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Spelregels tijdens presentatie

Microfoon gedempt

Vragen in de chatbox

Geen discussie in chatbox

Esmeralde van Vliet
Planvorming Klant en netontwerp | 

Liander

Patrick Begemann
Gebiedsregisseur Holland Rijnland & 

Amsterdam | Liander

Geen individuele klantcases



Over deze onderwerpen komt u vandaag meer te weten 
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Wat is de oorzaak van 

transportschaarste (in de regio)?

Hoe gaan we met transportschaarste

om, wat is de impact en welke 

oplossingen zijn er voor de regio?

Wanneer is opgelost en wat is er tot die 

tijd mogelijk?
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145 
gemeenten

145 
gemeenten

5,7 mln
aansluitingen

7.450
medewerkers

Ondergronds

We onderhouden 

91.000 km 

elektriciteitskabels. 

Dat is twee keer de aarde rond!

Gas

42.000 km

Bovengronds

We onderhouden 

47.600 middenspanningsruimtes

315 stations

middenspanningsruimte

station



Hoe is het elektriciteitsnet opgebouwd?
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160 kW – 2 MW
Middenspanningsnet

0 – 55 kW 
Laagspanningsnet

>2 MW
verdeelstation 



De belasting op het elektriciteitsnet neemt toe
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Tekort aan transportcapaciteit
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Congestie

Liander investeert fors in structurele  
netuitbreidingen

Maar, procedures kosten veel tijd en ruimte is
schaars

Waar uitbreiding van het net de toenemende      
vraag niet kan bijbenen, ontstaat een tijdelijk 
tekort aan transportcapaciteit

We noemen dat congestie/transportschaarste
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“Op verschillende plekken in 

het elektriciteitsnet ontstaan 

knelpunten.”
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Het elektriciteitsnet
Staat onder spanning



Congestie speelt vrijwel overal
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Beschikbare capaciteit afnemen Beschikbare capaciteit opwekken
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“Er is ook een issue met 

maakbaarheid”



Schaarste aan mensen en middelen
1,5-2 jaar wachtlijst voor een aansluiting. Meldt uw project zodra concreet via 
mijnaansluiting.nl 
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Overzicht van huidige knelpunten (congestie) 
in distributiekabels in regio Alphen
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Afnemen Terugleveren

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/



Overzicht van huidige knelpunten (congestie) 
in distributiekabels richting Steekterpoort
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Locaties van knelpunten

• Alphen aan den Rijn

Door spanningsproblematiek op 

twee middenspanningskabels die 

aangesloten zijn op het verdeelstation 

station Alphen Centrum (via kabels ALPC 

10-1V111 en kabel ALPC 10-1V112), is het 

tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan 

nieuwe aanvragen voor het afnemen en 

terugleveren van elektriciteit. Het is 

nodig het middenspanningsnet aan te 

passen. We verwachten de 

werkzaamheden hiervoor medio 2024 af 

te ronden.

Zie https://www.liander.nl/transportcapaciteit/zuid-

holland
*Kleur oranje in deze afbeelding is bedoeld om het gebied te arceren. Het gebied staat op rood.
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“Wij werken aan 5 projecten 

om stroom op De Schans en 

Steektepoort te brengen” 



Oplossing 1: Netuitbreidingen
Aanleg van nieuw voedingskabel zorgt voor extra capaciteit in dit gebied

16

Aanleg van nieuw voedingskabel

Volgens huidige planning: aanleg gereed per per Q1 2023, deel capaciteit beschikbaar t.b.v. De Schans 

Aanpassen/plaatsen van nieuw net-station

OS Alphen Centrum



Oplossing 2: Netuitbreidingen
Aanleg van nieuw distributiekabel zorgt voor extra capaciteit in dit gebied
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Aanleg van nieuw distributiekabel

Volgens huidige planning: aanleg gereed per Q1 2023, maar pas als oplossing 1 t/m 5 gereed is, is 
er capaciteit beschikbaar



Oplossing 3: Netuitbreidingen
Aanleg van nieuw distributiekabel zorgt voor extra capaciteit in dit gebied
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Aanleg van nieuw distributiekabel

Volgens huidige planning: aanleg gereed per Q4 2023

Plaatsen van nieuw net-station



Oplossing 4: Netuitbreidingen
Aanleg van nieuw distributiekabel zorgt voor extra capaciteit in dit gebied
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Aanleg van nieuw distributiekabel

Volgens huidige planning: aanleg gereed per Q1 2024

Na afronding van oplossingsvariant 1 t/m 4 capaciteit 
beschikbaar t.b.v. Steekterpoort en Zwammerdam.



