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Introductie
Een betaalbare, betrouwbare en toegankelijke
energie-infrastructuur
De elektriciteits-, warmte- en gasnetten gaan door de
energietransitie ingrijpend veranderen. Zo moet het elektriciteitsnet
in hoog tempo fors uitgebreid worden en moeten er aanpassingen
gemaakt worden in het gasnet. Niet alles is tegelijkertijd mogelijk.
Er moeten keuzes worden gemaakt. Het is belangrijk dat we deze
uitbreidingen samen efficiënt en slim ontwerpen. We betalen
immers allemaal mee aan de kosten en we moeten rekening
houden met andere ruimteclaims in ons dichtbevolkte land.
Bovendien wordt het zonder slim werken moeilijk om tijdig de
benodigde aanpassingen en uitbreidingen te realiseren.
Om te zorgen dat de energie-infrastructuur in de toekomst
betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk blijft voor iedereen op de
gewenste locaties, is het belangrijk om de impact van regionale
keuzes op de energie-infrastructuur inzichtelijk te maken. De
netbeheerders hebben hiervoor in samenspraak met PBL en NP
RES een werkwijze ontwikkeld om de netimpact van de regionale
plannen uit te werken. Het 'Netimpact bepalen werkproces' is
onderdeel van het afwegingskader Energiesysteem Efficiëntie uit
de Handreiking Regionale Energiestrategie 1.1.

Over dit document
Deze rapportage geeft inzicht in de netimpact van door de regio
Rotterdam Den Haag aangeleverde gegevens. Regionale keuzes
worden vertaald naar impact op het niveau van kosten, doorlooptijd
en ruimtebeslag van de netinfrastructuur.
Bij het bepalen van de impact op de elektriciteitsinfrastructuur is op
dit moment gefocust op uitsluitend RES regio Rotterdam Den Haag.
De bovenregionale impact van de aangrenzende RES regio’s en het
totale landelijke beeld is nu nog onvoldoende beschikbaar. Dit zal
onderdeel worden van het proces richting RES 1.0.

Gebruikte data en werkwijze
Om de netimpact te bepalen gebruiken we de aangeleverde data
van de regio aangevuld met landelijke datasets op segmenten die
niet door regio zelf zijn aangeleverd. Op basis daarvan wordt met
rekenmodellen en experts de netimpact uitgewerkt. De impact is
altijd een dynamisch samenspel van vraag en aanbod op de
elektriciteits- en gasinfrastructuur. Meer informatie over gebruikte
datasets is op te vragen bij uw netbeheerder.

Introductie
Leeswijzer

Disclaimer

Het document begint met een overzicht van regiokarakteristieken
en een samenvatting van de aangeleverde data. Vervolgens wordt
een analyse van de regionale inzet weergegeven, inclusief
indicatie van impact op de elektriciteit-infrastructuur in tijd, kosten
en ruimte. De focus ligt op het jaar 2030. Bovendien zijn enkel de
knelpunten opgenomen en uitgewerkt die optreden door de
aangeleverde gegevens (zon en wind) van de regio.

Dit document is met zorg samengesteld ten behoeve van de RES
ontwikkeling in de regio Rotterdam Den Haag.

Conclusies en aanbevelingen om de regionale inzet verder te
optimaliseren volgen. Tevens is, indien van toepassing, de impact
van het regionaal bod op de gasinfrastructuur uiteengezet. Tot slot
volgen de aanbevelingen aan de regio Rotterdam Den Haag, om
het regionaal bod verder uit te werken en vanuit energiesysteemefficiëntie te verbeteren.

Verzorgingsgebied Liander
De gemeente Wassenaar bevindt zich in het verzorgingsgebied
van Liander. Liander heeft een quick scan gedaan van de
netimpact voor dit deel van de regio. Uit deze quick scan komen
geen knelpunten naar voren. In deze rapportage ligt daarom de
focus op de verzorgingsgebieden van Westland Infra en Stedin.

