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1. Inleiding
In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) bereidt iedere regio een bod voor m.b.t. de opwek
van duurzame elektriciteit (zon en wind). De RES-regio Fryslân heeft inmiddels een (concept)bod gedaan
van 2,3 TWh, dat bestaat uit de bestaande wind- en zonneparken en de projecten die in de pijplijn zitten.
Richting RES 1.0, maar ook na 2030 zal er waarschijnlijk meer duurzame opwek bij komen in Friesland.
Daarom is er een verkennend onderzoek opgestart die als doel heeft een handreiking op te stellen met
daarin een Fryske Energiewaaier en een aantal ruimtelijke bouwstenen voor duurzame opwek van wind en
zon.

Op dit moment zijn er 30 bouwstenen ontworpen vanuit het team dat bezig is met het verkennend
onderzoek. Deze bouwstenen komen voort uit de twee rondes ontwerpsessies die tussen februari en juni
hebben plaatsgevonden. Al deze bouwstenen hebben een bepaalde ruimtelijke impact. Ze hebben echter
ook allemaal een impact op de netinfrastructuur, alleen is die vaak wat minder zichtbaar. Uiteraard heeft
netinfrastructuur een ruimtelijke impact (denk aan uitbreiding van stations en het leggen van kabels), maar
een keuze voor een bepaalde bouwsteen kan goed of minder goed uitpakken voor het Friese
elektriciteitsnetwerk. Het kan bijvoorbeeld leiden tot spanningsproblemen of inefficiënt gebruik van het
netwerk. Dat leidt tot hogere kosten en daarmee uiteindelijk tot een hogere elektriciteitsrekening voor de
Friese inwoners. Voor het draagvlak van de energietransitie is het een opgave voor ons allemaal om deze
kosten zo laag mogelijk te houden.
Het Friese elektriciteitsnetwerk kampt momenteel met grote krapte. We doen er alles aan om deze
problemen op te lossen en dat gaat ook lukken, al kost dat wel de nodige tijd. Door nu als regio slimme
keuzes te maken voor de duurzame opwek, kunnen we voorkomen dat we als regio in de toekomst tegen
dezelfde of nog grotere problemen gaan aanlopen. Daarom wil Liander als netbeheerder een toelichting
geven op de bouwstenen, gezien vanuit de impact op het elektriciteitsnetwerk.
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3. Toelichting op Elektriciteitsnetwerk

Links een plaatje van hoe het
elektriciteitssysteem er voorheen
uitzag met de centrale productie die
vanuit daar naar de eindafnemer
wordt gebracht (eenrichtingsverkeer).
Rechts is het plaatje met de huidige
situatie, waarbij er invoeders op het
net komen, die ook op verschillende
netvlakken gaan invoeden
(tweerichtingsverkeer).
Die sterke groei van decentrale
elektriciteitsproductie vormt een extra
belasting en zorg voor complexiteit op
onze netten. Gevolg is dat alleen
traditioneel netbeheer niet meer werkt
en we naast verzwaring van ons net
6
moeten
kijken naar slimme en flexibele
en betaalbare oplossingen.

Elektriciteitsnetwerk TenneT-Liander
Hier zien we een plaatje van ons elektriciteitsnet met de verschillende netvlakken (spanningsniveaus). Links in het blauwe gedeelte het
hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder TenneT (tussen de 110 en 380 kV). Rechts in het witte gedeelte het midden- en laagspanningsnet van
Liander. Het middenspanningsnet is weergegeven als een ring (de middenspanningskabel) en heeft een spanning van 10 tot 20 kV. Vanuit daar worden
de huizen en bedrijven gevoed. De middenspanningsruimte die is aangesloten op de ring transformeren de spanning omlaag naar 400 tot 230 Volt.
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4. Principes voor de RES vanuit Liander
Vanuit Liander willen we de regio de volgende principes meegeven t.a.v. de RES. Deze principes kunnen
bijdragen aan het ontwerpen van een elektriciteitsnet dat slim en efficiënt wordt ingericht. Daarmee kunnen
we de kosten zo laag mogelijk houden.
1.
2.
3.
4.
5.

Koppel opwek en verbruik aan elkaar, dat scheelt in het transport.
Realiseer grootschalige opwek zo dicht mogelijk bij een onderstation.
Probeer de opwek te clusteren i.p.v. meerdere kleine initiatieven te ontwikkelen.
Combineer zon en wind op één aansluiting.
Probeer de opgewekte energie op de Waddeneilanden daar te verbruiken (gelijktijdig). Dat scheelt in de
aanleg van kostbare infrastructuur door de Waddenzee.
6. Houd er rekening mee dat onze infrastructuur ook fysieke ruimte nodig heeft.
7. Wees volstrekt helder wat waar gaat komen en wanneer. Alleen dan kunnen we tijdig anticiperen en
onze netinfrastructuur op orde brengen.

