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6.100*
medewerkers in 2019
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Focusmarkt Duurzame
Energie & Netten
Zes trends hebben sterke invloed op
Duurzame Energie & Netten:
•
•
•
•
•
•

Warmtetransitie
Flexibiliteit
Draagvlak
Netcapaciteit
Betaalbaarheid
Slim benutten ruimte

ENGIE richt zich op het versnellen van de
energietransitie door het ontwikkelen van
slimme, open en geïntegreerde warmte &
elektriciteitsnetten.
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Voorbeeld projecten ZonPV door ENGIE

Eindhoven - Brainport Industries Campus, zie site
totaal energiesysteem incl. warmte/koude levering,
ca 5.500 panelen -> 2,2 MWp

Amsterdam – Hulshoff verhuizingen Solar icm batterijen en
laadinfra voor elektrische vrachtauto’s, zie korte filmp
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Duurzame carport-installatie op de Achmea Campus Apeldoorn
2.300 panelen (ca 1 MWp) en 30 laadpunten, opvang regenwater

ENGIE Belgium – Sibelco site Dessel (BE)

Ontwerp, realisatie en exploitatie met ENGIE (regio) bedrijven zoals Solartechnics

ENGIE is betrokken als energieleverancier
en duurzaamheidsadviseur. Een deel van
de opgewekte zonne-energie wordt tegen
een gunstig tarief via ENGIE geleverd aan
omwonenden.
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Opdrachtgever
Jaarbeurs
Oplossing
1.500 zonnepanelen op dak
van Beatrixgebouw

Zon PV projecten van klein tot groot
• Woningen en kleine utiliteit: Sungevity (onderdeel ENGIE - https://www.sungevity.nl/)
• Installaties vanaf ca 100 kWp (ca 300 panelen) vanuit ENGIE bedrijf in de regio

– afhankelijk van randvoorwaarden zoals complexiteit inkoppeling / aanpassingen elektrische
installaties, dakconstructies
– Advies, conceptontwerp, optimalisatie i.r.t. netaansluiting
– SDE aanvraag. Realisatie, onderhoud en monitoring.

• Meerdere mogelijkheden voor financiering
• Grote projecten (daken, veldopstellingen)
– ontwikkeling, financiering, realisatie, 20 jaar exploitatie, afname contracten kWh en GvO’s
– in samenwerking met ENGIE Energie
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Projectie mogelijke systeem

Projecties van opstellingen o.a. voor bepalen aantal panelen, opbrengst per jaar, optimisatie panelen vs omvormer
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Verduurzaming zonder zorgen: dit is ons stappenplan.
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ENGIE. Geregeld. Verduurzamen zonder zorgen. ENGIE regelt het.
Impact
• Ambitie / visie
• Emissie eisen

Maatwerk afspraken
• Keuze scenario

Analyse
• Energie verbruik
– Optimalisatie overige
processen
• Inpassing ruimtelijk
• Toekomst plannen
– Renovaties, uitbreiding

• Exploitatie termijn, 15 jaar.
• Wel/geen financiering ENGIE
• kWh / GVO’s / Vergoedingen
• Komt samen in een Aanbieding

Scenario’s
• Volledig eigen verbruik
• Teruglevering
• Subsidies
• Advies over keuze scenario

Meer impact
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Betalen per eenheid

• Implementatie
– Engineering
– Planning
• Realisatie
– Oa nuts voorzieningen
• Exploitatie
– Leveringszekerheid
– Back-up
– Onderhoud
– Energie management

Gegarandeerd

Voorbeeld Multi site aanpak
• Uniforme aanpak m.b.t Solar en Wind:
– Roof, land and lake
– Kern: Investering in assets door
derden, energie afname en GVO’s door
Sibelco, “overproductie” door ENGIE te
waarderen op energiemarkt.

• Scope zijn 5 locaties: 2 grote en 3 kleinere
• Verbreding verduurzaming bedrijfsvoering
door bijvoorbeeld energiebesparing en inzet
alternatieve energie systemen samen met
ENGIE
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• Solar: op relatief korte termijn te realiseren.
Zeker op eigen locaties
• Wind: hogere opbrengst op minder
grondgebruik: lang(er)e trajecten.
– Direct PPA met energie levering uit
windparken van ENGIE / GVO’s uit
windpark ENGIE
– Cable pooling: speerpunt van ENGIE
• Innovaties in relatie tot inzet Solar en Wind:
– Batterij toepassing: optimalisatie opwek
vermogen v.s. beperken netwerk
aansluitingen
– Elektrolysers t.b.v. productie Groene
Waterstof
– Koppeling met laadvoorzieningen
elektrisch vervoer

3 exploitatie varianten op hoofdlijnen
Belangrijkste kenmerken / verschillen:
Solar/Wind
ENGIE

Openbaar net

Afzet derden

Variant 1:
alle energie naar het net; Afnemer krijgt
retributie vergoeding per m2 of MWh en
koopt GVO’s terug in
Variant 2:
geen retributie vergoeding, alle GVO’s zijn
voor Afnemer

Afnemer

Openbaar net

Solar/Wind
ENGIE

Afzet derden

Afnemer

Variant 3 (voorkeur ENGIE):
“direct PPA”
Lange termijn energie contracten
Minder afhankelijk van subsidie
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Ontwikkelstappen (1/2)
• Samenwerking vastleggen (LOI)
• Bepalen Scope
– Locaties, optimale omvang installatie
– Transport verificatie Netbeheerder
– Concept business case: retributie, GVO’s,
energiecontracten, subsidies
– Looptijd van overeenkomsten
– Vastellen belang gemeente(s), omgeving.
Eventeel participatie burgers / coöperaties

• Development
– Vergunningstraject
– SDE++ aanvraag
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Ontwikkelstappen (2/2)
• Haalbaarheidsstudie
– Site Visits

– Engineering: (eendraadsschema’s AC-DC,
– bouwtekeningen + ballastcalculatie (windbelasting))
– YPC (Yield Prediction Calculations) P90/P50
– Definitieve Business Case
– Etc.

• Tekenen (optie tot opstal) overeenkomst indien
ENGIE investeert in de assets
• Goedkeuring ENGIE (financieringsbeslissing)
• Definitief Design
– Detailed Engineering
– Uitwerken procurement, bouw en installatieplan

• Start bouw en inrichten langjarige exploitatie

15

Bedankt voor uw aandacht
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