
Evaluatie overgang van fase 1 naar fase 2  
Evaluatie: februari 2019 

Verschil fase 2 ten opzichte van fase 1: opschaling naar maximaal 100 deelnemers. 

Het systeem is tot op heden ingericht voor ongeveer 25 deelnemers. Er zijn enkele actieve 

deelnemers. Het systeem werkt naar behoren. 

Er is besloten over te gaan naar fase 2 (maximaal 100 deelnemers). De inschrijving hiertoe wordt 

geopend begin februari 2019. Voor fase 2 dient de groepsindeling ingebouwd te worden. Naar 

verwachting is dit in mei 2019 gereed. Verwachting live gang fase 2 wordt gesteld op juni 2019. 

Dat wil zeggen dat de eerste nieuwe deelnemers (ten opzichte van deelnemers in fase 1) vanaf 

juni operationeel kunnen zijn. 

Evaluatie overgang van fase 2 naar fase 3 
Evaluatie: november 2019 

Verschil fase 3 ten opzichte van fase 2: openstelling voor alle aangeslotenen in de deelmarkten 

MS/LS en MS. 

De inschrijving voor fase 2 heeft geleid tot een inschrijving onder 100 potentiële deelnemers. Het 

animo voor deelname bleek verminderd. Ook na livegang van fase 2 is het rustig gebleven. 

Diverse potentiële deelnemers zijn afgehaakt en van de deelnemers die verbonden zijn met het 

systeem zijn ongeveer 20 deelnemers actief (dat wil zeggen afname boven gecontracteerde 

waarde tijdens groene momenten).  

Naar dit effect is onderzoek gedaan, zelfstandig maar ook door de inzet van externe 

tuinbouwadviseurs. Verreweg de belangrijkste oorzaak betreft een verbeterde spread (verschil 

tussen gasprijs en elektriciteitsprijs) waardoor afname uit het net ongunstiger is geworden ten 

opzichte van zelf opwekken van elektriciteit. Daarnaast is er massaal ingeschreven op 

noodvermogen bij TenneT voor afname uit het net, waardoor deelnemers terughoudend zijn om 

extra af te nemen uit het net op basis van het signaal voor SGW. 

Naar verwachting verslechtert deze situatie voor SGW als gevolg van de aanzienlijke verhoging 

van de ODE vanaf 1 januari 2020. Als gevolg hiervan zal elektriciteit uit het net afnemen nog 

minder interessant worden. 

Het systeem werkt overigens naar behoren. Vanwege de beperkte deelname is het 

groepsmechanisme actief, maar krijgen alle groepen hetzelfde signaal. De downtime is te 

verwaarlozen.  

Bij een overgang naar fase 3, zoals oorspronkelijk bedoeld, is een aanzienlijke investering nodig in 

zowel het systeem, als het algoritme, als in meetpunten in het net. Gezien de feiten dat i) er tot 

op heden nog voldoende ruimte is voor geïnteresseerde deelnemers en ii) het niet de verwachting 

is dat er op korte termijn veel geïnteresseerden zich zullen aanmelden, is geconcludeerd dat een 

technische ombouw naar fase 3 momenteel niet noodzakelijk en daarmee niet efficiënt zou zijn. 

Geïnteresseerde potentiele deelnemers kunnen zich aanmelden en kunnen - bij voldoen aan de 

toetsen - meedoen aan het huidige systeem. Daarmee wordt het systeem opengesteld met een 

voorlopige limiet van 100 actieve deelnemers. 

Op 1 maart 2020 wordt de situatie opnieuw geëvalueerd. Indien er alsnog veel potentiele 

deelnemers zich aanmelden, vindt dit eerder plaats. 

 