5. Netimpact bouwstenen op hoofdlijnen
Voor de handreiking wordt nu gewerkt volgens de Fryske Energiewaaier. Vanuit de werkgroep is een voorstel gedaan welke
bouwstenen hierin kunnen worden opgenomen. In het algemeen kunnen we aangeven dat de bouwstenen onder het kopje
Versterken wat nu al kan zich volledig focussen op zonne-energie en geen gebruik maken van windenergie. Dit terwijl juist
door de combinatie van wind en zon het netwerk veel efficiënter benut kan worden en voor de leveringszekerheid het ook
beter is om niet alleen maar in te zetten op zonne-energie. Zo is het verschil in opwek door zon in de zomer en de winter een
factor 10. Voor de leveringszekerheid is het daarom aan te bevelen dat er voldoende windenergie in de energiemix zit.
Verder valt op dat veel van de bouwstenen zich richten op kleinschalige oplossingen. Dat levert hoofdzakelijk drie problemen
op voor het Friese elektriciteitsnetwerk. We willen hierbij benadrukken dat Liander alle projecten aansluit van klein naar groot
en dat we alle klanten op dezelfde manier behandelen. We geven alleen weer welke gevolgen bepaalde ruimtelijke keuzes
hebben voor het elektriciteitsnetwerk.
1.

projecten tot 2 MW worden aangesloten op de middenspanningsringen. Echter, daar zijn nu al spanningsproblemen en
zelfs met verzwaring die we nu doorvoeren is het aantal MW dat je daar op aan kan sluiten beperkt. Heel veel kleine
projecten op een middenspanningsring is ook een groot aantal MW’s. Het is voor het Friese netwerk vele malen efficiënter
om die opwek te bundelen en op een (onder)station aan te sluiten.
2. Met name de dakprojecten kunnen vaak zonder vergunning worden gerealiseerd en dus overal op komen zetten. Dat
zorgt ervoor dat wij niet weten wat waar gaat komen en wanneer. Wanneer met name voor deze vorm van opwek wordt
gekozen, blijft het risico bestaan dat het Friese elektriciteitsnetwerk niet tijdig gereed is om de vraag naar transport aan te
kunnen.
3. Er is in de technische wereld een groot tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. Het aansluiten van veel kleine
projecten is een stuk minder efficiënt voor zowel het Friese netwerk, als de inzet van ons schaarse personeel.

Impact zon vs. wind
Voordat we overgaan op de individuele bouwstenen willen we de regio wat
meer informatie meegeven over zon en wind en de effecten hiervan op het
netwerk.
Het netwerk leggen we uit op het aan te sluiten vermogen en de
bijbehorende piek van de vorm van opwek. Een zonnepark en windpark van
elk 10 MW moeten op een aansluiting van (ongeveer) 10 MW. Er is echter
een groot verschil. Waar zonne-energie slechts 950 vollasturen heeft, is dit
aantal bij windenergie drie tot vier keer zo hoog. Daarnaast waait het in
Nederland bijna elke dag en ook in de nacht. De zon schijnt alleen overdag
en kent een piek rond het middaguur. Daarnaast schijnt de zon in de zomer
heel fel, maar in de winter is de opwek door zon een factor 10 minder.
In Friesland staat nu 196 MW aan wind. Voor zon is dat 451 MW. De verhouding wind/zon op dit moment is dus 30/70. Er gaat nog 419
MW bij komen aan windenergie (Windpark Fryslân en Nij Hiddum Houw). Het aandeel zon in het Friese bod is in totaal 1.036 MW en
voor wind is dat 617 MW (bestaand en nieuw). De verhouding gaat dan naar 37/63. Echter, Windpark Fryslân wordt rechtstreeks op het
TenneT elektriciteitsnet aangesloten. Als je Windpark Fryslân (383 MW) er uithaalt zie je dat de verhouding wind/zon (234/1.036 MW) op
het Liander netwerk van 30/70 naar 18/82 gaat. Dat is problematisch voor het Friese netwerk.
Hoe kan het beter? Door naar een verhouding van 50/50 te gaan van wind en zon en die zowel op projectniveau als stationsniveau te
combineren. Dat laat een studie van Qirion (onderdeel van Alliander), waarbij een klein deel van de piek wordt afgetopt. Een zonnepark
(en windpark in mindere mate) levert maar weinig energie op zijn piekvermogen. Het verminderen van het geproduceerde
piekvermogen door af te toppen resulteert in slechts weinig energieverlies, terwijl de pieken op het netwerk wel significant verlaagd
worden.

Ruimtelijke impact netinfrastructuur
Houd er rekening mee dat niet alleen de bouwstenen, maar ook de
netinfrastructuur een ruimtelijke impact heeft. Voor alle aan te sluiten zonneen windparken moeten kabels worden gelegd voor de parken zelf,
midenspanningsringen worden verzwaard, hoogspanningslijnen worden
verzwaard, schakel- regel- en onderstations worden verzwaard en nieuw bij
gebouwd. Ook de laagspanningsnetten moeten worden verzwaard en er
komen veel meer middenspanningsruimtes en kleine transformatorkastjes bij
in het Friese netwerk. Dit heeft enerzijds te maken met de toename in
duurzame opwek, maar ook vanwege de algehele elektrificatie van bedrijven
en huishoudens (elektrisch koken, verwarmen, elektrisch vervoer etc.)
We zien nog regelmatig dat er (te) weinig rekening wordt gehouden met de
netinfrastructuur in het planologische proces. Vaak komt dit helemaal
achteraan en moet er ruimte worden gezocht voor de te plaatsen
netinfrastructuur of zijn bepaalde ruimtelijke wensen niet meer mogelijk
omdat de configuratie/inpassing van het zonne- of windpark al zijn beslag
heeft gekregen. Onze oproep is dan ook om ons zo vroeg mogelijk te
betrekken in het planologische proces. Ook vragen we de regio om na te
denken over waar we mogelijk nieuwe onderstations kunnen plaatsen in
Friesland. Tenslotte willen we meegeven dat ook netbeheerder TenneT op
zoek is naar ruimte om haar infrastructuur te kunnen verzwaren en
uitbreiden.

