flexibel opereert 
met een gasketel

2. Implementatie van een 
waterstofgenerator 
t.b.v. warmtevraag

3. Elektrificatie thermisch 
systeem middels hoge 
temperatuur 
warmtepomp(en)

Uitgevoerde analyse(s)
1. Elektrificatie thermisch 

systeem middels hoge 
temperatuur 
warmtepomp(en)
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Batterij
Analyse uitgevoerd door Repowered & Kenter voor Spaansen 
Groep & Groot Techniek
Beschrijving oplossingsrichting

Het opslaan van zelfgeproduceerde elektriciteit 
die kan worden ingezet om:

o Eigen inzet elektriciteit te maximaliseren

o Slim terug te leveren aan het net

o Te handelen op markten & flexdiensten 

o De noodzaak voor netverzwaring te mitigeren

Toepasbaarheid oplossingsrichting

o Ter maximalisatie opwekpotentie en eigen 
gebruik (i.c.m. elektrificatie) ☺

o Verkleind drukte op elektriciteitsnet en biedt 
alternatief voor een grotere aansluiting ☺

o Significante investeringskosten 

Uitgangspunten analyse Groot Techniek

o Opslagcapaciteit
o 10 kWh, 50 kWh & 100 kWh

o Investeringskosten
o €325 – 487,5/kWh

o Analyse met en zonder leveren flexdiensten

Uitkomsten analyse Groot Techniek

* Schaalfactor energieprijzen 1,5

Capaciteit Inzet zon eigen 
verbruik

ROI zonder
flexdiensten

ROI met 
flexdiensten

0 kWh 20.7% - -

10 kWh 43,1% 3,0 - 4,5 5,9 - 8,8

50 kWh 63,0% 2,4 - 3,6 5,6 - 8,4

100 kWh 76,1% 1,9 - 2,9 5,4 - 8,1

100 kWh* 76,1% 2,1 11,0
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                 Batterij
Analyse uitgevoerd door Repowered voor Spaansen Groep

De inpassing van een batterij bij Spaansen Groep heeft pas bij extreme 
schaalgrootte significant impact op het eigen gebruik van geproduceerde 

elektriciteit en is daarmee geen aantrekkelijke oplossing
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Waterstofgenerator
Analyse uitgevoerd door Hydrogen Powered Solutions voor 
Spaansen Groep & FrieslandCampina
Beschrijving oplossingsrichting

De productie van (groene) waterstof en 
bijmenging met aardgas in de bestaande 
verwarmingsinstallatie

o Bijmenging momenteel tot 30% en in de 
toekomst volledig ter vervang van aardgas

o Nuttig gebruik van restwarmte

o Modulair systeem

Toepasbaarheid oplossingsrichting

o Gasverbruik >50.000 m3/jaar 

o Geschikt voor HT warmtevraag ☺

o Vergroot druk op elektriciteitsnet 

Uitgangspunten analyse voor FC

o Gasverbruik 3.348.000 (311.000*)

o 1 Waterstofgenerator unit met een totaal 
thermisch vermogen van 134 kW

o Geïndexeerde energieprijzen

Uitkomsten analyse voor FC

* Uitkomsten t.o.v. 311.000 m3/jaar aardgas

** I clu     EIA     €7.843

Netto investeringskosten €61.95**

Jaarlijks financieel voordeel €16.775/jaar

Terugverdientijd en ROI 3,7 jaar & 27,05%

Aardgas reductie 87.991 m3/jaar (28,29%*)

CO2-reductie 156 tonCO2/jaar
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Waterstofgenerator
Analyse uitgevoerd door Hydrogen Powered Solutions voor 
Spaansen Groep 

Door de beperkte 
gasvraag van Spaansen 

Groep (25.000 m3) is de 
inpassing van een 

waterstofgenerator 
geen geschikte 

oplossing
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                 E-boiler
Analyse uitgevoerd door Recoy voor FrieslandCampina

Beschrijving oplossingsrichting

De inpassing van een flexibele e-boiler in 
combinatie met een (bestaande) gasketel ten 
behoeve van de warmtevoorziening.

o Hybride systeem

o Gebruikmakende van volatiliteit energieprijzen
o Handelen op (on)balans en reserve markten

