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De impact van de energietransitie
op het gebruik van het elektriciteitsnet
De energietransitie vraagt steeds meer capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar elektriciteit groeit hard doordat
onder andere steeds meer huizen van het aardgas overschakelen op elektriciteit, door het groeiende aandeel elektrische voertuigen, maar
ook wordt er op steeds meer plekken duurzame elektriciteit opgewekt. Dat vraagt extra capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet.
Daardoor heeft de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen de limiet bereikt of bereikt dat binnen afzienbare tijd.
Hierdoor is het voor netbeheerders niet altijd mogelijk om op korte termijn te voldoen aan nieuwe aanvragen voor de aansluiting van o.a.
zon- of windparken, datacenters en tuinders. We werken hard aan het verzwaren van het net. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gekeken
hoe we het bestaande net zo optimaal mogelijk kunnen benutten. In dit document beschrijven we die innovatieve oplossingen waar we
aan werken naast het verzwaren van het elektriciteitsnet.
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Andere eisen aan het elektriciteitsnet
Het verschil tussen vroeger en nu
Het elektriciteitsnet
Het elektriciteitsnet is honderd jaar geleden ontworpen als
éénrichtingsverkeer, namelijk voor het transport van stroom van
gas- en kolencentrales naar de verbruikers. Tegenwoordig wordt er
op veel plekken stroom opgewekt én ook terug geleverd aan het
net. Dat stelt andere eisen aan het elektriciteitsnet dan waarvoor het
destijds is ontworpen.
De opwek van duurzame energie zien we vooral in gebieden die
dunbevolkt zijn. Door de lage grondprijzen zijn deze gebieden
aantrekkelijk voor ontwikkelaars van zon- en windparken. Maar juist
in die gebieden is de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkter.
Dat brengt samen met de groeiende vraag naar elektrisch
verwarmen en elektrisch vervoer nu problemen met zich mee:
congestie op het net. Dit is bijvoorbeeld al te zien in de gebieden
met veel tuinders en veel datacenters. In de toekomst zal de druk
op het elektriciteitsnet overal in het land alleen maar verder
toenemen.
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Netaanpassingen
Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij druk bezig om het
energienet uit te breiden. Bijvoorbeeld door extra
elektriciteitsstations te bouwen. Een proces dat vaak jaren duurt.
Niet alleen door de bouw zelf, maar ook omdat bezwaar- en
beroepsprocedures voor vertraging kunnen zorgen.
Transportbeperking voor sommige klanten
De primaire taak van Liander als netbeheerder is het aansluiten van
klanten en het transporteren van energie. Maar het gehele
elektriciteitsnet tijdig aanpassen op de forse en onvoorspelbare
groei is een bijna onmogelijke opgave. Daarom zijn we soms
genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft
een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk
geen toestemming de volledige capaciteit van de aansluiting te
gebruiken. Vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een
grootverbruikaansluiting in sommige gevallen niet de gevraagde
capaciteit bieden.
Door het ontwikkelen van slimme oplossingen proberen we
congestie en transportbeperkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Slimme oplossingen
Als er in een gebied een tekort is aan transportvermogen
(congestie) zal Liander het elektriciteitsnet verzwaren of uitbreiden
zodat de gevraagde capaciteit beschikbaar komt. Waar mogelijk
voorkomen we deze grote investeringen en hoeveelheid werk aan
het net door innovatieve oplossingen. Zo houden we de
energievoorziening voor iedereen betrouwbaar, bereikbaar en
betaalbaar. De slimme oplossingen waar Liander onder meer aan
werkt, zijn:
•

Netschakelen (grid switch)

•

Cable pooling

•

Slim laden

•

Slimmer omgaan met redundantie

•

Statische en Dynamische bijsturing

•

Dynamische tarieven

•

Flexmarkt

Welke maatregel of oplossing gekozen wordt, is afhankelijk van de
situatie. Er wordt altijd gestart met de oplossingen die de minste
nadelige gevolgen hebben voor de eindgebruikers.
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Liander hanteert een hiërarchie aan oplossingen, beginnend
bij preventieve maatregelen, met de minste impact en
eindigend met reactieve maatregelen die de meeste impact
hebben op gebruikers..

