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Samenvatting
De hoeveelheid duurzame opwek uit het concept-RES bod past op het bestaande net, wanneer 
rekening gehouden wordt met systeemefficiëntie. Vanwege toenemende vraag dient het net fors 
uitgebreid te worden.
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Kom tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma
Om de plannen in de regio af te stemmen op de benodigde uitbreidingsplannen van het 
elektriciteitsnet stellen we voor om met de regio te komen tot een gezamenlijk 
uitvoeringsprogramma. Dit maakt de opgave planbaar. 

Verdeel opwek zoveel mogelijk over beschikbare capaciteit van bestaande stations
Indien de extra hoeveelheid opwek van 1700 MW (o.b.v. het RES bod van 2,7 TWh) wordt verdeeld 
over de capaciteit van alle stations, dan kan dit worden aangesloten op het bestaande net (m.u.v. 
station Nieuw Vennep). Het bestaande net heeft een transportcapaciteit van 2831 MW.

Pas slimme oplossingen toe voor systeemefficiëntie
Om alle duurzame opwek op te kunnen nemen dient er naast voldoende transportcapaciteit ook 
rekening te worden gehouden met voldoende aansluitmogelijkheden ('stopcontacten' op de 
stations). Het efficiënt aansluiten van duurzame opwek (lees: clusteren van opwek en aansluiten 
achter bestaande verbruikers) beperkt de infrastructurele opgave.

Liander werkt aan netuitbreiding netcapaciteit
De komende jaren werkt Liander aan het uitbreiden 
van het elektriciteitsnet. Deze uitbreidingen zijn 
noodzakelijk voor het realiseren van de ambities van 
de regio op het gebied van o.a. woningbouw, 
elektrisch vervoer, de warmte transitie en 
verduurzaming van de industrie. Wij voorzien dat 
voor 2030 de capaciteit met ruim 70% uitgebreid 
moet worden naar 4.900MW om aan de stijgende 
energievraag te voldoen.

Uit de eerdere 'Netimpactanalyse' (maart 2020) kwamen vijftien knelpunten naar voren voor 
opwek. In de huidige analyse betreft dat nog één knelpunt. Voor verbruik blijft het aantal 
knelpunten ongewijzigd hoog. De verklaring hiervoor is:
• De data uit sommige deelregio's is gewijzigd t.o.v. maart, dit leidt tot minder knelpunten.
• De vermogens in de zoekgebieden zijn in sommige gevallen aangesloten op andere 

stations (met meer transportcapaciteit) en de verhouding zon wind is aangepast in 1 regio..
• Het energieverbruik van datacenters is meegenomen in de huidige berekening. Een 

constante energievraag leidt ertoe dat er meer opgewekt vermogen op het net past.

Netcapaciteit



Vertrekpunt voor onze aanbevelingen: systeemefficiëntie
Liander werkt graag samen met de regio om de best mogelijke RES te ontwikkelen. We 
doen daarom stapsgewijs aanbevelingen om de systeemefficiëntie te vergroten. 
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Aanleiding
Deze handreiking verschilt van de netimpactanalyse omdat systeemefficiëntie als 
uitgangspunt is genomen. Op basis hiervan is een enkele zoeklocatie aangepast en zijn de 
koppelingen met de Liander infrastructuur geoptimaliseerd.

Op landelijkniveau ziet Liander dat systeemefficiëntie beperkt is meegenomen in de concept 
RES. Op basis daarvan geeft Liander alle RES regio's aanbevelingen om het RES bod aan te 
passen op basis van systeemefficiëntie.

Dit document: aanbevelingen op basis van afwegingskader systeemefficiëntie
De aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op afwegingskader systeemefficiëntie, 
gericht op een tijdig realiseerbare en ruimtelijk inpasbare RES tegen de laagste 
maatschappelijke kosten. We volgen 3 sporen:
A. Een verrijkt beeld van ontwikkelingen vormen op basis waarvan we proactief kunnen 

investeren in energie infrastructuur;
B. Concrete aanbevelingen voor een 'systeemefficiëntere RES' opstellen waarmee bespaard 

kan worden op maatschappelijke kosten, realisatietijden en ruimte.
C. Eerste aanzet voor gezamenlijk uitvoeringsprogramma waarin betrokken partijen hun 

planningen op elkaar afstemmen en invulling geven aan coördinatie.

Wij zijn hierbij uitgegaan van dezelfde ruimtelijke zoekgebieden die door de regio zijn 
aangeleverd in de concept-RES. De ambitie van de hoeveelheid opgewekte energie per 
sub RES regio is niet aangepast.

Niet 'de waarheid' maar inbreng voor constructieve samenwerking richting RES 1.0
Onze aanbevelingen zijn volledig gebaseerd op systeemefficiëntie om te laten zien wat dit 
de regio kan opleveren in termen van tijd, geld en ruimte. Wat ons betreft is dit niet 'de 
waarheid' maar onze inbreng in de integrale afweging die we met alle betrokken partijen te 
maken hebben richting RES 1.0.

Systeemefficiëntie: één invalshoek in de te maken afweging
• In het RES-proces spelen verschillende belangen. Om tot een integrale 

afweging te komen, hanteert het NPRES vier met elkaar verbonden 
afwegingskaders: kwantiteit (aantal TWh duurzame opwek), ruimte 
(stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing), draagvlak (bestuurlijk en 
maatschappelijk) en systeemefficiëntie (inpassing in energiesysteem).

• Toepassen van systeemefficiëntie kan zorgen voor sneller te realiseren van een 
passende energie-infrastructuur bij de RES ambities, tegen lagere kosten en 
minder ruimtegebruik. Door toepassen van een aantal ontwerpprincipes kan 
systeemefficiëntie vergroot worden.

• De ontwerpprincipes worden verder toegelicht op slides 9, 10 en 11.



4

A. Een verrijkt beeld van de ontwikkelingen 



Noord-Holland Zuid ambieert 2,7 TWh in 2030
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Ambitie van de regio
• Ambitie: In 2030 2,7 TWh hernieuwbare energie opwekken. Dit is de optelsom van 

2,0 TWh nieuwe opwek en 0,7 TWh bestaande opwek.
• De regio legt voor de zoekgebieden in de Concept-RES de nadruk op zon op land, 

zon op grote daken bij industrie en bedrijventerreinen en zon langs infrastructuur.
• In het traject naar de RES 1.0 focust de regio op het concretiseren en afbakenen 

van zoekgebieden uit de Concept-RES.

Vergroten van concreetheid en zekerheid van zoekgebieden
In het traject naar de RES 1.0 moeten de zoekgebieden verder worden uitgewerkt:
• De invulling van zoekgebied moet concreter worden. In de huidige zoekgebieden 

staan soms grote vlakken weergegeven (bijvoorbeeld rondom de N247 in 
Zaanstreek Waterland en de A9 in IJmond) zonder dat er vermogens per 
zoekgebied ingevuld zijn. Daarnaast geldt voor enkele zoekgebieden dat de zon –
wind verhouding niet gespecificeerd is. Door het concretiseren van de 
zoekgebieden kan de infrastructuur opgave ook concreet gemaakt worden.

