
volumes nemen af, waardoor er minder               

productie-eenheden draaien. Wie neemt extra 

elektriciteit af als er teveel is? En wie levert het 

vermogen als het toch een keer nodig is?

De elektriciteitsnetten hebben hetzelfde vraagstuk: 

er gaat minder volume door de kabels, maar de 

pieken blijven. Deze pieken worden mogelijk 

extremer. Hoe kan de netbeheerder de piek-  

vermogens transporteren met minder budget? 

 

Een deel van de elektriciteitsproductie en –verbruik 

is de dag ervoor al bekend. Onverwachte weersver-

anderingen op een dag maken de productie voor 

een deel moeilijk voorspelbaar. 

De elektriciteitsmarkt verandert snel. Er komen 

meer duurzame bronnen beschikbaar, en deze 

bronnen zijn minder goed stuurbaar. Daardoor 

nemen de prijsverschillen tussen dagen, uren en 

kwartieren toe. De verhandelde en geleverde 

“Elektrische apparaten (WKK, warmteaansluiting, 
warmteboiler), externe CO2, en warmteopslag in 
de tuinbouw helpen nu al bij onbalans op het net.” 

En als er onverwachts een elektriciteitscentrale 

uitvalt, is er op dat moment ineens een tekort.

Elektrische apparaten zoals een warmte kracht- 

koppeling (WKK), warmteaansluiting, warmte-  

boiler, externe CO2, en warmteopslag in de 

tuinbouw helpen nu al. Is er een overschot aan 

elektriciteit? Dan nemen tuinders meer af, of 

voeden minder in. Is er een tekort aan elektriciteit? 

Dan nemen zij minder af of voeden meer in. Op die 

manier halen tuinders voordeel uit flex-sturing. 

Een tuinder bereikt de hoogste opbrengst als hij op 

ieder moment een afweging maakt welk apparaat 

hij inzet op welke markt. Daarom wil zoveel 

mogelijk keuze uit het pakket hebben: termijn-  

prijzen, dagmarkt, intradaymarkt en de                

verschillende vormen van regelvermogen. 
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Welke markten zijn er voor elektriciteit, en 
wat zijn de ontwikkelingen?

De termijnmarkt, APX, intraday en onbalansmarkt. Er zijn 
veel verschillende elektriciteitsmarkten. Welke mogelijk-
heden bieden deze verschillende markten voor de glastuin-
bouw?

Wat zijn de ontwikkelingen in de markt?



Tennet gebruikt de regelproducten om bepaalde 

producenten en afnemers instructie te geven 

zodat zij de balans op het net kunnen verbeter-

en. Deze producten zijn op dit moment nog 

moeilijk toegankelijk voor kleinere producenten 

en afnemers. Tennet werkt daarom hard aan 

verandering.

Onbalans is het verschil tussen productie en 

verbruik binnen een kwartier. Tennet rekent 

onbalans met programmaverantwoordelijke (PV) 

partijen af tegen de onbalansprijs.

Termijnmarkt (OTC) Regel-en reservevermogen 

Onbalansmarkt

Day ahead markt (APX)

Intradaymarkt 

Op de termijnmarkt worden volumes vooraf 

ingekocht voor maanden, kwartalen en jaren op 

de termijnmarkt. Verkopen is ook mogelijk. De 

termijnmarkt wordt bij elektriciteit vaker 

‘OTC-markt’ genoemd. OTC staat voor Over The 

Counter, waarmee we een bilaterale markt 

bedoelen. Een tuinder die elektriciteit verkoopt 

op de termijnmarkt, weet voor de verkochte 

periode en volume welke prijs hij ontvangt voor 

de ingevoede elektriciteit.

Op de day ahead markt (APX) worden vraag- en 

aanbodvolumes op uurbasis ingeboden. De APX 

is een dagelijkse veiling voor de volgende dag, de 

uurprijzen variëren dagelijks.

