
A Smarter Grid
Data is the new Oil

AI is the new Electricity
but…

The Network is the Computer Robot
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Executive Summary
• Fluxology zoekt steun en samenwerking met zakelijke partners voor een intelligent regelsysteem om van het stroomnet een zelforganiserend neuraal netwerk te maken

• De verwachte prestatieverbeteringen voor niet-ideale opstellingen onder niet-optimale omstandigheden zal de hoeveelheid geschikte locaties voor zonne-energie
installaties mogelijk vermeerderen van zo'n 15-20% (A-locaties) naar 90+%

• Door nabijgelegen installaties zowel onderling te laten samenwerken maar ook als gezamenlijk collectief wordt lokale coördinatie van grotendeels zelfvoorzienende
coöperatieve gemeenschappen mogelijk. Slimme routering en groepering, het uitzoeken van de kortste route, en inzicht in opslag met een variabele duur, zullen zowel
plaatselijk verbruik stimuleren, netverlies (zo'n € 100 mln per jaar èn 90+% van netbeheerders’ CO2-voetafdruk) en problemen met netcapaciteit verminderen (zo'n € 6
mld. aan extra investeringen kan vermeden worden de komende jaren, naar gelang het klimaatbeleid of ontbreken daarvan).

• De werkzaamheden vinden plaats in een grotere context, om de asbestsaneringsproblematiek en aardbevingsschade in Groningen als een geheel aan te pakken om te
starten met een “Region of Smart Farms” waar boerderijschuren met zonnedakplaten worden uitgerust en hiervandaan uit te waaieren naar de rest van Noord-
Nederland (zo’n 10.000 agrobedrijven) en Oost-Nederland (19.200 agrobedrijven), en verder. Dit loopt vooruit op de trend waarbij agrobedrijven ook energie gaan
oogsten als basis voor verdere ontwikkelingen, zoals verregaande elektrificatie, computational farming en niet-chemische bestrijdingsmiddelen. De planning is om
vanaf medio 2020 commercieel op te schalen.
Specifiek voor Groningen is het plan om te starten waar de nood het hoogst is, bij de circa 1700 agrarische gebouwen (plus nog zo’n 250 chemiebedrijven) in het
aardbevingsgebied waar het herstel van aardbevingsschade en de vergoeding daarvan benut kunnen worden om van een probleem een reddingsmiddel te maken.
Agrobedrijven kunnen op ongeveer €20.000 extra verdiensten per jaar rekenen. Omgerekend voor het aardbevingsgebied, provincie Groningen en de regio Noord-
Nederland wordt dat respectievelijk €34 mln, €53 mln en €196 mln per jaar. Na de terugverdientijd van 6 jaar (nog afgezien van niet-SDE subsidiemogelijkheden) is dat
pure winst en een welkome investering in de regio en mogelijke aanjager voor verdere ontwikkeling.
Op basis van recent onderzoek dat de hoeveelheid asbestdak inschat op minstens 120 miljoen m2 alleen al bij agrarische bedrijven, en meer dan 150 miljoen m2 in
totaal, zijn de markt van enkel het saneren en vervangen berekend op een waarde van zo’n € 3 miljard voor de komende 6 jaar. Incluis zonne-dakplaat zo’n €16 miljard.

• Technische middellange termijn doelstelling is om de basis te bouwen voor een soort cloud-robot, een “general purpose” zelflerende infrastructuur voor cyber-physical
systemen om het stroomnet, de “natte infrastructuur”, windenergie en verkeersinfrastructuur met elkaar samen te voegen en te laten samenwerken als een "grid of
grids" om slimme klimaatbeheersing mogelijk te maken voor smogvrije smart cities of zelfs om dit uit te breiden tot het gebied van de medische geologie (dat
gezondheidszorg met ecologie en stedenbouwkunde samenvoegt). Opbrengt onbekend…

• Exit strategie is om een coherente gebruikersgemeenschap op te bouwen door het opensourcen van het "open core" dat als een infrastructureel hulpprogramma naar
de achtergrond verdwijnt, en het bedrijf te verkopen aan een groter, duurzamer, nutsbedrijf



Elektrificatie – wat als je oplossing je probleem wordt?