Het document geeft een globale indicatie van de impact van de
regionale ontwikkelingen op het elektriciteits- en gasnet vanuit de
beschikbare informatie op het moment van analyse. Door dit globale
karakter worden diverse onderwerpen niet meegenomen,
bijvoorbeeld de belasting op individuele kabels of de lokale
spanningskwaliteit op delen van het net.
Deze globale indicatie is beoordeeld vanuit huidige wet- en
regelgeving. Het is mogelijk dat netbeheerders door Europese of
nationale ontwikkelingen andere mogelijkheden of verplichtingen
krijgen. Dit kan invloed hebben op de indicatie van de impact.
De impact is bepaald op basis van gegevens aangeleverd vanuit de
regio Rotterdam Den Haag, eventueel aangevuld met back-up
gegevens vanuit NP RES. Stedin, Westland Infra, Liander en
TenneT dragen geen verantwoordelijkheid over deze gegevens.
De informatie in dit document kan gebruikt worden om het RES bod
in de regio Rotterdam Den Haag verder te ontwikkelen. Aan de
informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
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Conclusies en samenvatting
Robuuste energie-infrastructuur is cruciaal

Conclusies

Een robuuste energie-infrastructuur is cruciaal voor het realiseren
van de ambities in de Regionale Energiestrategieën en het
klimaatakkoord. Zonder passende infrastructuur kan de energie niet
worden getransporteerd naar daar waar het nodig is. Nu al hebben
elektriciteitsnetten in delen van Nederland hun maximale capaciteit
bereikt. Dat houdt in dat er niet zomaar nieuwe zonne- en windparken
kunnen worden aangesloten zonder forse investeringen in de
elektriciteitsnetten. Daarom is het belangrijk dat we de benodigde
uitbreidingen samen efficiënt en slim ontwerpen. We betalen immers
allemaal mee aan de kosten ervan.

De haalbaarheid van de aangeleverde regionale inzet wordt
positief beoordeeld. In de regio treden 11 knelpunten op, die
technisch gesproken grotendeels vóór 2030 opgelost kunnen
worden.

In deze rapportage wordt de impact van de concept-RES op de
energie infrastructuur toegelicht.
Beschrijving van de aangeleverde RES-data
De regio heeft gegevens aangeleverd voor de verwachte opwek van
wind en grootschalige zon (gebouwgebonden en niet
gebouwgebonden) en kleinschalige zon voor 2030.
Voor de overige gegevens is gebruik gemaakt van landelijk
opgestelde back-up sets.

Voor het verzorgingsgebied van Stedin treden er op 10 stations
knelpunten op. Voor al deze knelpunten is de inschatting dat deze
vóór 2030 in technische zin opgelost kunnen worden. Voor 2
stations is gezien de benodigde doorlooptijd hiervoor wel tijdige
planvorming en besluitvorming vereist. Er treden geen knelpunten
op bij koppelpunten met TenneT.
Voor het verzorgingsgebied van Westland Infra treedt er op 1
station een knelpunt op. Voor dit knelpunt is de inschatting dat
deze vóór 2030 in technische zin opgelost kan worden.
Voor het verzorgingsgebied van Liander (Wassenaar) en op het
netvlak van TenneT treden geen knelpunten op.

Een aanzienlijk deel van de investeringen zullen zich voordoen op
lagere netvlakken. Werkzaamheden op lagere netvlakken
betekenen werkzaamheden in een groot deel van het
verzorgingsgebied, zijn arbeidsintensief en hebben grote
(tijdelijke) impact op de omgeving.

Conclusies en samenvatting
Aanbevelingen algemeen

Aanbevelingen voor data aanlevering aan uw netbeheerder

Clustering: beperk het aantal aansluitingen door projecten te
clusteren. Hierdoor kan het aantal benodigde aansluitingen beperkt
worden en kunnen de benodigde uitbreidingen van stations beperkt
blijven.

De huidige analyse is gebaseerd op een groot aantal back-up
datasets. Deze zijn niet optimaal. Door eigen regio specifieke
gegevens aan te leveren op zowel vraag als aanbod kunnen de
conclusies aangescherpt worden. Dit is essentieel voor een goed
RES-doorrekenproces.

