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WAT SPEELT ER IN NEDERLAND?



ENEXIS IN HET KORT



NETOPBOUW

Transportverdeelstation

• Ca 20.000 panelen 

• 1-2 windmolens

HS/MS-hoofdstation

• > 20.000 panelen

• Meerdere molens

Distributiestation

• Ca 6.000 panelen 

• 400 woningen



AMBITIEUZE DOELEN

MISSIE

We realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en 

door regie te nemen in innovatieve oplossingen.

STRATEGISCHE DOELEN

 Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor 

veranderingen in de energiewereld

 Betrouwbare energievoorziening

 Excellente dienstverlening: hoge 

klanttevredenheid  en verlaging kosten

 Samen met lokale partners Nederlandse 

klimaatdoelen realiseren

 Innovatieve, schaalbare oplossingen om de 

energietransitie te versnellen.

VERSNELLEN 

ENERGIETRANSITIE
EXCELLENT 

NETBEHEER



VERANDEREND ENERGIELANDSCHAP

Grootschalige productie en 
export/import

Landelijke transportnet Regionale distributienetten



Windparken

 Lang traject voor klant om te realiseren (Jaren doorlooptijd)

 Locatie is zeker

 Enexis strategie is pro activiteit in realisatie van HS/MS velden, HS/MS trafo’s, 
kabel tracés, grondaankoop, vergunningen, …

Zonneparken

 ‘Eenvoudiger’ traject voor klant om te realiseren (Maanden doorlooptijd)

 Locatie is onzeker

 Vermogen in lijn met windparken

 Maar onzekerheid van locatie maakt pro actief investeren complex

Zonnedaken

 PV op huishoudelijke daken: Meestal zijn de opgewekte kWh dezelfde grootte 
orde als het verbruik

 Heeft geen/nauwelijks consequenties voor het net

 Voor de netbeheerder eenvoudig te realiseren

HERNIEUWBARE OPWEK: WAT SPEELT ER NU?



GEVOLGEN VOOR DE NETBEHEERDER

▪ Explosieve stijging zonnepanelen

▪ Weinig afstemming planologie energietransitie en 

netontwikkeling

▪ Ontwikkeling van zonneparken en benodigde 

infrastructuur loopt uit de pas

Capaciteitsproblemen

Langere doorlooptijden



REALISATIE NETTEN A.G.V. ENERGIETRANSITIE

De transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt ruimte. Voor de opwekinstallaties en 

voor de infrastructuur: transformatoren en stations, verbindingen boven de grond en kabels 

en leidingen onder de grond. 

De fysieke ruimte op land en op zee is schaars in Nederland. De transitie vraagt daarom om 

tijdige en doeltreffende ruimtelijke ordening, zowel lokaal, regionaal als nationaal. 
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STRUCTURELE OPLOSSING

Regionale Energie Strategie 

(RES)

1e oplevering medio 2019

Definitief: eind 2019

Start uitvoering RES

Opstellen warmte transitieplannen



WARMTETRANSITIE IN DE 
GEBOUWDE OMGEVING

▪ Aardgas moet worden uitgefaseerd om CO2 uitstoot te 

beperken

▪ Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden

- Hybride warmtepomp op groene stroom en 

duurzaam gas

- All electric

- Warmtenet

▪ Optimale oplossing is situationeel bepaalt

▪ Individuele keuzevrijheid is technisch-economisch vrijwel 

niet te realiseren

▪ Hoe warmte transitie plannen te formuleren, te 

legitimeren en te realiseren…..?



SAMENGEVAT…

 Energietransitie leidt tot nauwe relatie energievoorziening en planologie

 `

 Duurzame, decentrale elektriciteitsproductie groeit snel

 De RES en warmte transitieplannen moeten zorgen voor een structurele koppeling tussen energievoorziening en 

planologie

 Daarbij is het cruciaal dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven en tijdig en duidelijk communiceren 



We zijn begonnen!

En nu doorpakken!



SAMEN WERKEN WE AAN EEN 

BETROUWBARE EN DUURZAME 

ENERGIEVOORZIENING VOOR

VANDAAG ÉN VOOR DE TOEKOMST.