Waren fossiele brandstoffen nog makkelijk te verdelen en verspreiden, nu is onevenredige
milieubelasting door clustervorming en schaalgrootte doorslaggevend geworden om naar
steeds slimmere oplossingen voor stroomvoorziening te zoeken. Ook veiligheid, veerkracht
en aanpassingsvermogen spelen allemaal een rol, voor zowel de kleine afnemer die nu
ook leverancier wordt, en grotere spelers op zoek naar een flexibelere manier van doen.

Digitalisering van het elektriciteitssysteem brengt echter nieuwe kwetsbaarheden met zich
mee. Er kunnen zich bijv. problemen voordoen in de digitaal-aangestuurde apparatuur
voor stroomopwekking of -opslag, in de netwerken of in de complexe processen die de
communicatie daartussen verzorgen. Doordat de onderdelen van de stroomvoorziening
steeds meer met elkaar verweven raken, kan één probleem diverse vervolgproblemen
veroorzaken en uiteindelijk tot algehele uitval leiden, wat verstrekkende gevolgen kan
hebben. Indien dit niet geanticipeerd wordt zal de complexiteit overweldigend zijn.

In de toekomst kunnen de gevolgen van dit soort incidenten nog groter worden, doordat
steeds meer maatschappelijke functies afhankelijk zullen zijn van elektriciteit. Bij uitval van
de stroomvoorziening kunnen behalve internet en mobiele communicatie ook het totale
vervoer en delen van de industrie stilvallen, met alle economische gevolgen van dien. Dat
wordt steeds waardevoller wanneer niet alleen huishoudens of zonneparken op A-locaties
stroom leveren, maar ook kantoorpanden, boerderijschuren, broeikassen, parkeergarages
die overdag in netto-energie leveranciers omgetoverd worden vanwege fotovoltaïsche
autolak, of voor het “next big thing”, het omzetten van restwarmte in elektriciteit.



Netwerkverbindingspatronen
An Internet of Energy - Being less wrong for Dummies

Abstracte modellen Concrete werkelijkheid



Stappenplan en Doelstellingen – maatwerk by design

Smarter Grid beoogt de transitie van een wirwar van snoertjes naar een “internet of energy”. Om van een
stroomstekker en stopcontact naar de mogelijkheden van een minicomputer op te schalen komt overeen met
de overgang van een gloeilamp naar een beeldbuis. Behalve onmiddellijke voordelen zoals makkelijk
configureerbare installaties, doeltreffender (adaptief) energieverbruik en vereenvoudigd beheer heeft een
slimme infrastructuur een faciliterend werking voor vele andere mogelijke utiliteiten en applicaties. Wij zijn
begonnen met de ontwikkeling van enkele basis-ingrediënten, nu nog voor zonne-energieinstallaties, nanogrids
en microgrids, en later ook voor stroomopslag, zonneboilers, windmolens, de natte infrastructuur en waterstof.

De primaire doelstelling is een prototype te ontwikkelen met een duidelijk toepassingsgerichte oplossing, in
dezen prestatieverbeteringen voor zonne-energieinstallaties onder niet-optimale omstandigheden, op niet-A-
locaties en in niet-ideale opstellingen.

Waar nu nog zo’n 20% van Nederlandse locaties geschikt zijn voor toepassing van zonne-energie, zal dit samen
met moderne microcontrollers (zoals SunChip’s voltage-optimizer oplossing en vergelijkbare next-gen
oplossingen voor besturing en bewaking van het gehele zonne-energiesysteem) doorgroeien naar 90 tot 95%.
Daarnaast wordt zonne-energie nu nog voornamelijk gewonnen met fotovoltaïsche panelen die blootgesteld
dienen te worden aan direct opvallend licht, liefst haaks op de zon. Binnen enkele jaren wordt dit uitgebreid
met infraroodstraling, warmte-energie, dat geen directe zichtlijn nodig heeft en dus ook aan de schaduwzijde
van een gebouw gemonteerd kan worden. In tegenstelling tot zonneboilers heeft zoiets geen ingewikkelde
aansluiting aan de centrale verwarming nodig heeft. Samen betekent dit ongeveer een verdubbeling van de
bestaande capaciteit voor reeds bestaande locaties, naast de vermeerdering van het aantal mogelijke locaties.