• Een andere vervolgstap is dat de haalbaarheid van de zoekgebieden verder 
onderzocht wordt. Hiermee neemt de zekerheid toe hetgeen van belang is voor de 
investeringen in het net.

Wanneer de zoekgebieden verder zijn uitgewerkt kunnen de zoekgebieden 
geprioriteerd worden; Liander kan aangeven welke zoekgebieden nu al op bestaande 
infrastructuur passen en waar infrastructuur eerst aangepast dient te worden. 

.

Opwek grootschalig zon 1.495* ha 1,377 TWh

Opwek grootschalig wind 40 turbines 0,319 TWh

Gecombineerde 
grootschalig wind + zon

172 ha
21 turbines 0,343 TWh

Bestaande opwek 0,7 TWh

Totaal concept-RES 2,7 TWh

Een verrijkt beeld van de ontwikkelingenA

In de concept-RES Noord-Holland Zuid heeft de regio aangegeven met zoekgebieden hoe zij wil 
bijdragen aan de realisatie van klimaatdoelen. Als netbeheerder hebben we aanbevelingen hoe we 
deze zoekgebieden verder kunnen concretiseren.

* De productiefactor van zon op dak is gecorrigeerd in de berekening



Liander voorziet forse stijging van elektriciteitsvraag
Op basis van het aangepaste Concept-RES bod en scenariostudies wordt op 35 stations de maximale capaciteit 
bereikt in 2030 en zijn uitbreidingen of nieuwe stations noodzakelijk. Deze knelpunten ontstaan door een stijging 
in elektriciteitsvraag. Het RES opwek bod van 1700 MW past hierin, mits de duurzame opwek goed verdeeld 
wordt.
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Liander Investeringsplan
• Liander stelt investeringsplannen op voor netuitbreidingen aan de hand van het RES bod, regionaal beleid en 

eigen prognoses. Dit leidt tot een verwachte toename in benodigde netcapaciteit van ongeveer 2000 MW (zie 
Figuur 1). De netuitbreidingen en nieuwe stations zijn nodig om de economische ontwikkeling (nieuwbouw 
woningen en bedrijvigheid) en verduurzaming te voorzien van voldoende elektriciteit.

• In de NP-RESdataset is het verbruik nog niet voldoende uitgewerkt; bij deze benadrukken we nogmaals het 
belang om in de RES 1.0 ook de verbruiksdata volledig mee te nemen. Zeker in de regio Noord-Holland Zuid is 
verbruik bepalend voor de capaciteit van het net. We werken graag met u samen om de verbruiksdata naar de 
RES 1.0 samen verder te verrijken. Een voorbeeld van samenwerking tussen Liander en de regio op het gebied 
van verwacht energieverbruik is de Themastudie elektriciteit in Amsterdam.

RES-bod inpassen
• Voor het concept bod is 1700 MW extra transportcapaciteit voor zon en wind nodig. Uit Figuur 1 blijkt dat het 

concept RES bod lager is dan de bestaande netcapaciteit op dit moment. Dit betekent dat op 
het totale stationsniveau het concept RES bod voor opwek past als het bod over de stations wordt verdeeld. 
Met de geplande netuitbreidingen komt nog meer capaciteit beschikbaar voor opwek.

• Op één station (Nieuw-Vennep) is het niet mogelijk de geplande opwek aan te sluiten door beperkte 
transportcapaciteit.

• Naast transportcapaciteit dienen ook voldoende aansluitmogelijkheden (stopcontacten) beschikbaar te zijn (zie 
pagina 10 voor een verdere toelichting).

• Verder doen we aanbevelingen om te zorgen dat ook na 2030 voldoende netcapaciteit voor opwek overblijft 
voor additionele duurzame opwek na 2030 richting 2050.

A Een verrijkt beeld van de ontwikkelingen

Figuur 1 – Huidige en geplande capaciteit in vergelijking tot 
concept RES bod. 

Netcapaciteit



Grote stijging vraag naar elektriciteit
Met name in de sectoren glastuinbouw, datacenters en gebouwde omgeving verwacht Liander een 
andere vermogensontwikkeling dan in de NPRES dataset is opgenomen.
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Voor de ontwikkeling van het verbruik van elektriciteit is in het concept RES bod uitgegaan 
van landelijke NP RES data. In de netimpactanalyse van de concept RES van maart j.l. is een 
vergelijking gemaakt met de Liander prognoses. Hieruit kwam naar voren dat de NP RES data 
een onderschatting van het verbruik laat zien. Verklaring hiervoor is dat voor o.a. datacenters 
en warmtepompen geen data opgenomen in de NP RES data. Voor de sectoren glastuinbouw 
en gebouwde omgeving (EV en nieuwbouw) verwacht Liander een andere 
vermogensontwikkeling dan in de NP RES data. In aanloop naar de RES 1.0 raden wij aan om 
in gezamenlijk overleg realistische data te betrekken m.b.t. die sectoren.

Samen met de gemeente Amsterdam is er een thematische studie (TSA) uitgevoerd naar de 
verwachte ontwikkelingen in de gemeente. Voor de regio's Amstelveen, Haarlemmermeer en 
Zuid-Kennemerland hebben we zelf een studie uitgevoerd. De verwachte ontwikkelingen en 
studies (zoals de TSA) zijn wel meegenomen in het investeringsplan van Liander.

Datacenters spelen een grote rol in de regio met name rond Amsterdam en 
Haarlemmermeer. Op basis van scenariostudies verwacht Liander dat een groot deel van de 
vraag naar elektriciteit in 2030 van datacenters zal komen. In aanloop naar de RES 1.0 is het 
wenselijk deze verwachtingen aan te scherpen op basis van regionaal beleid. 

In de regio zijn meerdere Industrieterreinen en speelt Glastuinbouw een rol. Ontwikkelingen 
in deze sectoren zijn niet meegenomen in de back-up gegevens set. Elektrificatie van deze 
sectoren kan leiden tot een stijgende elektriciteitsvraag.

We verwachten veel meer warmtepompen en elektrische voertuigen (EV) in de gebouwde 
omgeving dan opgenomen in de back-up gegevens set. Dat zorgt potentieel voor hoge 
piekbelasting.

Uit de scenariostudies blijkt dat ook Nieuwbouw een belangrijke rol speelt in de toename aan 
de vraagzijde. In de back-up gegevens komt dit slechts beperkt naar voren. 