Afstemming over mogelijke optimalisatie van locaties en vermogens
kan knelpunten beperken. Kijk bij stations met een
capaciteitsknelpunt bijvoorbeeld welk deel van het vermogen
aangesloten kan worden binnen de bestaande capaciteit.
Houd rekening met bestaande infrastructurele kansen en benut de
beschikbare capaciteit zo goed mogelijk. Het verschuiven van
zoeklocaties van duurzame opwekking kan bijdragen aan een
efficiëntere benutting van de elektriciteitsinfrastructuur.
Maak combinaties in zoeklocaties voor zon en wind, zodat cable
pooling mogelijk wordt. Hierdoor zijn er minder aansluitingen nodig.
Houd rekening met de realisatietermijnen van nieuwe infrastructuur.
Gezien de grote hoeveelheid zon op daken voorzien in de regio zijn
er wel knelpunten voorzien op lagere netvlakken. De impact hiervan
is nog niet in beeld gebracht in deze netimpactanalyse en vergt
nadere beschouwing.

Aanbevelingen voor de samenwerking met uw netbeheerder
Leg de locaties zo snel mogelijk vast in het omgevingsbeleid m.n.
de omgevingsplannen. Hoe concreter de projecten worden zijn,
hoe beter de netimpact bepaald kan worden en daarop volgend
de benodigde investeringsbeslissingen genomen kunnen worden.
Ook helpt dit bij het tijdig vinden van voldoende mensen om de
werkzaamheden uit te voeren.
Door duurzame opwekking en grotere energievragers slim in te
passen in de netten, wordt onnodige extra maatschappelijke
kosten voorkomen. Tevens is het vinden van voldoende mensen
om de werkzaamheden uit te voeren van de huidige verzwaringen
al uitdagend. Daarom is het van belang continue met elkaar in
gesprek te zijn over ambities en plannen. Uw netbeheerder trekt
graag als partner met u op.

Regio in beeld

Regio in beeld
Elektriciteit – gereguleerd domein
In de regio zijn de volgende stations aanwezig:
•

24 Stations Westland Infra

•

113 Stations Stedin

•

1 Station Liander

•

28 Stations TenneT

Stations zijn niet exclusief toebedeeld aan een
regio. Ook andere regio’s kunnen capaciteit vragen
van de stations in de regio Rotterdam Den Haag.
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Aangeleverde gegevens
De regio heeft gegevens aangeleverd voor de verwachte opwek van wind en grootschalige zon (gebouwgebonden
en niet gebouwgebonden) en kleinschalige zon voor de jaren 2030.
Aanbod
Elektriciteit Wind op Land
Grootschalig gebouw gebonden zon (>15kWp)
Grootschalig niet-gebouw gebonden zon (>15kWp)
Kleinschalige zon (<15kWp)
Overige duurzame opwek

Regio
Regio
Regio
Regio
Geen gegevens

Gas

Groengas

Back-up

Waterstof

Groene waterstof

Geen gegevens

Gebouwde omgeving - keuze warmtestrategie
Flexibiliteit

Vraag
Elektriciteit Nieuwbouw woningen
Warmte oplossingen bestaande woningen
Nieuwbouw utiliteit
Bestaande utiliteit
Elektrisch vervoer
Landbouw/glastuinbouw
Datacenters
Industrie
Gas
Utiliteit
Industrie
Landbouw/glastuinbouw
Vervoer
Waterstof Totale vraag

Back-up
Back-up
Back-up
Geen gegevens
Back-up
Geen gegevens
Geen gegevens
Geen gegevens
Back-up
Back-up
Back-up
Geen gegevens
Geen gegevens

Geen gegevens*
Geen gegevens

*Het NPRES heeft geen warmtetransitie-cijfers opgeleverd; daarom hebben we eigen cijfers gebruikt gebaseerd op
het Klimaatakkoord.

Aangeleverde gegevens
Aangeleverde gegevens – duurzame opwek
De regio heeft gegevens aangeleverd voor de opwek van wind en grootschalige zon (gebouwgebonden en niet
gebouwgebonden) en kleinschalige zon voor 2030. Kleinschalige zon (<15 kWp) telt niet mee in het RES-bod van
de regio en is daarom niet verder opgenomen in de rapportage van de netimpactanalyse. De belasting op de
stations is wel doorgerekend.
De informatie is aangeleverd op buurtcodeniveau gebaseerd op zoekgebieden. Op basis van de buurtcode en
meegeleverd lijst met potentiële opweklocaties is de opgave toegewezen aan de stations in de regio.
De categorieën zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Categorie duurzame opwek
Wind op Land
Grootschalig gebouw gebonden zon (>15kWp)
Grootschalig niet-gebouw gebonden zon (>15kWp)
Kleinschalige zon (<15 kWp)

Telt mee voor de nationale
doelstelling van 35 TWh?
Ja
Ja
Ja
Indien nationaal >7 TWh

Netimpact elektriciteit

Toelichting methodiek
Toelichting methodiek

Uitgangspunten

De impactanalyse beschouwt enkel de opgave van RES regio
Rotterdam Den Haag. Er wordt geen rekening gehouden met de
impact van de opgave van andere RES regio’s. Dit betekent dat
enkel de knelpunten die voortkomen uit de opgegeven vermogens
van de RES regio Rotterdam Den Haag worden weergegeven in
deze netimpactanalyse.

De potentiële haalbaarheid is vastgesteld o.b.v. het gezamenlijke
streven om de benodigde doorlooptijden van besluitvorming t/m
uitvoering op tijd en zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

De netimpactanalyse is uitgevoerd op stations niveau. De
netimpact van gebouwgebonden zon op dak is niet doorgerekend
voor MS-ringen. De kosten en doorlooptijd hiervoor zijn dus niet
opgenomen in de analyse. Voor de concept RES is er landelijk
afgesproken dat de netimpactanalyse zich beperkt tot
stationsniveau om in korte tijd een indruk te kunnen geven van de
haalbaarheid.
Kosten en doorlooptijd zijn enkel ingeschat voor het uitbreiden van
bestaande stations en de bouw van nieuwe stations. Ze zijn
ingeschat op basis van het basisdocument energie-infrastructuur
van Netbeheer Nederland.

De potentiële haalbaarheid is vastgesteld op besluitvorming per 2022 en
zonder een toets op de totale investerings- en onderhoudsportfolio van
de netbeheerders.
De potentiële haalbaarheid is vastgesteld zonder toets op de conceptRES ambities van andere regio’s.
De netimpact van gebouw-gebonden zon op dak is niet doorgerekend
voor MS-ringen (aansluitingen 0,175 – 1,75MW; boerderijen,
bedrijventerreinen en zon op land <2ha)
De knelpunten zijn vastgesteld op basis van de aangeleverde regionale
inzet (maart 2020).
De doorrekeningen zijn gebaseerd op de netsituatie van 01-01-2020;
mocht daarin iets veranderen in de toekomst dan veranderen mogelijk
ook de knelpunten en oplossingen.

Indicatie impact Stedin

Op 29 stations worden zon- en windparken aangesloten

Op 10 stations treden als gevolg hiervan knelpunten op

Indicatie impact Stedin
De tabel geeft de stations in de regio weer waar knelpunten optreden op basis van de regionale inzet
#
aansluitingen

Technische oplossing en
handelingsperspectief

3x < 10 MW

velden aanbouwen (2-3 jaar)

Stationsnaam

Type knelpunt

Europoort

Aansluitingen

RES 2030
12 MW wind
2 MW zon

Hoek van Holland

Capaciteit &
Aansluitingen

41,3 MW wind
3,3 MW zon

3x < 10 MW
1x > 10 MW

Uitbreiding bestaand station (5-6 jaar)

Maasvlakte

Capaciteit

148,3 MW wind
142 MW zon

5x > 10 MW

Plaasten extra transformator (2 - 3 jaar)

Noordsingel

Aansluitingen

2x < 10 MW

Uitbreiding bestaand station (3 jaar)

Oudeland

Aansluitingen

10 MW wind
4 MW wind
5,1 MW zon

2x < 10 MW

velden aanbouwen (2-3 jaar)

Tinte

Aansluitingen

4x < 10 MW

velden aanbouwen (2-3 jaar)

Ridderkerk

Aansluitingen

5x < 10 MW

bouw nieuw station (5 -7 jaar)

Vlaardingen West

Aansluitingen

4x < 10 MW

velden aanbouwen (2-3 jaar)

Waalhaven

Aansluitingen

37,1 MW zon
12 MW wind
22,6 MW zon
13 MW wind
12,9 MW zon
8,6 MW wind
6,3 MW zon

2x < 10 MW

velden aanbouwen (2-3 jaar)

Zuidwijk

Aansluitingen

13,2 MW wind

3x < 10 MW

velden aanbouwen (2-3 jaar)

Potentiële
haalbaarheid
voor 2030

Legenda potentiële haarbaarheid
op basis van onderstaande
uitgangspunten
haalbaar geacht voor 2030

haalbaarheid voor 2030 onzeker

Indicatie impact Stedin
Aanbevelingen

Knelpunten
In totaal zijn 98 MS velden en 17 TS velden nodig om alle beoogde aansluitingen te realiseren.
Hiervoor dient het aantal velden in 9 stations uitgebreid te worden. Bij station Noordsingel
(gemeente Leidschendam-Voorburg) dient hiervoor een nieuwe installatie te worden
aangebouwd. Gezien de benodigde doorlooptijd zijn dergelijke uitbreidingen haalbaar voor
2030, mits goede afstemming plaatsvindt over planning en tijdig zekerheid wordt verkregen.
Bij station Ridderkerk is uitbreiding binnen het bestaande station niet haalbaar en dient een
nieuw station gebouwd te worden. Gezien de benodigde doorlooptijd van 5 tot 7 jaar is het
onzeker of dit voor 2030 gerealiseerd kan worden. Dit hangt onder andere af van het tijdstip
van besluitvorming, beschikbare locatie/ruimte en het verkrijgen van de benodigde
vergunningen.
Bij station Hoek van Holland en Maasvlakte treden ook capaciteitsknelpunten op. Voor beide
knelpunten geldt dat dit kan worden opgelost door uitbreiding van het bestaande station.
Gezien de benodigde doorlooptijd van 5 tot 6 jaar is het voor station Hoek van Holland van
belang dat besluitvorming tijdig plaatsvindt.
Bij de stations met een capaciteitsknelpunt kan wel een deel van de RES opgave aangesloten
worden. Om aan te geven welk deel wel en welk deel niet aangesloten kan worden is het van
belang om inzicht te krijgen in de omvang, doorlooptijden en planning van projecten.

Regionale inzet
Velduitbreidingen MS
Uitbreiding MS stations
Uitbreiding station Hoek van Holland
Uitbreiding station Noordsingel
Nieuwbouw MS station voor knelpunt Ridderkerk
Uitbreiding TS station Maasvlakte

#
98
3
1
1
1
1

Clustering: beperk het aantal aansluitingen door projecten te clusteren naar grotere vermogens.
Hierbij kan ook op hogere netvlakken worden en zijn minder aansluitingen nodig. Nadere
afstemming over mogelijke optimalisatie van locaties en vermogens kan knelpunten en benodigde
investeringen beperken.
Op dit moment zijn op diverse locaties windprojecten voorzien tussen de 10 en 15 MW. Hiervan is
de business case van de projectontwikkelaar lastig haalbaar. Breng op locaties waar clustering
naar hogere vermogens (>20MW) niet mogelijk is de vermogens terug tot aansluitingen van 10
MW zodat met één aansluiting kan worden aangesloten op middenspanningstations.
Houdt rekening met de realisatietermijnen van nieuwe infrastructuur.
Maak combinaties in zoeklocaties voor zon en wind, zodat cable pooling (één gecombineerde
aansluiting) mogelijk wordt. Hierdoor zijn er minder aansluitingen nodig.
Voor drie buurten in Barendrecht waar windprojecten zijn voorzien is de afstand tot het station vrij
groot. Hierdoor wordt de business case voor de projectontwikkelaar lastig haalbaar. De
haalbaarheid van deze locaties dient in meer detail bekeken te worden.