Complexity – Economics of Scale, Scope and Speed

Vaste aggregatieniveaus Emergente stratificatie

van naar



Bits ands Atoms – op het kruispunt van fysiek en virtueel

Als basis-besturingssysteem voor cyber-fysieke systemen wordt nagestreefd om rekenkracht, opslagruimte, elektromechanische
arbeid en energie-grondstofgebruik als één geheel te kunnen behandelen, ook al zijn de verschillende componenten functioneel en
fysiek los-vast gemodulariseerd (ontkoppeld). Met deze aanpak vervaagt bij Smarter Grid het onderscheid tussen de sensoren,
actuatoren en de multi-agent applicatie infrastructuur, zeer passend voor de mee-veranderende edge van de “Energy Cloud”.

Ontkoppeling creëert een context waar de veelal lokale “smart grid” oplossingen gezamenlijk benut kunnen worden, en waar,
vanwege het vrijelijk verbinden en verenigen van lokale oplossingen, deze niet alleen voor lokale optimalisatie maar ook problemen
op regionaal niveau kunnen effenen, in aanvulling op de nu nog gebruikelijke oplossingen van grootleveranciers. Smarter Grid
verschaft een coördinerend mechanisme dat onafhankelijk functioneert van de infrastructuur die voor energieopwekking, transport
en opslag wordt benut. Vermindering van infrastructurele afhankelijkheden door het ontkoppelen van de procesregeling en –
besturing maakt niet alleen hoogstaande verbeteringen mogelijk, zoals het gebruik van wiskundige modellen of een neuraal netwerk
dat zich vormt naar eerdere meetgegevens en zo “ervaring” opbouwt vwb het dynamisch gedrag, ook op macro-economisch niveau
stimuleert dit zogeheten “weak ties” wat acceptatie en toepassing van innovaties flink kan versnellen.



Programmeerbare infrastructuur - haalbaarheidsvragen

Hoe vertaalt Smarter Grid’s prototype volgens bovenstaande “4-Stage IoT Solutions Architecture” zich naar vragen die met de
experimentele testopstelling beantwoord kunnen worden? De focus is zelforganisatie. Wat zijn de aandachtspunten en struikelblokken bij
het bouwen van een zelforganiserend multi-agentsysteem als intelligent regelsysteem voor de besturing van complexe systemen?
1. Wet van de kleine aantallen: Oversimplificering, met te weinig gegevens, leidt tot verkeerde verwachtingen/functie-eisen.
2. Wet van de grote aantallen: Zelforganiserend gedrag treedt pas op bij voldoende grote aantallen en snelheden.
3. Zelflerend vermogen: Zorg voor voldoende activiteit zodat de evolutionaire algoritmes iets hebben om van te leren.
4. Automatische groepsvorming: Zelforganisatie is opwellend groepsgedrag dat op de individuele onderdelen terugvoert.
5. Relatieve schaalniveaus: Zelforganiserend groepsgedrag vormt groepen van onderling vervlochten groepen.
6. Wiskundige modelering: Pixelatie van de opstelling voor een meebewegende zwerm van reconfigureerbare zonnecellen.
7. Menselijke interventie: Grenzen aan de autonomie, een noodstopschakelaar voor “human in command” aanpak.
8. Groepsgebruik: Minimale multitasking voor toegangscontrole, gebruikersrechten, delegatie, escalatie en personalisatie



Next-gen networking topologies fueling Energy-as-a-Service
• There is no reason anyone would want a computer in their home. - Ken Olsen, DEC founder (1977)
• The Internet will soon go spectacularly supernova and in 1996 catastrophically collapse. - Robert

Metcalfe, 3Com founder (1995)
• There’s just not that many videos I want to watch. - Steve Chen, YouTube co-founder (2005)

More than half of all internet traffic goes to Netflix, YouTube and video (Q4 2018)

Adaptive Virtualization and Software-Defined Networking. Multi-agent federation for high-
performance centralized, decentralized and distributed environments. Enhanced with anti-
tampering and anti-counterfeiting via cascaded hashing (Merkle tree) of Digital Object Identifiers so
both “provenance” and the “chain of custody” can be applied as an unalterable Directed Acyclic
Graph (one-way tree)

Plug-and-play cloud robotics will speed up when photonics meets MEMS and make decentralized
wireless electromechanics the key mode for robotic assemblies, such as cyber-physical buildings
with augmented reality for first-aid/emergency rooms