Om in te spelen op veranderingen in vraag en 

aanbod na de APX-veiling handelen energie-    

leveranciers op de intradaymarkt. De intraday-

markt is nu nog niet direct toegankelijk voor 

tuinders, maar in de loop van 2017 wel.

De elektriciteitsmarkten zorgen voortdurend dat vraag en aanbod in evenwicht zijn. 
Welke markten zijn relevant voor tuinders?



Hoe werkt de APX-markt?

De day ahead markt, ofwel de APX-markt, bepaalt de prijs voor elektriciteit die de volgende dag wordt 

geleverd en verbruikt. Deze markt werkt met een veiling: om 12 uur ’s middags matcht de APX per uur de 

ingediende vraag en aanbod voor de 24 uren van de volgende dag. Na deze match komt de prijs tot stand. 

Marktpartijen dienen bij de APX een conditionele bieding in.

Bijvoorbeeld: Ik wil 40 MW verkopen als de prijs tenminste 50 euro/MWh is. Door de optelling van deze 

biedingen worden de vraag- en aanbodvolumes op uurbasis gematcht. Op basis hiervan wordt de trans-   

actieprijs vastgesteld. De transactieprijs is hetzelfde voor iedereen die volume voor dat uur gekocht 

of verkocht heeft.

De grafiek hiernaast geeft een voorbeeld van de 

vraag- en aanbodcurve op een uur (verticaal is 

prijs, horizontaal is vermogen). Er wordt ruim 

4000 MW gesetteld tegen 35,05 euro/MWh. 

Opvallend veel volume wordt gevraagd tegen de 

maximale prijs. Gemiddeld wordt er ongeveer 

4000 MWh per uur gematcht. Het minimum ligt 

rond de 1700 MWh, en het maximum rond de 

7100 MWh.

Nederlandse APX-markt versus 
buitenlandse markten

Door marktkoppeling tussen APX en 

collega-beurzen in omliggende landen, worden 

vraag en aanbod over de grenzen automatisch 

meegeveild. Dit gaat door tot het beschikbare 

transportvermogen op de kabels tussen landen 

(=interconnectie) volledig benut is. Als inter-        

connectie geen beperking is, zijn de prijzen in de 

landen hetzelfde. Als er prijsverschillen tussen de 

landen zijn, was er een beperking op de inter-   

connectie. 

De APX-prijs staat steeds meer onder invloed van 

de Duitse, Belgische en Franse markt door          

toenemende interconnectie. 

In onderstaande grafiek is te zien dat op deze dag 

de gemiddelde Belpex-prijs 86 euro/MWh was, en 

de gemiddelde APX-prijs 42 euro/MWh. 



APX-markt voor tuinders

Veel tuinders maken biedingen voor de APX. Bij AgroEnergy verhandelen tuinders meer dan de helft van hun volume 

via de APX. Tuinders maken gebruik van het prijsverschil tussen de uren. Voor de invoeding van elektriciteit uit een 

WKK verkopen zij in de uren met de hoogste prijzen.

Voor belichting kiezen tuinders (voor zover mogelijk) voor inkoop tijdens de goedkoopste uren. Een tuinder weet 

meestal hoeveel uren hij elektriciteit zal invoeden en hoeveel uren hij wil verbruiken. Dat maakt de APX tot een 

geschikte marktplaats voor een tuinder. Door toename van de interconnectie capaciteit zal de invloed van omliggende 

landen op de APX-prijs toenemen. 

Dit leidt tot grotere prijsbewegingen en prijsverschillen in de dag en tussen dagen. Tuinders profiteren van deze 

bewegingen wanneer de APX-bieding dagelijks goed inspeelt op de prijsverschillen.

“Een tuinder weet meestal hoeveel uren hij 
elektriciteit zal invoeden en hoeveel uren hij 
wil verbruiken. Dat maakt de APX tot een 
geschikte marktplaats voor een tuinder.”



Hoe werkt de intradaymarkt?