Reactieve maatregelen:
toepasbaar als ergens
tekort aan
transportcapaciteit
verwacht wordt.
Preventieve
maatregelen:
toepasbaar in hele
verzorgingsgebied ter
voorkoming van
congestie..

Interventies
(direct ingrijpen)

Marktoplossingen
(flex inkopen)
Tarifering & aansluitafspraken
(dynamische aansluit- & transporttarieven)

Technische oplossingen als basis
(autonome regelingen, opslag als asset)

 In de basis wordt zoveel mogelijk opgevangen met technische oplossingen. Dit
zijn zaken zoals autonome decentrale sturing van windmolens, opslagsystemen
en verschakelingen over onderstations (netschakelen).
 Aanvullend zullen met dynamische tarifering en aansluitafspraken prikkels
ontstaan waardoor aangeslotenen hun verbruik aanpassen aan beschikbare
capaciteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld aansluitafspraken zoals slim laden aan
laadpalen of tarief gedreven gebruik via energiemanagementsystemen.
 Zelfs met bovenstaande preventieve maatregelen kunnen er plekken in het net
ontstaan waar congestie dreigt. In die gevallen zal een afweging gemaakt
worden tussen netverzwaring, transportbeperking of flex inkopen.
 Als laatste gebruiken we interventies om ervoor te zorgen dat het licht aanblijft,
indien ander oplossingen onvoldoende resultaat opleveren.

Netschakelen (grid switch)
Bij (dreigende) congestie kan Liander gebruik maken
van netschakelen. Bij netschakelen maken we
gebruik van de reservestelling in met elkaar
gekoppelde elektriciteitsnetten.
We schakelen dan het vermogen van het ene
onderstation tijdelijk door naar een ander
onderstation om zo de congestieproblemen in een
bepaald gebied op te lossen.
Vernieuwend hierbij is dat we dat doen met op
afstand stuurbare mogelijkheden in het
middenspanningsnet (MS-net) dankzij onze snelle
en innovatieve digitaliseringsslag.
Dit maakt netschakelen een kansrijke oplossing om
congestie in het net te verminderen.
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Slim omgaan met redundantie
Een oplossing die kan bijdragen aan het wegnemen van bestaande
knelpunten in het elektriciteitsnet is het aanpassen van de
redundantie.

Bij het aanpassen van de redundantie ligt de focus op het loslaten
van de redundantie. Dit helpt enorm om de
inpassingsproblematiek voor duurzame opwek te verminderen.
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Wat is redundantie?
Liander zorgt er bij het aansluiten van een klant (bijvoorbeeld een
grootzakelijke verbruiker, windpark of zonneweide) altijd voor dat
er voldoende redundantie in het elektriciteitsnet (ms-net) zit om
onderbrekingen binnen beperkte tijd weer te herstellen. Concreet
betekent dit dat er extra kabels en installaties aanwezig zijn. Bij een
storing kan het elektriciteitstransport dan sneller worden hersteld in
een middenspanningsnet. Ook is daardoor onderhoud aan het
elektriciteitsnet mogelijk zonder dat groepen klanten zonder
stroom komen te zitten.
Voor opwekkers van elektriciteit is Liander begonnen om nog
slimmer om te gaan met deze redundantie. Als het gaat om een
aansluiting met alleen opwek, kan een klant vanaf nu vrijwillig
kiezen om tijdelijk te worden afgeschakeld of teruggeschakeld bij
een storing of onderhoud. Vrijwillige terugschakeling noemen we
dat. Hierdoor kunnen opwekkers zoals zonneweiden en
windparken veel sneller worden aangesloten en kan Liander
efficiënter omgaan met het plannen van capaciteitsuitbreiding van
het elektriciteitsnet.

