Achtergrondinformatie Liander Topklas voor Flevolandse Statenleden

Wie is Alliander?

Alliander is een groep, waarin verschillende bedrijven actief zijn, onder andere Liander, Qirion en Kenter.
Samen staan ze voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.
Liander
Liander is een regionale netbeheerder voor gas- en elektriciteitsnetten en legt kabels en leidingen aan en
beheert het energienetwerk in uw regio. Zij heeft de wettelijke taak om als enige partij in uw regio op gas- en
elektriciteit te distribueren en staat daarom ook onder toezicht van de overheid (i.c. de ACM). We zijn geen
energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren.
Qirion
Qirion legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën en intelligente energie-infrastructuren.
Het bedrijf fungeert bovendien als kenniscentrum van Alliander voor de energiemarkt in Nederland en
daarbuiten.
Firan
Firan zorgt voor ontwikkeling, aanleg en beheer van alternatieve energie-infrastructuren, zoals warmtenetten
en netwerken voor biogas.
Kenter
Meetbedrijf Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Hieronder valt
bijvoorbeeld het plaatsen van meters.
Energy eXchange Enablers (EXE)
EXE levert slimme digitale oplossingen voor de zakelijke markt die het mogelijk maken om keuzes te maken
over de eigen duurzame energievoorziening en om duurzaam opgewekte energie makkelijk uit te kunnen
wisselen.
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Hoe groot is Liander en wie zijn de aandeelhouders?

Liander is actief in vijf provincies in Nederland, waaronder Flevoland. Zij staat voor een energievoorziening die
iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Liander is
onderdeel van Alliander, waar Nederlandse provincies en gemeenten aandeelhouders van zijn. Het netwerk
van Liander is enorm. In totaal heeft Liander 91.000 kilometer aan elektriciteitskabels en 42.000 kilometer aan
gasleidingen in de Nederlandse grond liggen.
Elke euro die gestoken wordt in infrastructuur wordt doorbelast in het nettarief, waarbij tarieven en
leveringsvoorwaarden gereguleerd zijn. Iedereen betaalt dus mee. Mede daarom is het belangrijk dat we
ervoor zorgen dat we slimme investeringen doen.

Hoe werkt de energie infrastructuur? Van één weg naar twee wegen-verkeer

Bovenin staat het hoogspanningsnet en het landelijke gasnet van TenneT en de Gasunie. Zij zijn
verantwoordelijk voor het transporteren van elektriciteit en gas over de zogenaamde landelijk snelwegen.
Zodra iemand de afslag neemt van de snelweg, komt men uit bij de regionale netbeheerder die
verantwoordelijk is voor het regionaal transporteren van energie en gas.
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Het elektriciteitsnet is honderd jaar geleden ontworpen om stroom van gas- en kolencentrales naar de
verbruikers te transporteren. Door de exponentiele groei van decentrale duurzame opwek lopen de
energiestromen steeds meer via meerdere wegen, immers iedereen kan tegenwoordig duurzaam energie
opwekken.
Het elektriciteitsnet is een soort weegschaal met aan de ene zijde de producenten en de andere zijde de
verbruikers. De kunst is om de weegschaal precies in balans te houden. Dit maakt het voorspellen van hoe
energiestromen lopen steeds belangrijker. Hiervoor is het essentieel dat de netbeheerder weet waar
decentrale opwek van energie plaatsvindt dan wel gepland wordt.
Hoe ziet de energietransitie in Flevoland eruit?