6. Impact per bouwsteen
Hieronder volgt per bouwsteen een toelichting op de effecten die deze bouwstenen hebben op het netwerk

1. Besparen
Hoe minder energie er verbruikt wordt, hoe minder er getransporteerd
hoeft te worden. Besparen is dus altijd een goede keuze. Zeker in de
gebouwde omgeving is het goed om de mogelijkheden die er liggen
voor isolatie van woningen goed te benutten. Denk bij de verschillende
warmteopties niet alleen aan warmtenetten en all electric, maar kijk ook
naar de potentie van groen gas. Een hybride warmtepomp kan zo’n 50
tot 80% aan aardgas besparen en spaart investeringen in het
elektriciteitsnet uit. In combinatie met groen gas kan de CO₂-uitstoot
fors worden teruggebracht, zonder al te grote ingrepen in het gas- en
elektriciteitsnet en voor met name huiseigenaren van oudere panden is
de isolatieopgave dan financieel beter te behappen.

2. Zonnepanelen op eigen dak
Voor deze bouwsteen geldt dat het gaat om systemen kleiner dan 15
kW (45 panelen van 330 Wattpiek). Deze worden aangesloten op het
laagspanningsnet en bevinden zich voornamelijk op daken van
woningen. De uitrol hiervan gaat tot nu toe geleidelijk, waardoor de
eventuele verzwaring van het laagspanningsnet tijdig gereed kan zijn.
Wel proberen we bij grootschalige uitrol (bijvoorbeeld bij huurwoningen
van woningbouwcorporaties) dit tijdig te signaleren, zodat we er op
kunnen anticiperen. Dit doen we in samenspraak.
Wat goed is om te weten, is dat we voor kleinverbruik (tot 50 kW) geen
beperkingen opleggen wat betreft teruglevering. Ook goed om te
weten; systemen tot 15 kW tellen niet mee in het RES-bod. Er wordt
uitgegaan van een landelijke groei van 7 TWh aan dergelijke kleine
systemen in Nederland, dus er wordt wel rekening mee gehouden in de
RES op nationaal niveau.

3. Zon op collectief dak
Voor deze bouwsteen geldt dat het gaat om systemen groter dan 15
kW (± 45 panelen). Tot 50 kW (±150 panelen van 330 Wattpiek) worden
deze systemen aangesloten op het laagspanningsnetwerk. Daarvoor
geldt hetgeen dat op de vorige pagina is beschreven, maar wel met een
belangrijke kanttekening. Waar het bij systemen op eigen dak vaak gaat
om wat kleinere systemen, gaat het bij deze bouwsteen om de grotere
systemen. Omdat ze tot 50 kW worden aangesloten op het
laagspanningsnet, wordt de maximale spanning en/of capaciteit van het
net bij grotere systemen sneller bereikt.
Systemen boven de 50 kW worden op het middenspanningsnet aangesloten. Het Friese middenspanningsnetwerk is van
oudsher uitgelegd op verbruik van woningen en (boeren)bedrijven. De vermogens waar toen mee werd gerekend, zijn
vele malen kleiner dan waarmee nu wordt teruggeleverd. De grote pieken van zonprojecten zorgen voor te hoge
spanning op het net. Het is aan de netbeheerder om deze spanningshuidhouding op orde te houden, zodat er geen
schade ontstaat aan apparaten bij onze klanten en aan de netinfrastructuur. In veel gevallen moeten eerst de
middenspanningskabels worden verzwaard en moeten we de klanten (helaas) een transportbeperking geven. Goed om
te weten; afhankelijk van de dikte en de spanning die een kabel aan kan, kan een middenspanningskabel i.h.a. tussen de
6 en 21 MVA transporteren.
Tevens geldt dat voor deze bouwsteen we niet weten wat waar gaat komen en wanneer. Omdat het vaak gaat om
projecten die vrijgesteld zijn van vergunningen, kunnen ze sneller ontwikkeld worden dan dat wij ons net hier op aan
kunnen passen. Houd daar dus rekening mee.