Een verrijkt beeld van de ontwikkelingenA



8

B. Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



Ontwerpprincipes voor een systeemefficiëntere RES
Bij het uitwerken van aanbevelingen voor 'een systeemefficiënte RES' zijn vier algemene 
ontwerpprincipes gebruikt. Door deze principes toe te passen op de concept-RES, besparen we 
maatschappelijke kosten, ruimte en tijd in de uitvoering. 
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Concrete aanbevelingen voor een 'systeemefficiëntere' RESB

Toepassen ontwerpprincipes biedt kansen
Het betrekken van de principes van systeemefficiëntie in de 
afwegingen voor de RES biedt kansen om:

• Maatschappelijke kosten te besparen en daarmee ook de 
energierekening niet onnodig te laten stijgen

• Ruimte voor uitbreiding van de energie-infrastructuur te 
besparen

• De haalbaarheid (in tijd) van de RES-ambitie te vergroten.

Uitwerking voor concept-RES
Liander heeft deze principes toegepast op de ambitie zoals in de 
concept-RES beschreven en biedt u daarmee concrete handvatten 
om systeemefficiëntie toe te passen. Daarmee is de afweging tussen 
ruimte, draagvlak, systeem en kwantiteit beter te maken.

De ontwerpprincipes

3. Evenwichtiger verdelen van opgesteld vermogen wind en zon

1. Beter benutten van de restcapaciteit op de bestaande netten

4. Clusteren van duurzame opwek projecten

2. Energievraag en –aanbod combineren: minimaliseren van 
transport van energie. Opwek aansluiten achter verbruik.

5. Overige technische oplossingen bijv. aansluiten van wind en 
zon op één aansluiting (cablepooling), aftoppen van piek 
productie (curtailment) en gebruik storingsreserve (redundantie)



Verschil tussen transportcapaciteit en aansluitcapaciteit
In Noord-Holland Zuid bepalen twee factoren hoeveel opwek op een onderstation 
aangesloten kan worden, e.g. de transportcapaciteit en aansluitcapaciteit. We leggen 
beide principes uit:

Transportcapaciteit – Bij transportcapaciteit kijken we naar het vermogen om 
elektriciteit te transporteren over het net. We kijken hierbij naar het beschikbare 
vermogen op een onderstation (in MW). Aan de hand van het beschikbare vermogen 
kunnen we bepalen hoeveel opwek vermogen (in MW) aangesloten kan worden op 
een onderstation.

Aansluitcapaciteit – Bij aansluitcapaciteit kijken we naar het aantal vrije velden bij een 
onderstation. Vrije velden kun je vergelijken met 'stopcontacten'. Voor het aansluiten 
van opwek zijn vrije 'stopcontacten' nodig. We streven ernaar om het aantal 
benodigde 'stopcontacten' te minimaliseren. Wanneer je spreekt van één aansluiting, 
wordt op een onderstation maar één 'stopcontact' gebruikt.
Het aantal aansluitingen heeft ook impact op de benodigde ruimte voor kabels in de 
ondergrond. Des te minder aansluitingen nodig zijn des te minder ruimte in de 
ondergrond nodig is.

Voor Noord-Holland Zuid geldt tot 2030 dat er voldoende transportcapaciteit is en 
dat systeem efficiëntie met name te behalen is op het gebied van de 
aansluitcapaciteit.

Efficiënt aansluiten van de RES ambitie Noord-Holland Zuid
Voor het efficiënt aansluitingen van de duurzame opwek en daarmee het aantal 
benodigde nieuwe velden op onderstations (extra stopcontacten) zoveel mogelijk te 
beperken adviseren wij uit te gaan van de volgende ontwerpprincipes:
• Clusteren van zon en wind projecten – door het clusteren van opwek wordt het 

aantal benodigde aansluitingen beperkt en is er minder ruimte nodig voor 
aansluitkabels in de ondergrond. 

• Transport over lange afstanden minimaliseren d.m.v. opwek dichtbij een 
onderstation te plaatsen met genoeg transport- en aansluitcapaciteit – dit leidt tot 
het aansluitkosten minimaliseren, ruimtelijke impact minimaliseren, minder 
aanpassingen op onderstations nodig, optimaal gebruik maken van nieuwe stations 
en uitbreidingen.

• Opwek aansluiten achter bestaande verbruiksaansluitingen – door opwek achter 
een aansluiting bij vraag te plaatsen wordt zowel het systeem efficiënt gebruikt 
(minder energieverliezen) als het aantal aansluitingen beperkt.

Beperken impact op transportcapaciteit
Om ook in de toekomt (na 2030) voldoende transportcapaciteit over te houden voor 
duurzame opwek adviseren wij nu al rekening te houden met onderstaande 
ontwerpprincipes:
• Een goede balans tussen zon en wind.
• Curtailment of aftoppen
• Oost/west oriëntatie van zonneparken.

Ontwerpprincipes voor Noord-Holland Zuid
De ontwerp principes voor een haalbare RES met optimalisatie van het energiesysteem
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B Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



Op deze pagina zijn de algemene aanbevelingen verder uitgewerkt. De specifieke 
aanbevelingen per regio staan op de verdiepende slides.

Clusteren zon en wind projecten
Liander raadt aan om zon projecten te clusteren tot grootschalige zon projecten. Op 
deze manier kunnen zonprojecten direct op een onderstation aangesloten worden met 
één aansluiting (of mogelijk op TenneT). Door deze grootschalige zonprojecten aan te 
sluiten op onderstations met aansluitcapaciteit, kunnen uitbreidingen op onderstations 
voorkomen worden. Ook zal er op deze manier geen verdere belasting plaatsvinden op 
laag- en/of middenspanning waarmee lokale netverzwaringen voorkomen kunnen 
worden.

Focus op stations met transport- en aansluitcapaciteit
De komende jaren zullen een aantal stations worden uitgebreid en zullen nieuwe stations 
gebouwd worden. Dit biedt potentie om hand in hand met de uitvoeringstijdlijn van 
de werkzaamheden duurzame opwek te plaatsen rondom deze stations. Eén van de 
nieuw te bouwen stations (A4 zone in Haarlemmermeer) is cruciaal om het zonnecarré 
aan te kunnen sluiten. Wanneer opwek dicht bij een onderstation met transport- en 
aansluitcapaciteit gebouwd worden, verlaagd dit de aansluitkosten en de ruimtelijke 
impact (denk daarbij aan werkzaamheden en kabels onder de grond).

Combineren van vraag en opwek – aansluiten achter de meter
Liander raadt aan om zon projecten toe te passen op locaties waar vraag en aanbod van 
energie gekoppeld kunnen worden. Wanneer opwek achter bestaande aansluitcapaciteit 
past, levert dat de minste knelpunten op.
• Gericht investeren in zon op dak – Voor zon op dak geldt dit over het algemeen voor 

industrieterreinen en gebouwde omgeving. Door op deze plaatsen in te zetten op zon 
op dak en daarbij de capaciteit van de zonopwek af te stemmen op het verbruik zijn 
minder netaanpassingen nodig omdat de duurzame energie direct wordt verbruikt.

