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Jacques Gheury

From: De Wispelaere, Bram <Bram.Dewispelaere@edfluminus.be>
Sent: 27 February 2017 21:03
To: consult.1605
Cc: Schoonacker, Frank; Peperstraete, Filip
Subject: Raadpleging ontwerpbeslissing werkingsregels compensatie kwartieronevenwichten

Geachte heer Tirez,  

Beste Andreas, 

  

We wensen CREG te bedanken voor deze consultatie en ons de mogelijkheid te geven opmerkingen te maken op het 

voorstel over de werkingsregels voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. Onderstaand antwoord is niet 

vertrouwelijk. 

  

In toevoeging van het antwoord van FEBEG op de consultatie, wensen we volgende opmerkingen te benadrukken: 

  

Verschillende van de EDF Luminus gas gestookte elektriciteitsproductie-eenheden leveren reeds meerdere jaren op 

een betrouwbare manier de ondersteunende dienst “primair reserve” of “FCR”. De in het CIPU contract voorziene 

continue uitwisseling van informatie over de beschikbaarheid, de maximale vermogens en het werkingspunt van de 

eenheden geven een accurate en betrouwbare indicatie van de mogelijkheid tot het leveren van de dienst.  

 

De nieuwe capaciteitstesten die Elia voorziet om ook vraagsturing en batterijen toe te laten deze FCR dienst te 

leveren, zijn fysieke demonstraties van de beschikbare capaciteit. De eenheden die een bepaalde band aan 

capaciteit leveren moeten in 1 minuut van de bovenste vermogenswaarde van deze band naar de onderste waarde 

gaan, wat eigenlijk neerkomt op een gesimuleerde frequentieverandering van -200mHz tot + 200mHz in 1 minuut, 

een fenomeen dat in de praktijk nooit voorkomt. Indien een gasgestookte eenheid een band levert van 40MW 

wordt een vermogensverandering opgelegd van 40 MW in 1 minuut, dit los van de doorlopende 

frequentieregeling.  Voor sets van alternatoren, gas- en stoomturbines rekening houdend met de inertie van de 

machines is dit een bijzonder stresserende demonstratietest die kan leiden tot schade of zelfs gevaarlijke situaties 

voor personeel. Frequente toepassing van deze test kan leiden tot een versnelde degradatie van de levensduur en 

betrouwbaarheid van de installatie. 

 

Bovendien vereist de geautomatiseerde mogelijkheid tot capaciteitstesten rechtstreeks door Elia, belangrijke 

ingrepen in de controle- en stuurapparatuur en –programmering. Hiervoor moeten, middels aanpassingsprojecten 

in samenwerking met de OEM van de installatie, investeringen gedaan worden. De rechtstreekse digitale toegang 

tot de controleapparatuur aan een derde, i.c. Elia, gaat ook in tegen ons beleid rond de beveiliging van netwerk- en 

informatiesystemen. Een derde partij krijgt immers rechtstreeks toegang tot de sturing van onze installaties waarbij 

onze operatoren geen controle hebben op de manipulaties van deze derde partij. Wij stellen ons ook de vraag wat 

de aansprakelijkheid is van Elia indien deze manipulaties, al dan niet door onbedoelde of opzettelijke fouten, leiden 

tot schade, of indien manipulaties gebeurden als gevolg van beveiligingsproblemen in de netwerk- en 

informatiesystemen van Elia. 

 

Gezien de grote fysieke impact op onze installaties van de voorgestelde capaciteitstest, de investeringskost en de 

beveiligingsproblematiek, delen wij niet de mening van de CREG dat het voorgestelde systeem meer 

technologieneutraal is. We delen wel de mening dat dit soort testen inderdaad nodig kunnen zijn om de 

betrouwbaarheid van de levering van de FCR dienst uit batterijen en vraagsturing te contoleren, maar voor deze 

technologieën is deze fysieke demonstratietest minder belastend en kan men ook stellen dat het hier over minder 

kritische infrastructuren gaat dan elektriciteitscentrales wat betreft beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. 

 

Gezien het bestaande via CIPU geregelde controlesysteem van continue informatie-uitwisseling met Elia en de reeds 

bewezen technologie, menen wij dan ook dat elektriciteitscentrales onder CIPU contract, vrijgesteld moeten worden 

van deze capaciteitstesten. 
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Wij hopen dat u met onze bovenstaande belangrijke bezorgdheid rekening houdt bij het vastleggen van de 

definitieve beslissing die deze werkingsregels zal invoeren, 

  

Met vriendelijke groeten 

  

Bram 
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