Tarieven
Optimaliseren van tarieven
Alle activiteiten en kosten van Liander worden in principe via gereguleerde tarieven in rekening
gebracht bij klanten. De kosten van Liander worden uiteindelijk dus betaald door alle klanten
samen. Door het tarievenstelsel te wijzigen, kan er beter worden gestuurd op de
aansluitbehoeften en het transportgedrag van klanten. Liander hanteert o.a. de volgende
uitgangspunten voor een aangepast tarief: voorspelbaar, eerlijk, toekomstbestendig en het
kostenveroorzakersprincipe.
Liander zet zich in voor de volgende wijzigingen in het gereguleerde tarievenstelsel:
• Differentiatie netwerktarief-elektriciteit (kleinverbruik) op basis van gemeten capaciteit, in lijn
met het kostenveroorzakersprincipe;
• Differentiatie netwerktarief-elektriciteit (grootverbruik) met mogelijk onderscheid tussen
structureel benodigde capaciteit en stuurbare capaciteit;
• Meer vrijheid voor de netbeheerder in aansluitmogelijkheden.
Liander is ook voor invoering van een producententarief in lijn met het kostenveroorzakersprincipe. Daarnaast onderzoeken we, vooruitlopend op een aanpassing van het tariefstelsel voor
kleinverbruik, de mogelijkheden om slim laden (smart charging) te realiseren op basis van een
3x25A aansluiting van een variabele capaciteit. Om dit te kunnen realiseren is een wijziging van de
Netcode nodig.
Voor het toetsen van de verschillende tarief varianten is Liander opzoek naar locaties.

Het aandeel elektrisch vervoer groeit hard.
Voor het bepalen van de impact van
ontwikkelingen op de energie-infrastructuur
is het van belang om ook mobiliteit mee te
nemen. Daarom is het belangrijk om op tijd
de juiste maatregelen te treffen. Als
netbeheerder kunnen we gemeentes hierbij
ondersteunen.
Als iedereen bij thuiskomst op hetzelfde
moment zijn auto gaat opladen, betekent dit
dat de capaciteit van het elektriciteitsnet veel
groter moet worden. Oplossingen als slim
laden kunnen dit gedeeltelijk voorkomen. Dit
betekent dat er wordt geladen als de vraag
naar elektriciteit laag is en het aanbod hoog.

Slim Laden
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Daarmee kan slim laden bijdragen aan het
voorkomen van pieken en congestie in het
elektriciteitsnet.

Cable Pooling
Zon en Wind op één aansluiting
Als het hard waait dan schijnt de zon meestal niet, en omgekeerd. Waar zonnepanelen
en windmolens dicht bij elkaar staan, kan daardoor vaak prima worden volstaan met
maar één aansluiting in plaats van twee. Ook het combineren van opwek achter
aansluitingen van grootverbruikers is mogelijk. Cable Pooling noemen we dat.
Bij Cable Pooling gaat het om het realiseren van efficiënte oplossingen voor situaties
waarin meer initiatiefnemers vlak bij elkaar duurzame opwek (zon of wind of beide)
willen realiseren, zoals een windpark en een zonneweide of een zonneweide achter
een fabriek of datacenter.
Samen vergen deze initiatieven nauwelijks meer capaciteit dan ieder apart. Ze kunnen
dus prima samen op één aansluiting worden aangesloten. Door deze initiatieven te
combineren op één aansluiting kunnen de initiatiefnemers flink besparen op hun
aansluitkosten. Daarnaast zorgt het voor een betere benutting van het bestaande
elektriciteitsnet.
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Statische en dynamische bijsturing
Aansluiten op een andere capaciteit dan piekvermogen
Wanneer grote opwekkers worden aangesloten op de maximale
capaciteit die ze verwachten nodig te hebben (de piekcapaciteit),
dan wordt in de praktijk een groot deel van de capaciteit
nauwelijks benut. Het is dan ook de vraag of aansluiten op de
piekcapaciteit en eventueel bijbehorende netverzwaring wel de
beste oplossing is.
Als er sprake is van een beperkt aantal momenten met een hoge
piek en de kosten van een grote(re) aansluiting en benodigde
netverzwaring hoog zijn, kunnen andere oplossingen geschikter
zijn.
Een oplossing kan statische bijsturing zijn. De aansluitcapaciteit
ligt dan substantieel lager dan de piekcapaciteit. Ook kan er voor
dynamische bijsturing worden gekozen. Hierbij is levering boven
een bepaalde basiscapaciteit mogelijk, maar de netbeheerder
heeft dan wel de mogelijkheid om invoeding van lokaal
opgewekte stroom in het net onder bepaalde voorwaarden te
kunnen bijsturen.
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In Duitsland heeft een soortgelijke situatie van dynamische
bijsturing 30% meer aansluitcapaciteit opgeleverd, terwijl dit maar
tot 3% terugval in kWh heeft geleid.
De verwachting is dat de kostenbesparing op het verzwaren van
het elektriciteitsnet bij de netbeheerder vaak groter zijn dan de
gederfde inkomsten uit niet-geleverde elektriciteit bij de
producent. Dit geldt ook voor de kostenbesparing van een
grote(re) aansluiting ten opzichte van gederfde inkomsten van
niet aan het net geleverde elektriciteit. Daarmee kunnen statische
en dynamische bijsturing voor zowel de individuele producent als
voor Nederland als geheel, economisch verstandig zijn, als
aanvulling op bijvoorbeeld een flexmarkt en
congestiemanagement.
Bij dynamische bijsturing zal bekeken moeten worden hoe we het
beste kunnen omgaan met situaties waarin de producenten
(zoals.windparken) te maken hebben met gederfde inkomsten.