• Indien de opwek capaciteit niet wordt afgestemd op het verbruik zijn mogelijk wel 
netinvesteringen nodig. Bijvoorbeeld voor het verzwaren van de aansluiting of het net. 
Dit geldt met name voor zon op daken in landelijke gebieden Hier dienen potentieel 
grootschalige netaanpassingen verricht moeten worden om de opgewekte energie 
kwijt te kunnen op het net. Wij raden daarom aan om in te zetten op zon op dak op 
industrieterreinen en gebouwde omgeving en het clusteren van grootschalige zon 
opwek dichtbij stations.

• Grootschalige zon bij grootverbruik - Grote zonnevelden bieden mogelijkheden om 
aangesloten te worden bij grootverbruikers, bv datacenters. Op deze manier kan de 
duurzame opwek direct verbruikt worden door een grootverbruiker. Wanneer de 
opwek binnen de bestaande aansluitcapaciteit past, leidt dat tot de minste knelpunten.

Combineren van zon wind – Cablepooling
Een vorm van systeem efficiëntie ligt in het combineren van zon en wind op eenzelfde 
locatie. Over het algemeen is de gelijktijdigheid laag van zon- en windenergie en kan het 
overgrote deel van de opwek aan het net geleverd worden. Door toekomstige duurzame 
opwek te combineren en aan te sluiten op één aansluitkabel worden capaciteit en 
aansluitpunten op de stations optimaal benut. In onder andere Zaanstreek-Waterland, 
Gooi en Vechtstreek en Haarlemmermeer liggen mogelijkheden om zon te combineren 
met (bestaande) windturbines.

Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Algemene aanbevelingen voor Noord Holland Zuid
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Knelpunt Nieuw-Vennep
Op station Nieuw Vennep verwachten we een knelpunt als er grootschalig
zon en wind wordt aangesloten. Dit kan worden opgelost door (een deel
van) de opwek achter een constante grootverbruiker aan te sluiten die
gevoed wordt vanuit een ander station dan Nieuw-Vennep. Dit kan
bijvoorbeeld het nieuw te bouwen station in de A4 zone zijn.



Minder knelpunten met systeemefficiëntie
In de doorrekening van de Concept-RES waren er 15 knelpunten door opwek. Voor 
de systeemefficiënte doorrekening is betere data gebruikt en principes toegepast van 
systeemefficiëntie, waardoor nog maar één knelpunt door opwek overblijft (Nieuw-
Vennep).
Dit aantal knelpunten is verlaagd om de volgende redenen:
• De vermogens in de zoekgebieden zijn in sommige gevallen aangesloten op 

andere stations (met meer transportcapaciteit).
• Het energieverbruik van datacenters is meegenomen in de huidige berekening. 

Een constante energievraag leidt ertoe dat er meer opgewekt vermogen op het 
net past.

• Het bod van Zaanstreek Waterland is in de netimpactanalyse met onjuiste data 
doorgerekend en dit leidde tot onterechte knelpunten. Daarnaast is een voorstel 
gedaan voor een combinatie van zon en wind om resterende knelpunten op te 
lossen.

Vanwege het beperkte aantal transportcapaciteit knelpunten is de systeemefficiëntie 
met name gericht op de manier van aansluiten. Het optimaal aansluiten kan door 
clusteren van opwek en aansluiten achter een bestaande aansluiting.

Clusteren: De ambitie is om 1700 MW extra opwek in het gebied te realiseren. Als het 
gemiddelde project een grootte heeft van 5 MW zorgt dit voor 340 extra 
aansluitingen in het gebied. Dit betekent dat er 340 kabeltracés door het gebied 
moeten worden gelegd en er aansluitingen op onderstations moeten worden 
gemaakt. Als de opwek wordt geclusterd naar 50 MW betekent het dat er 306 minder 
aansluitingen gerealiseerd hoeven te worden.

Achter een bestaande aansluiting aansluiten:
Achter een (groot)verbruik aansluiting aansluiten heeft als voordeel dat er geen 
nieuwe aansluiting op het net gerealiseerd hoeft te worden. Dit betekent minder 
kabels naar stations en minder ruimte voor stopcontacten op de stations. Daarnaast 
wordt de opwek direct verbruikt waardoor minder energieverliezen optreden. In 
onderstaand figuur is het aansluiten achter een grootverbruiker toegelicht.

Systeemefficiëntie vermindert impact energietransitie
Aanbevelingen voor systeemefficiëntieB

Een systeemefficiënt scenario biedt kansen op tijdige realisatie van de RES voor 2030, besparing op 
maatschappelijke kosten en besparing op ruimte.

Datacenter Onderstation

Regulier aansluiten van opwek

Datacenter Onderstation

Aansluiten van opwek achter verbruiker

Voordelen
De kabel met het rode kruis hoeft niet aangelegd te worden hetgeen
ruimte in de ondergrond uitspaart
Op het onderstation zijn minder stopcontacten nodig waardoor het station
kleiner uitgevoerd kan worden.
Bij de verbruiker dienen wel voorzieningen aangebracht te worden voor
het aansluiten van de opwek. De voordelen van deze wijze van aansluiten
treden met name op als de opwek dichter bij de verbruikslocatie is
gelegen dan bij het onderstation.
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C. Samen toewerken naar een uitvoeringsprogramma



Gezamenlijk uitvoeringsprogramma 

14

Aansluiten windturbines Ruigoord

Nu: uitbreiding plannen 
en bouwen Aansluiten windturbines in buurt van OS

Een aanzet voor een gezamenlijk uitvoeringsprogrammaC

1

2

3

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Stap Elektriciteits

station
Tijd

IJpolder

Liander activiteiten Andere activiteiten

Het uitbreiden van energie-infrastructuur kost veel tijd. Daarom willen we graag met alle partijen die 
bij de uitvoering van de RES betrokken zijn, komen tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma.     

Planning: starten waar capaciteit beschikbaar is
In het Havengebied van Amsterdam en voor de 
zonnecarré van Haarlemmermeer worden stappen gezet 
om zoekgebieden verder te concretiseren. De schema's 
hiernaast tonen een voorbeeld van een mogelijke 
tijdplanning voor deze projecten. Voor de 
realiseerbaarheid van plannen is het belangrijk om de 
planningen op elkaar aan te laten sluiten. Zo zijn er 
elektriciteitsstations die nog capaciteit vrij hebben, of op 
korte termijn uitgebreid worden. Door eerst op deze 
gebieden te focussen, kan er in de tussentijd gewerkt 
worden aan het realiseren van nieuwe stations en 
uitbreidingen om meer opwek aan te sluiten.

Belangrijk: tijdig veiligstellen van ruimte
Belangrijk onderdeel van een gezamenlijke planning zijn 
de tijdlijnen voor definitieve locatiekeuzes en 
vergunningprocedures. Om een beeld te schetsen: bij het 
stichten van een nieuw HS/MS-station hebben we 
gemiddeld 1-5 jaar nodig voor grondverwerving en 1-2 
jaar voor het bouwen zelf.

