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Slim inspelen op smart grids
Toen Marjolein Ruijgrok aantrad als manager bij Uneto-VNI, haalde haar
‘maiden statement’ over elektrisch vervoer en smart grids als grote kans voor
elektrotechnisch installateurs de pers. Hoe die kans gestalte moet krijgen, is
dagelijkse kost voor beleidsmedewerker Technologie E & ICT Michel Wijbrands.
Ook David Knops, manager marketing & business development bij Croon
Elektrotechniek en lid van de Uneto-VNI bestuurscommissie smart grids en
elektrisch vervoer is er nauw bij betrokken.
Tekst André Weigand
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Decentrale opwekking en de wet

De huidige wetgeving is nog niet ingericht op decentrale
opwekking. Opslag van energie is verboden. Het ene gebouw mag
geen energie leveren aan het andere, als dat niet over het
‘publieke’ netwerk verloopt. Terugleveren aan het net is
toegestaan tot 5000 kW. Dat was 3000 kW, wat geregeld leidde
tot ‘affakkelen’ van het meerdere. Het behoort tot de lobby van
Uneto-VNI om de politiek op dergelijke knelpunten te wijzen.
Michel Wijbrands (l) en David Knops.
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