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Geachte heer Simonse, 

 
Op 6 maart jl is er een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis in Emmeloord. De aanleiding 
van deze bijeenkomst was dat een aantal ondernemers problemen ervaren met onder andere het 
terugleveren van elektriciteit. Vanuit Liander hebben wij vervolgens deze problemen in kaart 
gebracht en verwoord in een presentatie. In de tussentijd zijn we opnieuw in contact gekomen 
met de betreffende ondernemers om tot oplossingen te komen. Op 1 april is er opnieuw een 
bijeenkomst geweest en is door ons een presentatie gegeven. Onderdeel van de gemaakte 
afspraken tijdens deze presentatie is dat er vanuit Liander een notitie wordt geschreven over de 
knelpunten.  
Deze notitie ligt voor u en bespreekt de knelpunten, oplossingen en het vervolgproces.  
 
 
Achtergrond 
Liander is de netbeheerder binnen de Alliander groep. Alliander is 100% aandeelhouder, en de 
aandelen van Alliander zijn, op basis van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (de Splitsingswet), in 
handen van diverse gemeenten en provincies.  

 
Liander is op grond van de Elektriciteitswet 1998 aangewezen als netbeheerder en voert het 
beheer over de netten in het verzorgingsgebied waarbinnen sinds 2016 ook de Noordoostpolder 
valt. Deze gebieden zijn door de Minister van Economische Zaken bepaald. Geen ander bedrijf 
mag het transport van elektriciteit op een spanningsniveau lager dan 110.000 Volt binnen dit 
gebied verzorgen.  

 
Op grond van de Elektriciteitswet 1998 heeft Liander o.a. de volgende taken:  

 De door hem beheerde netten in werking te hebben en onderhouden.  

 De veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit 
over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen.  

 De netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden, waarbij in 
overweging worden genomen maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit, 
energiebesparing en vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie waardoor de 
noodzaak van vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan 
worden.  

 Derden te voorzien van een aansluiting op de netten. 
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Uit het bovenstaande volgt dat Liander verplicht is zijn wettelijke taak op meest doelmatige wijze 
uit te voeren. Dit betekent dat Liander zijn werkzaamheden uit moet voeren tegen de laagst 
maatschappelijke kosten. Dit om de kosten voor de maatschappij (consumenten en 
belanghebbenden) zo laag mogelijk te houden.  
 
 
Beheer van het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder 
Het elektriciteitsnetwerk in de Noordoostpolder (NOP) wordt beheerd door twee netbeheerders, te 
weten TenneT (landelijke netbeheerder) en Liander (regionale netbeheerder). Grofweg is het 
elektriciteitsnetwerk onder te verdelen in drie delen, te weten: 

1. Hoogspanningsnetwerk: de bedrijfsspanning is 110.000 Volt, 220.000 Volt en 380.000 
Volt en het netwerk (hoogspanningslijnen) wordt beheerd door de landelijke 
netbeheerder TenneT. Je kunt het vergelijken met de autosnelwegen die dienen om veel 
auto’s (elektrische energie) te verplaatsen.  

2. Transportnetwerk: het netwerk van TenneT voedt in de NOP twee onderstations 
(elektriciteit verdeelstations). De onderstations staan in Emmeloord en Luttelgeest. In een 
onderstation wordt de spanning omlaag getransformeerd van 110.000 Volt naar 20.000 
Volt en/of 10.000 Volt. Na het omlaag transformeren wordt met kabels de elektrische 
energie getransporteerd naar de woonkernen in de NOP. Het transportnetwerk wordt 
beheerd door Liander en is te vergelijken met de provinciale wegen.  

3. Distributienetwerk: dit netwerk wordt beheerd door Liander en dient voor de voeding van 
de transformatorhuisjes in de kernen en het buitengebied. In het distributienetwerk wordt 
de spanning omlaag getransformeerd van 10.000 Volt naar 230 Volt. Op het 230 Volt 
netwerk worden de meeste klanten (woningen, boerderijen etc.) aangesloten. Je kunt dit 
netwerk vergelijken met de straten in een dorp of de landelijke wegen in het 
buitengebied.  