Toepasbaarheid oplossingsrichting

o Geschikt voor zeer groot gasverbruik

o Geschikt voor elektrificatie HT industrie ☺

o (Extreem) grootte netaansluiting vereist 

o Enkel SDE++ beschikking vanaf 5 MW 

Uitgangspunten analyse voor FC

o 5 MW E-boiler (in combinatie met gasketel)
o Standalone ter vervanging

o Hybride met flexibiliteit op onbalansmarkt (I)

o Hybride met flexibiliteit op secundaire reservemarkt (II)

o S E++ = €173/t O2 

Uitkomsten analyse voor FC

Investeringskosten €1.4M

Operationeel voordeel (I) €238.000 – 418.000/jaar

Operationeel voordeel (II) €798.000 – 840.000/jaar

Terugverdientijd en ROI (I) 4.0 – 6,5 jaar & 15 – 25%

Terugverdientijd en ROI (II) 2.1 – 2.2 jaar & 45 – 48%

CO2-reductie +/- 2.500 tCO2
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Warmtepomp
Analyse uitgevoerd door Groot Ecobouw & New Energy Coalition 
voor alle deelnemende bedrijven
Beschrijving oplossingsrichting

De elektrificatie van het warmtesysteem met de 
inzet lucht-water warmtepompen

o Lage temperatuur (LT) warmtepomp 

o Hoge temperatuur (HT) warmtepomp

Toepasbaarheid oplossingsrichting

Lage temperatuur (LT) warmtepomp

o Lagere investeringskosten en hogere COP ☺

o Minder geschikt voor bedrijfsprocessen of slecht 
geïsoleerde bedrijven 

Hoge temperatuur (HT) warmtepomp

o Hogere investering en (iets) lagere COP 

o Bedrijfsprocessen, HT warmtevoorziening en 
beperkte aanpassingen afgiftesysteem ☺

Uitgangspunten analyse

o Gevraagd vermogen warmtepomp opgesteld 
op basis van warmtevraag

o Coëfficiënt of Performance
o LT warmtepomp = 4,5

o HT warmtepomp = 3.5

o Inzet HT warmtepomp Klaverkaas en 
FrieslandCampina tot 70°C

o 35% van totale warmtevraag Klaverkaas

o 25% van totale warmtevraag FrieslandCampina
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Warmtepomp
Analyse uitgevoerd door Groot Ecobouw & New Energy Coalition 
voor alle deelnemende bedrijven

Uitkomsten analyse voor deelnemende bedrijven

o De terugverdientijd 2021 is o.b.v. de gemiddelde energieprijs in 2021 terwijl de terugverdientijd 2022 
is gecorrigeerd voor huidige gas en elektra prijzen.

o In de analyse is geen rekening gehouden met potentieel benodigde investeringen in het 
afgiftesysteem

Warmtepomp analyse Spaansen 
Groep

Spaansen Tuin 
& Bestrating

Friesland
Campina

Klaverkaas Groot Techniek

LT warmtepomp LT warmtepomp HT 
warmtepomp

HT 
warmtepomp

HT 
warmtepomp

TVT 2021 (jaren) 7 11 9 10 8

TVT 2022 (jaren) 4 7 6 7 5

Aardgas reductie (m3/jaar) 25.266 10.000 334.814 36.000 18.080

CO2-reductie (tonCO2/jaar) 45 18 599 64 32
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Toepasbaarheid 
verduurzamingsmogelijkheden 
bij verschillende bedrijfstypen 
Vertaalslag toepasbaarheid van oplossingsrichtingen voor het vijftal 
geanalyseerde bedrijven naar de toepasbaarheid van de 
oplossingsrichtingen voor opgestelde bedrijfstypen
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Geïdentificeerde en geanalyseerde bedrijfstypes

Bedrijfstype I

Klein bedrijf met beperkte 
opwekpotentie t.o.v. eigen 

verbruik en toereikende 
netaansluiting

<50.000 kWh elektra
<25.000 m3 gas

Kleine opwekpotentie
Toereikende netaansluiting

Bedrijfstype II

Middelgroot bedrijf met 
relatief hoog 

elektriciteitsverbruik, grote 
opwekpotentie en 

beperkte netaansluiting 

+/- 100.000 kWh elektra
+/- 25.000 m3 gas

grote opwekpotentie
beperkte netaansluiting

Bedrijfstype III

Middelgroot bedrijf met 
relatief hoog gasverbruik 

door matige isolering, 
beperkte opwekpotentie 

en toereikende 
netaansluiting

+/-50.000 kWh elektra
+/-75.000 m3 gas

Kleine opwekpotentie
Toereikende netaansluiting

Bedrijfstype  IV

Groot (zuivel)bedrijf met 
hoog gasverbruik voor 

hoge temperatuur 
bedrijfsprocessen, (relatief) 