4. Zon op daken (bedrijven/erven)
Voor deze bouwsteen geldt dat het gaat om systemen groter dan 15
kW (± 50 panelen). Over het algemeen gaat het hier om
grootverbruikers met een aansluiting groter dan 50 kW (±150 panelen
van 330 Wattpiek) en worden deze systemen aangesloten op het
middenspanningsnetwerk. De problemen die dat met zich meebrengt
zijn op de vorige pagina beschreven.
Een belangrijk verschil met de bouwsteen zon op gedeelde daken is dat
deze bouwsteen in de praktijk gaat om vrij grote projecten. Daken met 1
MW aan panelen (ruim 3.000 panelen van 330 Wattpiek) zijn geen
uitzondering. Ook hierbij geldt hoe groter het project, hoe eerder de
maximale spanning en/of capaciteit van het net wordt bereikt.
Zon op bedrijfsdaken hebben de potentie om opwek en verbruik aan elkaar te koppelen. Echter, wanneer op zonnige
zondagmiddagen het bedrijf gesloten is, dan zullen we alsnog voor deze piek het netwerk uit moeten leggen. Voor
boerenbedrijven is die koppeling een stuk lastiger te leggen. Bovendien is de infrastructuur op het platteland van oudsher
het dunst. Er zijn technische mogelijkheden om de pieken er af te halen, maar dat kan alleen als de klant daar aan mee wil
werken en ook dit soort technische oplossingen kennen hun grenzen. Uiteindelijk zal toch het net verzwaard moeten
worden wanneer de groei van zon op dakprojecten zich doorzet.

Ook voor deze bouwsteen geldt dat we niet weten wat waar gaat komen en wanneer. Omdat het vaak gaat om projecten
die vrijgesteld zijn van vergunningen, kunnen ze sneller ontwikkeld worden dan dat wij ons net hier op aan kunnen passen.
Houd daar dus rekening mee.

5. Zonnepanelen op nutsvoorzieningen
Voor deze bouwsteen geldt dat we onderscheid maken tussen de
projecten van 50 kW tot 2 MW en boven de 2 MW. Tussen de 50 kW en
2 MW worden de projecten aangesloten op het middenspanningsnet.
Daarvoor geldt hetzelfde als bij bouwsteen zon op daken van
bedrijven/erven is aangegeven.
Het gaat om systemen groter dan 15 kW (>± 45 panelen). Over het
algemeen gaat het hier om grootverbruikers met een aansluiting groter
dan 50 kW (± 150 panelen van 330 Wattpiek) en worden deze systemen
aangesloten op het middenspanningsnetwerk. De problemen die dat
met zich meebrengt zijn bij de voorgaande bouwstenen beschreven.

Bij deze bouwsteen zal het in de praktijk gaan om vrij grote projecten.
Ook hierbij geldt hoe groter het project, hoe eerder de maximale
spanning en/of capaciteit van het net wordt bereikt. Wanneer het
projecten boven de 2 MW betreft is aansluiting op een (onder)station
noodzakelijk en is het de vraag of dat station zich in de nabijheid
bevindt.
Ook voor deze bouwsteen geldt dat we niet precies weten wat waar
gaat komen en wanneer. Het gaat hier in de regel wel om projecten die
vergunningsplichtig zijn en daarmee een iets langere doorlooptijd
kennen. Echter, die doorlooptijd is alsnog korter dan de tijd die het kost
om het net te verzwaren (indien nodig). Houd daar dus rekening mee.

6. Zon rondom infrastructuur en geluidswallen/schermen
Voor deze bouwsteen geldt dat ze waarschijnlijk op plekken komen te
liggen waar geen of weinig afname van elektriciteit is. Daarnaast kan het
bij dergelijke projecten zijn dat er een gestuurde boring onder de weg
plaats moet vinden, hetgeen kostenverhogend werkt. Bij langwerpige
projecten kan de kabellengte flink toenemen, wat ook weer
kostenverhogend werkt. Wanneer het gaat om projecten boven de 2
MW worden ze aangesloten op een (onder)station, houd daar rekening
mee in het planproces.

7. Zon op bestaande zandwinplassen
Voor deze bouwsteen geldt dat ze waarschijnlijk op plekken komen te
liggen waar geen of weinig afname van elektriciteit is. In de regel komen
dit soort projecten in het buitengebied te liggen, waar de
netinfrastructuur dun is. Het gaat hier om projecten die
vergunningsplichtig zijn en daarmee een iets langere doorlooptijd
kennen. Echter, die doorlooptijd is alsnog korter dan de tijd die het kost
om het net te verzwaren (indien nodig). Wanneer het gaat om
projecten boven de 2 MW worden ze aangesloten op een
(onder)station, houd daar rekening mee in het planproces.

8. Zon op bedrijventerreinen
Voor deze bouwsteen geldt dat we onderscheid maken tussen de
projecten van 50 kW tot 2 MW en boven de 2 MW. Tussen de 50 kW en
2 MW worden de projecten aangesloten op het middenspanningsnet.
Daarvoor geldt hetzelfde als op de vorige pagina’s is aangegeven.
Het gaat om systemen groter dan 15 kW (± 45 panelen). Over het
algemeen gaat het hier om grootverbruikers met een aansluiting groter
dan 50 kW (± 150 panelen van 330 Wattpiek) en worden deze systemen
aangesloten op het middenspanningsnetwerk. De problemen die dat
met zich meebrengt zijn op de vorige pagina’s beschreven.
Een belangrijk verschil met de bouwsteen zon op collectief dak is dat
deze bouwsteen in de praktijk gaat om vrij grote projecten. Daken met 1
MW aan panelen (ruim 3.000 panelen van 330 Wattpiek) zijn geen
uitzondering. Ook hierbij geldt hoe groter het project, hoe eerder de
maximale spanning en/of capaciteit van het net wordt bereikt.
Ook voor deze bouwsteen geldt dat we niet weten wat waar gaat
komen en wanneer. Omdat het bij dakprojecten gaat om projecten die
vrijgesteld zijn van vergunningen, kunnen ze sneller ontwikkeld worden
dan dat wij ons net hier op aan kunnen passen. Houd daar dus rekening
mee.