Flexmarkt
Het zo goed mogelijk afstemmen van vraag en aanbod
De inzet van flexibiliteit is van grote waarde voor het toekomstige netbeheer in
Nederland. Liander zet daarom vol in op de ontwikkeling van flexmarkten.
Met een flexmarkt proberen we vraag en aanbod van energie flexibel op elkaar
aangepast te krijgen. Dit kan door het verbruik van elektriciteit te verplaatsen naar een
ander moment. Ook kan energie tijdelijk worden opgeslagen. Zo ontstaat de gewenste
flexibiliteit en kunnen pieken in het elektriciteitsnet worden voorkomen of verminderd.
Op het moment dat Liander een tekort aan transportcapaciteit (congestie) in het net
verwacht, vragen wij aan een aggregator om dit op te lossen. Een aggregator is een
bedrijf dat het energieverbruik bij bedrijven of consumenten kan sturen. Dit gebeurt
uiteraard alleen wanneer daar toestemming voor is gegeven en tegen een vergoeding.

Door deze sturing ontstaat flexibiliteit. De aggregator verhandelt deze flexibiliteit op de
flexmarkt en verkoopt die bijvoorbeeld aan de netbeheerder of een energiebedrijf. Het
aansturen gebeurt volledig automatisch, binnen de grenzen die de klanten hebben
gesteld en volgens van te voren vastgelegde afspraken. Zo kan bijvoorbeeld een
koelhuis zijn vriescellen op het moment van piekvraag twee uur uitzetten, zonder dat dit
invloed heeft op de temperatuur. Daarmee komt extra capaciteit beschikbaar voor een
andere klant.
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Nijmegen Noord
Flexmarkt in de praktijk
Liander is in Nijmegen-Noord begonnen met een flexibiliteitsmarkt. Hier worden
vraag en aanbod van elektriciteit tussen ondernemingen zo goed mogelijk op
elkaar afgestemd. Liander werkt hiervoor samen met LIDL, Van der Valk en Scholt
Energy.

Nijmegen-Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel
woningen en een groot bedrijventerrein gerealiseerd. Er is een windpark
ontwikkeld, daarnaast staan er nog een aantal windmolens en ook een aantal
zonneweides op de planning. De vraag en het aanbod van elektriciteit ontwikkelen
zich daardoor sneller dan verwacht.
Liander werkt hard aan de realisatie van een nieuw elektriciteitsverdeelstation om in
de extra elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Omdat het naar verwachting een
aantal jaar duurt voordat het elektriciteitsverdeelstation klaar is, gebruikt Liander de
flexibiliteitsmarkt als tussenoplossing om hoge stroompieken in het lokale
elektriciteitsnet te verminderen.