 
 
Energietransitie 
De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare 
elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie 
produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden 
van auto’s stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmtenetten. Klanten gaan zelf 
energie opwekken, voor eigen gebruik of om onderling uit te wisselen. Flevoland kent veel 
landelijk gebied - ideaal voor duurzame opwek. Dat vindt al op grote schaal plaats met de vele 
windmolens. Daarnaast neemt het aantal aanvragen voor zonnedaken en -parken toe.  

 
In Flevoland staan we voor een grote uitdaging. De vraag naar capaciteit is groot terwijl we ook 
onderzoeken hoe we de opgewekte energie onder alle omstandigheden op het net kwijt kunnen. 
Het opschalen van de opwek door windmolens en zonneparken heeft een forse impact op het 
energienet. Het elektriciteitsnetwerk is oorspronkelijk ontworpen om elektriciteit van gas- en 
kolencentrales naar de verbruikers te transporteren. En helaas niet voor grootschalige levering én 
teruglevering van energie in landelijke gebieden waar de kabels doorgaans ‘dun’ zijn. Daarom 
passen we het net continu op diverse locaties aan. Als dat niet op tijd lukt, zijn we soms 
genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting, 
maar hij krijgt tijdelijk geen toestemming om de volledige capaciteit van de aansluiting te 
gebruiken. Liever nog dan het verzwaren van zijn netten voorkomt Liander onnodige 
investeringen en werk aan het net door slimme (technologische) oplossingen. Zo draagt de 
netbeheerder er aan bij om de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk te houden.  
 
De opkomst van lokale energie-opwek is al langere tijd gaande, maar onder invloed van sterk 
toegenomen subsidieregelingen (o.a. SDE+) dusdanig snel gestegen dat onze netten niet snel 
genoeg kunnen worden uitgebreid. Temeer daar dit samenvalt met een sterke economische groei 
die heeft gezorgd voor de komst van veel nieuwbouw, waaronder energie-intensieve bedrijven. 
Ook de opkomst van elektrisch vervoer is een extra factor. Het is de combinatie van deze factoren 
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die heeft gemaakt dat we niet voldoende hebben kunnen anticiperen op de snelle toename van 
elektriciteitsverbruik en –opwek. Nu we hierop reageren lopen we aan tegen de lange 
doorlooptijden die de netinvesteringen met zich meebrengen. 
 
Om een voorbeeld te geven van de impact kan de vergelijking gemaakt worden tussen een 
zonneweide van 20 hectare en een dorp met 6.000 inwoners. De zonneweide produceert namelijk 
evenveel elektriciteit als de elektriciteitsbehoefte van een dergelijk dorp. Die duurzaam opgewekte 
elektriciteit moet via de kabels zijn weg vinden naar het elektriciteitsnet. Als de kabels te dun zijn 
kan dit niet, dan is een van de oplossingen om het net te verzwaren. Dit verzwaren van het 
elektriciteitsnet leidt tot de nodige uitdagingen. De doorlooptijden van deze verzwaringen zijn 
langer dan het hoge tempo waarmee de bouw van zonneweides en windparken gerealiseerd 
worden. Het samen met TenneT ontwikkelen en bouwen van een nieuw 
elektriciteitsverdeelstation duurt ongeveer 5-7 jaar, een middenspanningstation 3 tot 5 jaar en het 
leggen van een kabel ongeveer een jaar. Veruit het grootste deel van deze doorlooptijden zit in 
vergunnings- en inspraakprocedures. Een zonneweide kan binnen een jaar operationeel zijn.  
Beide bovenstaande vergelijkingen laten zien dat we voor een zeer complexe opgave staan.  
 
 
Knelpunten in de Noordoostpolder 
Het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder is destijds ontworpen om alle gebruikers van 
elektriciteit in de stad, de dorpen en in het landelijk gebied van elektriciteit te voorzien, zoals dat 
bij de ontwikkeling van de Noordoostpolder voorzien was. Uiteraard zijn er de nodige 
aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet geweest, maar met de snelle groei van 
zowel vraag naar als aanbod van elektriciteit zijn er nu diverse knelpunten ontstaan. De 
knelpunten zijn te vergelijken met (snel)wegen die vol lopen en files veroorzaken.  