9. Zon op uitleglocaties
Voor deze bouwsteen geldt dat we te maken kunnen krijgen met
verschil in aansluitingen. Zoals aangegeven sluiten we zonneparken tot
2 MW aan op de middenspanningsringen en vanaf 2 MW op een
(onder)station. Wanneer ergens een zonnepark wordt neergelegd en
het is feitelijk één eenheid, dan sluiten we het zonnepark aan op één
aansluiting. We staan niet toe om zonneparken op te knippen in
verschillende kleinere aansluitingen om daarmee de aansluitkosten voor
de klant te verkleinen.

Wanneer men bij deze bouwsteen het zonnepark geheel op een dak wil
leggen, dan moet men rekening houden met het eventueel verplaatsen
van de aansluiting, dat kost geld. Daarnaast moet het te verplaatsen
zonnepark passen op dat dak, anders moeten er uiteindelijk meerdere
aansluitingen komen en ook dat werkt kostenverhogend.
Wanneer het gaat om een zonnepark van boven de 2 MW (aangesloten
op een station) en dit park wordt (gedeeltelijk) verplaatst, waardoor het
onder de 2 MW valt, dan komt de aansluiting op de
middenspanningsring. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden.
Daarnaast zullen dergelijke verplaatsingen mogelijk gevolgen hebben
de voor de SDE+ subsidie. Houd er rekening mee dat deze bouwsteen
in de praktijk de nodige issues en een verhoging van kosten en
doorlooptijd met zich mee kan brengen.

10. Zon op parkeerplaatsen
Voor deze bouwsteen geldt dat opwek en verbruik aan elkaar
gekoppeld kunnen worden bij projecten tot 2 MW. Daarboven gaan
projecten naar een (onder)station en is de fysieke koppeling tussen
opwek en verbruik niet of nauwelijks meer aanwezig.
De opwek van dergelijke parkeerterreinen kan direct worden verbruikt
door hier elektrische auto’s mee op te laden en/of door het in de directe
omgeving te verbruiken. Houd er echter wel rekening mee, dat op
bepaalde dagen opwek en verbruik niet met elkaar in balans zijn.
Bijvoorbeeld op een zonnige zondagochtend als de bedrijven gesloten
zijn en er weinig elektrische auto’s staan te laden. Dan zal er dus een
piek ontstaan op het netwerk en op basis van die piek moet de
netbeheerder het netwerk uitleggen.

11. Windturbines op bedrijventerreinen
Voor deze bouwsteen geldt dat wanneer het gaat om windenergie,
deze vorm van opwek wat makkelijker inpasbaar is op het net dan
zonne-energie. Dit heeft te maken met de hoge pieken van zonneenergie en het feit dat windenergie bijna het hele jaar door levert (ook
in de nacht), maar zonne-energie in de winter een factor 10 minder
oplevert dan in de zomer.
Omdat het hier gaat om grote windturbines van rond de 4 á 5 MW
worden deze aangesloten op een onderstation. Dit betekent dat er niet
een directe koppeling kan worden gemaakt met het bedrijventerrein
wat betreft opwek en verbruik, mogelijk wel indirect. De onderstations in
Friesland zijn veelal gesitueerd bij de grotere kernen, waar zich ook de
meeste bedrijventerreinen bevinden.

12. Grootschalig impulsgebied
Voor deze bouwsteen geldt dat het gaat om een combinatie van
zonne- en windenergie, grootschaligheid, clustering en er zijn
mogelijkheden om opwek en verbruik aan elkaar te koppelen.
Dergelijke bouwstenen zijn vanuit het perspectief van het netwerk zeer
interessant, op deze manier kan het netwerk zeer efficiënt worden
benut en blijven de kosten voor netverzwaring tot een minimum
beperkt.
Vanwege de schaalgrootte worden dergelijke initiatieven aangesloten
op een (onder)station. Ook op stationsniveau kan zon en wind worden
gecombineerd waardoor we het net efficiënt kunnen benutten. Door
dergelijke bouwstenen dicht bij een (onder)station te realiseren en
dichtbij bedrijven, steden en andere energievragers, kan de hoeveelheid
netinfrastructuur tot een minimum beperkt worden, wat aanzienlijk kan
schelen in de netwerkkosten.

13. Energiek agrarisch erf
Voor deze bouwsteen geldt dat het een combinatie is van wind en zon
en dat daarmee de aansluiting en de netinfrastructuur efficiënt worden
benut. Wel is het zo dat het gaat om bouwstenen op boerenbedrijven
en de maximale grootte van het zonnepark zorgt ervoor dat de
windturbine en het zonnepark op het middenspanningsnet moeten
worden aangesloten. Juist deze netinfrastructuur is op het platteland
van oudsher vrij dun. Dus hoewel de combinatie van wind en zon
gunstig is t.a.v. het netwerk, is de kans vrij groot dat het netwerk alsnog
verzwaard zal moeten worden. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor
warmtelevering beperkt, aangezien er in de directe nabijheid van
boerenbedrijven geen of weinig afnemers van warmte zijn. Wanneer
voor dergelijke bouwstenen wordt gekozen roepen we de overheid hier
regie op te voeren en dit in afstemming met de netbeheerder te
ontwikkelen.