De intradaymarkt zit tussen de APX en de onbalansmarkt in. Deze markt biedt de mogelijkheid om in te 

spelen op veranderingen in vraag en aanbod na de APX. In Nederland is deze markt (nog) nauwelijks 

ontwikkeld. Traditioneel hebben de grote PV-partijen (partijen met programmaverantwoordelijkheid), die 

hun posities binnen de dag willen bijstellen, zelf elektriciteitscentrales. Daarom was er weinig behoefte aan 

een intradaymarkt. Met de opkomst van veel nieuwe energiebedrijven en decentrale productie ontstaat die 

behoefte nu wel.

De APX kent al een paar jaar een intradaymarkt, maar hier wordt weinig op gehandeld. Per maand wordt er 

50-140 GWh verhandeld op de intradaymarkt. Dit is net zoveel als één dag op de APX. De abonnements-   

kosten voor deze markt zijn hoog, daarom maken er weinig partijen gebruik van. Ook is het lastig voor een 

PV-partij om haar programma bij Tennet aan te passen met de transactie.

Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) is een nieuwe bilaterale intradaymarkt. Op deze markt kan tot 

een kwartier tevoren elektriciteit voor een kwartier of een uur verhandeld worden. ETPA heeft een veel 

lager abonnementsbedrag, en ETPA zorgt voor verwerking van transacties in PV-programma’s.

Is de intradaymarkt relevant voor de 
glastuinbouw?

Waarom zijn de ontwikkelingen op de 
intradaymarkt interessant voor tuinders?

Tuinders bepalen zo goed mogelijk hun APX-   

positie. Zij schatten het weer in, de stand van de 

teelt en de onbalansprijzen. Toch zitten zij er nog 

naast, en dat kost geld. Een goed werkende 

intradaymarkt lost dit probleem op.

Via intradaymarkt ETPA kan elektriciteit per 

kwartier ingekocht of verkocht worden. Dit kan een 

dag vooruit, tot vlak voor het moment van levering. 

AgroEnergy heeft de mogelijkheden voor tuinders 

op de intradaymarkt onderzocht. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de intradayhandel voor tuinders pas op 

gang komt wanneer zij eenvoudig en geauto-   

matiseerd biedingen kunnen plaatsen.                    

Dit vereist dat biedingen automatisch gemaakt 

worden. Dan is er voldoende te verdienen.

Op de intradaymarkt kunnen tuinders hun positie 

voor het moment van levering bijstellen. Op die 

manier zijn zij niet langer afhankelijk van de 

onbalansprijzen. Tuinders krijgen zo meer zeker-

heid over de opbrengsten of kosten van                  

elektriciteit. Op dit moment loopt het verschil weg 

via de onbalans en moet u de prijs maar af- 

wachten.

“Op de intradaymarkt kan de positie voor het
moment van levering worden bijgesteld. Tuinders 
zijn dan niet langer afhankelijk van de onbalans-
prijzen.”



Hoe werkt regel- en reservevermogen?

De frequentie in het net mag variëren tussen 49,8 en 50,2 Hz. Het net werkt dus in beperkte mate als 

buffer. Iedere afwijking tussen vraag en aanbod op het net leidt op hetzelfde moment tot verandering van 

de frequentie, en dat is onbalans. Meer dan de helft van de onbalans wordt weggeregeld door de markt 

(dit noemen we ‘passief meeregelen’). Dit doen elektriciteitsproducenten deels bewust, en deels onbewust.

 

Een ander deel van de onbalans weggenomen door tegengestelde onbalans in de buitenlandse                   

elektriciteitssystemen die met ons systeem verbonden zijn. Dit gebeurt op basis van afspraken tussen 

Tennet en hun collega-systeembeheerders om elkaars onbalans op te vangen, de International Grid 

Control Cooperation  (IGCC).

 

Wat overschiet aan onbalans wordt 

weggeregeld in opdracht van Tennet.

Er zijn drie regelmarkten:

     Primair

     Secundair

     Tertiair

Deelname aan regelmarkten

Primair

Voor alle regelmarkten geldt dat er strikte eisen zijn 

voor deelname. Lang niet alle tuinbouwbedrijven 

kunnen hieraan voldoen. Wanneer tuinders aan de 

eisen kunnen voldoen, is de meerwaarde van de 

deelname aanzienlijk. Het is daarom interessant 

voor tuinders om zich in verschillende opties te 

verdiepen. 