De volgende knelpunten zijn vastgesteld: 

1. Onvoldoende capaciteit beschikbaar in Ens: er ontstaan files;  

2. Onvoldoende capaciteit op Urk: ernstige filevorming;  

3. Kwaliteitsproblemen (spanningsvariatie) in het distributienet in Espel e.o.: vergelijkbaar 
met wegen die in een slechte staat verkeren en hersteld moeten worden;  

4. Kwaliteitsproblemen (spanningvariatie) in het distributienet in het noorden van de 
Noordoostpolder, met name rond Creil, Rutten en Bant;  

5. Dreigend knelpunt in Marknesse/Vollenhove.  

6. De komst van grotere zonne-weides, zoals voorgesteld in het beleidskader “Zon in de 
Polder”.  

 
Specifiek is er in het landelijk gebied van de Noordoostpolder sprake van een bijzondere 
netsituatie van lange kabels in het distributienet waarvan de spanning (voltage) sterk kan variëren 
als gevolg van de komst van veel duurzame energie-opwek. Dat leidt er toe dat de eerste klanten 
die bijvoorbeeld grotere zonne-energie installaties op het dak plaatsen, dit zonder problemen 
kunnen doen, maar dat een volgende klant die dit wil doen, dat dan niet meer kan doen omdat het 
net ‘vol’ zit. Deze problemen kunnen overal in de Noordoostpolder optreden.  

Het is dus helaas niet meer vanzelfsprekend dat er door klanten kan worden teruggeleverd of dat 
er voor nieuwe klanten voldoende capaciteit beschikbaar is.  

 

 

Oplossingen 

Om de genoemde knelpunten op te lossen zijn er diverse projecten opgestart en in uitvoering dan 
wel gereed. Per knelpunt volgt nu een korte omschrijving van de oplossing. 

 

Ad 1: Om het capaciteitsknelpunt in Ens op te lossen, is het transportnetwerk uitgebreid door een 
nieuwe elektriciteitskabel (10.000 Volt) te leggen van Emmeloord naar Ens. Met andere woorden 
er is een extra rijbaan aangelegd om de toename van het verkeer de faciliteren. Het project is in 
2018 afgerond. Om aan de toenemende capaciteitsvraag te voldoen bereiden we de bouw van 
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een nieuw regelstation voor. Als deze maatregelen zijn genomen verwachten we voor langere 
termijn de problemen te hebben opgelost. 

 

Ad 2: Om Urk van meer elektrisch vermogen te kunnen voorzien gaat Liander extra installaties 
bouwen in Emmeloord en Urk. In Emmeloord wordt de capaciteit van het onderstation (uitgebreid 
met 80 MVA). Ongeveer de helft van deze uitbreiding komt ten goede aan de toekomstige 
energievraag en levering in Emmeloord en omgeving, de andere helft komt ten goede van Urk.  

Ten zuiden van Urk wordt een nieuw onderstation gebouwd van waaruit het lokale 
distributienetwerk wordt gevoed. Het nieuwe station op Urk hoort bij het transportnetwerk van 
Liander evenals de nieuw te leggen kabels van Emmeloord naar Urk. Je kunt dit vergelijken met 
het aanleggen van een nieuwe provinciale weg. Het plan is uitgewerkt en het investeringsvoorstel 
is binnen Liander goedgekeurd. De planning is om de uitbreiding van onderstation Emmeloord in 
2022 af te ronden en aansluitend (Q1 2023) de bouw te starten van het nieuwe station op Urk. 
Voor de bouw van het nieuwe station bij Urk is in goed overleg met de gemeente Urk de locatie 
vastgesteld en de benodigde grond verworven. 

 

Ad 3: Het kwaliteitsprobleem in het distributienet in Espel e.o. wordt onder andere veroorzaakt 
door het ‘hogere’ transportnetwerk. Om dit probleem op te lossen herstructureert Liander het 
transportnetwerk en gaat er een nieuw station bij Tollebeek gebouwd worden. Voor de bouw van 
het station bij Tollebeek moet Liander grond verwerven. Voor het verwerven van de benodigde 
grond en het verstrekken van de benodigde vergunningen is de medewerking van de gemeente 
Noordoostpolder van cruciaal belang. De planning is om dit project in Q4 2023 af te ronden. 