beperkte opwekpotentie 
en toereikende 
netaansluiting 

>200.000 kWh elektra
>300.000 m3 gas

Kleine opwekpotentie
Toereikende netaansluiting
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Bedrijfstype I
Klein bedrijf met beperkte opwekpotentie en toereikende 
netaansluiting

o Maximaliseren opwekpotentie binnen de 
capaciteitsgrenzen

o Lage temperatuur warmtepomp om de 
beperkte gasvraag te verduurzamen

o TVT = 6 - 9 jaar

o CO2-reductie = <45.000 kgCO2/jaar

o Batterij

o Door de beperkte opwekpotentie 

o Door toereikende netaansluiting waardoor 
elektrificatie mogelijk is

o E-boiler & waterstofgenerator

o Door beperkte warmtevraag

Kansrijk Kansarm

Elektriciteitsverbruik <50.000 kWh 

Gasverbruik <25.000 m3 gas

Opwekpotentie Beperkt

Netaansluiting Toereikend
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Bedrijfstype II
Middelgroot bedrijf met relatief hoog elektriciteitsverbruik, 
grote opwekpotentie en beperkte netaansluiting

o Maximaliseren opwekpotentie

o Batterij om opwekpotentie te kunnen 
benutten en zelf in te zetten
o TVT = 8 – 12 jaar

o Lage temperatuur warmtepomp om de 
beperkte gasvraag te verduurzamen

o TVT = 4 - 7 jaar

o CO2-reductie = +/- 45.000 kgCO2/jaar

o E-boiler & waterstofgenerator

o Door beperkte warmtevraag

Kansrijk Kansarm

Elektriciteitsverbruik +/- 100.000 kWh 

Gasverbruik +/- 25.000 m3 gas

Opwekpotentie Groot

Netaansluiting Beperkt
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Bedrijfstype III
Middelgroot bedrijf met relatief hoog gasverbruik, 
beperkte opwekpotentie en toereikende netaansluiting

o Maximaliseren opwekpotentie

o Hoge temperatuur warmtepomp om het 
gasverbruik te vervangen

o TVT = 5 – 8 jaar

o CO2-reductie = +/- 135.000 kgCO2/jaar

o Waterstofgenerator om gasvraag 
deels te vervangen
o TVT = 4 – 5 jaar

o CO2-reductie = +/- 40.500 kgCO2/jaar

o Lage temperatuur warmtepomp 

o Door de grote warmteverliezen bedrijf

o E-boiler

o Enkel geschikt bij extreem hoge gasvraag 
en hoge temperatuur 

Kansrijk Kansarm

Elektriciteitsverbruik +/- 50.000 kWh 

Gasverbruik +/- 75.000 m3 gas

Opwekpotentie Klein

Netaansluiting Toereikend
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Bedrijfstype IV
Groot zuivelbedrijf met hoog gasverbruik bedrijfsprocessen, 
(relatief) beperkte opwekpotentie en toereikende netaansluiting

o Maximaliseren opwekpotentie

o Hoge temperatuur warmtepomp
o TVT = 5 – 8 jaar

o CO2-reductie = > 135.000 kgCO2/jaar

o Waterstofgenerator
o TVT = 3-4 jaar

o CO2-reductie = +/- 90.000 kgCO2/jaar

o E-boiler deels ter vervanging gasvraag
o TVT = 2 – 7 jaar

o CO2-reductie = > 177.000 kgCO2/jaar

o Lage temperatuur warmtepomp 
o Door de grote warmteverliezen

o Batterij

o Door beperkte opwekpotentie t.o.v. 
eigenverbruik waardoor geproduceerde 
elektriciteit in grote mate al zelf kan 
worden ingezet

Kansrijk Kansarm

Elektriciteitsverbruik > 200.000 kWh 

Gasverbruik > 300.000 m3 gas

Opwekpotentie Klein

Netaansluiting Toereikend
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Toepasbaarheid van 
collectieve 
oplossingsrichtingen
Quickscan naar de toepassing van directe en indirecte collectieve 
oplossingen middels flexibiliteitsservices en energie-uitwisselingen 
tussen bedrijven
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                 Quickscan juridisch kader
ACM Codebesluit netcode

Interpretatie nieuwe ACM Codebesluit netcode

o Mogelijkheid voor netbeheerders lokale flexibiliteit in 
te kopen t.b.v. congestiemanagement.

o Ook geschikte voor kleinere marktpartijen 

o Introductie van Congestion Service Provider (CSP) 
of congestiemanagementdienstverlener 

o CSPs zijn marktpartijen die flexibiliteit aggregeert en aanbied 
en dus functioneert als tussenpersoon tussen 
netwerkbeheerder en flexibiliteit aanbieder 

o Door nieuwe maatregelen mogen 
netwerkbeheerders i.p.v. 110% van de aanwezige 
transportcapaciteit tot maximum van 150% 
contracteren

o Netbeheerders hebben tot 1 december om de 
inrichting voor te bereiden

Meerdere Leveranciers Op Een 
Aansluiting

o Meerdere leveranciers op een aansluiting 
(MLOEA) maakt het mogelijk om 
meerdere bedrijven achter één meter 
samen te laten werken

o Het inpassen van een batterij, zonnedaken en 
andere energieassets van verschillende 
bedrijven 

o Biedt kansen voor bedrijven die naast 
elkaar gelegen zijn om, achter-de-meter, 
via cable pooling energie uit te wisselen 
en gezamenlijk flexibiliteit aan te bieden 
op de markt
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                 Quickscan juridisch kader: 
Samenvatting voor collectieve oplossingen 

CSP oplossing

o Kleine marktbatterijen kunnen 
flexibiliteit aanbieden via een CSP. 
Beschikbare flexibiliteit zal individueel 
worden aangestuurd/ingepland

MLOEA

o Meerdere bedrijven kunnen via de 
MLOEA constructie achter een 
hoofdmeter energie uitwisselen en 
gezamenlijk flexibiliteit aanbieden  
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                 Quickscan techno-economische haalbaarheid 
collectieve oplossing

Beschrijving oplossingsrichting

De inpassing van zonnepanelen en collectieve 
batterij geschakeld volgens MLOEA constructie. 

o Verhoging eigengebruik zonne-energie

o Reducering netwerkkosten

o Verminderde uitgave elektriciteit

o Gebruikmakende van flexibiliteit
o Handelen op (on)balans en reserve markten

Toepasbaarheid oplossingsrichting

o Geschikt voor nabijgelegen bedrijven met 
zonnedaken

o Door nieuwe netcode ook voor kleinere 
marktpartijen

o Voorwaarde is grootverbruikers aansluiting

Uitgangspunten analyse
o 3 samenwerkende bedrijven

o 800 kWp Zonnepanelen

o E-verbruik 409MWh (gegeven)

o E-productie 658MWh (berekend)

o Batterij 360kWh en 180kW

o Berekeningen over 25 jaar

Uitkomsten analyse

TVT en ROI totaal 3,6 jaar & 28%

TVT en ROI batterij 12,2 jaar & 21%

Toename eigen verbruik geproduceerde elektriciteit

Door onderlinge uitwisseling 5% (van 41% naar 46%)

Door inzet batterij 21% (van 46% naar 67% )
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Conclusie & blik op de toekomst
Hoe de toepasbaarheid van individuele en collectieve 
oplossingsrichtingen zich richting de toekomst zal ontwikkelen

Conclusie

“Het verduurzamen van bedrijven die 
worden gehinderd door netcongestie is 
een uitdaging, maar geen utopie. 
Innovatieve en voornamelijk achter-de-
meter oplossingen – zoals een batterij, 
waterstofgenerator, e-boiler en 
warmtepompen – bieden 
technologische en economisch kansen 
om de CO2-footprint in het 
bedrijfsleven nu te reduceren”

Blik op de toekomst
o Minister Jetten – “Aanpassing tariefstructuur 

nettarieven: flexibiliteit als vierde pijler van het 
toekomstige energiesysteem”

o Verdere stijging energieprijzen

o Technologische ontwikkelingen 
verduurzamingsmogelijkheden

o Nieuwe ACM netcode ter bevordering van voor 
én achter de meter collectieve oplossingen

o Openstelling subsidieregeling

o Europees Fit for 55 pakket

o Verder afbouw salderingsregeling

o Congestie – permanente smart grid oplossingen
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Voor vragen en meer informatie over (de uitkomsten van) 
het project en de uitgevoerde analyses kunt het terecht bij:

o Joep Sanderink, New Energy Coalition, j.sanderink@newenergycoalition.org

o Nico Meester, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, nmeester@nhn.nl

o Ibren Feijen, New Energy Coalition, i.feijen@newenergycoalition.org

o Cees Groot, Groot Ecobouw, cees@grootecobouw.nl

o Jeroen van den Berg, Repowered, jeroen@repowered.nl

o Robert Kleiburg, Recoy, kleiburg@recoy.com

o Ron van Hooije, Hydrogen Powered Solutions, info@h2ps.nl

o Stefan Stoop, Kenter, stefan.stoop@kenter.nu

Afsluiting
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