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Introductie
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Brightlands Chemelot Campus

Industriële site

9.000



Introductie

• Dé utility leverancier van Chemelot

• Aardgas, stoom, elektriciteit, stikstof, perslucht, 
demiwater, kanaalwater

• Eigenaar en netbeheerder van de utility netten

• In eigendom van de grootste bedrijven op Chemelot
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• Vraag ≈ 260 MWe

• Privaat net (HS-MS-LS)

• 600 km kabels

• Vraag ≈ 2.000 m3/u

• Privaat net

• 60 km leidingen

• Vraag ≈ 1.900 t/u

• USG opwek ≈ 350 t/u

• 80 km leidingen

• Vraag ≈ 5.000 m3/u

• Demiwater ≈ 1.700 m3/u

• 120 km leidingen



Elektrische flexibiliteit op Chemelot

Situatie op Chemelot

1. Fabrieken zijn ontworpen voor constante en maximale productie

2. Hoge mate van integratie en verwevenheid tussen fabrieken

3. Elektriciteit is slechts beperkt deel van de kostprijs 

In de huidige chemische fabrieken van Chemelot: 

➢ Is actieve elektrische flexibiliteit vrijwel niet aanwezig

➢ Bestaat geen incentive om elektrische flexibiliteit te realiseren.

Elektrificatie is wel een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen van Chemelot,

nieuw te bouwen fabrieken bieden mogelijkheden voor elektrische flexibiliteit.
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Elektrische flexibiliteit moet momenteel gezocht worden in de randprocessen en utility installaties!



Hybride stoomproductie op Chemelot – 21,5 MWe flexibiliteit
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aardgas en restgassen

E
Boiler
21,5 

MWe

elektriciteit

Versimpelde weergave van
stoomsysteem Chemelot in 2023



Noodluchtcompressor als afregelend noodvermogen – 2 MWe flexibiliteit
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Noodluchtcompressor van USG (2 MWe):
• Komt in bedrijf bij calamiteiten in de persluchtvoorziening
• Wordt periodiek getest waarbij de lucht in omloop wordt gebracht (geen levering aan persluchtnet)

flexbox
internetinternet

schakelsignaal

controle signalenaggregator

Noodluchtcompressor USG

R3-afregelend noodvermogen TenneT:
• Wordt slechts enkele jaren per jaar ingeroepen, maar capaciteit staat continue paraat
• Als TenneT de noodluchtcompressor inroept bij dreigende overbelasting werkt USG het test protocol af
• Dit demonstratieproject geeft een win-win situatie.
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• Generation by Variable Renewable Energy (VRE): solar, wind (on shore and off shore)

• Balancing of supply or demand side management required: 

• Flexibility : 0-100% MW

• Flexibility volume (MWh)  

• Current market: Imbalance (passive/active), Future markets: balancing of renewables?

• Value & Importance of flexibility will increase => E-flex program at Nobian

Base load demand from renewable energy 

requires 25% balancing or flexibility …

Load

Balancing or 

demand side 

management

“Unused” VRE ~50% of time

Area = ½* load (MW) * 

50% of time =25%

100%

load

~ 25% of base load volume (MWh) (wind profile)



Nobian template 11

Imbalance from generation perspective:

• UP: increase generation / decrease 

demand

• DOWN: decrease generation/ increase 

demand

Main current business case E-flex Nobian:

- Reduce demand at high imbalance prices 

(“passive imbalance”)

- Contracted imbalance (“active imbalance”), 

capacity fee 

Current imbalance market show large variations 

in prices => business case for power consumers
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Production 

planning

E-flex: high level architecture

E-flex distribution model. S. de Bleker

E-flex module:
- Operational limits

(ramp rate, inventory, …)

- Economic conditions

E-opt module:
- All electrolyzers as one

- Optimized settings and 

distribution

DCS

(control system)

Historical and 

actual factory 

data
Manual 

Setpoint input

MWflex kAi to 

electrolyzers



E-flex to the max, D. Tuinstra 13

E-flex to the max: Chemical plant follows MW 

setpoint by smart controls & small modifications
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• E-flex: 80%-100% load range

• E-flex to the max: 30%-100% flexibility with optimization of controls and (minor) modifications

• Limits:

• Knowledge and understanding of installation and process

• Flexibility of downstream customer operations, demand and inventory

• Mindset flexibility of business and operations: flexibility is a product and has value! 

• Design of business and installation for flexibility

• Current flexibility markets (“extra business case next to baseload production”):

• Emergency power (Tennet contract)  & Imbalance (Contracted or “Passive”)

• Future flexibility value drivers (“necessity to capture low prices and stay away from high prices”)

• Increase in renewables => large variation expected in hourly power costs

Technical limits are not the main constraint 

for flexibility of plants ….
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Opdracht en team

• Werkgroep Power-to-Industry opdrachtgever

• TKI Energie & Industrie coördineerde

• TNO en DNV in uitvoerend team

Scope

• Directe and indirecte elektrificatie

• Technisch potentieel in huidige en toekomstige sectoren

• Bijbehorende hernieuwbare opwek en infrastructuur

• Beleidsopties en innovatievragen

Proces en afbakening
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Technisch potentieel



Potentieel primaire e-vraag
o.b.v. huidige industrie



Samengevat in getallen

2030 2050

Electriciteitsvraag (TWh) 30 – 80 80 – 130

CO2-emissiereductie (Mton) 9 – 20 20 – 45

Hernieuwbare energie (GW wind) 10 26 – 46

Elektrolysevermogen (GW) 3 – 4 Directe elektrificatie: 15 – 24

Indirecte elektrificatie: 25 – 41

Opslagbehoefte (TWh) -- 14 – 22

• No regret 80 TWh potentieel voor elektrificatie

• Elektriciteit >60 % van de industriële energiemix in 2050



Stel heldere beleidsdoelen en maak de instrumenten passend voor

industriële elektrificatie

Ontwikkel opwek en flexibiliteit in samenhang met de industriële vraag

Versnel de opschaling van de transportinfrastructuur voor waterstof en

elektriciteit

Ontwikkel een programmatische aanpak van innovaties en

kennisverspreiding

Belangrijkste aanbevelingen



Nu – 2030

Utilities

Batch-processen

Flexibiliteit

2040

Tussenproducten

Systeemrol H2

2050

Flexibel-inzetbare

processen



https://topsectorenergie.nl/tki-energie-en-industrie

rob.kreiter@tki-ei.nl
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Ik kan wel flexibiliteit leveren als:

• A

• B

• C


