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INTRODUCTIE ENEXIS GROEP

FUDURA B.V.
de partner in effectief
energiemanagement voor
de zakelijke markt.

ENEXIS NETBEHEER B.V.
de publieke netbeheerder
die zorgt voor excellente
dienstverlening en netwerken.

ENPULS B.V.
de versneller die de innovatieve 
activiteiten bundelt op het gebied 
van de energietransitie.



Branche organisatie: Netbeheer Nederland



ENEXIS NETBEHEER IN HET KORT

Verzorgingsgebied:
❖ 5 provincies
❖ 156 gemeenten

Investeringen in de netten
In miljoenen euro’s

467
2017: 423

◆ Lengte E en G netwerk: 186.000 kilometer
◆ Aantal aansluitingen: 5.138.000 stuks



VERANDEREND ENERGIELANDSCHAP

Grootschalige productie en 
export/import Landelijke transportnet Regionale distributienetten



3x meer vermogenstransport 
op laagspanningsnetten

Van 2 naar 8 rijbanen?

De energietransitie,Impact op elektriciteitsnetten

+ 20 miljard kWh / jaar 
stroom

+ 32 miljard kWh / jaar 
stroom

+ 16 miljard kWh / jaar 
stroom

Huishoudens in NL
23 miljard kWh/ jaar

Transitie naar duurzaam



8

NETINPASSING: ZON OP WONINGEN VERSUS ZONNEWEIDEN

Elektriciteit uit zonnepanelen van 
huishoudens

 Zon op woningen

▪ Elke maand +8.000 daken

▪ Productie vergelijkbaar met verbruik

▪ Daardoor vrij eenvoudig in te passen in het 
elektriciteitsnet

Zonneweiden
▪ Sterke groei zonneweiden in landelijke gebieden
▪ Concentratie in beperkte gebieden door ruimte en grondprijzen
▪ Forse vermogens: vergelijkbaar met een middelgrote stad
▪ Het bestaande elektriciteitsnet is daar niet op berekend

Elektriciteit uit zonneweides en industriedaken
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Transportschaarste
Schaarste in Drenthe en deel Groningen

Situatie Brabant wijzigt 
16 JANUARI 2019 23 JANUARI 2019



Waarom deze situatie?

➢ In 2016 is de subsidieregeling voor duurzame energie aangepast en kwam veel meer SDE-geld 
beschikbaar. Dat groeitempo kan het netwerk nu niet bijhouden. 

➢ Zonneparken worden liefst gebouwd in regio’s met relatief goedkope grond. Dat zijn precies de 
regio’s waar minder mensen wonen, dus dunnere kabels zijn gelegd: afgestemd op het verbruik 
van energie en niet op het terugleveren.

➢ Het elektriciteitsnet wordt zo aangelegd dat het altijd berekend is op de hoogste pieken in vraag 
en aanbod. Vooral zonneparken draaien maar een klein aantal dagen per jaar op maximaal 
vermogen. Het net daarvoor aanpassen is relatief duur. 

➢ Een alternatief, het afschakelen van windturbines en zonnepanelen tijdens die hoogste pieken, is 
niet toegestaan vanwege de huidige wet- en regelgeving.

➢ We werken met maatschappelijk geld en kunnen niet zomaar nieuwe transformatorstations 
bouwen of kabels in de grond leggen als wij niet zeker weten dat die ook gebruikt gaan worden. 



wat betekent dit ?

 TenneT heeft een capaciteitsknelpunt in enkele hoogspanningsverbindingen vastgesteld. Teveel 
opgewekte energie in ons distributienet kan daardoor niet worden getransporteerd naar het 
hoogspanningsnet van TenneT. 

 In verschillende regio’s kunnen geen nieuwe, grootschalige projecten aangesloten worden.* 

 Wij mogen bij aanvragen voor aansluitingen geen onderscheid maken, daarvoor moet wet- en 
regelgeving aangepast worden. 

 Projecten kleiner dan 3x80A, kunnen gewoon aangesloten worden, particulieren vallen ook onder die 
groep. 

 We zijn als netbeheerders, ook Tennet, al een paar jaar bezig om meer ‘vooruit’ te investeren. Enexis en 
TenneT zijn in overleg om het gehele gebied in kaart te brengen: waar zijn uitbreidingen mogelijk en 
noodzakelijk, wat is de doorlooptijd (ook rekening houdend met benodigde middelen en technische 
vakmensen).

* De beperking geldt alleen voor elektriciteit die wordt ingevoed op de netten. Voor afnemers speelt dit niet en is er geen probleem.



Wat kan de netbeheerder en de gemeenten helpen?

➢ Rekening houden met ligging lokale infra
➢ Of (zeer) vroegtijdig gebied aanwijzen, infra daar “naartoe brengen”. Levertijd blijft lang, 

echter samen parallel proces doorlopen.

➢ Gemeenten die gebieden aanwijzen waar men achter staat

➢ Hoe concreter, hoe beter. Gemeenten, initiatiefnemers en Enexis: samen acteren

➢ Regie over de regio’s heen is nodig, bijv. vanuit provincie of overheid.

➢ Een duidelijke Regionale Energie Strategie is van groot belang



Klimaatakkoord, Planning



Regionale Energie Strategie, Planning



Tenminste 35 Terawattuur grootschalig hernieuwbaar op 
land in 2030, wat is eigenlijk 1Terawattuur





De Ressen waar Enexis actief aan deelneemt. 
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Basisinformatie over energie-infrastructuur
 Opgesteld voor de Regionale Energie Strategieën
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◆ Basis ontwerpprincipes voor de inpassing van 
hernieuwbare productie
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Stappenplan inpassing hernieuwbare energie



Kunnen we straks beter inschatten waar welk 
scenario gaat gelden?

All Electric
Elektra & 

warmte(netwerk)
Combi met gebruik 

gasnetwerk
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In gesprek blijven helpt bij deze transitie!