12

In situaties waarin een tekort aan
transportcapaciteit (congestie) dreigt of
plaatsvindt, is Liander als netbeheerder
wettelijk verplicht om congestiemanagement
toe te passen als tijdelijke oplossing tot de
verzwaring van het elektriciteitsnet is
gerealiseerd.
Liander probeert altijd om dit op vrijwillige
basis in te zetten door flexibiliteit in te kopen,
bijvoorbeeld met een flexmarkt. Als dat niet
mogelijk is, krijgt congestiemanagement een
verplicht karakter.

Congestiemanagement
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Bij het wettelijk verplichte
congestiemanagement zijn grote
eindgebruikers verplicht hun flexibiliteit te
koop aanbieden aan de netbeheerder als
deze daarom vraagt.

GOPACS

Een uniek initiatief van de netbeheerders om congestie in het net te verminderen
Liander is samen met de andere netbeheerders het platform GOPACS gestart; een uniek initiatief waarbij de netbeheerders samenwerken
om tekorten aan transportcapaciteit in het net te verminderen. Zo houden we het elektriciteitsnet betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar.
GOPACS is een platform dat gebruik maakt van koop- en verkooporders op energiemarktplatformen. Stel, een netbeheerder verwacht
ergens in het elektriciteitsnet congestie. Om dit op te lossen wil hij bijvoorbeeld minder energieproductie in dit deel van het net. De
netbeheerder zet deze congestiesituatie in GOPACS. Vervolgens wordt een openbare melding op GOPACS geplaatst. Markpartijen zoals
tuinders, aggregators en programma-verantwoordelijken met een aansluiting in het congestiegebied kunnen dan een kooporder plaatsen.

De acties om congestie op te lossen, mogen echter geen problemen veroorzaken voor de balanshandhaving van het elektriciteitsnet op
nationaal niveau. Daarom wordt het plaatsen van een kooporder altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied.
GOPACS controleert razendsnel of de orders niet leiden tot problemen op een andere plek in het elektriciteitsnet. Staan alle seinen op
groen? Dan betalen de netbeheerders het prijsverschil tussen de koop- en verkooporder zodat een match ontstaat. De congestie wordt
daarmee opgelost. Het principe van GOPACS sluit goed aan op de Europese richtlijnen om congestie door de markt zelf op te laten lossen.
Verlagen maatschappelijke kosten
In eerste instantie wordt GOPACS gebruikt om naast bestaande manieren congestie op te lossen. Eén van die bestaande manieren is de
flexmarkt zoals Liander die in Nijmegen-Noord organiseert. GOPACS maakt het voor grote en kleine marktpartijen die flexibiliteit in
elektriciteit beschikbaar stellen makkelijk en financieel aantrekkelijk om mee te doen. De verwachting is dat het aanbod van geschikte orders
via GOPACS snel zal groeien. Zo kan GOPACS bijdragen aan het verlagen van de maatschappelijke kosten voor het oplossen van congestie.
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Kijk voor meer informatie op https://gopacs.eu

Rol gemeentes
Om de energietransitie te laten slagen, is
samenwerking nodig tussen overheden, netbeheerders,
woningcorporaties, projectontwikkelaar en gebruikers.
Liander helpt gemeentes graag met het beschikbaar
stellen van data van haar netten en het meedenken in
de beste duurzame oplossing per wijk. Andersom
kunnen we de hulp van gemeentes ook goed
gebruiken om het elektriciteitsnet zo optimaal mogelijk
te benutten en knelpunten in het net te voorkomen,
zoals:
•
•

•
•
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Het tijdig bestemmen waar en welke hoeveelheden
zon- en windopwek er komen.
Gezamenlijke lobby voor verankering van
flexibiliteitsoplossingen in de Nederlandse
wetgeving.
Meedenken in geschikte locaties voor pilots m.b.t.
nettarieven.
Ook het vroegtijdig in overleg gaan met Liander
over de plannen helpt.

Disclaimer:
Bij het vervaardigen van deze brochure is de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht. Door de snelle ontwikkelingen in de
energietransitie bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De informatie in deze
brochure geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan
geen enkel recht worden ontleend. Liander is niet aansprakelijk voor
welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige
onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze brochure of
voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van
deze tekst.
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