Uitvoeringscoördinatie & governance
Uitvoering van de RES is een complex proces waarbij 
verschillende partijen besluiten en afhankelijkheden op 
elkaar af moeten stemmen. Graag richten we hiervoor 
gezamenlijk een besturingsmodel in die onder meer 
helder maakt hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld en 
besluiten worden genomen.

Westhaven Nu: bouwen OS Sextanweg, ruimte vrij Aansluiten 3 windturbines op OS Westhaven

Westpoort-
weg

Nu: bouwen OS Westpoortweg

Aansluiten windturbines WGH-lijn

Nu: uitbreiding plannen 
en bouwen Aansluiten 200 MW zonnecarré op Liander1

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Stap Elektriciteits

station
Tijd

Vijfhuizen

Nu: bouwen A4-zone Aansluiten 350 MW zonnecarré op Tennet & LianderA4-zone2

Voorbeeld planning Havengebied Amsterdam

Voorbeeld planning Zonnecarré Haarlemmermeer



Vervolgstappen: Liander denkt en doet mee!
We doen in dit document aanbevelingen vanuit systeemperspectief om de concept-RES verder te 
verbeteren. Op korte termijn willen we hierover met u in gesprek om tot een RES te komen die tijdig 
realiseerbaar is en kosten en ruimte bespaart. Idealiter zetten we nog een extra stap om tot een 
gezamenlijk uitvoeringsplan te komen.
Ons aanbod in het proces richting RES 1.0

• Gezamenlijk een integraal beeld vormen van alle ontwikkelingen die impact 
hebben op het energiesysteem (opwek én levering) naar het voorbeeld van de 
samenwerking van Amsterdam en Liander.

• Samen de kaart van regio Noord Holland Zuid maken door ruimte, draagvlak, 
systeem en kwantiteit tegen elkaar af te wegen en te zoeken naar synergie

• Samen het uitvoeringsprogramma schetsen naar 2030.

Stappen richting een integrale RES
Bij het opstellen van onze zienswijze staan duurzame opwek uit zon en wind en de 
impact daarvan op het elektriciteitsnet centraal. Deze onderwerpen hebben nu de 
meeste urgentie. In het vervolg van onze samenwerking willen we ook een aantal 
andere onderwerpen bespreken. Te denken valt aan:
Concretisering van de regionale structuur Warmte
• De rol van duurzame gassen, zoals biogas, groen gas en waterstof;
• De interactie tussen verschillende energiedragers
• Verdere verdieping en visievorming op de vraagontwikkeling in de regio. Denk 

hierbij aan de sectoren datacenters, glastuinbouw, industrie, elektrisch vervoer, 
warmtepompen en nieuwbouw.

Waar willen we morgen mee aan de slag

1. Bespreken van de handvatten in de netbeheerderszienswijze in de verschillende 
deelregio's.

2. Verkennen hoe we regionaal de afweging tussen ruimte, systeem en draagvlak 
beter kunnen maken (d.m.v. gebiedspaspoort).

3. Prioriteren van zoekgebieden naar een uitvoeringsprogramma.
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D. Aanbevelingen per sub-RES-regio



D. Aanbevelingen Amstelland
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Zoekgebieden uit de 
concept RES van Amstelland

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio Amstelland

19

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Het duurzame opwek vermogen van het concept RES-bod past in deze deelregio op de huidige onderstations. Vanwege toename in elektriciteitsvraag wordt er een nieuw station 
gebouwd in deze deelregio. Een aantal zoekgebieden ligt dichtbij dit nieuwe onderstation. We raden aan om zon-projecten in de buurt van het nieuwe station op dit nieuwe 
station aan te sluiten. Daarnaast draagt het focussen op stations met beschikbare capaciteit en het clusteren van zon-projecten in deze subregio bij aan het verbeteren van 
systeemefficiëntie. De visuele weergave staat uitgewerkt op de volgende pagina.

Zoek
gebieden

RES ambities die al goed passen bij systeem efficiëntie Aanbevelingen voor optimalisatie van plannen

1, 8 (G en H) Vanuit systeem optimalisatie zijn zoekgebieden 1 & 8 minder geschikte gebieden om opwek aan 
te sluiten tot 2030. Deze gebieden liggen niet in de buurt van een onderstation. Eventueel kan 
gebied 1 bij een project van grote schaal (>80 MW) op TenneT aangesloten worden.

2 (A) Zoekgebied 2 richt zich op het combineren van zon en 
wind. Ook ligt het zoekgebied dichtbij een onderstation 
met beschikbare capaciteit. Hierdoor wordt efficiënt gebruik 
gemaakt van het energiesysteem.

In zoekgebied 2 is het goed mogelijk om zon en wind te combineren in een 50/50 verhouding. 
Het nabijgelegen station heeft ruimte om duurzame opwek aan te sluiten. Het gebied ten 
zuiden van de A9 in zoekgebied 2 levert echter wel aansluit uitdagingen op door de snelweg. 
Een aansluiting ten zuiden van de A9 wordt mede hierom afgeraden.

6 (B) In de buurt van zoekgebied 6 wordt een nieuw onderstation gerealiseerd. Liander adviseert 
Amstelland om te kijken naar opties voor grootschalige zonontwikkelingen in dit zoekgebied. 
Grootschalige zon projecten kunnen op dit onderstation aangesloten worden.

3 (C), 4 (D), 
5(E), 7 (F)

Zoekgebieden 3 & 7 liggen dichtbij een onderstation. Hoe 
dichter bij het station hoe korter de aansluitkabel voor 
grootschalig opwek.

Door zonprojecten te clusteren in zoekgebieden 3, 4, 5 & 7, kunnen deze projecten direct 
aangesloten worden op onderstations. Op deze manier kan voorkomen worden dat knelpunten 
ontstaan op laag- en/of middenspanning. Liander geeft een voorkeur aan zoekgebieden 3 & 7, 
omdat deze dicht bij een onderstation liggen met beschikbare capaciteit.



Totaaloverzicht

Opwek grootschalig zon 62 ha. 59 GWh

Opwek grootschalig wind 0 turbines 0 GWh

Geclusterde zon + wind 18 ha.
4 turbines

50 GWh

Overige opwek 125 GWh

Opwekpotentie o.b.v. systeemefficiëntie 234 GWh

1 TWH = 1000 GWh

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Visualisatie van zoekgebieden vanuit systeemefficiëntie
Weergave van opgesteld vermogen wind en zon, waarbij rekening wordt gehouden met mate 
van clustering, verhouding wind zon en beschikbare capaciteit op stations

Invulling kans/zoekgebieden

A 18 ha. 4*

B 55 ha.

C, D, E & F 7 ha.

G n.v.t. n.v.t.

H n.v.t. n.v.t.

*1 windturbine = 3MW
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D. Aanbevelingen Amsterdam
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Zoekgebieden uit de 
concept RES van Amsterdam

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio Amsterdam

23

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

De gemeente Amsterdam en Liander werken al goed samen om de ambities voor 2030 te behalen. In de themastudie elektriciteit Amsterdam worden ontwikkelingen in de
gemeente goed in kaart gebracht.