Windenergie Totaal: 645 MW Status per Q3-2019

Zonne-energie 205 MW Status per Q3-2019

Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk
Zoals te zien wordt er in Flevoland, maar ook in andere provincies steeds meer elektriciteit opgewekt uit zon en
wind. De snelste groei van duurzame opwek is te zien bij zonne-energie. Dit komt onder meer door de
prijsdaling van zonnepanelen en het gunstige subsidieklimaat. De vraag naar nieuwe aansluitingen is hierom
groot. Ontwikkelaars van zonneparken trekken vooral naar dunbevolkte gebieden omdat de grondprijs daar
laag is. Juist in deze gebieden is het elektriciteitsnet het ‘dunst’ aangelegd. Het net is indertijd uitgelegd op
basis van de ontstane elektriciteitsvraag, en daarmee tevens geschikt voor een vergelijkbare hoeveelheid
teruglevering. De vraag naar nieuwe aansluitingen voor zonneparken groeit veel harder dan het
elektriciteitsnet kan worden uitgebreid. Gevolg: op sommige plekken raakt het net vol en moet het net eerst
verzwaard worden. Zonneparken kunnen in minder dan één jaar worden aangelegd. Het realiseren van
transformatorstations, bouwen of uitbreiden, en bijbehorend tracé kost veel tijd. Onder meer vanwege lange
vergunningstrajecten en procedures. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een tekort
aan technici. In 2018 waren er gemiddeld meer dan 71.000 technische vacatures in Nederland. Iedere
beginnende monteur die wij proberen aan ons te binden kan kiezen uit maar liefst veertig andere banen.
De verwachting is dat de komende vijf jaar het vermogen aan zonne-energie in ons totale verzorgingsgebied
groeit naar 6 gigawatt (6000 MW). Dat zijn ruim 8000 voetbalvelden vol met zonnepanelen of het equivalent
van 10 grote kolencentrales. Maar, decentrale opwek kan leiden tot stroompieken waar het lokale
elektriciteitsnet niet op gebouwd is. Als alle plannen doorgaan, vraagt dat dus om een forse aanpassing van de
huidige energie-infrastructuur. De klassieke manier om dit op te vangen is het verzwaren van het net, maar dat
brengt kosten met zich mee. Daarom is het slim om lokale opgewekte duurzame energie ook zoveel mogelijk
lokaal te gebruiken.
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Wat is de impact van de energietransitie op de infrastructuur?

Het Nederlandse elektriciteitsnet is één van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit net is
ontworpen om vanuit enkele grote kolen- en gascentrales elektriciteit te vervoeren naar gebruikers. Hoe
minder gebruikers in een gebied, vaak landelijke gebieden, des te dunner de kabel. Juist in die landelijke
gebieden vestigen zich in hoog tempo zonneweiden en andere grote lokale producten of gebruikers. Op deze
plaatsen loopt het elektriciteitsnet nu steeds vaker vast en staan wij, zowel als Liander als maatschappij, voor
grote uitdagingen in de energietransitie.
De energietransitie bestaat uit drie ontwikkelingen:
1.
2.
3.

Transitie in de energie opwek: van centraal naar decentraal, afhankelijker van zon en wind.
Transitie in energie gebruik: toenemende elektrificatie van de maatschappij, uitfasering aardgas.
Transitie in de energiemarkt: nieuwe verhoudingen in vraag en aanbod van energie.

De uitdaging is de om maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Dit betekent we in Nederland nu
keuzes moeten maken die de publieke belangen borgen. Dit om ervoor te zorgen dat we ook voor de toekomst
een betrouwbare en betaalbare energievoorziening waarbij iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot
duurzame energie.
Vanwege de unieke positie die de netbeheerder heeft is er een goed beeld van de veranderingen in het
energiesysteem en de wijze waarop maatschappelijke belangen in het geding zijn. Liander wil haar kennis en
kunde van energie-infrastructuren inzetten om klanten, marktpartijen en lokale, regionale en landelijke
overheden helpen om de juiste keuzes te maken.

Waar zitten de grootste knelpunten in Flevoland?
Hieronder zijn de gebieden in Flevoland weergegeven waar op dit moment knelpunten zitten m.b.t. de vraag of
teruglevering van elektriciteit. Voor de meest actuele informatie en/of recente wijzigingen kunt u terecht op:

https://www.liander.nl/transportschaarste/flevoland
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Liander breidt het elektriciteitsnet rond de knelpunten uit. Liander onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om
de huidige kabels en installaties beter te benutten met slimme oplossingen.
Vooruitlopend op de uitbreidingen heeft Liander ook onderzocht of een tijdelijk systeem van
congestiemanagement – het via marktwerking afstemmen van vraag en aanbod in een gebied - mogelijk is. In
nagenoeg alle schaarste gebieden is dit mechanisme door uiteenlopende locatie specifieke redenen niet
toepasbaar. Dit betekent dat ondernemers die extra elektrisch vermogen willen terug leveren in principe
moeten wachten totdat het net hier uitgebreid is. De verwachting is dat de meeste knelpunten, afhankelijk van
de specifieke locatie, uiterlijk in 2023 opgelost zullen zijn.