€ (miljoen)
10 - 11

m2
-

doorlooptijd
-

2-3
2-3
12 - 15
4-5

2.000
-

5 - 6 jaar
2 - 3 jaar
5 - 7 jaar
2 - 3 jaar

Indicatie impact Westland Infra

Op 5 stations worden windparken aangesloten, zon is
aangenomen achter ieder station pro rato te worden
aangesloten

Op 1 station treed als gevolg van het aansluiten
van wind- en zonparken een knelpunt op

Indicatie impact Westland Infra
De tabel geeft de stations in de regio weer waar knelpunten optreden op basis van de regionale inzet

Stationsnaam

Type knelpunt

RES 2030

Technische oplossing en
handelingsperspectief

43027

Teruglevering

10 MW zon

Omschakelen van belasting

Potentiële
haalbaarheid
voor 2030

Legenda potentiële haarbaarheid
op basis van onderstaande
uitgangspunten
haalbaar geacht voor 2030

haalbaarheid voor 2030 onzeker

Indicatie impact Westland Infra
Knelpunten

Aanbevelingen

In het verzorgingsgebied van Westland Infra is slechts één knelpunt
in de hogere netvlakken (TS/MS en MS/MS netten). Dit knelpunt
(station 43027) kan worden opgelost door een deel van de
belasting achter het station om te schakelen naar een of meerdere
stations in de omgeving. Hiervoor zijn geen uitgebreide
netaanpassingen nodig.

Door de locatie van de knelpunten zijn enkel aanbevelingen te doen
op MS/LS niveau. Het combineren van LS investeringen op het
gebied van verduurzaming, leeftijd, etc., kan de impact op de
omgeving beperken.

Echter in de lagere netten (MS/LS) worden veel meer knelpunten
voorzien op het gebied van capaciteitsknelpunten en
spanningskwaliteit. Uit eerste inschattingen blijkt dat op de lagere
netvlakken in totaal ruim 80 knelpunten te verwachten zijn. De helft
hiervan kan worden opgelost door belasting achter deze MS/LS
stations om te schakelen. Voor de andere helft zijn netuitbreidingen
nodig. Deze netuitbreidingen lopen uiteen van het vervangen van
de transformator voor een transformator met meer vermogen (en
bijbehorende uitbreidingen van kabels), tot het plaatsen van nieuwe
stations (en bijbehorende uitbreidingen van kabels). De eerste
inschatting van de kosten vallen tussen de 10 en 15 miljoen euro .
Werkzaamheden op lagere netvlakken betekenen werkzaamheden
in een groot deel van het verzorgingsgebied, zijn arbeidsintensief
en hebben grote (tijdelijke) impact op de omgeving.

Indicatie impact TenneT
Knelpunten
Er worden geen knelpunten geconstateerd op het netvlak van
TenneT als gevolg van deze RES-opgave.

Bijlage 1a – achtergrondinformatie knelpunten
Een illustratie van velden
Er zijn twee soorten knelpunten:

Voorbeeld: 230 V, 16 A, 6 velden

1. Knelpunten op capaciteit: dit betekent dat de transformatoren,
kabels en/of schakelaars in stations niet geschikt zijn voor de
benodigde stroomsterkte. De oplossing is dan in volgorde van
voorkeur: componenten bijplaatsen terplekke, deze
componenten uitruilen voor grotere, of een nieuw station
bouwen.

Als je een lopende stofzuiger uit het
stopcontact trekt slaat een vonk over.
Als je een lopend net (hoge spanning
en stroom) uit de installatie trekt gaat
de vonk nooit uit. Daarom is per kabel
een schakelaar nodig voor bij
onderhoud en voor het afschakelen
van kortsluitingen.

2. Knelpunten op velden: dit betekent dat er niet genoeg vrije
schakelaars zijn om kabels veilig op te monteren. In deze
velden zit een schakelaar en kortsluitbeveiliging. De oplossing
is dan meer velden aanbouwen of een nieuwe installatie (rij
met velden) neerzetten.

Bijlage 1b – achtergrondinformatie knelpunten
Een illustratie van velden
Voorbeeld 10.000 V, 1000 A, 1958, 12 velden

Voorbeeld 23.000 V, 1250 A, 2011, 8 velden

Elektronica voor
beveiliging
Schakelaar

Stroommeting

Binnenwerk uit 1958, Lucht-isolatie

Deze velden hebben SF6 isolatie en kunnen niet
open, de opbouw is echter hetzelfde. De
transformator voedt in op het 1e veld.
Kabels in kelder aangesloten