Gericht investeren in zon op dak – aansluiten achter de meter
Het bod voor deze deelregio past op de huidige (en toekomstige) onderstations. Omdat een groot deel van het bod bestaat uit zon op dak bevelen we aan om zon op dak vooral 
te installeren op plaatsen waar ook veel energievraag is. Op die manier wordt voorkomen dat er op piekmomenten veel stroom het net in wordt getransporteerd en het 
middenspanningsnet overbelast raakt. Daarnaast moeten de resultaten van de themastudie elektra 2.0 inzicht geven in de restcapaciteit van het middenspanningsnet. Dit helpt in 
de prioritering van zonprojecten op daken in Amsterdam.

Het inpassen van windturbines in afstemming met bestaande en nieuwe netinfrastructuur
• Op veel stations in Amsterdam is voldoende capaciteit om het opgewekte vermogen van windmolens op te nemen in het net. Daarnaast vinden er de komende jaren 

uitbreidingswerkzaamheden plaats en worden nieuwe station gebouwd. Dit biedt potentie om hand in hand met de uitvoeringstijdlijn van de werkzaamheden windenergie te 
plaatsen rondom deze stations.

• Op een aantal onderstations in Amsterdam zijn velden (aansluitmogelijkheid op het station) echter beperkt beschikbaar. Het is aan te bevelen om de planning en in 
gebruikname van windturbines op deze stations af te stemmen met de uitvoeringsplanning van nieuwe infrastructuur. Liander werkt momenteel samen met de gemeente per 
zoekgebied uit wat dit concreet betekent.

• Het is aan te bevelen om duurzame opwek zoveel mogelijk in te passen bij verbruik. Liander brengt momenteel in kaart in hoeverre dit potentie heeft voor de huidige 
zoekgebieden van wind in Amsterdam.



Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio Amsterdam
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D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Zoek
gebieden

RES ambities die al goed passen bij onze 
eigen uitgangspunten Aanbevelingen voor optimalisatie van plannen

1 (A)

Dit zoekgebied past goed bij onze uitgangspunten. We 
verwachten in dit gebied een ontwikkeling van een aantal 
windturbines. Deze kunnen worden aangesloten op het nog te 
realiseren onderstation Westelijk Havengebied

Op onderstation Westelijk Havengebied kunnen ook turbines uit IJmond Zuid-Kennemerland 
worden aangesloten (zoekgebied ten zuiden van Noordzee Kanaal). Daarnaast vinden er op 
andere stations in het gebied uitbreidingen plaats, wat het mogelijk maakt meer opwek 
capaciteit aan te sluiten.

2 (B), 3 (C) Deze zoekgebieden passen binnen onze uitgangspunten. Bij 
voorkeur dicht bij een station bouwen.

4 (D)
Dit zoekgebied past binnen onze uitgangspunten. Windturbines 
kunnen worden aangesloten op het nog te realiseren onderstation 
Stadsstrand.

In dit zoekgebied is het interessant om te kijken naar het combineren van zon en wind.

5 (E)
Dit zoekgebied past binnen onze uitgangspunten. Windturbines 
kunnen worden aangesloten op het nog te realiseren onderstation 
Weesp Noord.

6,7 (F & G)
Dit zoekgebied past binnen onze uitgangspunten. Windturbines 
kunnen worden aangesloten op Bijlmer Noord / Bijlmer Zuid. 
Bestaande klantinfrastructuur biedt mogelijk ook kansen.

In Ouderkerk aan de Amstel is in het tussenliggende gebied ook een wind zoekgebied 
aangewezen. Als deze geclusterd wordt kan dat mogelijk op 1 aansluiting gerealiseerd worden.



25

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Visualisatie van zoekgebieden vanuit systeemefficiëntie
Weergave van opgesteld vermogen wind en zon, waarbij rekening wordt gehouden met mate van 
clustering, verhouding wind zon en beschikbare capaciteit op stations.

Totaaloverzicht

Opwek grootschalig zon 28 ha. 27 GWh

Opwek grootschalig wind 17 turbines 
(3MW)

158 GWh

Geclusterde zon + wind 0 ha.
0 turbines

0 GWh

Overige opwek 306 GWh

Opwekpotentie o.b.v. systeemefficiëntie 491 GWh

1 TWH = 1000 GWh

Invulling kans/zoekgebieden

A 10*

B 2

C 2

D 3-4

E 1

F 3

G 1

*1 windturbine = 2 of 3MW



D. Aanbevelingen Gooi en Vechtstreek
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Zoekgebieden uit de 
concept RES van Gooi en 
Vechtstreek

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



In het concept-RES bod is een zoekgebied opgenomen in het Gooimeer met een combinatie van zon en wind. Door deze combinatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
beschikbare aansluitcapaciteit. Het geplande vermogen van het zoekgebied is te groot om aan te sluiten op één onderstation. Om die reden bevelen we aan om zowel op OS 
Naarden als op OS Huizen een deel van het zoekgebied aan te sluiten. 
Ook in deze subregio zullen de komende jaren uitbreidingswerkzaamheden plaatsvinden nieuwe stations worden gebouwd. Dit biedt potentie om hand in 
hand met de uitvoeringstijdlijn van de werkzaamheden duurzame opwek te plaatsen rondom deze stations.

Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio Gooi en Vechtstreek 
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D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Zoek
gebieden

RES ambities die al goed passen bij systeem efficiëntie Aanbevelingen voor optimalisatie van plannen

1 (A) 2 (B) 3 
(C) & 4 (D)

Zoekgebieden 1, 2 & 4 liggen dichtbij een onderstation. 
Hoe dichter bij het station hoe korter de aansluitkabel voor 
grootschalig opwek.

Zoekgebied 4 ligt in de buurt van onderstation Weesp. Dit onderstation heeft capaciteit om 
wind aan te sluiten. Zoekgebieden 1 en 2 liggen in de buurt van het nog te bouwen nieuwe 
station in Weesp. Vanuit systeemefficiëntie zouden zoekgebieden 1 en 2 samen een cluster voor 
zon en wind kunnen worden om zo de belasting van het onderstation goed te benutten. Met 
het plaatsen van de zon en wind moet gewacht worden tot het moment dat het nieuwe station 
Weesp gereed is

5 (E) Zoekgebied 5 richt zich goed op het combineren van zon 
en wind en helpt hierbij om het energiesysteem efficiënt in 
te richten.

Door zon en wind in zoekgebied 5 aan te sluiten, wordt het systeem optimaal benut. 
Onderstation Huizen en Naarden samen zouden een grootschalig project voor zon en wind in 
zoekgebied 5 kunnen faciliteren.

6 (F) Vanuit systeem optimalisatie is zoekgebied 6 geen geschikte locatie om opwek aan te sluiten. 
Het gebied ligt niet in de buurt van een onderstation in deze regio.

