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Sympower is een Balancing Service Provider 

Onze missie is om de energiestrategie van onze klanten te optimaliseren door gebruik te maken van de aanwezige flexibiliteit in 
assets en processen om zo tot een 100% duurzaam energiesysteem te komen als basis voor een duurzame wereld.

Founded in 2015, as 
independent company
• 500 MW contracted 

capacity
• 70+ employees in 8 

countries
• Portfolio with 3.000+ control 

points 
• Activities in the following 

countries

References:
• Greenhouses
• Steel mills
• Food factories
• Solar Parks
• Batteries 
• Waste incinerator
• Energy companies
• Industrial parks

BRP DSO TSO

Sympower
Platform

Asset Owners

Power Flex Solar Flex

Charge Flex Battery Flex

Flex Advisory
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Flexibiliteit ontsluiten op de balanceringsmarkt
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balanceringsmarkt prijzen zijn niet voorspelbaar

Grafiekje van 

waarde 

ontwikkeling per 

MW FCR 

Grafiekje van 

waarde 

ontwikkeling per 

MW aFRR 

Grafiekje van 

waarde 

ontwikkeling per 

MW mFRRda

FCR gemd waarde €/MW symmetrisch aFRR gemd waarde €/MW (up / down) mFRRda gemd waarde €/MW (up / down)

2019 €110.000,- €188.000,- €11.000,- €25.000,- €15.000,-

2020 €160.000,- €180.000,- €30.000,- €25.000,- €12.000,-

2021 €220.000,- €220.000,- €23.000,- €45.000,- €35.000,-



Hoe ontsluit Sympower de flexibiliteit?

Flex scan Het aanbod De installatie Go-live
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Gas gestookte stoomboiler



Gas vs Elektriciteit 

Brandstofprijzen liggen hoog



Gas vs Elektriciteit

Industriële stoom zorgt voor 15-20% van ons nationale gasverbruik

Stoom met elektriciteit produceren, zijn er voordelen?

● Gasgestookte ketel vs elektrische ketel - 95% vs 99,5% rendement

● Maar Nederland is 80-90 % van onze elektriciteit is “grijs” en wordt opgewekt met ~40% rendement

(weerstandverlienzen niet meegenomen)

● Elektriciteit gemiddeld twee keer zo duur per kJ als aardgas

Maar …… dat is niet altijd zo 365 dagen per jaar á 24 uur per dag



Verschillende elektrische boilers 

Elektrische boiler nieuw en ingewikkeld?

● Op uw aanrecht maar ook in de industrie.

Welke soorten:

● Weerstand

● Elektrode

● Hybride



Inpassen e-boiler

Een case:

● Productiebedrijf met stoominstallatie

● 8000 productie-uren per jaar

● 2 gasgestookte ketels van 20 ton/h

● Stoomvraag 10-30 ton/h

● Gemiddelde stoomvraag 20 ton/h

● Gemiddeld 12.800.000 m3
0/jaar

● Gasprijs € 0,20 /m3
0 = € 2.560.000 /jaar

(gebaseerd op ouder prijzen)

E-boiler inpassen

● Capaciteit elektrische e-boiler < basislast

● Regelsnelheid e-boiler afstemmen op gasketel

● Elektrische boiler op hotstandby

Conclusie: Geen technische problemen



Voordelen e-boiler 

Ondanks hoge elektriciteitskosten kunnen er voordelen zijn

● E-boiler met SDE++ subsidie en inzetten gecombineerd met TenneT balanceringsmarkt

● E-boiler inzetten op balanceringsmarkt van TenneT

● E-boiler bedrijven als elektriciteitsprijzen laag zijn of zelfs negatief

● Onderhandelingsruimte bij energiedeal

● CO2 besparing

Dit vraagt een andere manier van de aanpak van stoomproductie

SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) bedoeld voor CO2-verminderende technieken. Meer

informatie voor inzet e-boilers is te vinden op www.RVO.nl

http://www.rvo.nl/


Inzetten e-boiler 

We hebben gezien dat de e-boiler niet voor de volledige stoomvraag moet worden ingezet. Maar wel als

“bijproductie”.

● Door de energietransitie (meer zon en wind) vaker mismatch is tussen productie en consumptie van 

elektriciteit. Elektriciteit kan niet makkelijk (goedkoop) worden opgeslagen. Er zijn dus momenten

van overschot maar ook tekort aan elektriciteit. 

● Overheid heeft stimuleringsregeling om CO2 te besparen SDE++. Dit geldt voor e-boiler vermogen

vanaf 5MW. Er zijn een “x”-aantal subsidiabele uren waarin de e-boiler kan worden ingezet. Deze

uren worden gezien als de uren waarin er een overschot aan groene stroom is.

● Overschotten elektriciteit zorgen tijdelijk voor lage elektriciteitsprijzen maar ook verstoring van de 

50Hz frequentie op het hoofdnet van TenneT. 

De e-boiler kan worden aan- of uitgezet op;

- momenten van overschot; lage elektriciteitsprijs of balanceringsmarkt van TenneT. 

- momenten van tekorten; balanceringsmarkt van TenneT.



Uitgangspunten business case e-boiler 

1. Verschillende energieprijzen

2. CO2 prijs

3. Verschillende grootte e-boiler

4. Wel of niet SDE++ subsidie

5. Wel of niet inzetten op de balanceringsmarkt van TenneT

Stijgende CO2 prijs



Uitgangspunten business case e-boiler 

Informatie van Hellemans Consultancy



Business case 0.5MW e-boiler

Uitgangspunten?

● Energieprijzen verleden, 2022, 2024

● Geen SDE++ subsidie

● Niet ETS plichtig

● Inzetten op de balanceringsmarkt van TenneT - aFRR up / aFRR down

1x Positieve business case

● Prijsniveau verleden

● E-boiler inzetten op aFRR up markt (afregelen bij tekort op hoofdnet)

Alleen bij blijvend hoge gasprijs en dalende elektriciteitsprijs interessant.

Of interessant bij contract met variabele elektriciteitsprijzen (inzet e-boiler bij lage elektriciteitsprijzen)



Business case 5MW e-boiler

Uitgangspunten?

● Energieprijzen verleden, 2022, 2024

● Wel SDE++ subsidie

● Wel ETS plichtig

● Inzetten op de balanceringsmarkt van TenneT - aFRR up / aFRR down

Meerdere positieve business cases.

● Verschillende prijsniveaus

● E-boiler inzetten op aFRR up of aFRR down markt.

Conclusie;

● SDE++ positieve uitkomst

● De CO2 prijs is van grote invloed

● Verhouding prijs gas elektra



Conclussie

Voordelen:

● CO2 besparing

● Positieve business case (afhankelijk van energie contact en prijs CO2)

● Flexibiliteit tussen stoomopwek via gas of elektriciteit

Elektrische ketel is interessant voor bedrijven met:

● Volcontinue bedrijf

● Stabiele basislast stoom

● Al dan niet ruimte op netaansluiting 

Benodigdheden budget haalbaarheidsinschatting:

● Capaciteit eboiler

● Inzetbaarheid op of afregelbaar vermogen

● Energietarieven en contracttype
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Bedankt voor je 
interesse 

in Sympower

Meer weten? 
Neem dan contact met me op

Edo Vos
Sales Engineer
Email: edo.vos@sympower.net
Tel: 06 83 9115 58

mailto:edo.vos@sympower.net

