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Verslag over 2016 | Innovatie

INNOVATIE
Juist nu de energiewereld zich snel ontwikkelt, is innovatie
voor ons essentieel. We willen nieuwe technieken benutten
in onze netwerken en onze klanten ondersteunen bij hun
(toekomstige) energiebehoeften. We kijken vooruit, maken
prototypes en testen innovaties in de praktijk. Enexis kiest voor
schaalbare oplossingen die de energietransitie versnellen.
Innoveren doen we zoveel mogelijk samen. Met klanten, marktpartijen, coöperaties, gemeenten,
provincies. Een oplossing moet namelijk niet alleen technisch kloppen, maar moet aansluiten
bij de behoeften van onze stakeholders. Bovendien kunnen we elkaars denkkracht benutten
om te versnellen. Om deze ambitie kracht bij te zetten, hebben wij voor stakeholder
engagement een concrete doelstelling opgenomen voor 2017.
In 2016 zijn hiertoe de eerste stappen gezet. We organiseerden ‘Alliantiefabrieken’ waar we
in dialoog gingen over de bijdrage die we kunnen leveren aan onder meer zonne-energie.
Een voorbeeld van zo’n Alliantiefabriek is Ruimte voor Zon in Groningen, waarin Enexis
samenwerkt met de provincie Groningen. In dit project komen circa 90 partners samen om
meer zonneparken in Groningen te realiseren. Een ander voorbeeld is het Enexis Huis Limburg
dat we ontwikkelen in samenwerking met de provincie Limburg en de gemeente Maastricht.
Dit educatie- en voorlichtingscentrum voor duurzaam wonen opent in het tweede kwartaal
van 2017 de deuren.

INNOVATIE IN ONZE NETWERKEN
Een groot deel van onze innovaties houdt verband met digitalisering. Een digitale meettechniek
die wij installeren is Smart Cable Guard. Hiermee meet Enexis minuscule verstoringen in een
kabel en kunnen we voorspellen of er binnen enkele weken een kortsluiting gaat ontstaan.
Het systeem geeft dan tijdig een waarschuwing, zodat de kabelverbinding kan worden
gerepareerd, voordat de stroomstoring daadwerkelijk optreedt.
Met slimme innovaties proberen we ook de verwachte verandering in energievraag en
-aanbod op te vangen zonder het elektriciteitsnet te hoeven verzwaren. Een interessant
voorbeeld is de pilot ‘Jouw Energie Moment 2.0’ die eind 2016 van start ging in woonwijken
in Breda. In de pilot werkt Fudura samen met Senfal, Shifft, Technolution en TNO. We testen
hoe energie kan worden gebruikt, verdeeld en verrekend over de verschillende huishoudens.
Er wordt onderzoek gedaan naar een voor alle betrokkenen rendabel businessmodel voor
flexibiliteitsdiensten, zoals slimme apparatuur en een elektrische auto. Onderdeel van de
pilot is het opslaan van energie met behulp van een ‘thuisaccu’. Hiermee kunnen klanten
zelfopgewekte energie opslaan of aanbieden in de omgeving.
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