Het primaire regelvermogen is het systeem van de 

Europese landelijke netbeheerders voor het 

balanceren van de frequentie (50 Hz) van het 

energiesysteem in Europa. Dit regelvermogen 

(frequentiesturing) zorgt voor handhaving van de 

50 Hz frequentie in Europa. Entsoe (de Europese 

vereniging van netbeheerders) legt landen het 

vermogen op waarvoor zij primair regelvermogen 

moeten contracteren. De onderstaande afbeelding 

toont de vermogens in Europa. Voor Nederland 

moet Tennet 96 MW contracteren. 



“In de zomer van 2016 hebben Eneco en AgroEnergy
 met WKK’s ingeboden en geregeld op de 
secundaire regelmarkt. Dit werkte technisch goed.”

Secundair

Het vermogen moet volledig beschikbaar zijn 

binnen 30 seconden. De 96 MW (op- en afregelen) 

contracteert Tennet via weektenders. Dit vermogen 

wordt nu volledig geleverd door conventionele 

centrales. Tennet is vanaf 1-1-2017 een pilot gestart 

met decentraal primair regelvermogen met vier 

zogenaamde aggregators. Een aggregator brengt 

het flexibele vermogen van verschillende 

elektrische apparaten opgeteld (=geaggregeerd) 

naar de markt en stuurt deze apparaten op afstand 

aan. 

Vergoeding voor primair regelvermogen is               

€2500-4000/week. Tennet berekent het volume 

tegen de onbalansprijzen.

Tennet gebruikt het secundaire regelvermogen 

(vermogenssturing) om het Nederlandse net te 

balanceren. Het secundair regelvermogen wordt 

ingezet op het primaire regelvermogen. 

Dit vermogen werkt met een biedladder. Op deze 

ladder kunnen partijen tot 1,5 uur van te voren 

inbieden voor op- of afregelen van vermogen. 

Tennet eist per bieding minimaal 4 MW. Dit is de 

vrijwillige markt waar via een tender van Tennet op 

ingeboden mag worden. 

Om zeker te zijn van genoeg regelvermogen 

contracteert Tennet ongeveer 300 MW via jaar- en 

kwartaaltenders. Tennet betaalde hiervoor in de 

afgelopen 2 jaar tussen 80 en 120k €/MW per jaar. 

Aanbieders van gecontracteerd secundair regel- 

vermogen, moeten het vermogen op en af kunnen 

regelen en het hele kwartaal of jaar beschikbaar 

zijn.

In bedrijfvoering stuurt Tennet de aanbieders iedere 4 seconden een setpoint. Als de setpoint afwijkt van 
het eerdere programma is dit een afroep om op- of af te regelen. Binnen 30 seconden moet de aanbied-
er reageren op het nieuwe setpoint. Op deze manier is het volledige gevraagde regelvermogen binnen 
15 minuten beschikbaar. De tijdsduur van de afroep is minimaal 4 seconden. Tennet betaalt het 
afgeroepen volume tegen de hoogste opregelprijs of laagste afregelprijs op dat moment. In de praktijk 
bieden nu alleen grote centrales dit vermogen.
 

Op- en afregelen in de praktijk



Tertiair

Tertiair regelvermogen (noodvermogen) zet Tennet in bij (verwachte) grote onbalans in het Nederlandse 

net. Bij significante onbalans in het Nederlandse net roept Tennet noodvermogen af. Tennet contracteert 

voor 2017, 350 MW noodvermogen opregelen en 200 MW noodvermogen afregelen in tenders voor 

halfjaar en kwartaal. 

Het vermogen per aanbieder moet minimaal 20 MW zijn. Dit mag bestaan uit meerdere kleine eenheden. 

