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Zie ook de website van de Taskforce

Energie-infrastructuur

in Noord-Holland Noord

Netcongestie elektriciteitsnet &

Ontwikkeling toekomstig energiesysteem (pMIEK)

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland


Presentatie 6 oktober 2022 

raadsinformatieavond Kopgemeenten

• Algemene informatie netcongestie

• Taskforce Energie-infrastructuur, drie sporen

• Programmeren van het Toekomstig energie-systeem

• Energievisie NHN

• Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK)
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De energietransitie in versnelling

→ Ontwikkelingen gaan sneller dan uitbreiding elektriciteitsnetten

Versnelling zon-PV 
50% groei per jaar

1.000.000 nieuwe woningen 
zonder aardgas

1,6 miljoen 
elektrische auto's in 2030

Industrie en bedrijven 
elektrificeren



Netcongestie, grootverbruikers/grote opwekkers: 

Netcongestie: afnemen
Netcongestie: terugleveren



Oplossing voor netcongestie:

• Elektrificatie vereist dat het elektriciteitsnet het komend decennium ten minste driemaal 

zwaarder uitgevoerd wordt. 

• De realisatie daarvan tegen diverse uitdagingen aan: voor de aanleg van alle benodigde kabel-

en leidingentracés, transformator- en ontvangstations is veel ruimte, personeel en materiaal 

nodig. Netuitbreidingen vragen tijd.

• Zelfs mét aanpassingen en forse investeringen moeten we de komende jaren rekening houden 

met netschaarste. 

• Noodzaak om een integraal energiesysteem te ontwikkelen (elektra, warmte en waterstof).

• Slimme oplossingen en keuzes zijn noodzakelijk



Drie werksporen Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland

1. Versnellen realisatie energie-
infrastructuur

2. Integraal programmeren
energiesysteem v/d toekomst

3. Slimme energie-oplossingen

(keuzes maken voor de toekomst ,
ontwerpen, sturen, programmeren)

(efficiënter benutten van de
bestaande infrastructuur)

(oplossen van de knelpunten van
vandaag)



Wat is het programmeren van het energiesysteem?

Integraal programmeren is:

het ontwerpen, plannen en keuzes maken 
over (in tijd en plaats)

toekomstige energie-infrastructuur, opslag 
en conversie

in nauwe samenhang met de ruimtelijke en 
sectorale planvorming voor energievraag en 

aanbod (industrie, mobiliteit, gebouwde 
omgeving, landbouw, opwek)

op basis van een publieke afweging 
in een gezamenlijk proces van in ieder geval 

overheden en netbeheerders.

Industrie Opwek

Mobiliteit

Gebouwde omgeving

Landbouw

Energie-
infrastructuur, opslag & 
conversie (elektriciteit, 
warmte, gassen, etc.)

Integraal programmeren is:

• Een gezamenlijk proces van in ieder geval 
overheden en netbeheerders,

• gericht op het ontwerpen en plannen (in tijd en 
plaats) van en keuzes maken over toekomstige 
energie-infrastructuur, opslag en conversie,

• in nauwe samenhang met de ruimtelijke en 
sectorale planvorming voor energievraag en 
-aanbod (industrie, mobiliteit, gebouwde 
omgeving, landbouw, opwek),

• op basis van een publieke afweging.





Pilot NHN: Sectorale ontwikkelingen
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• Hoge ambities Regionale Energiestrategie (RES)

• Grote woningbouwopgave

• Doorgroei bedrijvigheid

• Verduurzaming gebouwde omgeving, industrie en 

mobiliteit (veelal door elektrificatie)

• Verduurzaming glastuinbouwgebieden

• Mogelijke aanlanding wind op zee



Energievisie NHN

Vraag en aanbod in kaart brengen Vijf gebieden uitgelicht: geografische hotspots

Regio Alkmaar

Den Helder

Middenmeer
Landelijke gebied

West Friesland



Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK)

Doel

• Energie-infrastructuur in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen

• Realisatie en versnelling projecten. 

pMIEK bevat projecten van regionaal belang

• Infrastructuur en flexibiliteit 

• Elektriciteit, waterstof, warmte, mogelijk CO2

• Enkelvoudig of een cluster van projecten

Identificatie van projecten via

• Advies voor een Energievisie

• Lijst van huidige projecten

• Regiosessies



Afwegingskader

1. De behoefte voor (extra) netcapaciteit zover mogelijk reduceren door eerst zoveel mogelijk 

slimme oplossingen toe te passen. 

2. Het faseren en prioriteren van netuitbreidingsprojecten gebeurt aan de hand van een 

aantal maatschappelijk-economische criteria. Het wegen van de criteria is een politieke 

keuze. 