Functionality at the edge, via hierarchical integrated composite application networks using goal-
seeking activity-driven scalability with optimized relaying, resource usage, caching and relevance-
lifecycle–driven data exposure

Content-centricity such as content-based and named-data networking, self-organizing hierarchical
cache memories and in-flight data compression

Complexity-centric networking with in-flight function compression via super-optimization of
computations (e.g. cyclomatic canonicalization) and named-function networking (service facades)

Neuromorphic-centricity by using Generative Adversarial Networks and projection neural networks
for distributed smarts and yet unforeseen uses of novel paradigms in analog computing such as
granular computing, accentuation effects, Gibsonian Affordance, Adaptive Resonance Theory,
Structural Information Theory and so on



Product/Project Roadmap



Workbreakdown voorwerk onderzoek en ontwikkeling



Gebruik van gebudgetteerde middelen
Project kosten

Functie Aantal uur Uurtarief Loonkosten Jaar 1 Jaar 2

640 60€       38.400€      € 21.943 € 16.457 38.400€      

400 60€       24.000€      € 13.714 € 10.286 24.000€      

660 60€       39.600€      € 22.629 € 16.971 39.600€      

660 60€       39.600€      € 22.629 € 16.971 39.600€      

320 60€       19.200€      € 10.971 € 8.229 19.200€      

320 60€       19.200€      € 10.971 € 8.229 19.200€      

Totaal Loonkosten 91.886€   68.914€    180.000€  

Type kosten Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 TOTAAL

Materialen/Hulpmiddelen 12.424€     6.212€       18.636€      

-€             -€             -€              

Totaal Materialen/Hulpmiddelen 12.424€   6.212€      18.636€     

Machines Omschrijving Jaar 1 Jaar 2

Projectspecifiek 21.241€     21.241€     42.482€      

-€             -€             -€              

Op huurbasis 15.820€     7.910€       23.730€      

-€             -€             -€              

Subtotaal 37.061€    29.151€     66.212€     

Kosten derden Omschrijving Jaar 1 Jaar 2

Deskundigheid Ondersteuning TNO HESI (Koen Kok - Senior Scientist Smart Electricity Grids) 15.000€     10.000€     25.000€      

Ondersteuning vanuit UTwente EEMCS (Prof Dr Johann Hurink) 15.000€     10.000€     25.000€      

Ad hoc ondersteuning Panos Lekkas consultancy on (military grade) wireless security 18.440€     18.440€     36.880€      

-€             -€             

Subtotaal 48.440€    38.440€     86.880€      

Octrooien/Patenten Omschrijving Jaar 1 Jaar 2

-€             -€             -€              

Subtotaal -€            -€             -€             

Reis/verblijfkosten Omschrijving Jaar 1 Jaar 2

(niet subsidiabel) Reis & verblijfkosten CTO / Project Architect € 3.200 € 2.400 5.600€        

Reis & verblijfkosten programmamanger € 4.800 € 3.600 8.400€        

Reis & verblijfkosten onderzoekers € 6.400 € 4.800 11.200€      

-€             -€             -€              

Subtotaal 14.400€    10.800€     25.200€     

TOTAAL PROJECTKOSTEN EXPERIMENTELE ONTWIKKELING 189.811€  142.717€  351.728€   

Licenties en support productierijpe 4-node high-availability cluster cloud omgeving 

Inkoop hardware en software licenties, raspberry pi, fpga, netwerk server

Minimale virtuele omgeving in de cloud 

CTO / Project architect

Projectondersteunende werkzaamheden

R&D sensor en telemetrie software

R&D networking, monitoring, management

R&D UX/HCI gebruikersinterface

R&D Security

Loonkosten 

 

Medewerker/Externe partij  Projectfase  Type kosten Begrote 
kosten in €  

Fluxology CTO/Project Architectuur Personeelskosten (uurtarief € 60,00) € 38.400 

Fluxology Program Management Personeelskosten (uurtarief € 60,00) € 24.000 

Fluxology R&D sensor en telemetrie Personeelskosten (uurtarief € 60,00) € 39.600 

Fluxology R&D network en monitoring Personeelskosten (uurtarief € 60,00) € 39.600 

Fluxology R&D UI Personeelskosten (uurtarief € 60,00) € 19.200 

Fluxology R&D Security Personeelskosten (uurtarief € 60,00) € 19.200 

Fluxology Ontwikkel - en demo omgeving 
hardware en software licenties, 
fpga, raspberry pi, Nvidia Jetson 

Kosten van materiaal € 18.000 

RackSpace, Amazon of Equinix Minimale virtuele omgeving in de 
cloud 

Externe huurkosten faciliteiten, 
apparatuur en uitrusting 

€ 24.000 

Red Hat, Pivotal en GigaSpaces, 
Gridgain, DataStax of Oracle 

Licenties en support voor 
productierijpe 4-node high-
availability cluster cloud omgeving 

Externe huurkosten faciliteiten, 
apparatuur en uitrusting 

€ 45.000 

TNO HESI Onderzoek TNO (en/of CWI) Externe kosten contractonderzoek, 
deskundigheid en kennis en octrooien 

€ 25.000 

UTwente Onderzoek UT Externe kosten contractonderzoek, 
deskundigheid en kennis en octrooien 

€ 25.000 

Xstream Technologies Ondersteuning Panos Lekkas Externe kosten contractonderzoek, 
deskundigheid en kennis en octrooien 

€ 25.000 

Fluxology Niet-subsidiabele kosten reis en verblijf binnen NL € 25.200 

Totaal:   € 342.000 

Uitgaande van een 3-tierarchitectuur, met aparte agentgeoriënteerde netwerkcomponenten voor de
elektrische apparatuur (zoals zonnepanelen), collectieve netwerkcomponenten voor dezelfde apparatuur
voor plaatselijke opslag en verwerking van meetgegevens, besturing en aansturing van het geheel, en een
cloud service voor centrale verwerking en het beheersbaar houden van de onderlinge samenhang.

Omdat niet alleen het ontwerp als een integraal geheel behandeld wordt, maar ook de verschillende
projectfases spreiden de kosten zich uit over vrijwel alle projectfases, behalve de aanloopfase met het
literatuuronderzoek, echter gedurende de gehele projectduur zal bepaalde functionaliteit nodig zijn. De
huidige inschatting van de werkdruk gaat uit van 18 maanden, met de eerste drie voor literatuuronderzoek,
waarna de benodigde installaties en ontwikkelingsactiviteiten zullen plaatsvinden. Gedurende de resterende
15 maanden worden de werkzaamheden verder verdiept.

Voorzichtigheid is geboden vwb de kostenschatting, gezien de zogeheten duivelsdriehoek (“Kies maar: snel,
goed, òf goedkoop”) en natuurlijk de onontkoombare wet van Murphy. De schatting is dat zo’n 15-20% van de
kostendekkingsgraad onderhevig zal zijn aan zowel kostenmeevallers door onderbenutting èn
kostentegenvallers door externe afhankelijkheden, onzekerheden en onvoorziene risico’s. Door gebruik van
standaardoplossingen kan de mate van maatwerk voor deze experimentele ontwikkeling beperkt blijven.



Key Takeaways
• Recent gesubsidieerd Onderzoek en Ontwikkel Project zoekt steun en samenwerking voor de zakelijke aspecten van haar intelligent infrastructuur, beginnende met een

intelligent regelsysteem om van het stroomnet een zelforganiserend neuraal netwerk te maken.

• Voornaamste doelstelling is om “Smart Pixelation” plus “Tessellation-based Topological Throttling” (ruimtelijke stroomregeling dmv zelforganiserende vlakverdeling)
voor zonne-energie installaties te introduceren. De verwachte impact van de prestatieverbeteringen voor niet-ideale opstellingen onder niet-optimale omstandigheden
zal de hoeveelheid mogelijk geschikte locaties vermeerderen van zo'n 15-20% (A-locaties) naar 90+%

• Bijkomend doel is om lokale collectieve coördinatie van grotendeels zelfvoorzienende coöperatieve gemeenschappen mogelijk te maken, door nabijgelegen installaties
zowel onderling met elkaar te laten samenwerken maar ook als gezamenlijk collectief te laten optreden. Slimme routering en groepering, het uitzoeken van de kortste
route, en inzicht in opslag met een variabele duur, zullen zowel plaatselijk verbruik stimuleren, netverlies en problemen met netcapaciteit verminderen. (Hiërarchische
aggregatieniveaus zullen op onverwachte manieren ontstaan, waarbij groepsvorming het functioneren van de individuele groepsleden helpt beïnvloeden om een
dynamische balans te zoeken voor het stroomnet op steeds grotere schaalgroottes, van zonnecellen, zonnepanelen, huishouden, straat, buurt, regio)*

• Technische middellange termijn doelstelling is om de basis te bouwen voor een soort cloud-robot, een “general purpose” zelflerende infrastructuur voor cyber-physical
systemen om het stroomnet, de “natte infrastructuur”, windenergie en verkeersinfrastructuur met elkaar samen te voegen en te laten samenwerken als een "grid of
grids" om slimme klimaatbeheersing mogelijk te maken voor smogvrije smart cities of zelfs om dit uit te breiden tot het gebied van de medische geologie (dat
gezondheidszorg met ecologie en stedenbouwkunde samenvoegt)

• De werkzaamheden vinden plaats in een grotere context, om de asbestsaneringsproblematiek en aardbevingsschade in Groningen als een geheel aan te pakken om te
starten met een “Region of Smart Farms” waar boerderijschuren met zonnedakplaten worden uitgerust en hiervandaan uit te waaieren naar de rest van Noord- en
Oost-Nederland, en verder. Dit loopt vooruit de trend waarbij agrobedrijven op middellange termijn energie gaan oogsten als basis voor verdere ontwikkelingen, zoals
verregaande elektrificatie, computational farming en niet-chemische bestrijdingsmiddelen. De planning is om vanaf 2020 operationeel/commercieel op te schalen**

• Exit strategie is om een coherente gebruikersgemeenschap op te bouwen door het opensourcen van het "open core" dat als een infrastructureel hulpprogramma naar
de achtergrond verdwijnt, en het bedrijf te verkopen aan een groter, duurzamer, nutsbedrijf

• Sneak preview van de huidige ontwerpen en de subsidieaanvragen online op www.fluxology.net/ppt/innovatorium/SmarterGrid/

*Tijdens het transport van energie over het energienetwerk gaat 5,6% van de totale hoeveelheid energie verloren, zo'n € 100 mln per jaar naar gelang de stroombron. Netverliezen dragen bij aan meer dan 90% van
netbeheerder's CO2-voetafdruk. Het grootste prijskaartje hangt echter aan de gemiste inkomsten door gebrek aan netcapaciteit en extra investeringen die nodig zijn om de netcapaciteit uit te breiden. Onderzoek toont aan
dat zo'n € 6 mld vermeden kan worden de komende jaren, naar gelang het klimaatbeleid of ontbreken daarvan.

**In het vooruitzicht van gefaseerde uitbouw vanuit Groningen naar Friesland en Drenthe (zo’n 10.000 agrobedrijven, 11.500 met Flevoland erbij) is regionaal overkoepelende samenwerking onontbeerlijk om de enorme
vervangingsopgave op te kunnen pakken met een positieve case, i.p.v. een negatieve case; verdienen op het vervangen van het asbestdak, in plaats van verliezen door het omdraaien van een probleem naar een kans. Op basis
van recent onderzoek dat de hoeveelheid asbestdak inschat op minstens 120 miljoen m2 alleen al bij agrarische bedrijven, en meer dan 150 miljoen m2 in totaal, zijn de markt van enkel het saneren en vervangen berekend op
een waarde van zo’n € 3 miljard voor de komende 6 jaar. Incluis zonne-dakplaat wordt dat zo’n €16 miljard.
Specifiek voor Groningen is het voornemen om te starten waar de nood het hoogst is, bij de circa 1700 agrarische gebouwen (en nog zo’n 250 bedrijven in de chemie) in het aardbevingsgebied in Groningen waar het herstel van
aardbevingsschade en de vergoeding daarvan benut kunnen worden om van een probleem een reddingsmiddel te maken. Qua verdienmodel voor de agrobedrijven kunnen we per jaar per agrobedrijf op zo’n 327 megawattuur
rekenen, ongeveer €19.640. Omgerekend voor het aardbevingsgebied, provincie Groningen en de regio Noord-Nederland wordt dat respectievelijk €33,4 mln, €51,6 mln en €192,7 mln per jaar. Na de terugverdientijd van 6 jaar
(nog afgezien van niet-SDE subsidiemogelijkheden) is dat pure winst en een welkome investering in de regio en mogelijke aanjager voor verdere ontwikkeling.

http://www.fluxology.net/ppt/innovatorium/SmarterGrid/
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