
Van Concept RES 

naar RES 1.0

Sessie energie-infrastructuur

18 augustus 2020

Eric Bakker | Peter Graafland



2

Organisatie

Netbeheerder Netwerkactiviteiten

En meer..
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145 
gemeenten

Gas

42.000 km

We onderhouden 

91.000 km 

elektriciteitskabels
Dat is twee keer 
de aarde rond!

145 
gemeenten

5,7 mln
aansluitingen

7.450
medewerkers



Het elektriciteitssysteem
Door de komst van decentrale opwek ontstaat twee richtingsverkeer op het net

F iguur 1 geeft de ontwikkeling van het opgesteld vermogen van zon in MW aan

F iguur 2 geeft de ontwikkeling van het opgesteld vermogen van wind in MW aan



Beschikbaarheid netcapaciteit 
Ondanks uitbreidingen neemt de belasting van het net toe

Opwekken Noord-HollandAfnemen Noord-Holland



Netimpact analyse NHN en NHZ
Zon opwek veroorzaakt de grootste impact op het net in NHN en elektriciteitsvraag

is de belangrijkste oorzaak van het bereiken van de maximale capaciteit in NHZ
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Beschikbare capaciteit op stations NHN (in 2030)

Verwacht voldoende capaciteit 10 stations

Maximale capaciteit waarschijnlijk bereikt 19 stations

Beschikbare capaciteit op stations (in 2030)

Capaciteit beschikbaar 32 stations

Maximale capaciteit waarschijnlijk bereikt 23 stations

Resultaten doorrekening RES scenario's

Resultaten regiostudie's elektriciteit



Netimpact analyse 
Kijk waar de ruimte wel is én zet in op clustering en combineren van zon/wind
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Aanbevelingen voor een optimum tussen kosten, 

ruimtelijke impact en de realisatietijd van het net:  

• Optimaliseer de verhouding tussen wind- en zonne-energie; 

plaats meer wind, nu overwegend zon in het RES bod

• Combineer wind en zon op één aansluiting (cable pooling) 

• De afstemming tussen afname (vraag) en teruglevering van 

elektriciteit (aanbod) kan beter. Bijvoorbeeld met windturbines 

bij industrieterreinen en veel gebouw-gebonden zon.

• Meer (regionale) clustering van zonneweides

• Plan opweklocaties in de nabijheid van bestaande en 

geplande stations waar capaciteit beschikbaar is



Optimale regionale afweging
Liander staat klaar om de RES in Noord-Holland te realiseren nu en de komende jaren

Verhouding tussen zon en wind

Door een betere mix kunnen we meer duurzaam opgewekte energie aansluiten tegen 

dezelfde kosten, ruimte en tijd. Wind en zon wekken op andere momenten energie op en 

de zon schijnt minder vaak dan de wind waait. 

Zon én wind op één opweklocatie
De belastingprofielen van wind en zon verschillen zodanig dat ze op één aansluiting 

aangesloten kunnen worden. Dit is zeer efficiënt gebruik van de energie-infrastructuur en is 

daarmee ook gunstig voor de business case.  

Gebiedsgerichte aanpak met clustering van opwek

Door (regionale) clustering raakt het landschap minder versnipperd. Voor de netbeheerder 

makkelijker één maal benodigde aanpassingen in één groot gebied te realiseren dan 

meerdere aanpassingen in kleinere gebieden. 

Afstemming vraag en aanbod elektriciteit

Om de maatschappelijke kosten laag te houden geldt in het algemeen voor groot- en 

kleinschalige opwek: hoe dichter de opwek (aanbod) geplaatst wordt bij de grote 

verbruikslocaties (vraag), des te efficiënter het energiesysteem. Deze koppeling tussen 

opwek en verbruik zorgt ervoor dat er minder energie getransporteerd hoeft te worden. 

Opweklocaties bij transformatorstations

Plan opweklocaties in de buurt van bestaande transformatorstations of geplande nieuwe 

stations waar capaciteit beschikbaar is.  

Optellen aanbevelingen netimpactanalyse

De optelsom zorgt voor

➢ Een vertaling van het Concept RES bod naar ideale verdeling 
duurzame opwek per (sub)RES regio én gemeente vanuit het 
elektriciteitsnet bekeken.

Met als doel
➢ Systeem efficiëntie:

▪ De beschikbare net-capaciteit maximaal benutten 
▪ Nieuwe infrastructuur zo efficiënt mogelijk realiseren
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➢ Te zorgen voor een RES die vandaag en morgen vooruit kan

Liander biedt een ́ zienswijze´ per (sub) RES regio 

Hoe kan het Concept RES bod vanuit het net gezien optimaal ingepast 
worden? (locatie, type wind/zon, dak/grond, clustering, curtailment, etc)
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Vragen?


