
 

 

 
 
 
 
 

MEMO 
 
 
Aan : Gemeenteraad Noordoostpolder   
 
Van : Wethouder Simonse  
 
Datum : 14 mei 2019 
 
Onderwerp : Netstructuur Liander 
 
 
 
 
Aanleiding 
Op 6 maart 2019 en 1 april 2019 vonden overleggen plaats tussen de gemeente 
Noordoostpolder en Liander. De aanleiding van deze overleggen was dat een aantal 
ondernemers problemen ervaart met onder andere het terugleveren van elektriciteit aan 
het net. Door Liander zijn de problemen in de netstructuur vervolgens gemeentebreed in 
kaart gebracht. Per brief heeft Liander ons op 29 april 2019 geïnformeerd over de 
knelpunten, mogelijke oplossingen en het vervolgproces. Graag wil ik u in deze memo, 
zoals toegezegd tijdens de vergadering van de commissie Woonomgeving op 18 maart 
2019, informeren over deze knelpunten en vertellen wat Liander hier aan gaat doen. 
 
Knelpunten 
Binnen het net in Noordoostpolder zijn door Liander diverse knelpunten (voor grote 
klanten) gesignaleerd: 

- Onvoldoende capaciteit in Ens; 
- Onvoldoende capaciteit op Urk; 
- Kwaliteitsproblemen (spanningsvariatie) in het distributienet in Espel; 
- Kwaliteitsproblemen (spanningsvariatie) in het distributienet in het noorden van 

de Noordoostpolder. Met name rond Creil, Rutten en Bant; 
- Dreigend knelpunt in Marknesse en Vollenhove; 
- De komst van grotere zonneweides zoals voorgesteld in het beleidskader “Zon in 

de Polder”; 

In bijgevoegde notitie kunt u lezen dat Liander de komende jaren gaat investeren om 
deze knelpunten op te lossen. Per knelpunt wordt een oplossingsrichting geboden.  
 
Gemeentelijke rol 
De netstructuur, en het oplossen van knelpunten daarin, is een verantwoordelijkheid van 
Liander. Dit wordt ook toegelicht in bijgevoegde notitie. Als gemeente hebben we echter 
een ambitieuze doelstelling met elkaar geformuleerd om in 2030 energieneutraal te zijn. 
We stimuleren onze inwoners en ondernemers om bijvoorbeeld zonnepanelen te nemen. 
Een goed werkende netstructuur is dan van groot belang. Dat is nu niet overal het geval 
en dat betreuren we. 
 
We kunnen de huidige situatie als gemeente echter niet oplossen en zijn daarbij 
afhankelijk van Liander. Liander gaat (door ons gefaciliteerd) de inwoners en bedrijven in 
de gemeente informeren over de huidige situatie. 
 



 

 

 
Communicatie naar inwoners en ondernemers 
De belangrijkste boodschap is dat er geen investeringen gedaan moeten worden voordat 
er zekerheid is van Liander of aan de klantvraag kan  worden voldaan. Klanten die grote, 
zakelijke zonne-energieinstallaties willen realiseren of die hun bestaande energievraag 
sterk uitbreiden wordt gevraagd om zo vroegtijdig mogelijk contact op te nemen met 
Liander. Daarnaast gaat Liander via het Netwerk Energieneutraal en de 
ondernemersverenigingen de bedrijven in de polder proactief informeren over de 
knelpunten (en oplossingen). 
 
Voor particulieren en zakelijke klanten met een kleinverbruik aansluiting (kleiner dan 
3x80A) geldt dat zij nog steeds de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te installeren. 
Wel dienen zij deze opwekinstallaties aan te melden via www.energieleveren.nl. 
 
Afstemming met de ondernemers 
Door Liander is aangegeven dat met de ondernemers die het probleem hebben 
aangekaart, inmiddels contact is geweest en gezocht wordt naar een oplossing. 
 
Tot slot 
Liander heeft aangegeven te gaan investeren om de komende jaren de problemen op te 
lossen. Als gemeente blijven we, naast het goed communiceren naar inwoners en 
ondernemers, erop hameren bij Liander om de investeringen zo snel mogelijk te doen 
zodat de knelpunten worden opgelost.  
 
 
Bijlage I: Notitie Liander over de netstructuur in Noordoostpolder (d.d. 29 april 2019). 
 
 