14. Zon in de dorps- en stadsranden
Voor deze bouwsteen geldt dat opwek en verbruik aan elkaar
gekoppeld kunnen worden bij projecten tot 2 MW. Daarboven gaan
projecten naar een (onder)station en is de fysieke koppeling tussen
opwek en verbruik niet of nauwelijks meer aanwezig.
Wees er van bewust dat opwek en verbruik in veel gevallen niet
gelijktijdig zal zijn en er dus een piek zal ontstaan op het netwerk. Op
basis van die piek moet de netbeheerder het netwerk uitleggen. Met
name bij dorpen zijn de middenspanningsringen van oudsher vrij dun
uitgelegd, hou dus rekening met de nodige netwerkverzwaringen.

15. Opschonen van oude turbines (opruimen/vervangen)
Voor deze bouwsteen geldt dat wanneer het gaat om windenergie,
deze vorm van opwek wat makkelijker inpasbaar is op het net dan
zonne-energie. Dit heeft te maken met de hoge pieken van zonneenergie en het feit dat windenergie bijna het hele jaar door levert (ook
in de nacht), maar zonne-energie in de winter een factor 10 minder
oplevert dan in de zomer.
Bij het saneren van bestaande turbines en vervangen/opschalen naar
grotere turbines is het van belang dat turbines tot 2 MW worden
aangesloten op de middenspanningsring en daarboven op een
(onder)station. Turbines die een eenheid vormen worden samen op één
aansluiting aangesloten op het elektriciteitsnet. Drie turbines van elk 1
MW worden dus aangesloten op een (onder)station.

16. De dorpsmolen
Voor deze bouwsteen geldt dat wanneer het gaat om windenergie,
deze vorm van opwek wat makkelijker inpasbaar is op het net dan
zonne-energie. Dit heeft te maken met de hoge pieken van zonneenergie en het feit dat windenergie bijna het hele jaar door levert (ook
in de nacht), maar zonne-energie in de winter een factor 10 minder
oplevert dan in de zomer.
Bij windturbines met een tiphoogte tot 100 meter gaat het in de regel
om windturbines kleiner dan 2 MW. Een enkele turbine sluiten we dan
aan op het middenspanningsnet, maar bij twee of meer turbines bij
elkaar sluiten we ze aan op een (onder)station. Wanneer het om een
enkele turbine gaat ligt er mogelijk een bepaalde mate van koppeling
van opwek en verbruik via het middenspanningsnet. Wanneer het gaat
om meerdere turbines die op een (onder)station worden aangesloten is
er geen (directe) koppeling tussen opwek en verbruik.

17. Zon als onderdeel van vernatting veengebied
Voor deze bouwsteen geldt dat wanneer het gaat om een zonnepark van
10 tot 20 ha. het gaat het om een vermogen van ongeveer 10 tot 20 MW.
Dergelijke parken worden aangesloten op een onderstation. Daar hebben
we er 15 van in Friesland en een zonnepark van dergelijke omvang moet
wel redelijk dichtbij zo’n station komen te liggen, anders wordt de kabel te
lang en kan het park financieel niet uit voor de investeerder. Een andere
mogelijkheid is het park dan vergroten, mogelijk kan er zelfs een
onderstation voor worden gesticht bij voldoende omvang.

18. Zon als onderdeel van vernatting beekdalen
Bij deze bouwsteen gaat het om kleine zonneparken van max. 2 MW. Die
komen in principe op de middenspanningsringen. Echter, wanneer het in
de praktijk gaat om één zonnepark die is opgeknipt in kleine parken, dan
zien we dit als één geheel en sluiten we dit park aan op een
(onder)station. De aansluitkosten worden daarmee hoger voor de klant.
Ook de tijdelijkheid van 15 jaar vormt een probleem voor het Friese
netwerk. De investering moet dan in 15 jaar in plaats van 40 jaar worden
terugverdiend, waardoor de energierekening van de Friese inwoner
onnodig hard stijgt. Vanuit het oogpunt van maatschappelijke kosten zijn
we hier als netbeheerder geen voorstander van.

19. Zon als onderdeel van buffers van natuur
Bij deze bouwsteen gaat het om kleine zonneparken van max. 2 MW. Die
komen in principe op de middenspanningsringen. Echter, wanneer het in
de praktijk gaat om één zonnepark die is opgeknipt in kleine parken, dan
zien we dit als één geheel en sluiten we dit park aan op een
(onder)station. De aansluitkosten worden daarmee hoger voor de klant.
Ook de tijdelijkheid van 15 jaar vormt een probleem voor het Friese
netwerk. De investering moet dan in 15 jaar in plaats van 40 jaar worden
terugverdiend, waardoor de energierekening van de Friese inwoner
onnodig hard stijgt. Vanuit het oogpunt van maatschappelijke kosten zijn
we hier als netbeheerder geen voorstander van.
Idem aan de tekst op de vorige pagina, het gaat qua netwerk om hetzelfde
principe.