 

Ad 4: Het kwaliteitsprobleem in het distributienet in het noorden van de Noordoostpolder wordt 
veroorzaakt door de lange kabels van het distibutiesysteem. We willen dit oplossen door een 
extra ringnet van 20.000 Volt aan te leggen, dat gevoed wordt vanuit het onderstation in Lemmer. 
Hierdoor wordt het net versterkt en kunnen veel meer klanten met zonne-energie aangesloten 
worden. Dit is te vergelijken met een rondweg die je aanlegt om het doorgaande verkeer 
makkelijk af te wikkelen. We willen dit in 2021 realiseren. 

 

Ad 5: Voor het dreigende knelpunt in Marknesse/Vollenhove is Liander bezig met het uitwerken 
van diverse scenario’s (varianten). Uiteindelijk zal er een voorkeursvariant worden bepaald. Bij 
het bepalen van de voorkeursvariant gelden de uitganspunten zoals in de inleiding zijn 
beschreven. De voorlopige planning is om het knelpunt in 2025 opgelost te hebben. 

 

Ad 6: Momenteel ligt het beleidkader “Zon in de Polder” open voor inspraak. Om onnodige 
investeringen te voorkomen is het is van belang dat de gemeente met Liander samenwerkt om te 
bepalen welke gebieden het meest geschikt zijn voor zonne-weides. Nadat dit beleid is 
vastgesteld zal Liander de waarschijnlijk benodigde netuitbreidingen voorbereiden om de zonne-
weides te faciliteren. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bovengenoemde 
investeringsvoorstellen, maar er zullen waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig zijn. We 
zullen deze dan zo spoedig mogelijk treffen. 

 

Naast deze capaciteitsoplossingen kunnen we sommige klanten slimme, innovatieve 
maatwerkoplossingen bieden voor de aansluiting van duurzame energie-opwek. Het gaat dan om 
het beperken of afschakelen van de opwek op piekmomenten of het zodanig aansluiten dat de 
levering af en toe moet worden onderbroken voor onderhoud. Deze oplossingen zullen altijd in 
overleg met de klanten tot stand komen. 

 

 

Hoe gaan we hiermee om? 

Hoe maken we morgen beter? Deze vraag houdt ons voortdurend bezig. Elke dag werken we om 
te komen tot de beste oplossing. En dat doen wij niet alleen. We brengen de kennis en ervaring 
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van diverse partijen samen om de energietoekomst vorm te geven. Voor de uitvoering van de 
energietransitie zetten we in op zo efficiënt mogelijk gebruik van publieke middelen. De 
ondersteuning en expertise van netbeheerders zijn hierbij essentieel en dragen bij aan de keuze 
voor de best passende energie-infrastructuur. Het is daarom van groot belang dat we met 
gemeenten en klanten samenwerken om deze energietransitie samen vorm te geven.  

 

Voor bestaande klanten in de Noordoostpolder heeft dit alles geen consequenties zolang zij geen 
nieuwe elektriciteitsvraag of nieuwe elektriciteitsopwek realiseren. De levering aan bestaande 
klanten is niet in het geding. 

 

Klanten die grote, zakelijke zonne-energieinstallaties willen realiseren of die hun bestaande 
energievraag sterk uitbreiden vragen we om zo vroegtijdig mogelijk contact met ons op te nemen. 
Dat kan het beste via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.  

Daar kan een klant een aansluiting voor terugleveren aanvragen én dan doet Liander ook een 
ckeck of de installatie snel op ons net is aan te sluiten. Voor algemene vragen kunnen deze 
klanten ook bellen met onze zakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het 
keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2. Klanten met een eigen relatiemanager, 
kunnen ook contact met hem of haar opnemen.  

 

Liander zal samen met de ondernemersverenigingen en het Netwerk Noordoostpolder 
Energieneutraal in gesprek gaan om de situatie toe te lichten.   

 

Voor particulieren en zakelijke klanten met een kleinverbruik aansluiting, d.w.z. 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.  

 

 

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw 
relatiemanager, Auke de Ruiter, tel 06 11582533, email auke.de.ruiter@alliander.com.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Liander N.V. 

 

 

 
 

 

M.T.G. van Vuuren-Sanders 

Directeur Klant & Markt  

 

 

 

 

http://www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie

