Congestie op stroomnet groeiend probleem bedrijven

Eigen stroomopslag
een oplossing?

Met de hoge energiekosten is het nu extra
aantrekkelijk om te kiezen voor milieuvriendelijke
zonnepanelen of een windmolen op het bedrijf.
Dat klinkt logisch, maar voor veel bedrijven is
het geen simpele zaak. Door het overbelaste
elektriciteitsnet is het terugleveren van stroom
in steeds grotere delen van Nederland niet meer
mogelijk. Zelfs de aanlevering van stroom komt
op sommige plekken al in de knel. Meer en meer
bedrijven verdiepen zich in alternatieven zoals
zelf stroom opslaan. Een nieuwe, maar nog dure,
ontwikkeling op weg naar een groenere toekomst?
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E

erst even terug naar het begin, want waar gaat het
nu allemaal om? Nederland wil in 2030 bijna 50 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990 om te zorgen
dat het klimaat niet verder opwarmt dan 1,5 graad.
Daarover zijn wereldwijde afspraken gemaakt in Parijs en
recent nog een keer in Glasgow. Om dat in Nederland voor
elkaar te krijgen, moet van alle opgewekte elektriciteit 70
procent uit zon en wind komen. Daarvan kan een deel van
zee komen maar ook een belangrijk deel van het land.
Het is dus heel fijn als agrarische bedrijven, die vaak over
enorme schuurdaken beschikken, hun bedrijfspanden
volleggen met zonnepanelen of een windmolen of turbine
neerzetten. Daarmee bespaart het bedrijf flink op de energierekening én kan de omgeving deze groene stroom gebruiken. De agrarische sector loopt voorop in het opwekken van
groene stroom. LTO Nederland constateert dat meer dan 40
procent van alle hernieuwbare energie wordt geproduceerd
op of bij een boerenerf (door wind en zon) of in de kas. LTO
Noord is al een stapje verder en wil dat in 2030 honderd procent van de eigen energie wordt opgewekt en in 2050 moet
de agrarische sector zelfs 25 procent meer energie opwekken
dan ze zelf gebruikt. Ook bij de KAVB wordt hard nagedacht
over de eigen ambities. Kortom, allemaal plannen voor
groene stroom voor de bedrijven én de rest van Nederland.
Alleen daar wringt in toenemende mate de schoen.

DRUKTE
Het elektriciteitsnet in Nederland behoort tot de betrouwbaarste van de wereld, maar het is eigenlijk berekend op het
leveren van stroom aan bedrijven en consumenten. Door
de toenemende vraag naar elektriciteit onder meer door
grote datacentra maar óók door het terugleveren van groene
stroom wordt het steeds drukker op het net. Gevolg is dat
bedrijven met een grootzakelijke aansluiting die heel veel
zonnepanelen of een windmolen willen, geen toestemming
meer krijgen om overtollige stroom terug te leveren. Daardoor worden projecten om groene stroom te produceren
moeilijker te financieren. Bollenbedrijven hebben vooral in
de zomer (voor het drogen van bollen) en voor het broeien
veel stroom nodig. Zonnepanelen produceren juist in de
maanden april tot en met juni de meeste stroom, die vervolgens niet kan worden teruggeleverd.
Daarbovenop speelt een rol dat bij een aanvraag voor de
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) of de
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
(SDE++) een zogeheten transportindicatie van de netbeheerder nodig is. Dit is noodzakelijk voor de Rijksdienst voor
Ondernemen (RVO) om de subsidieaanvraag in behandeling
te nemen. Er is overigens nog wel een uitweg. Als er niet kan
worden teruggeleverd, is in sommige gevallen een onderbouwing van de financiële haalbaarheid ook goed om toch mee
te doen aan de subsidieregelingen, weet Gerjan Slotboom,
adviseur subsidies bij Flynth. Maar al met al wordt het voor
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Veehouder Tijmen van Zessen uit
Lexmond laat zijn melkrobot in de
avonduren draaien op zelf opgeslagen
elektriciteit uit zonnepanelen. Bekijk
het filmpje op de website van Greenity.

agrarische bedrijven maar uiteindelijk voor heel Nederland,
heel lastig om verdere stappen op het gebied van de energietransitie te zetten.
Overigens wordt door de netbeheerders hard gewerkt aan
uitbreiding van het elektriciteitsnet. Volgens een recente
berekening door onderzoeksbureau PricewaterhouseCoopers
hebben de netbeheerders ongeveer 102 miljard euro nodig om
het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Om die
reden lenen veel netbeheerders op dit moment geld bij provincies en overheden maar zelfs als het geld er is, kost het nog
jaren om de capaciteit van het stroomnet voldoende op peil te
krijgen. In de tussentijd zijn steeds meer gebieden in Nederland op slot voor grootverbruikers zoals agrarisch bedrijven
die stroom willen opwekken. De Noordoostpolders, Friesland,
de kop van Noord-Holland, landelijke gebieden waar van
oudsher het elektriciteitsnet niet zo sterk was maar wel veel
goedkope grond en agrarische daken zijn, hebben al geen
transportcapaciteit meer. Maar ook in Gelderland, Utrecht en
Zeeland is de netcapaciteit beperkt of niet meer beschikbaar.

MAATWERK
Gerjan Slotboom van Flynth ziet geregeld dat bedrijven wel
interesse hebben om bijvoorbeeld zonnepanelen neer te
leggen maar niet meer kunnen terugleveren. “Het hangt dan
helemaal van het bedrijf af of het financieel aantrekkelijk is
om toch in groene stroom te investeren. Soms verzekeren ze
zich op die manier van elektriciteit, omdat het overbelaste
net niet voldoende stroom kan leveren. Het is allemaal puur
maatwerk.” Hij wijst erop dat de SDE-subsidie voor de onrendabele top mooi is maar bij hoge energieprijzen, zoals op dit

De Powerpack van Kiwatt is een batterij waarin de ongebruikte energie van zonnepanelen kan worden opgeslagen.

moment, moeten bedrijven het verkregen voorschot weer terugbetalen. “Het is een beetje een vreemde regeling. Het is zo
opgezet dat de overheid met zo weinig mogelijk subsidie het
maximale uit de energietransitie wil halen. Als de vraag naar
elektriciteit hoog is, kunnen alle producenten een hogere
prijs vragen voor geleverde elektriciteit. Stroom leveren is dan
met minder subsidie toch rendabel.”
Voor de congestieproblemen op het stroomnet zijn verschillende oplossingen mogelijk. Allereerst natuurlijk het verzwaren van het elektriciteitsnet, maar ook het tijdelijk opslaan
van stroom ontwikkelt zich in een rap tempo. Volgens Gerjan
Slotboom denken steeds meer bedrijven aan een dergelijke
oplossing. De gebruikelijkste methode is het opslaan van
stroom in batterijen. Hiervoor zijn al verschillende bedrijven
in de markt. Eén daarvan is het Edese bedrijf Kiwatt. Daar

Prijs voor stroom per uur (kWh)
Gemiddelde inkoopprijs voor stroom
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zien ze het aantal aanvragen voor een zogeheten Powerpack
groeien. Het idee is dat bedrijven eigen batterijen hebben, beginnend bij de opslag van 30 kWh, waar ze overtollige stroom
in opslaan. Het gaat om elektriciteit die niet kan worden
teruggeleverd omdat het net overbelast raakt op toptijden. De
omvormers schakelen op zo’n moment de zonnepanelen uit
waardoor er geen stroom meer wordt opgewekt. Door batterijen te installeren en dus opslagcapaciteit kan de omvormer
zijn stroom kwijt op het moment dat het net overbelast is en
kan de stroomopwekking doorgaan. Kiwatt heeft recent bij
een melkveehouderij in Lexmond een powerbank geïnstalleerd. “Ga uit van 150 zonnige dagen in het jaar. Een deel van
de op die dagen opgewekte elektriciteit gebruik je zelf op het
bedrijf. Het overschot van de stroom, zeg 120 kWh, gaat het
net op. Maar na 100 kWh raakt het net overbelast en worden
de zonnepanelen uitgeschakeld. Op dat moment schakelt
het systeem om en wordt de resterende 20 kWh aan energie
opgeslagen in de batterijen”, vertelt productontwikkelaar
Benjamin Floor. De opgeslagen stroom kan zelf ’s nachts
worden gebruikt of worden verhandeld op de energiebeurs.
Energie die je voor 10 tot 12 cent per kWh ’s morgens opslaat,
kan aan het einde van de middag als er veel vraag is naar
elektriciteit misschien voor 40 cent worden verkocht. “Dat
kan interessanter zijn dan zelf deze energie te gebruiken. Op
die manier kun je dus letterlijk geld verdienen met je zonnepanelen. Het systeem doet dat overigens zelf. Je hoeft niet zelf
de hele dag achter de computer energieprijzen in de gaten te
houden”, vertelt Floor lachend.
Het installeren van een powerpack voor 40 kWh en het la-

den en ontladen voor 20 kWh kost nu zo’n 35 mille. Volgens
Floor een investering die een bedrijf in tien jaar terugverdient. “Een prima investering dus. Batterijen worden steeds
goedkoper. In België financiert de overheid 50 procent van
de aankoop en dan is de businesscase snel rond. Het is hier
wachten op het nieuwe kabinet en nieuwe groene regelingen. Maar wij zijn als bedrijf klaar om gelijk op te schalen.”
Ook hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil dat er zo snel
mogelijk subsidie komt op uitgestelde levering van winden zonne-energie door tijdelijke opslag in batterijen. Het
liefst gelijk bij de volgende SDE-subsidieronde in 2022. Ook
Gerjan Slotboom van Flynth denkt dat Nederland die kant
opgaat. “Maar je kunt nu al de kosten voor opslagcapaciteit
voor stroom voor 45 procent opvoeren bij de regeling voor
Energie-Investeringsaftrek (EIA). Zo wordt het opslaan van
energie wel gestimuleerd. Maar uiteindelijk moet de oplossing toch uit de markt komen en niet van de overheid.”

Terug naar diesel of gas
De verduurzaming van agrarische bedrijven wordt niet alleen bemoeilijkt
doordat het terug leveren van groene stroom een toenemend probleem
is. Veel agrarische bedrijven kampen op dit moment vooral ook met het
aanleveren van stroom, weet Johan Nijssen, adviseur installatietechniek
bij Agrofocus in Obdam. “En dat gaat heel ver en treft niet alleen nieuwe bedrijven. Er zijn ondernemers die al een aansluiting hadden van 250
ampère maar slechts 90 kW gebruikten. Dan willen ze uitbreiden en dus meer
stroom gebruiken maar dat mag niet. Ik ken een bedrijf dat zelfs een boete
heeft gekregen en dat is zuur. De kabels liggen er en je ziet het trafohuisje
staan, maar je mag het niet gebruiken.”
Het oplossen van de congestieproblemen op het energienet kan rustig een
paar jaar duren. En die tijd heeft de gemiddelde ondernemer niet. Dus worden oplossingen gezocht. Voor een bollenteeltbedrijf dat vooral veel stroom
nodig heeft in de zomermaanden voor het drogen van de bollen kan zonen windenergie een oplossing zijn. Alleen werken zonnepanelen niet in de
nacht, terwijl de ventilatoren wel moeten draaien. “Opslag van elektriciteit
in batterijen is voor een bedrijf nog peperduur. Dat loopt gauw naar een
ton”, weet Nijssen. “Maar desondanks kan het een oplossing zijn. Ook al kan
je niet terugleveren, als je 60 tot 75 procent van de opgewekte stroom zelf
gebruikt, kan het financieel interessant zijn.” Hij ziet dat ondernemers ook
voor andere oplossingen gaan, zoals de aanschaf van een dieselaggregaat
of een energie-efficiëntere warmtekrachtkoppeling (WKK) die op gas werkt.
“Dat hebben de bedrijven namelijk soms nog wel voldoende beschikbaar en
17 december 2021
is voor het milieu de minst slechte oplossing. Een broeibedrijf kan toch niet
even stoppen? Iedereen is nu aan het worstelen.”
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