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Samen omschakelen



Klimaatverandering

Stimulans duurzame energie opwek

Afbouwen fossiele energie opwek

Verduurzaming (bestaande) bebouwing

Verduurzaming mobiliteit
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Klimaatdoelstellingen Parijs halen: 
Grofweg 3 dingen doen

Alle huizen en 
gebouwen label B

Zonnepanelen 
op alle daken

Windmolens op 10% 
van continentale plat

Verwarmen zonder 
aardgas (warmte-netten, 
biogas, elektrificatie)

Alle auto’s 
elektrisch

BRON: McKinsey, Alliander

BELANGRIJKSTE INITIATIEVEN
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1. Energie besparen

2. Switchen van energiesoort
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3. Elektriciteit duurzaam opwekken



Wat zien we gebeuren in Friesland, 
ontwikkelingen
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Wat zien we gebeuren in het landelijk gebied in 
Friesland > SDE subsidies
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Ontwikkelingen Friesland

• PV parken, PV bij zeer veel 
particulieren en bedrijven

• Bio- groengas opwekking 
• Elektrisch laden
• Woningbouw coöperaties min. label B
• Pilots Aardgasloze wijken
• Friese Energie Strategie
• Waterstof
• Elektrificatie bus- en treinvervoer
• Energieneutraal maken 600 boeren 

Noardelike Fryske Wâlden



• Moeten we nu snelwegen gaan aanleggen tot op elk woonerf om de 
autostromen onder controle te krijgen?

• In termen van het elektriciteitsnet: moeten we nu overal de netten gaan 
verzwaren (d.w.z. meer koper de grond in leggen) om PV en wind kwijt 
te kunnen? 

• Kost veel tijd
• Maakbaarheidsprobleem
• Lange doorlooptijden in uitvoering

Uitdaging netbeheerders



Stroomnetten: analogie met wegennetten

Elektriciteitsnetten Wegennetten

Hoogspanningsnetten (verzorgd 
door TenneT)

Snelwegen

Midden- en laagspanningsnetten 
(verzorgd door 

Liander/Stedin/Enexis)

Provinciale wegen
Wegen bebouwde kom (tot aan het 

woonerf)

Door de energietransitie (bijv. PV-opwek op woonerven) worden er veel 
meer elektronen de midden- en laagspanningsnetten in geduwd.
In de auto-analogie: er komen grote auto-stromen op gang op de 
provinciale wegen en op de wegen in de bebouwde kom: file!



Andere opties: voorbeelden slim netontwerp

Wegennetten Elektriciteitsnetten
Toeritdosering Transportbeperking (PV-installatie mag maar een 

bepaald percentage invoeden)
OV i.p.v. auto De overtollige elektriciteit van PV wordt omgezet 

naar warmte of waterstof zodat het 
gasnet/warmtenet belast wordt i.p.v. het 

elektriciteitsnet
Flexibele werktijden voor 

werknemers
De vraag naar elektriciteit wordt verschoven naar 

momenten dat PV-installaties opwekken, bijv. 
d.m.v. sturing op afstand (slimme wasmachine) 

of opslag in accu’s 



Zeer veel initiatieven; domweg verzwaren
of slimme oplossingen?
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• Meer dan 1.000MW aan openstaande plannen
• Miljarden aan subsidie
• Obv subsidie toekenningen rekent netplanner door
• 2010 kostprijs per kWh 43 €cent, nu 12 €cent
• Meer onbalans in de netten
• Impact onze netten groot; Friesland Campina
• Vooral in landelijk gebied > uitlopers
• Netten gebouwd obv afname
• Gemiddeld 1,5kW/woning
• Nu heel andere functie > levering + teruglevering
• PV op 700 boerderijen van de Noordelijke Friese 

Wouden, pilot binnen de Friese energie strategie
• Pilot met NFW, WUR, EZ, RVO en Liander > gebieds-

subsidie ipv individuele SDE > Loes



Project Kollum - de visie van Liander: 
integraal energiesysteem

• Verschillende energiedragers
• Collectieve aanpak 
• Slimme combinatie van opwek, opslag en 

omzetting voorkomt netverzwaring



Project Kollum met Noord Friese Wouden

Afnemers op KOL13:
– 12 boeren (waarvan 5 melkveehouders en 3 fokkers)
– Basisschool met sporthal
– Kapperszaak
– Viswinkel 
– B&B 
– Loon en grondverzetbedrijf
– Assemblagebedrijf 
– 60 flinke vrijstaande woningen
– 21 twee-onder-één-kap woningen
– 5 rijtjeshuizen

x44

x17
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