Oplossing 5: Netuitbreidingen
Aanleg van nieuw distributiekabel zorgt voor extra capaciteit in dit gebied
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Aanleg van nieuw distributiekabel

Volgens huidige planning: aanleg gereed per Q1 2024, volledig capaciteit beschikbaar t.b.v. De Schans 



Wat kunt u als bedrijf nu nog doen?
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Efficiënt omgaan met energie Ook met de omgevingGroei mogelijk binnen huidig 

contract 

Piekbelasting spreiden

Let op: wat nu gecontracteerd is, is 
soms minder dan de capaciteit van de 
aansluiting. Nogmaals wat geldt: is het 
huidige gecontracteerd vermogen.



Wat betekent dit
Voor bestaande en nieuwe klanten? 
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• Bestaande bedrijven: Alle grootverbruikersklanten in dit gebied 

zijn geïnformeerd over de situatie. Er verandert niks aan hun 

bestaande aansluiting, maar zij kunnen niet doorgroeien in hun 

gecontracteerde vermogen.

• Nieuwe bedrijven de Schans met offerte: Huidige planning is dat 

er vanaf Q1 2023 netcapaciteit beschikbaar voor deze klanten. 

Realiseren van aansluiting Q1 2023 nog onzeker vanwege 

maakbaarheid (hou rekening met 1,5-2 jaar). 

• Nieuwe bedrijven de Schans zonder offerte: Meld u zodra u 

concreet weet wat voor aansluiting u nodig heeft. Volledige 

netcapaciteit is volgens huidige planning beschikbaar vanaf Q1 

2024 na realisatie alle uitbreidingen. 

• Nieuwe bedrijven Steekterpoort: In een deel van het gebied ligt 

nog geen netwerk. Voor alle nieuwe aanvragen in dit gebied 

geldt dat u wel een aansluiting, maar geen capaciteit kunt krijgen 

totdat het netwerk gereed is en de congestie is verholpen. 

Huidige planning is Q1 2024, maar dat is wel afhankelijk van vele 

factoren. Ook hier: Meld u zodra u concreet weet wat voor 

aansluiting u nodig heeft. 



• Overleg met uw installateur om de juiste (!) capaciteit aan te vragen. Een AC6 versus een AC5 is voor ons een andere type 

netinvestering (directe kabel naar station versus aansluiting op het middenspanningsnet). 

• Vraag de juiste aansluiting aan (vraag niet eerst een kleinverbruik aan, maar vraag Grootverbruik aan. Afhankelijk van het gebied 

kunnen we mogelijk al 55kW leveren. Maar wel via de officiële aansluiting Grootverbruik, zodat we de montage uren in de juiste, de 

toekomstige netten besteden. Moet wel per situatie bekeken worden. 

• We onderzoeken ook tijdsgebonden contracten (bv. vooral afname ´s-nachts en in weekenden). Maar denken niet dat dat nu voor veel 

bedrijven een oplossing is: de metingen in het netwerk aan het einde van de kabel zijn niet meer heel nauwkeurig (een net met weinig 

meting). Dus dan kan je qua tijd alleen op het onderstation meten. Straks met de iMSR is zo´n meting wel mogelijk.   

• We willen o.l.v. de gemeente met alle bedrijven meedenken over een tijdelijke oplossing met de omgeving. Kijken of we hierin de 

bedrijven op weg kunnen helpen. Hierover nog een afspraak maken met de gemeente. 

Wat te doen als nieuw te vestigen bedrijf?
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Samengevat:

E-net raak vol Het is niet direct 
opgelost

Oplossingsrichtingen 

zijn uitgewerkt

Werkzaamheden moeten 

nog worden uitgevoerd

Geen impact op 

bestaande processen

Huidige planning 
2024

Ook in Alphen a/d Rijn

Werken ondertussen 

aan innovatieve 

oplossingen

Wel op nieuwe klanten 

of uitbreidingsplannen



Heeft u achteraf nog vragen?

• Neem contact op met de Grootzakelijke Klantenservice via Tel. 088 5426362 of e-mailadres zakelijke.klant@liander.nl

Zo blijft u op de hoogte: 

• https://www.liander.nl/transportcapaciteit/zuid-holland

Voor het aanvragen of wijzigen van een aansluiting:

• Nieuwe aansluiting: www.mijnaansluitingen.nl

• Meer vermogen op bestaande aansluiting: Mijn Liander.

Contact
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mailto:zakelijke.klant@liander.nl
https://www.liander.nl/transportcapaciteit/zuid-holland
http://www.mijnaansluitingen.nl/
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Einde