20. Zon op nieuwe zandwinplas
Voor deze bouwsteen geldt min of meer hetzelfde als bij bouwsteen
Zon op bestaande zandwinplassen. Aanvulling hierop is dat bij het
eventueel verplaatsen van het drijvende zonnepark er rekening moet
worden gehouden met een mogelijke verplaatsing van de aansluiting
op het net en extra kabellengte. Dit zal kostenverhogend werken.

21. Grootschalig windlijn
Voor deze bouwsteen geldt dat wanneer het gaat om windenergie,
deze vorm van opwek wat makkelijker inpasbaar is op het net dan
zonne-energie. Dit heeft te maken met de hoge pieken van zonneenergie en het feit dat windenergie bijna het hele jaar door levert (ook
in de nacht), maar zonne-energie in de winter een factor 10 minder
oplevert dan in de zomer.
Omdat het hier gaat om meerdere grote windturbines die op een
onderstation worden aangesloten, is de aansluiting efficiënt uit te
voeren. Hoe dichter bij het onderstation, hoe korter de kabel, hoe lager
de kosten. Wanneer er wordt gekozen voor meerdere lijnen is het
vanuit het netwerk te prefereren om voor een windcluster te kiezen,
gezien de voorgestelde tussenafstanden van 1 tot 3 km. Dan wordt de
kabellengte korter en daarmee de netwerkkosten lager.

22. Grootschalig windcluster
Voor deze bouwsteen geldt dat wanneer het gaat om windenergie,
deze vorm van opwek wat makkelijker inpasbaar is op het net dan
zonne-energie. Dit heeft te maken met de hoge pieken van zonneenergie en het feit dat windenergie bijna het hele jaar door levert (ook
in de nacht), maar zonne-energie in de winter een factor 10 minder
oplevert dan in de zomer.
Omdat het hier gaat om meerdere grote windturbines die op een
onderstation worden aangesloten, is de aansluiting efficiënt uit te
voeren. Hoe dichter bij het onderstation, hoe korter de kabel, hoe lager
de kosten. Echter, bij een voldoende grote omvang kan ervoor gekozen
worden om een geheel nieuw onderstation te realiseren. Dergelijke
grote parken vragen vaak veel ruimte om aan te sluiten op een
onderstation en dat is niet zomaar bij te bouwen. Een nieuw station kan
dan tot de mogelijkheden behoren, maar kost wel veel tijd.

23. Zon en uitbreiding boezemwater
Van deze innovatiebouwsteen is nog weinig bekend. Voor deze
bouwsteen geldt dat de kans aanwezig is dat ze op plekken komen te
liggen waar geen of weinig afname van elektriciteit is. In de regel komen
dit soort projecten in het buitengebied te liggen, waar de
netinfrastructuur dun is. Het gaat hier om projecten die
vergunningsplichtig zijn en daarmee een iets langere doorlooptijd
kennen. Echter, die doorlooptijd is alsnog korter dan de tijd die het kost
om het net te verzwaren (indien nodig). Wanneer het gaat om
projecten boven de 2 MW worden ze aangesloten op een
(onder)station, houd daar rekening mee in het planproces.

24. Zon op verticale stellages tussen landbouw
Van deze innovatiebouwsteen is nog weinig bekend. Wel is bekend dat
de netinfrastructuur op het platteland dun is. Projecten tot 2 MW
worden aangesloten op de middenspanningsring en daarvoor geldt
hetzelfde als in de voorgaande pagina’s is aangegeven.
Deze bouwsteen kan tot gevolg hebben dat er veel lange kabels
moeten worden getrokken vanwege de vele ruimte die er zit tussen de
panelen. Daardoor zal de businesscase voor de initiatiefnemer minder
interessant zijn. Voor het net zijn zonnepanelen die oost-west gericht
zijn wel interessant, omdat de piek daardoor minder groot is.

25. Zon op oude gaswinlocaties
Van deze innovatiebouwsteen is nog weinig bekend. Voor deze
bouwsteen geldt dat opwek en verbruik aan elkaar gekoppeld kunnen
worden bij projecten tot 2 MW. Daarboven gaan projecten naar een
(onder)station en is de fysieke koppeling tussen opwek en verbruik niet
of nauwelijks meer aanwezig.
Het is de vraag tot in welke mate opwek en verbruik aan elkaar
gekoppeld kunnen worden, dat zal per locatie moeten worden bekeken.
Omdat dergelijke locaties veelal in het buitengebied liggen, waar de
netinfrastructuur dun is, zal een eventuele netverzwaring mogelijk aan
de orde zijn. Koppelingen met de productie van waterstof en opslag
kunnen technisch interessant zijn, maar kunnen voorlopig financieel
gezien niet uit. Daarvoor is de kostprijs van elektrolysers te hoog.

26. Zon op als onderdeel van aanpak zoute kwel
Van deze innovatiebouwsteen is nog weinig bekend. Omdat deze
bouwsteen waarschijnlijk in het landelijk gebied gerealiseerd zal worden,
gelden dezelfde beperkingen voor projecten tot 2 MW die op de
middenspanningsring moeten worden aangesloten. Projecten boven de
2 MW worden aangesloten op een (onder)station. Hoe dichterbij een
station, hoe korter de kabel, hoe lager de kosten.

