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Ruimte voor infrastructuur
De transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt ruimte.
Voor de opwekinstallaties zelf én voor de infrastructuur:
transformatoren en stations, verbindingen boven de grond en
kabels en leidingen onder de grond.
De fysieke ruimte op land en op zee is schaars in Nederland.
De transitie vraagt daarom om tijdige en doeltreffende
ruimtelijke ordening, zowel nationaal als regionaal
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Infrastructuur en de energietransitie
De impact verschilt per onderdeel van de infrastructuur:
• In het laagspanningsnet is de impact afhankelijk van de
afspraken bij de andere tafels, maar gaat sowieso vragen om
netverzwaring en ruimte voor duizenden transformatorhuisjes
• In het middenspanningsnet is best nog ruimte voor een windof zonnepark, maar bij grote vermogens (>15 MW) of geclusterd
moet het huidige net uitgebreid worden
• In het hoogspanningsnet zien we met name grote invoeding
vanuit de Noordzee, die in combinatie met duurzaam op land de
grenzen van het hoogspanningsnet op land tegen 2030 – of
eerder – zullen bereiken
• Het gastransportnet kan met beperkte aanpassing worden
ingezet voor grootschalig waterstoftransport

4

De aanleg van infrastructuur
De realisatie van infrastructuur kent lange doorlooptijden.
Infrastructuur

Indicatieve
doorlooptijd

Windpark aansluiten

3-6 jaar

Zonnepark aansluiten

3-6 jaar

Ombouw aardgasnet naar een 15 GW
waterstofnet*

10 jaar

150 kV-verbinding en station aanleggen

5-10 jaar

380 kV-verbinding en station aanleggen

10-13 jaar

700 MW AC-platform aan de kust aansluiten

6-7 jaar

HVDC-verbinding aanleggen

8-12 jaar

Laagspanningsnet voor 150 woningen
Transformatorstation MS aanleggen
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6 maanden
3-4 jaar

* Voor landelijke dekking over de grote industrieclusters en opslag in cavernes

Realiseren van infrastructuur
Om de infrastructuur tijdig gereed te hebben voor het inpassen van
de benodigde duurzame opwek binnen de beperkte fysieke ruimte
is het essentieel om:
1. Keuzes te maken over grootschalige decentrale opwek en de
daarbij passende infrastructuur, samen met netbeheerders
2. Slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur bij het plannen
en inpassen van duurzame opwek
3. Transitiegerichte regulering voor slim, doelmatig en tijdig
investeren in de benodigde infrastructuur
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Keuzes maken
Maak tijdige keuzes over de ruimtelijke inpassing van
duurzame opwek en zorg dat daarmee op tijd begonnen kan
worden met de aanleg van de daarbij passende infrastructuur
Betrek netbeheerders bij dit keuzeproces zodat vraag- en
aanbodlocaties geoptimaliseerd kunnen worden
Maak de ruimtelijke keuze de basis voor investeringen in
infrastructuur
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Keuzes maken
Ontwikkel een ruimtelijke hoofdstructuur
(NOVI) met productie- en vraaglocaties,
netstructuur en strategische
opslaglocaties en maak de 110/150 kVnetten tot nationaal belang (provincies en
Rijk bevoegd gezag)

Houd bij het aanwijzen van nieuwe
windgebieden rekening met
belastinggebieden op land en wijs waar
mogelijk corridors voor offshore
infrastructuur aan. Start nu het proces met
stakeholders over meervoudig
ruimtegebruik

Wijs in de REKS ruimte aan voor nieuwe
infrastructuur, en zorg dat dit versnelde
vergunningverlening mogelijk maakt
waarmee de doorlooptijd van projecten
verkort kan worden. Bouw draagvlak door
alle partijen te betrekken

Combineer vraag en aanbod zoveel
mogelijk wat betreft locatie en moment in
de tijd, bijvoorbeeld door zon-PV te
verplichten bij nieuwe bedrijventerreinen.
Weeg de benodigde netverzwaring mee
bij SDE-toekenning
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Slimmer gebruik infrastructuur
Voorkom netverzwaringen door de bestaande
infrastructuur slim te benutten en zo de betaalbaarheid
te overeind te houden
Stimuleer elektrificatie in combinatie met opslag en
conversie om zo pieken in het net uit te vlakken en de
industrie te helpen te verduurzamen
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Slimmer gebruik infrastructuur
Zet in op verdergaande elektrificatie en
combineer dat met conversie en opslag
(warmte en waterstof) in de industriële
clusters aan de kust, waarmee de
industrie kan verduurzamen en ook pieken
in het net uitgevlakt worden

Ga vol aan de slag met het hergebruik
(2nd life) van het bestaande
aardgasnetwerk, bijvoorbeeld voor
waterstof

Ontwikkel een markt voor flex-oplossingen
om congestie te voorkomen, en zorg dat
nieuwe apparaten zoals elektrische auto’s
hieraan mee kunnen doen

Pas zo nodig beperkingen (curtailment)
toe bij duurzame opwek om de
infrastructuur optimaal te benutten en
storingen te voorkomen tijdens pieken in
het aanbod
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Transitiegerichte regulering
Om de energietransitie ten volle te faciliteren door
het net optimaal te benutten, slim aan te sluiten en
anticiperend investeringen te doen, hebben
netbeheerders transitiegerichte regulering nodig
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Zorg, in analogie met windparken, dat
zonneparken volgens de laagste
maatschappelijke kosten aan de netten
moeten worden aangesloten

Kies voor nieuwe tariefvormen die het
voorkomen van overbelasting stimuleren
en voor het gebruik van
congestiemanagement als dit
netverzwaringen voor een hoge piek kan
voorkomen

Flexibiliteit om klanten aan te sluiten op
verschillende spanningsniveaus, daar
waar er congestie mee voorkomen kan
worden

Maak de REKS de basis voor doelmatige
investeringen zodat netbeheerders vooruit
kunnen aanleggen
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Infrastructuur voor de energietransitie
Door tijdig keuzes te maken, met slim gebruik van
bestaande infrastructuur en met transitiegerichte
regulering ontstaat de noodzakelijke ruimte om nieuwe
infrastructuur aan te leggen.
Hierbij optimaliseren we richting 2030 met het vizier op 2050,
zodat na het Klimaatakkoord de omslag naar een
klimaatneutraal energiesysteem tijdig en kostencompetitief
gerealiseerd kan worden.
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