Transportindicatie
Voor de najaarsronde 2019 van de SDE+ subsidie stelt het ministerie van Economische Zaken & Klimaat een
positieve transportindicatie als aanvullende voorwaarde voor de aanvraag van een subsidie. Dit instrument
moet voorkomen dat subsidies voor duurzame opwek terechtkomen in gebieden waar het elektriciteitsnet de
komende jaren niet kan voorzien in het benodigde transport. Aanvragers kunnen zelf een check doen op
Liander.nl of ze in aanmerking komen voor een positieve transportindicatie.
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Verzevenvoudiging van de vraag
Realistisch gezien is Nederland nog maar net begonnen met de energietransitie. Maar nu al ontstaan
knelpunten die zowel een belemmering kunnen vormen voor de energietransitie als de verdere economische
ontwikkeling van Nederland. De vraag naar de zwaarste aansluitingen, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor
het aansluiten van grote zonneparken en datacenters, is bij Liander in enkele jaren verzevenvoudigd. Het
realiseren van netuitbreidingen is een proces van vele jaren. Dit betekent dat we op een heel andere manier
moeten gaan kijken naar de energietransitie. Alliander CEO Ingrid Thijssen bepleitte al eerder de noodzaak van
een nationaal masterplan voor de energie-infrastructuur. Zij benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke
aanpak waarbij de direct betrokken partijen komen tot veel meer coördinatie en regie op de transitie. Zo
kunnen keuzes gemaakt worden op basis van prioriteiten en volgordelijkheid van het werk, worden schaarse
technici daar ingezet waar ze het hardst nodig zijn en kunnen we de infrastructuur creëren die Nederland nodig
heeft in de komende decennia.

Wat zijn mogelijke oplossingen?
1.

Loslaten redundantie eis & afschakelen inden nodig

Het elektriciteitsnetwerk is zo uitgerold dat iedereen met 2 kabels aan het net is verbonden (redudantie). Dit
zorgt ervoor dat in geval van onderhoud of een storing aan één van de kabels de energievoorziening
beschikbaar blijft voor klanten met de hoogst mogelijke veiligheid en continuïteit. Dit is met name belangrijk
voor afnemers van elektriciteit, zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen en woonwijken. Voor het terugleveren
van elektriciteit van het net is onderzocht dat het economisch rendabel kan zijn om niet redudant aangesloten
te hoeven worden. Er zijn immers minder kabels voor nodig waar niet betaald voor hoeft te worden. Door het
mogen loslaten van de redundantie-eis voor invoeders kan er meer capaciteit beschikbaar komen in het
bestaande net. Daarnaast wordt er onderzocht of het mogelijk is om wind- en zonneparken af te schakelen op
momenten als zij meer opwekken dan hun capaciteit aankan. Als ze een windpark of een zonnepark maar een
enkele keer, tijdens een hoge piek, zouden mogen afschakelen: dat zou al enorm helpen. Het gaat dan
misschien om enkele uren per jaar.
2.

Wind & zon op één kabel combineren

Het combineren van wind en zon samen op één kabel. Dit bespaart kabels, capaciteit en daarnaast vullen zon
en wind zich qua terugleveringsprofiel goed aan. Wanneer het hard waait is er weinig zon en vice versa is er
ook minder wind bij een vrij zonnige dag.
3.

Financiële regelruimte om met investeringen te kunnen anticiperen op duurzame opwek

Financiële ruimte en prikkels voor netbeheerders creëren om uitbreidingsinvesteringen in de netinfrastructuur
te mogen doen anticiperend op realisatie van duurzame opwek. Op dit moment kan de netbeheerder pas
investeren als er een concrete vraag ligt. Zij staan onder toezicht van de ACM die toetst of de netbeheerders
wel doelmatig investeren. Dit moet er mede voor zorgen dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk
blijven, dit remt echter wel de investeringen die de netbeheerder zou willen doen om te kunnen anticiperen op
de Energietransitie.