3. De locatiekeuze per prioritair project aan de hand van leefomgeving- en 

uitvoerbaarheidscriteria. 



pMIEK projecten NHN

Project Huidige locatie /
Nieuwe locatie

Energiedrager Indicatieve 
planning

Oterleek Uitbreiding huidige locatie Elektriciteit (150kV) 2025-2026 / 
2028-2030

Boekelermeer Nieuwe locatie Elektriciteit (150kV) 2027-2032

Westwoud Uitbreiding huidige locatie Elektriciteit (150kV) 2026-2030

Abbekerk Nieuwe locatie Elektriciteit (150kV) 2028-2032

Hollands Kroon Nieuwe locatie Elektriciteit (150kV) 2028-2032

Anna Paulowna Uitbreiding huidige locatie Elektriciteit (150kV) 2033-2037

Den Helder de Schooten Uitbreiding huidige locatie Elektriciteit (50kV) 2024-2025
2030-2034

Aansluiting Den Helder waterstofnetwerk Huidige aardgas leidingen Waterstof 2030

Aftappunten waterstof Nieuwe locaties Waterstof 2025-2030

Warmtenet HVC Uitbreiding net Warmte 2025 en verder

Zie ook: https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2023/Maart_2023/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten



Uitbreiding nationaal energie-netwerk

Uitbreiding hoogspanningsnet (TenneT) 
-> nieuw 380kV-trace Noord-Holland Noord

Waterstofbackbone (Gasunie)
-> bestaande gasleiding en deels nieuw aan te leggen

Bestaand 150kV net (TenneT)

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Juni_2022/Vooronderzoek_uitbreiding_hoogspanningsnet_openbaar
https://www.gasunie.nl/projecten/waterstofnetwerk-nederland


Onderzoeks- en actie-agenda

• Impact slimme energie-oplossingen

• Dit gaat om het landelijk gebied

• O.a. impact op kleine kernen, bedrijventerreinen, boerderijen

• (Lokale) warmtenetten

• Conversie en opslag

• Kleinschalige elektrolysers

• Batterijen

• Warmte-opslag

• Smart grids

• Aandacht voor vraagontwikkeling bedrijventerreinen 

• Kwantificering
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Resultaat

• Netbeheerders gebruiken pMIEK voor IP

• Provincie en gemeenten dragen bij aan versnellen uitvoering

• Inzet op reductie uitbreidingsvraag en slimme oplossingen

Vervolg

→ Uitvoeringsprogramma 1.0

→ pMIEK 2025 (Startnotitie oktober 23)



Extra dia
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150kV station

50kV station

Regelstation

Schakelstation

Uitbreiding Liander

Nieuwbouw Liander

Texel

Zuid Eierland

Medemblik

Wieringerwerf

Middenmeer

Ulkesluis

Schagen

DH de Schooten

DH Marine

Anna 
Paulowna

DH Vogelwijk

De Weel

Sint Maarten

Hollands Kroon

Warmenhuizen

Westwoud

Hoogwoud

Hoorn Geldelozeweg
Hoorn Holenweg

Wervershoof

Enkhuizen

Venhuizen

AndijkAbbekerk

Hoorn IJsbaan

Obdam

Avenhorn

Heerhugowaard

Oterleek

Heiloo

Alkmaar
Oudorp

Uitgeest

Alkmaar Noord

Alkmaar 
Boekelermeer

Boekelermeer

Heerhugowaard Noord

Purmerend K.

Purmerend S.

Wijdewormer

Edam

Zaandam West

Zaandam Noord

Krommenie
Zaandijk
Wormerveer

Westzanerpolder

Monnickendam

Oostzaan
Hoogtij

Baanstee

Velsen

Beverwijk

IJmuiden

Schalkwijk

Vijfhuizen

Waarderpolder

HofmanwegOverveen

Haarlem West
Oorkondelaan

Haarlemmermeer

Nieuw-Vennep

Hoofddorp

Schiphol 
Centrum

Rozenburg
A4 zone 2

Rozenburg Zuid Amstelveen zuid

Uithoorn

Aalsmeer 
Bloemenveiling

AmstelveenSchiphol 
Oost

Amstelveen 
Bolwerk

Bijlmer Noord

Venserweg

Duivendrecht

Diemen

Hilversum 
Jonkerweg

Hilversum Raafstraat

Hilversum 
Noorderbegraafplaats

‘s Graveland Crailo

Weesp Noord

Weesp Huizen
Naarden

Haarlem Noordelijk

41
stations

NHZ

718

52
stations

NHN

1523

Uitbreiding Tennet

Disclaimer: alle locaties van stations zijn indicatief

380 kV station

Nieuwbouw Tennet

Disclaimer: niet alle nieuwbouw/uitbreiding projecten
bevinden zich in dezelfde fase

Disclaimer: deze kaart bevat vanuit Tennet geen
• MIEK-projecten
• offshore-projecten
• projecten die in DO- fase of verder zitten
• vervangingsprojecten

C

B

A

D

A-C Potentieel zoekgebied nieuw 150 kV station Tennet
D Potentieel zoekgebied nieuw 380/150 kV station Tennet

Beverwijk

Totaaloverzicht nieuwbouw stations en uitbreiding huidige stations Noord Holland
exclusief Amsterdam
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