Het vermogen moet minimaal 97% van de kwartieren in het jaar beschikbaar zijn. De installaties moeten in 

maximaal 15 minuten na afroep het vermogen leveren of afnemen. Een aanbieder moet minimaal 1 uur 

achtereen kunnen regelen. Daarnaast mag de aanbieder zelf beperkingen aangeven in de minimale en 

maximale afroepduur. 

In 2016 was de kortste afroep 1 kwartier en de 

langste 10 uur achtereen. Tennet betaalt een 

vaste vergoeding (deze vergoeding kan de 

aanbieder inbieden bij de tender) en een         

variabele vergoeding (een minimale regelprijs). 

Vanaf 1 juli 2016 kunnen installaties die niet altijd 

beschikbaar zijn, makkelijker een pool met elkaar 

vormen. Tennet professionaliseert de communi-

catie over hun afroepen, waardoor de afrekening 

nog helder en simpel blijft. 

Het karakter van noodvermogen verandert niet: 

als Tennet noodvermogen afroept, moet je 

leveren. Doe je dat niet, dan vervalt je vergoeding 

en mag je niet meer meedoen. Nu niet en in de 

toekomst niet.

De uitkomsten van de noodvermogen tender 

van eind 2016 waren verrassend: Tennet betaalt 

een vaste vergoeding van ongeveer €27.000/MW 

voor afregelend vermogen en slechts  

€8.000/MW voor opregelend vermogen. Het zou 

logischer zijn als opregelend vermogen duurder 

is, dan afregelend vermogen. Maar met de vaste 

vergoedingen in 2017 levert de vaste vergoeding 

meer op dan op de onbalansmarkt in 2016. Voor 

opregelend vermogen is het andersom: er was 

met zelf onbalans regelen bijna/ongeveer het 

dubbele te verdienen dan aan noodvermogen. 

De aanbieders op deze markt werken met 

dieselgeneratoren en demand response vanuit 

industriële partijen. Noodvermogen opregelen 

gaat vrijwel altijd samen met hoge verreken- 

prijzen voor onbalans.

Resultaten tender noodvermogen in 2016



Uitkomst is dat drie netbeheerders Westland 

Infra, Liander en Stedin werken aan een           

zogenaamd ‘Stoplicht voor transportkosten’. De 

eerste pilots worden in 2017 uitgevoerd, als het 

mag van toezichthouder ACM. 

Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor tuinders:

  

Lagere transportkosten als er een overschot 

aan elektriciteit is, en ruimte of zelfs       

noodzaak binnen het net.

Maximaal 50% van tarief kW contract +  

normaal kWh tarief als de netbeheerder het   

‘stoplicht’ op groen zet.

Als het stoplicht op groen staat is het                  

interessanter om elektriciteit af te nemen voor            

belichting of de elektrische ketel. Bij een          

warmte overschot kan de WKK worden uitgezet.

AgroEnergy werkt nauw samen met de            

netbeheerders om het stoplicht profijtelijk en 

werkbaar voor klanten in te regelen. 

Stoplicht transportkosten biedt 
nieuwe mogelijkheden voor 
tuinders

De tarieven voor transport van elektriciteit 

houden tot nu toe geen rekening met de actuele 

belasting van het net of de vraag-aanbodsituatie 

van de markt. Toch willen afnemers soms meer 

elektriciteit afnemen dan hun vermogen. Op die 

manier willen zij warmtevernietiging voorkomen 

bij belichting, of goedkope warmte maken met 

een elektrische ketel. 

Dit kunnen zij prima doen op momenten dat er 

overaanbod van elektriciteit is en de netcapa- 

citeit maar gedeeltelijk gebruikt wordt.               

Afnemers, ook tuinders, doen dit nu niet omdat 

zij dan hun ‘piekvermogen’ overschrijden, en veel 

extra moeten betalen. 

Afnemers, netbeheerders en AgroEnergy vinden 

dat extra vermogen afnemen op momenten dat 

niemand er last van heeft niet langer tot een 

hoge rekening moet leiden. Dit moet juist 

gestimuleerd worden door lagere transportta-

rieven. 