Welke rol heeft de provincie in de energietransitie?
De provincie heeft een ook een belangrijke rol in de Energietransitie door:
Regie nemen op:

•

•
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Locatiekeuze en langjarige
planning via Regionale Energie
Strategieën
Gemeenten indien de uitvoering
vertraagt zoals bij locatiekeuzes

Ruimtelijke ordening:
•
•

Rekening houden met inpassing van infra
zowel boven als ondergronds.
Gronden bestemmen voor nutsvoorziening
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Versnellen planologische procedures zonder dat dat inspraak in het geding komt
Gezien de opgave van de energietransitie is verdere verzwaring op bepaalde plaatsen van het elektriciteitsnet
onvermijdelijk. Dergelijke aanpassingen, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw onderstation, kennen lange
planologische procedures, waarbij ruimtelijk-juridische procedures het overgrote deel van de doorlooptijd in
beslag nemen. Deze voorbereidingen moeten tijdig, meegenomen worden in provinciale en gemeentelijke
omgevingsplannen. Daarbij is het belangrijk voldoende ruimte te reserveren voor boven-en ondergrondse
tracés en knooppunten. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een tekort aan technici.
Liander wil samen met de betrokken overheden de mogelijkheden bekijken om deze procedures - daar waar
mogelijk - te versnellen.

Hoe belangrijk is de Regionale Energiestrategie (RES) voor de provincie en de netbeheerder?

Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) afgesproken om via Regionale Energie
Strategieën (RES) te komen tot de landelijke doelstellingen voor met name te thema’s Elektriciteit en
Gebouwde omgeving.
Belang RES voor netbeheerder
In de RES zullen de verschillende regio’s moeten aangeven in welke gebieden er wind en of zonneparken
gerealiseerd moeten worden om te komen tot de landelijk doelstelling van 35 TWh duurzame opwek in 2030.
Liander zit in de RES-werkgroepen en adviesraad. Daar brengen wij onze kennis in over de energieinfrastructuur. Denk hierbij aan ruimtelijke ontwerpprincipes, kengetallen en kaarten van de elektriciteits- en
gasinfrastructuur van de regio. Tevens geven wij inzicht in de locaties waar het energienet makkelijk of juist
moeilijk uitgebreid kan worden. Dit wordt uitgedrukt in zowel de benodigde ruimte, tijd als geld voor de
infrastructuur. Hiermee kan bepaald worden welke gebieden wanneer vanuit infrastructureel oogpunt geschikt
zijn voor hernieuwbare opwek en welke gebieden minder geschikt zijn.
Algemene uitgangspunten in de RES voor planning van duurzame opwek
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Koppel opwek en verbruik zoveel mogelijk aan elkaar. Alles wat direct wordt verbruikt, hoeft niet te
worden getransporteerd.



Ga bij grootschalige opwek (zon, wind), qua locatie, zo dicht mogelijk bij een onderstation zitten. Indien er
ruimte is op het onderstation voorkomt dit hoge kosten voor kabels en ontlast dit onze distributienetten.



Bundel zoveel mogelijk de opwek. Hoe meer verspreid de locaties voor duurzame opwek, des te groter de
investeringen in het net.



Koppel wind- en zonneparken aan elkaar. Deze kunnen vaak op één aansluiting en zijn complementair, zon
en wind vullen qua terugleveringsprofiel elkaar goed aan. Wanneer het hard waait is er weinig zon en vice
versa



Houd rekening dat onze infrastructuur ook fysieke ruimte nodig heeft en tijd kost (vergunningen, bouw et
cetera).
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Hoe moet mobiliteit worden gezien binnen de RES en/of energietransitie?

NAL

Overkoepelend

RES

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is net als de RES onderdeel van het Klimaatakkoord. De
verwachting is dat er in 2030 zo’n 1,8 miljoen elektrische voertuigen zullen rondrijden. De NAL heeft als
doelstelling ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer
in Nederland.
De activiteiten uit de NAL moeten zorgen voor:
•

Een voldoende dekkende laadinfrastructuur.

•

Verkorting van de doorlooptijden en strategische plaatsingen alvorens de vraag ontstaat.

•

Toegankelijke informatie, zoals locatie en beschikbaarheid van laadpalen.

•

Toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht op Smart Charging om capaciteitsbelasting van het
elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen.

Binnen de NAL zijn 6 regio's gedefinieerd. Door de combinatie van de RES en de NAL kan de impact op de
infrastructuur goed worden doorgerekend en kunnen maatregelen op elkaar worden afgestemd.

Wilt u meer informatie, een bezoek brengen aan Liander of et spel Energie In-zicht spelen op uw locatie, dan
kunt u contact opnemen met Marco Diekstra via marco.diekstra@alliander.com
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