7, 8, 9 & 10 
(G)

Door zonprojecten te clusteren in zoekgebieden 7, 8 & 10 kunnen deze projecten direct 
aangesloten worden op onderstations. Op deze manier kan voorkomen worden dat knelpunten 
ontstaan op laag- en/of midden spanning. Liander geeft een voorkeur aan zoekgebieden 7 & 8, 
omdat deze dicht bij een onderstation liggen met ruimte. Zoekgebied 9 zou toegevoegd 
kunnen worden aan clustering in zoekgebieden 7 & 8 om zon en wind te combineren.
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D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Visualisatie van zoekgebieden vanuit systeemefficiëntie

Totaaloverzicht

Opwek grootschalig zon 7 ha. 7 GWh

Opwek grootschalig wind 8 turbines 67 GWh

Geclusterde zon + wind 30 ha.
9 turbines 
(van 4,5 MW)

141 GWh

Overige opwek 88 GWh

Opwekpotentie o.b.v. systeemefficiëntie 303 GWh

1 TWH = 1000 GWh

Invulling kans/zoekgebieden

A Biedt optie met 
zoekgebied B n.v.t

B n.v.t. 3*

C n.v.t. n.v.t.

D n.v.t. 3*

E 30 ha. 9

F n.v.t n.v.t.

G 7 ha. 2*

*1 windturbine = 3MW

Weergave van opgesteld vermogen wind en zon, waarbij rekening wordt gehouden met mate 
van clustering, verhouding wind zon en beschikbare capaciteit op stations



D. Aanbevelingen Haarlemmermeer



31

Zoekgebieden uit 
de concept RES van 
Haarlemmermeer

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



Vanuit systeemefficiëntie raden wij aan om zon projecten te clusteren tot grootschalige zon projecten. Op deze manier kunnen zonprojecten direct 
op een onderstation aangesloten worden met één aansluiting (of op TenneT). Door deze grootschalige zonprojecten aan te sluiten op onderstations met opwek 
capaciteit, kunnen uitbreidingen op onderstations voorkomen worden. Er is met de gemeente Haarlemmermeer een voorstel opgesteld in samenwerking met TenneT om de 
zonnecarré aan te kunnen sluiten. Dit voorstel is een voorbeeld hoe er op efficiënte wijze een groot vermogen kan worden aangesloten.

In het concept RES bod is een wind zoekgebied meegenomen ten zuiden van Nieuw-Vennep. In de doorrekening zagen we een knelpunt ontstaan omdat er teveel vermogen 
ingetekend is.

De subregio Haarlemmermeer leent zich in potentie goed voor het combineren van opwek en gebruik op één aansluiting door de aanwezigheid van datacenters (aansluiten 
achter de meter). Hiervoor is aangepaste wetgeving wel voorwaardelijk.

Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio Haarlemmermeer 
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D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Zoek
gebieden

RES ambities die al goed passen bij systeem efficiëntie Aanbevelingen voor optimalisatie van plannen

1 (A) In zoekgebied 1 ligt er een plan voor een 
zonnecarré. Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met 
Liander en TenneT een voorstel uitgewerkt om aan te 
sluiten. Dit is een voorbeeld van een goede samenwerking 
in het verder uitwerken van grootschalige opwekprojecten.

Aansluiten in verschillende delen om de belasting te verdelen over de stations in de omgeving. 
Het is daarbij noodzakelijk dat station A4-zone wordt gerealiseerd, omdat daarop een 
aanzienlijk deel van het zonnecarre kan worden aangesloten.
Om vraag en aanbod beter te op elkaar af te stemmen is het ook zinvol om oost-west oriëntatie 
van zonnepanelen toe te passen.

2 (B) In zoekgebied 2 ligt de nadruk op wind (116 GWh, 15 turbines). Het is niet mogelijk om de 
gehele voorgestelde opwek op onderstation Nieuw-Vennep aan te sluiten omdat de maximale 
transportcapaciteit wordt overschreden. Een mogelijkheid is om achter een vaste verbruiker (die 
gevoed wordt uit een ander station, bijvoorbeeld de A4 zone) de opwek aan te sluiten. Dit kan 
bijvoorbeeld een datacenter zijn.
Een andere mogelijkheid is het toevoegen van zon aan het zoekgebied en tot één aansluiting te 
clusteren. Hierdoor wordt het vermogen groter en kan er mogelijk direct op een 150 kV station 
worden aangesloten.
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D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Visualisatie van zoekgebieden vanuit systeemefficiëntie

Totaaloverzicht

Opwek grootschalig zon 200 ha. 190 GWh

Opwek grootschalig wind 0 turbines 0 GWh

Geclusterde zon + wind 30 ha.
15 turbines

129 GWh

Overige opwek 114 GWh

Opwekpotentie o.b.v. systeemefficiëntie 433 GWh

1 TWH = 1000 GWh

Invulling kans/zoekgebieden

A 200 ha.

B 30 ha. 15

*1 windturbine = 3MW

Weergave van opgesteld vermogen wind en zon, waarbij rekening wordt gehouden met mate 
van clustering, verhouding wind zon en beschikbare capaciteit op stations



D. Aanbevelingen IJmond en 
Zuid-Kennemerland
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Zoekgebieden uit de concept RES 
van IJmond & Zuid-Kennemerland

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



Het bod van deze subregio past op de huidige (en toekomstige) onderstations. Aangezien een groot deel van het bod bestaat uit zon op dak bevelen we ook hier aan om vooral 
zon op daken te installeren op plaatsen waar veel energievraag is (bijvoorbeeld op industriegebieden). 
We zien in deze subregio ook potentie om hand in hand met de werkzaamheden voor stationsuitbreiding duurzame opwek te plaatsen. In het Westelijk Havengebied wordt een 
onderstation gebouwd, zoekgebied 5 zou daar op aangesloten kunnen worden.

 

Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland 

36

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Zoek
gebieden

RES ambities die al goed passen bij systeem efficiëntie Aanbevelingen voor optimalisatie van plannen

1 (A) Zoekgebied 1 bevindt zich grotendeels op een industrie 
terrein met een eigen netwerk. Dit biedt mogelijkheden om 
verbruik en opwek aan elkaar te koppelen.

2 (B),3 (C), 5, 
6 (E)

Zoekgebied 2,5,6 richt zich goed op het combineren van 
zon en wind en helpt hierbij om het energiesysteem 
efficiënt in te richten. Daarnaast liggen de zoekgebieden 
dicht bij een onderstation.

We raden aan om een groter project in een van de zoekgebieden 2,3,5 & 6 te realiseren. Het 
zoekgebied 5 heeft de voorkeur, gezien er in de deelregio Amsterdam naar een locatie van een 
nieuw onderstation wordt gezocht. Door een goede wind en zon verdeling kan optimaal 
duurzame energie (GWh) opgewekt worden. Zoekgebied 2 zou in de toekomst ook interessant 
kunnen worden door geplande uitbreidingen op Beverwijk.

