PV-Prosumers4Grid
Dit project heeft ﬁ nanciële steun ontvangen van de Europese Commissie in het kader
van het Horizon 2020 onderzoek en innovatie programma onder contract 764786.

Over PV-Prosumers4GRID
PV-Prosumers4Grid (PVP4Grid) is een project met twaalf partners uit verschillende Europese landen, dat door de EU wordt
gefinancierd. Het loopt van oktober 2017 tot maart 2020. De
belangrijkste doelstelling van PVP4Grid is het vergroten van het
marktaandeel en de marktwaarde van PV door consumenten in
staat te stellen PV-prosumenten te worden op een systeemvriendelijke manier.
PVP4Grid streeft naar een betere integratie van PV in het elektriciteitssysteem met een focus op marktintegratie. Nieuwe management- en bedrijfsmodellen om PV, opslag, flexibele vraag en
andere technologieën te combineren tot een commercieel levensvatbaar product, zullen worden onderzocht, verbeterd, geïmplementeerd en geëvalueerd.
Om dit te bereiken, zullen gedetailleerde richtlijnen voor prosumenten en netwerkbedrijven worden ontwikkeld, evenals zullen
beleidsaanbevelingen voor nationale en Europese beleidsmakers
gedaan worden over hoe het geschikte regelgevingskader voor
prosumptie kan worden bereikt. Daarnaast zal een online tool
worden gemaakt om prosumenten te helpen bij het economisch
beoordelen van PV prosumer-projecten.
Activiteiten
PVP4Grid wil de volgende doelen realiseren aan het einde van
het project:
	Vaststellen van het potentieel van de PV prosument en de
impact ervan op verschillende systeemomgevingen
	Vaststellen van barrières voor en verbetering van de rol van
PV-prosumenten
	Validatie van innovatieve bedrijfs- en managementconcepten
voor PV-prosumenten
	Maken van aanbevelingen voor implementatie van PVP4Grid-concepten op nationaal en Europees niveau
Het PV-Prosumers4Grid project zal de concepten, richtlijnen en
aanbevelingen ten aanzien van de prosumer bediscussiëren in
workshops met relevante nationale en Europese stakeholders op
het gebied van duurzame energie, beleidsmakers en prosumenten.
De projectresultaten zullen beschikbaar zijn op de projectwebsite:
www.pvp4grid.eu

PV Prosumenten Concepten
PV Prosumer (PVP) -concepten zijn holistische beschrijvingen van
specifieke gebruiksgevallen van PV-technologie. Deze zijn gebaseerd op mogelijke en/of haalbare bedrijfsmodellen voor PV-prosumenten, met specificatie van de rol en de effecten van alle betrokken partijen, de toegevoegde waarde voor de prosumenten
inclusief kosten en opbrengsten. Ze zullen worden uitgebreid met
de nodige technische componenten (bijvoorbeeld meetapparatuur,
batterijopslagsystemen, enz.), systemen waarmee ze verbonden
zijn(bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk, elektriciteitsmarkten),
evenals de organisatiestructuur (bijvoorbeeld facturatie modellen)
en het bijbehorende juridische kader.
Figuur 1 toont de belangrijkste kwesties van de markt, het elektriciteitsnetwerk en de regelgeving, die van invloed zijn op de ontwikkeling van toekomstige PV-prosumentenconcepten en financiele modellen. Het PVP4Grid-project valideert de PV Prosumer-concepten
voor drie verschillende systeemgrenzen: (1) enkel direct gebruik;
(2) lokaal collectief gebruik van PV op één locatie; en (3) gebruik op
wijkniveau (met bijvoorbeeld hetzelfde spanningsniveau). De test
projecten zullen de onderlinge afhankelijkheden van de drie verschillende PV-prosumentenconcepten tonen evenals gerelateerde
veranderingen op systeemniveau (bijvoorbeeld tijdsafhankelijke
tarieven van energie- en netwerkkosten, veranderingen van de
grondslag (energie of vermogen) voor de tarieven en zullen aanbevelingen geven voor hun meest geschikte toepassing.

MARKT

NETWERK
PVP4GRID
CONCEPTEN

PV prestatie van
de toekomst

JURIDISCHE
ASPECTEN

Figuur 1. PVP4Grid-concepten bevatten markt, netwerk en
regelgeving voor verschillende systeemgrenzen

Partners
De volgende actoren, waaronder verenigingen, universiteiten, instituten en bedrijven zijn betrokken bij PVP4Grid:
Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) Duitsland (Coördinator)
www.solarwirtschaft.de
Ambiente Italia (AMBIT) Italië
www.ambienteitalia.it
Associação Portuguesa de Empresas do Sector Fotovoltaico
(APESF) Portugal
www.apesf.pt
Becquerel Institute – ICARES Consulting (BI) België
http://becquerelinstitute.org
Eclareon (ECL) Duitsland
www.eclareon.com
European Renewable Energies Federation (EREF) België
www.eref-europe.org
Fronius International (FRO) Oostenrijk
www.fronius.com/en
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA)
Spanje
www.tecnalia.com/en
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) Portugal
www.lneg.pt
TU Wien – Energy Economics Group (TUW-EEG) Oostenrijk
www.eeg.tuwien.ac.at
Unión Española Fotovoltaica (UNEF) Spanje
https://unef.es
Universiteit Utrecht (UU) Nederland
www.uu.nl/geo/energyandresources
Op de hoogte blijven
Volg on op Twitter: https://twitter.com/PVP4Grid
Check onze website voor updates van ons onderzoek en
aankomende bijeenkomsten: www.pvp4grid.eu
Gebruik ons online cash-flow model voor prosumenten:
www.pvp4grid.eu/cmt
Neem contact op met ons
Project coördinator
BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e. V.
– German Solar Association –
Luz Alicia Aguilar, Lietzenburger Straße 53, 10719 Berlin, Duitsland
E-Mail: info@pvp4grid.eu
Nationale partner
Universiteit Utrecht, Princetonlaan 8a, 3584CB Utrecht
Wilfried van Sark
Email: w.g.j.h.m.vansark@uu.nl

