
Uitdagingen van de Energietransitie 
Gemeente Den Helder

Start Webinar: 19:30

Spelregels

Microfoon gedempt

Vragen in de chatbox



Over Liander

Ontwikkelingen in het energielandschap

Het elektriciteitssysteem & drukte op het net

Oplossingen en benodigdheden voor het toekomstige net

Inhoud
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Netbeheerder Netwerkactiviteiten

Organisatie
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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

Ondergronds

Bovengronds

We onderhouden 

47.600
middenspanningsruimtes

315 stations



Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder 
gelijke condities toegang geeft tot 
betrouwbare, betaalbare en (duurzame) energie.



Het elektriciteitsnet
.
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Staat onder spanning



De ontwikkelingen van nu
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“Op verschillende plekken in 

het elektriciteitsnet ontstaan 

knelpunten”
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Hoe werkt het elektriciteitsnet?
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Duurzame opwek

Centraal → Decentraal

EnergiegebruikEnergiemarkt

Energietransitie leidt tot verschuiving

Vraag gestuurd naar 
aanbod gestuurd
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Duurzame opwekEnergiegebruikEnergiemarkt

Nieuwe verhouding 
vraag en aanbod

Energietransitie leidt tot verschuiving

Uitfasering gas



Te kort aan transportcapaciteit
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Congestie

Liander investeert fors in structurele 

netuitbreidingen

Echter, procedures zijn zorgvuldig en 

ruimte is schaars

Waar uitbreiding de vraag niet kan 

bijbenen kan een tijdelijk tekort aan 

transportcapaciteit ontstaan

We noemen dat congestie/transportschaarste



Oplossingen
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Het netwerk uitbreiden



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

5. Overige technische oplossingen, zoals aansluiten van wind en zon op één 
aansluiting (cablepooling) en aftoppen van zonnepiek (curtailment) 

Toepassen ontwerpprincipes biedt kansen

Minder kosten Minder ruimte Snellere realisatie

Oplossingen
Ons bestaande netwerk beter gebruiken



Hoe zit het met waterstof?
Energiedrager met veel mogelijkheden



Hoe zit het met waterstof?

Creëer beleidsruimte voor behoud van bestaande gasinfrastructuur waar 
wenselijk en maak duidelijke afweging tussen waterstof, groen gas en gasloos

Aandachtspunten en aanbevelingen

Slim/Hybride inzetten van aardgas blijft een relevante route, zeker tot 2030 

Tot 2030 groene H2 inzetten in chemische industrie zonder alternatief voor H2

Betaalbare groene H2 voor woningen naar verwachting beschikbaar vanaf 2030, 
alternatieve warmtetechnieken reeds beschikbaar 

Duurzame waterstof wordt gemaakt met overschotten aan duurzame energie 



Wat is het domein van netbeheerder Liander?
Veel herkenbare onderwerpen vallen buiten de taken van Liander en liggen bij marktpartijen

Verplaatsen van elektriciteit en gas

Waterstof

Kernenergie

Domein netbeheerder

Duurzame opwek

Fossiele opwek

Productie

Huishoudens

Opslag en conversie

Batterijen
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We betalen allemaal mee aan 

uitbreidingen van infrastructuur. 

Elke euro komt terug in de tarieven.



Om duurzame energie op te 

wekken en te gebruiken is een 

sterk energienetwerk nodig 
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Het netwerk uitbreiden

Impact op de omgeving
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Het netwerk uitbreiden

Impact op de omgeving
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Het netwerk uitbreiden

Impact op de omgeving
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Het netwerk uitbreiden

Impact op de omgeving
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Het netwerk uitbreiden

Impact op de omgeving



Status transportschaarste in de regio

Verbruik Terugleveren (opwek van energie)

Update 12-3-2021

Zeer beperkte capaciteit Geen capaciteit          Beperkte capaciteitCapaciteit beschikbaar

Capaciteit

Spanning



Oplossingen voor het distributienet
We verwachten in Q2 de plannen af te hebben, daarna volgt de uitvoering
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Minimaal 6 nieuwe middenspanningsruimtes

Minimaal 20 kilometer nieuwe kabels

Plan afgerond

Q2 2021 Q2 2021

Schets illustratief



Doorlooptijden werkzaamheden
Waarom duurt het tot 2023/2024?
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Doorlooptijden 
verminderen
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Vragen


