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145 
gemeenten

Gas

42.000 km

We onderhouden 

91.000 km 

elektriciteitskabels.

145 
gemeenten

5,7 mln
aansluitingen

7.450
medewerkers

Ondergronds

Bovengronds

We onderhouden 

47.600
middenspanningsruimtes

315 stations



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

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

Figuur 2 geeft de ontwikkeling van het opgesteld vermogen van wind in MW aan. 

Centrale elektriciteitsproductie 
(vroeger)

Centrale en decentrale elektriciteitsproductie
(heden)

Groei van zonne-energie in Noord-Holland

Groei van windenergie in Noord-Holland



Beschikbaarheid netcapaciteit 
Ondanks uitbreidingen neemt de belasting van het net toe

Opwekken Noord-HollandAfnemen Noord-Holland



Netimpact analyse Concept RES NHN (maart 2020)
Zon opwek veroorzaakt de grootste impact op het net, maar ook energievraag speelt een rol 
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Beschikbare capaciteit op stations NHN (in 2030)

Verwacht voldoende capaciteit 10 stations

Maximale capaciteit waarschijnlijk bereikt 19 stations

50% stations in Noord-Holland voor 
2030 overbelast:

• overal decentrale opwek

• een vlucht in elektrische mobiliteit

• warmtetransitie van het aardgas af

• een grote nieuwbouwopgave
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Verwachte benodigde 
stations in regio Noord 
Holland Noord per jaar
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- Als we het concept RESbod 1 op 1 volgen:

- Wetende dat het realiseren van de benodigde uitbreidingen van de energie-
infrastructuur nu al een uitdaging is: 

- Materialen
- Technisch geschoolde medewerkers
- Ruimtebeslag (onder en bovengronds)
- Procedures en vergunningen

Dus: aanbevelingen vanuit systeem 
efficiëntie om de RES opgave 
realiseerbaar te maken.

De netimpact: een inschatting van haalbaarheid in tijd 
Uitvoerbaarheid vóór 2030 een enorme uitdaging



Vertrekpunt voor onze aanbevelingen: systeemefficiëntie
Systeemefficiëntie voor een optimale inzet van het energiesysteem voor duurzame opwek
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Systeemefficiëntie

DraagvlakRuimte

Kwantiteit

Vier afwegingskaders in de RES in onderlinge 

samenhang

1. Kwantiteit: worden doelstellingen gehaald (aantal TWh

duurzame opwek)?

2. Draagvlak: worden keuzes politiek en maatschappelijk 

gedragen?

3. Ruimte: kunnen duurzame opwek en energie-

infrastructuur ruimtelijk worden ingepast, kijkend naar 

landschappelijke kwaliteit?

4. Systeemefficiëntie: kan duurzame opwek efficiënt 

worden ingepast in het totale energiesysteem?



Systeemefficiëntie & Concept RES NHN (regio Kop v NH)
Aanbevelingen voor de regio: Clusteren en combineren van zon en wind
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Systeemefficiëntie & Concept RES NHN (regio Kop v NH)
Evenveel opwek met minder maatschappelijke impact en haalbaarheid in tijd  vergroot
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Niet "de waarheid" maar het 
optimum vanuit het 

energiesysteem o.b.v. de 
zoekgebieden uit de 

concept RES

Systeemefficiëntie in beeld

Netbeheerders Zienswijze, okt. 2020Concept RES Kop v NH



Systeemefficiëntie & Concept RES NHN, regio Kop van NH
Samen verder puzzelen, op zoek naar een optimum
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Met de reactienota is de RES aangescherpt obv de wensen en bedenkingen; pas binnen de zoekgebieden met draagvlak 
de aanbevelingen voor systeemefficiëntie toe om de RES opgave realiseerbaar te maken vóór 2030

Gezamenlijk uitvoeringsprogramma: de RES is één puzzelstukje en de netbeheerder is één van de partijen
• inzicht in ontwikkelingen op opwek en elektriciteitsvraag dienen samen te komen in een uitvoeringsprogramma.
• Afstemmen van alle werkzaamheden in één uitvoeringsprogramma, zodat o.a. ruimtelijke inpassing tijdig geborgd is en 

werkzaamheden in passende volgordelijkheid uitgevoerd kan worden. 

(voorbeeld)
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Vragen?


