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Meer energie opwek en minder ruimte en kosten voor het netwerk door systeemefficiëntie

De doelstelling van de regio Arnhem Nijmegen om 1,68 TWh aan duurzame opwek is ruimschoots haalbaar door systeemefficiëntie. 
Dit wordt realiseerbaar door met alle betrokken partijen een uitvoeringsplan te maken voor de komende 10 jaar.

Visuele samenvatting RES regio Arnhem Nijmegen

Uitgewerkt in een systeemefficiëntie variant3Op basis van ontwerpprincipes netbeheerder2

Concept-RES

Nieuw te realiseren

Opwek zon op land 0,76 TWh

Opwek zon op grote daken 0,47 TWh

Opwek wind 0,12 TWh

Gerealiseerd en in voorbereiding

Opwek zon op land 0,28 TWh

Opwek wind 0,04 TWh

Totaal duurzame opwek 1,68 TWh

Een systeemefficiënte invulling van de concept-RES1

Aan de hand van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma5

Realisatie station Oosterhout

Realisatie zonnepark de Grift bij 
windpark Nijmegen - Betuwe

Juli 2021
RES 1.0

2023
RES 2.0

2030

Realisatie zonplannen Lingewaard 
i.c.m. aanvullende windplannen

Werkzaamheden
station Bemmel

Realiseert meer opwek tegen minder kosten en ruimte4
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Samen de puzzel leggen zodat we de doelstelling tijdig 
en efficiënt realiseren
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Combineren van nieuwe zon & wind
• In slimme verhouding nieuwe 

zon- en windplannen combineren 
d.m.v. cablepooling

Combineren van zon & bestaande wind
• Sluit de zon opwek aan op bestaande 

windprojecten zoals Windpark Betuwe

Combineer vraag en aanbod, 
bijvoorbeeld  zon op 
bedrijventerreinen

Volledig gebruik stationscapaciteit

*excl. 0,25 TWh zon op dak

Enkel zon
(ha)

Enkel wind
(turbines)

Gecombineerd 
zon en wind

Stationsgebied

1. Eerbeek - - - -
2. Kattenberg 29 - 12 3
3. Angerlo 9 - - -
4. Renkum 38 - - -
5. Arnhem - 3 - -
6. Dodewaard - - 59 14
7. Elst - 5 40 10
8. Zevenaar 3 - 99 24
9. Druten 26 - 51 12
10. Teersdijk 80 - 96 24
11. Nijmegen* 90 - 81 20
* Incl Bemmel 
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Tussenstand in relatie tot Concept RES en systeemefficiëntie

Reeds in bestaande plannen

Deels extra uitbreidingen

Het aangescherpte bod is een verbetering ten opzichte van de concept RES. Er is nog ruimte voor 

verbetering, zowel in spreiding als in verhouding zon wind. De berekeningen zijn doorontwikkeld en 

zijn gereed voor aangescherpte input met nauwkeurige opweklocaties.



Systeemefficiency via ontwerpprincipes 
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Benut bestaande infra optimaal 
Sluit aan waar ruimte op het net is 

Combineer opwek en verbruik
Minimaliseer transport van energie over lange 
afstanden 

Zorg voor constante productie 
duurzame opwek
- Combineer zon/wind
- 50/50 vermogensverdeling wind

Slimme technische oplossingen 
- Cablepooling
- Curtailment
- Redundatie loslaten 

Cluster duurzame opwek projecten
Zet in op grootschalige projecten 
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Zorg voor constante productie duurzame opwek 
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• Inzet op alleen zon, zonder clustering

Niet systeemefficiënt, hogere kosten voor Gelders elektriciteitsnet  

• Grootschalig zon geclusterd

Systeemefficiënter door clustering, geen optimale verhouding met wind

• Combinatie zon en wind geclusterd

Meest efficiënte gebruik van het energiesysteem door clustering en optimale verhouding zon en wind (50/50)
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Effecten zon en wind op infrastructuur

• De belasting op het elektriciteitsnet, wordt bij gebruik van alleen zon, een stuk hoger dan wanneer er ook 
wind wordt ingepast



Het elektriciteitsnetwerk: regionaal en lokaal in één beeld
Het laag-, midden-, en hoogspanningsnet. Wat sluit je waar op aan?
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Zon en wind > 2 MVA
direct op onderstation

Zonneweides & zon op daken 160 - 2000 KVA
direct op middenspanningsnet

Zon op daken 55 - 160 KVA
direct op laagspanningsnet



Netcapaciteit 2030
150 KV Station in en om de regio Arnhem Nijmegen 
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Gebied Station Uitbreiding gepland
Stations

capaciteit 2030

1. Eerbeek 2025 Medium
2. Kattenberg 2023 & 2024 Groot
3. Angerlo* 2023 & 2024 Klein
4. Renkum 2026 Medium
5. Arnhem - Medium
6. Dodewaard 2022 & 2025 Groot
7. Elst 2023 Groot
7. Oosterhout* 2023 Zeer groot
8. Zevenaar 2023 Groot
9. Druten 2021 & 2025 Klein
10. Teersdijk 2023 Groot
11. Nijmegen 2025 Zeer groot

*Angerlo is 50 kV, onder 150 kV Doetinchem
** Oosterhout is een nieuw te bouwen station



"Tussenstand" berekeningen op HS niveau
Van zoekgebieden en stationsgebieden naar projectlocaties en aansluitlocatie
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Vervolgstappen: Liander denkt en doet mee!
Waar gaan we samen mee aan de slag?

In het proces richting RES 1.0

❑Gezamenlijk een integraal beeld vormen van alle te 

verwachten ontwikkelingen die impact hebben op het 

energiesysteem (opwek én levering).

❑Samen de kaart van regio maken door ruimte, draagvlak, 

systeemefficiëntie en kwantiteit tegen elkaar af te wegen 

en te zoeken naar synergie.

❑Samen het uitvoeringsprogramma schetsen naar 2030.

Waar willen we morgen mee aan de slag

1. Helder en expliciet maken wat de netimpact van zon en 

windplannen in de regio is.

2. Verkennen hoe we in een gebiedsgerichte aanpak de 

afweging tussen ruimte, systeem en draagvlak beter 

kunnen maken.

3. Contouren van een uitvoeringsprogramma schetsen 

door in gesprek te gaan in deelgebieden.

4. Meehelpen met het mogelijk maken van slimme 

oplossingen om duurzame opwek sneller aan te sluiten 

en met dezelfde energie-infrastructuur meer duurzame 

opwek mogelijk te maken.



Open vraag bij de toelichting van de netbeheerder
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Met welke informatie kunnen wij u als netbeheerder 

helpen om systeemefficiëntie en een betere 

verhouding zon/wind mee te nemen in het vervolg 

van de RES? 



Ook in 2021 werken we samen aan 

het Gelderse energiesysteem

van de toekomst


