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Over Liander en het 
elektriciteitsnet

Drukte op het net en wat doen we 
om het op te lossen

Het elektriciteitsnet en uw 
ambities

Tot slot

Inhoud 



https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5238110/netbeheerder-liander-kan-niet-bolwerken-bedrijven-wachtlijst


Rol netbeheerders in de elektriciteitsmarkt

De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg van kabels en 
leidingen, het transport van elektriciteit en gas en beheren het 
energienetwerk
Wet onafhankelijk netbeheer
De Wet onafhankelijk netbeheer bepaalt dat netbeheerders geen andere (commerciële) 
activiteiten mogen uitvoeren dan het beheren van de elektriciteits- en gasnetten. Het beheer van 
de netten staat los van de productie en levering van elektriciteit en gas om ervoor te zorgen dat 
het net zelf en het beheer daarvan van goede kwaliteit zijn.

Gas
42.000 
km

Provincies en gemeenten zijn aandeelhouders!



Hoe is het elektriciteitsnet opgebouwd? 
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Animatiefilmpje

https://www.youtube.com/watch?v=Lpij-HtIBeo


Schaarste op het net
vraagt regie en keuzes  
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Series1

Discrepantie in netcapaciteit

 Beschikbare netcapaciteit  Prognose netcapaciteit Tijd

Netcapaciteit

Toekomst

Huidige situatie

Keuzes 
maken

Komende 10 jaar moet 
Liander evenveel werk 

verzetten als de 
afgelopen 40 jaar, maar 
dan nog gaat de groei 

harder dan we het 
elektriciteitsnet kunnen 

uitbreiden



Capaciteit landelijk
Het is druk op het elektriciteitsnet, hierdoor ontstaan knelpunten

Teruglevering van elektriciteit Afname van elektriciteit  Teruglevering van elektriciteit

Stand van zaken per 
17 oktober 2022



Capaciteit Flevoland
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Teruglevering van elektriciteit

Stand van zaken per 
17 oktober 2022

 Afname van elektriciteit 



Wat is congestie?
File op het elektriciteitsnet
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• Elektriciteitsvraag neemt toe door explosieve groei economie, 
snelle ontwikkeling zon- en windparken, omschakeling naar 
duurzame energie, politieke ontwikkelingen (oorlog Oekraïne). Dit 
heeft allemaal impact op onze elektriciteitsnetten. 

• Congestie vindt plaats op het moment dat het transport van stroom 
groter is dan de capaciteit van het netwerk. Er wordt dus meer van 
het elektriciteitsnet gevraagd dan dat het aankan, oftewel 
filevorming op onze elektriciteitsweg (piekbelasting)

• Zodra wij ´file´ zien ontstaan sluiten we de ´weg´ om zo de huidige 
gebruikers ongestoord door te kunnen laten rijden  bestaande 
grootverbruik klanten kunnen niet meer vermogen aanvragen en 
nieuwe grootverbruik klanten kunnen geen aansluiting aanvragen

• Oplossing is meer infra en slimmer en efficiënter gebruik van 
huidige netwerk



Huidige net+ geplande uitbreiding
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NuLelie programma
- Opwaarderen en aanleggen van de 20kV 

distributienet
- Gefaseerd in de tijd
- Opwaardering nodig om de huidige en 

toekomstige energievraag van 
Noordoostpolder te kunnen faciliteren

Stations bij Urk
- Bouw stations Urk-Zuid en Tollebeek

Stations Emmeloord en Luttelgeest
- Uitbreidingen op de stations gereed

Belangrijkste projecten voor Noordoostpolder
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Het netwerk uitbreiden
Impact op de straten en wijken

Er kunnen steeds minder woningen op 1 kabel en op een elektriciteitshuisje omdat de vraag 
naar capaciteit per woning toeneemt

Toekomstige woningen
25 woningen per kabel

Traditionele woningen
135 woningen per kabel

max. belasting

gem. belasting



Houd rekening met meer netinfrastructuur in 
nieuwe en bestaande wijken

Een transformatorruimte in een woonwijk 
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