“Het stoplicht biedt nieuwe mogelijkheden voor
tuinders. Bijvoorbeeld lagere transportkosten
als er een overschot aan elektriciteit is.”



Hoe werkt sturing op de 
onbalansmarkt?

Samenvattende feiten en cijfers over de marktvolumes en onbalans

Stuurboxen sturen op prijsbepalende biedingen die 

Tennet ontvangen heeft op gevraagd regel- en 

reservevermogen. Tennet stelt de prijsbepalende 

biedingen van gevraagd op- en afregelvermogen 

met 3 minuten vertraging beschikbaar. De wijze 

waarop de stuurbox de prijsbepalende biedingen 

omzet in een prijsvoorspelling verschilt per stuur-

box.

De tuinder zet grensprijzen voor op- en afregelen in 

de stuurbox. Zodra de verwachte prijzen van de 

biedingen van het regel- en reservevermogen bij 

Tennet over de ingestelde grensprijzen heen gaat, 

stuurt de stuurbox de WKK en/of belichting aan. 

Met verschillende mogelijkheden in de stuurbox 

kan de reactietijd op prijsveranderingen worden 

ingesteld. Hoe sneller de reactie hoe groter het 

financiële risico. Achteraf blijkt wat de werkelijke 

verreken- prijs is geworden. De minuutprijzen 

worden door Tennet omgezet naar kwartier 

verreken prijzen, waarbij de op- en afregelprijs van 

elkaar kunnen verschillen.  

Per saldo berekende Tennet in 2015, 56 miljoen 

euro aan onbalanskosten aan PV-partijen, maar 

had slecht 33 miljoen euro aan variabele kosten. 

Volgens Tennet geeft zij het verschil van 23 

miljoen euro terug aan de verbruikers via lagere 

transportkosten.

Onbalansvolume PV partijen

Kentallen voor Nederland in 2015

2,3 TWh

Netto onbalans op het net 1,0 TWh 

Afgeroepen regelvermogen 0,514 TWh 

Opbrengsten onbalans voor Tennet €56 mln 

Variabele kosten regelvermogen €33 mln

  TWh = 1000 GWh = 1 mln MWh

1

1

Voorbeelden van stuurboxen.
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De vraag en productie van elektriciteit wijzigen iedere dag, zelfs ieder moment. De teelt kan er anders bij staan, 

het weer verandert en de installaties functioneren soms niet. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden op de 

verschillende markten voor het in- en verkopen van elektriciteit. De prijsverschillen binnen de dag en tussen de 

dagen nemen toe omdat er steeds meer duurzame bronnen bij komen. 

De tuinder bereikt de hoogste opbrengst (of de laagste kosten) als hij op ieder moment een afweging maakt 

welk apparaat hij inzet op welke markt. Daarom is de keuze uit alle markten relevant voor tuinders: termijn-

prijzen, APX, intradaymarkt en de verschillende vormen van regelvermogen. 

Conclusie

De afwegingen voor in- en verkoop van elektriciteit worden steeds ingewikkelder, en er zijn meer keuzes 

mogelijk. Tuinders willen wel de energiekosten verlagen en verduurzamen, maar willen er niet de hele dag mee 

bezig zijn.

Slimme data-gedreven producten en vergaande energie-expertise helpen tuinders in de complexe energie-

wereld. Data en slimme software kunnen de keuzes in deze complexe wereld maken. Maar wel binnen de 

randvoorwaarden die de tuinder stelt. Hij blijft dus aan de knoppen. 

Heeft u vragen over de elektriciteitsmarkten of wilt u meer weten over de mogelijkheden? 

Neem contact op via: info@agro-energy.nl of 088 - 895 45 45.

“Data en slimme oplossingen kunnen complexe keuzes maken 
binnen de randvoorwaarden die door een tuinder worden 
bepaald. De tuinder blijft dus aan de knoppen zitten, alleen 
wordt het werk door software uitgevoerd.”

Pro�teren van de ontwikkelingen op de energiemarkt?
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