8 (G) Zoekgebied 8 richt zich goed op het combineren van zon 
en wind. Daarnaast ligt het zoekgebied dichtbij verbruik wat 
de mogelijk biedt om verbruik en opwek aan elkaar te 
koppelen. Dit helpt bij het energiesysteem efficiënt in te 
richten.

Zoekgebied 8 ligt dicht bij het bestaande onderstation Waardepolder. Op dit station is veel 
capaciteit om opwek aan te sluiten. Door in het zoekgebied zon en wind te combineren kan een 
aansluiting optimaal benut worden en meer vermogen aangesloten worden.

9 (H), 10 (I) Zoekgebied 10 ligt dicht bij een onderstation. Door zoekgebieden 9 en 10 te clusteren, kan het direct op een onderstation aangesloten 
worden. Zeker zoekgebied 10 leent zicht goed voor duurzame opwek, omdat onderstation 
Schalwijk dichtbij is. Het onderstation Schalwijk heeft voldoende capaciteit om een grootschalig 
zon project aan te sluiten.
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D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie

Visualisatie van zoekgebieden vanuit systeemefficiëntie
Weergave van opgesteld vermogen wind en zon, waarbij rekening wordt gehouden met mate 
van clustering, verhouding wind zon en beschikbare capaciteit op stations

Totaaloverzicht

Opwek grootschalig zon 3 ha. 3 GWh

Opwek grootschalig wind 0 turbines 0 GWh

Geclusterde zon + wind 60 ha.
7 turbines

115 GWh

Overige opwek 183 GWh

Opwekpotentie o.b.v. systeemefficiëntie 301 GWh

1 TWH = 1000 GWh

Invulling kans/zoekgebieden

A n.v.t. n.v.t

D n.v.t. n.v.t

E (optioneel B, C) 51 ha. 5*

F n.v.t. n.v.t.

G 9 ha. 2

I (optioneel H) 3 ha. n.v.t.

*1 windturbine = 3MW



D. Aanbevelingen 
Zaanstreek/Waterland
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Zoekgebieden uit 
de concept RES 
van Zaanstreek, 
Waterland

D Aanbevelingen voor systeemefficiëntie



Alternatief voorstel met nadruk op verhouding zon en wind
Het bod in de concept-RES van Zaanstreek-Waterland bestaat volledig uit zon. Ongeveer 80% van de zon opwek is geplaatst op grote daken en parkeerplaatsen. Wanneer 
gekeken wordt op onderstation niveau, zou dit bod in de regio passen. Echter is de verwachting dat er bij veel kleinschalige duurzame opwek er forse problemen ontstaan op 
lagere netvlakken waarbij meerdere netaanpassingen nodig zijn (dit detailniveau is echter geen onderdeel van de zienswijze). In het concept bod zijn ook verschillende 
zoekgebieden voor een zon/wind combinaties aangegeven, maar wind is uiteindelijk niet opgenomen in het bod. In de systeem efficiëntie doorrekening hebben wij gekeken naar 
het inpassen van een combinatie zon en wind om dezelfde doelen te bereiken als het concept-RES bod. Door zoekgebieden te vullen met een combinatie van windturbines en 
zon kan er optimaal gebruik worden gemaakt van het net. In deze zoekgebieden kunnen grote geclusterde zon/wind projecten direct op een onderstation aangesloten worden.

Gericht investeren in zon op dak – aansluiten achter de meter
Een groot deel van het bod bestaat uit zon op dak. Naast dat wij adviseren wind te heroverwegen, bevelen we aan om vooral zon op daken te instaleren op plaatsen waar ook 
veel energievraag is (bijvoorbeeld industrie). Hiermee wordt opwek en verbruik bij elkaar gebracht waardoor transport wordt geminimaliseerd en overbelasting wordt voorkomen. 
Dit leidt tot lagere maatschappelijke kosten. In landelijke gebieden geldt dat zon op dak regelmatig leidt tot overbelasting op het net, waardoor netaanpassingen noodzakelijk 
zijn.

Combinatie zon en wind
Een aantrekkelijke vorm van systeemefficiëntie ligt in het combineren van zon en wind op eenzelfde locatie. Over het algemeen is de gelijktijdigheid van zon- en windenergie 
laag waardoor meer capaciteit aan zon en wind op een onderstation aangesloten kan worden. Door toekomstige duurzame opwek zon en wind te combineren en aan te 
sluiten op één aansluitkabel direct aan een onderstation worden de capaciteit en aansluitpunten op de stations optimaal benut. Op deze manier kunnen netaanpassingen op 
lagere netvlakken voorkomen worden.

Focus op stations met beschikbare capaciteit
De komende jaren zullen bij een aantal stations uitbreidingswerkzaamheden plaatsvinden en zullen nieuwe stations gebouwd worden. Dit biedt potentie om hand in hand 
met de uitvoeringstijdlijn van de werkzaamheden duurzame opwek te plaatsen rondom deze stations.

Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio Zaanstreek, Waterland 
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Aanbevelingen voor optimalisatie van het energiesysteem 
Deelregio Zaanstreek, Waterland (deel 2) 
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Zoek
gebieden

RES ambities die al goed passen bij systeem efficiëntie Aanbevelingen voor optimalisatie van plannen

1 (A), 2 (B) Zoekgebieden 1 en 2 liggen niet in de buurt van onderstations en leiden tot hogere 
maatschappelijke kosten en zijn om die reden vanuit systeem efficiëntie geen goede 
zoekgebieden voor duurzame opwek.

3 (C),4 (D) Zoekgebieden 3 & 4 richten zich goed op het combineren 
van zon en wind en helpt hierbij om het energiesysteem 
efficiënt in te richten. Daarnaast liggen de zoekgebieden 
dicht bij een onderstation.

Door wind en zon in een goede verhouding te combineren kan optimaal duurzame energie 
opgewekt worden. Zoekgebied 3 biedt een goede mogelijkheid om zon en wind te combineren 
en te clusteren. Dit gebied kan aangesloten worden op station Oostzaan. Bij zoekgebied 4 is de 
mogelijkheid om wind en zon aan te sluiten op het onderstation Purmerend Schaepmanstraat.
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Visualisatie van zoekgebieden vanuit systeemefficiëntie
Weergave van opgesteld vermogen wind en zon, waarbij rekening wordt gehouden met mate 
van clustering, verhouding wind zon en beschikbare capaciteit op stations

Totaaloverzicht

Opwek grootschalig zon 2 ha. 2 GWh

Opwek grootschalig wind 0 turbines 0 GWh

Geclusterde zon + wind 44 ha.
11 turbines

133 GWh

Overige opwek 230 GWh

Opwekpotentie o.b.v. systeemefficiëntie 365 GWh

1 TWH = 1000 GWh

Invulling kans/zoekgebieden

A n.v.t. n.v.t

B n.v.t. n.v.t

C 26 ha. 7*

D 18 ha. 4

*1 windturbine = 3MW