27. Warmte uit oppervlaktewater (TEO)
Van deze innovatiebouwsteen is nog weinig bekend. Over het
algemeen geldt dat Friesland met haar grote hoeveelheid
oppervlaktewater veel potentie heeft voor de benutting van TEO. Door
TEO te benutten in de warmtetransitie kunnen we mogelijk
elektriciteitsinfrastructuur uitsparen. In de praktijk blijven
warmtepompen nodig om de lage temperatuur warmte op te hogen,
zodat deze gebruikt kan worden in de gebouwde omgeving.
De suggestie dat de piekbelasting van zonne- en windparken gebruikt
kan worden om warmte mee op te wekken achten we weinig kansrijk.
De installaties die daarvoor moeten worden aangeschaft zijn te
kostbaar om maar enkele uren per jaar gebruikt te worden. In dat geval
kan er beter worden gekozen voor zonthermie middels zonneboilers
(heatpipes), of PVT-panelen in combinatie met een warmtenet en/of
opslag van warmte. Hierbij geldt wel dat vraag en aanbod dicht bij
elkaar moet liggen en van voldoende omvang is.

28. Zon op nieuw water
Van deze voorlopig niet kansrijke bouwsteen is nog weinig bekend.
Hiervoor geldt min of meer hetzelfde wat we bij eerdere bouwstenen
hebben gemeld van zon op water bouwstenen. We verwijzen derhalve
naar de bouwstenen nummers 7 en 20.

29. Monofunctionele zonneparken op agrarische grond
Van deze voorlopig niet kansrijke bouwsteen is nog weinig bekend.
Hoewel grootschalige zonneparken een grote piek hebben, is één groot
park makkelijker in te passen dan meerdere kleine zonneparken van in
totaal dezelfde omvang. Er hoeven minder kabels te worden aangelegd,
de benutting van het netwerk is efficiënter en we hoeven ons schaarse
personeel maar één keer in te zetten. Dergelijke parken worden
aangesloten op een onderstation. Daar hebben we er 15 van in
Friesland. Bij voldoende omvang kan er een nieuw onderstation worden
gesticht.

30. Grootschalige zonneparken tussen windturbines op land
Van deze voorlopig niet kansrijke bouwsteen is nog weinig bekend. Voor
deze bouwsteen geldt dat het hier gaat om een combinatie van zonneen windenergie, grootschalig en geclusterd. Dergelijke bouwstenen zijn
vanuit het perspectief van het netwerk zeer interessant, op deze manier
kan het netwerk zeer efficiënt worden benut en blijven de kosten voor
netverzwaring tot een minimum beperkt.
Omdat het hier gaat om meerdere grote windturbines en zonneparken
die op een onderstation worden aangesloten, is de aansluiting efficiënt
uit te voeren. Hoe dichter bij het onderstation, hoe korter de kabel, hoe
lager de kosten. Echter, bij een voldoende grote omvang kan ervoor
gekozen worden om een nieuw onderstation te realiseren. Dergelijke
grote parken vragen vaak veel ruimte om aan te sluiten op een
onderstation en dat is niet zomaar bij te bouwen. Een nieuw station kan
dan tot de mogelijkheden behoren, maar kost wel veel tijd. Juist voor dit
soort initiatieven is van belang om hier in een vroeg stadium naar te
kijken.

7. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies

De bouwstenen die als handreiking dienen richting de gemeenten, provincie en het Wetterskip hebben naast een bepaalde
ruimtelijke impact ook een impact op het Friese elektriciteitsnetwerk. Veel van de bouwstenen richten zich vooral op zonneenergie en op kleinschalige projecten (tot 2 MW). Wanneer richting RES 1.0 en/of richting 2050 vooral voor deze
bouwstenen wordt gekozen, heeft dat grote gevolgen voor de impact op het Friese elektriciteitsnetwerk. Het leidt tot
inefficiënt gebruik van het Friese net en verhoogt daarmee de maatschappelijke kosten. Uiteindelijk zal daardoor de
elektriciteitsrekening van de Friese inwoners harder stijgen dan nodig is.
Aanbevelingen
Om de kosten van de energietransitie in de hand te houden en het Friese elektriciteitsnet efficiënt te benutten, bevelen we
aan om zoveel mogelijk de 7 principes te hanteren die we eerder in deze presentatie hebben toegelicht. Wanneer we ons
specifiek richten op de bouwstenen, dan bevelen we het volgende aan:
1. Kies niet alleen maar voor zon, maar voor een mix van zon en wind. Probeer zowel op projectniveau als op stationsniveau
wind en zon te combineren.
2. Kies niet uitsluitend voor kleinschalige oplossingen, maar ook voor grootschalige bouwstenen.
3. Plaatst die grootschalige bouwstenen zo dicht mogelijk bij een (onder)station en probeer zoveel mogelijk te clusteren.
4. Probeer bij kleinschalige bouwstenen zoveel mogelijk opwek en verbruik te combineren.
5. Voor alle bouwstenen geldt dat het belangrijk is om dit zo concreet mogelijk in het RES bod te benoemen. Er kan niet
tijdig in het Friese elektriciteitsnet worden geïnvesteerd als niet duidelijk is wat waar en wanneer gerealiseerd gaat worden.
Dit risico is het grootst bij de kleinschalige bouwstenen op daken, omdat daar minder regie op is vanuit de overheid.
Probeer daar dus zoveel mogelijk rekening mee te houden.
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