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Peakshaving

Efficiënt gebruik netcapaciteit

& gunstig voor zonnepark

Aanleiding: 
Gebrek aan netcapaciteit



Doel van pilot

Praktijkervaring 
opdoen

Onderzoeken 
welke prikkels 

nodig zijn

Business case 
optimaliseren



Zonnepark 1.400 kWp

Li-ion batterij 
500 kW - 612 kWh

Aansluiting 
1.500 kW

Zonnepark Altweerterheide



Business case

Resultaat

(winst)

Inkomsten

FCR

FCR = frequency containment reserve

Alleen FCR
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Prikkels gezocht

Opties*: 

• SDE++

• Netbeheertarief

* (die we onderzocht hebben)

Wortel, stok of beide



Randvoorwaarden

• Subsidie (SDE++)

• Netbeheertarieven

WEL

• Vergoeding netbeheerder

• Energiebeurs speculatie

• Onbalanshandel

GEEN 



In de praktijk
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Peakshaving beslisplatform

PV voorspelling 
ophalen

Minimale FCR 
prijs berekenen

Bieding 
doorgeven

FCR gewonnen?

• Ja? Dan FCR

• Nee? Dan PS

Kosten 

afschakeling

Inkomsten

FCR

Inkomsten Uitgaven



Afschakeling door FCR?

OntladenLaden

FCR betekent soms 
ontladen batterij

→ Zwaardere 
belasting van de 
aansluiting

Leidt dit tot 
afschakeling zonne-
energie?



Afschakeling door FCR?

OntladenLaden

Laden/ontladen van 
de batterij is 
gelimiteerd op 250 kW



Afschakeling door FCR?

OntladenLaden

Tijdens de pilot bleek:

Laden/ontladen is 
stochastisch verdeeld

Je hoeft geen rekening 
te houden met FCR bij 
de inzetplanning



Was de batterij groot genoeg?

• 1,3% van productie afgeschakeld 

(= 13,5 MWh v/d 1.493 MWh)

• De helft v/d energie tijdens PS, helft 

tijdens FCR

• Gem 69 kWh afgeschakeld/blok

• Meestal door 250 kW limiet

• 1x volle batterij



Hoeveel is het net geholpen?

Van 1500 naar 900 kW teruglevering:

= 600 kW piekverlaging

= - 40% 

= 1500 voor de prijs van 900 

→ +67% meer panelen dezelfde aansluiting

Grotere gelijktijdigheid van de opwek met de 

elektriciteitsvraag van de wijk
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Wordt de levensduur van de batterij verkort?

Weinig invloed. 

Levensduur verkorting van 0,5 jaar per 15 jaar.

Toepassing Doorvoer Aantal blokken

FCR 94 kWh/blok 2.110 per jaar

Peakshaving 152 kWh/blok 95 per jaar

Degradatie toename 
peakshaving

+62%/blok +2,2% per jaar
- 0,5 jaar/15jaar



Hoe groot moet de peakshaving prikkel zijn?

Voor dit zonnepark, deze batterij en de prijzen van afgelopen jaar

€ 4.700 per jaar misgelopen inkomsten

Hoe terugverdienen?

Tarief Relatief

kW contract &
kW max

5 €/kW/jaar
0,60 €/kW/maand

Ca. 40% van transportkosten van grootverbruikers

SDE++ 0,33 €c/kWh +3 % van SDE+ tarief (~10 cent)



Toekomst
2025

FCR prijzen halveren binnen 5 jaar*

Zonnestroomprijzen (LCOE) halveren binnen 5 jaar*

Batterijprijzen halveren binnen 5 jaar*



Lessons learned

• Je kunt tijdens FCR blokken ook tegelijk aan peakshaving doen

• Je kunt in een peakshaving blok ook 250 kW aan FCR bieden
Batterij inzet

• Gebruik de voorspelling om de gewenste FCR prijs te bepalen

• Je hoeft in de planning geen rekening te houden met FCR 
bandbreedte

FCR biedstrategie

• Als je met een kleinere aansluiting 3% meer SDE subsidie krijgt

• Als je 40% van het nettarief voor grootverbruikers betaalt

In dit zonnepark is peakshaving
al rendabel…

• Slechts ca. 5% van de tijd peakshaving

• Minder dan 1% afschakeling energie
Peakshaving is uitzondering



Vervolgstappen

• Je zou kunnen overwegen om FCR en peakshaving in parallel te 

draaien, je hebt best veel ruimte in de batterij over als je FCR 

levert

• En dat zou je kunnen verfijnen door het FCR vermogen dat je 

inbiedt te verkleinen omdat je dan meer speelruimte krijgt

• Onderzoek naar invoedingstarief voor producenten

• SDE++ subsidie voor uitgestelde levering in 2022?



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?

Alexander Savelkoul

Manager Transitie Energiesysteem

alexander.savelkoul@enpuls.nl
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