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REGIONALE

NETBEHEERDER
ONS VERZORGINGSGEBIED

• Stedin bouwt, beheert en onderhoudt de energienetten in een groot 
deel van de Randstad, Utrecht en Zeeland.

• In dit gebied worden 5,5 miljoen mensen en drie van de vier 
grootste steden van Nederland, de Rotterdamse en Zeeuwse 
haven en grote industrie en glastuinbouw van energie voorzien.

• In een deel van Noord-Holland en Friesland beheert Stedin het 
gasnet.

• De taken van netbeheerder zijn gereguleerd. Stedin heeft in haar 
verzorgingsgebied een monopolie positie: klanten kunnen niet 
kiezen wie hun netbeheerder is.
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ONZE ROL IN DE

ENERGIEKETEN

Regionale 
netbeheerders

Transporteurs en distributie

• TenneT

• GasUnie

Landelijke 
netbeheerders

• Coteq

• Enduris

• Enexis

• Liander

• Rendo

• Stedin

• Westland Infra

Gereguleerd

Elektriciteit

Gas

Elektriciteit

Gas

Producenten (energiebron)

• Centrale productie

• Decentrale productie

Energieproducenten

Vrije markt

• Centrale productie

• Decentrale productie

Vrije markt

Afnemers + teruglevering

Bijna 50 leveranciers 
in Nederland

Energieleveranciers

Elektriciteit

Gas
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DE MAATSCHAPPELIJKE

ROL VAN STEDIN
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Betrouwbaar Betaalbaar Veilig Duurzaam

Onze maatschappelijke rol is om (1) te zorgen voor een betrouwbare, betaalbare, veilige en 
duurzame energievoorziening door doelmatige investeringen te doen en de energietransitie te 

faciliteren en (2) het faciliteren van de energiemarkt door onze elektriciteits- en gasnetten 
onder gelijke voorwaarden toegankelijk te maken voor iedere energieleverancier.



ELEKTRICITEITSNET

HOE WERKT HET?
VAN BRON NAAR EINDGEBRUIKER

Het elektriciteitsnet transporteert elektriciteit uit een Nederlandse elektriciteitscentrale, hernieuwbare productie locatie of 
uit het buitenland naar de elektriciteitsaansluiting van een lokale eindgebruiker, zoals een huis of fabriek. 

VERSCHILLENDE SPANNINGNIVEAUS

Hoe hoger het spanningsniveau van een stuk elektriciteitsnet, hoe groter het vermogen dat getransporteerd kan 
worden. De hoogspanningsnetten hebben een transportfunctie en de laagspanningsnetten een distributiefunctie, met 
daartussen een overgangsgebied. Op verschillende plekken in het net wordt elektriciteit omgezet naar lagere 
spanningsniveaus. Dit gebeurt in stations.

Tussenspanning Middenspanning

0,4 kV50 kV 21/10 kV

MS/LS stationTS/MS stationHS/TS station

EindgebruikersBron

Extra 

Hoogspanning
Hoogspanning Laagspanning

380 kV 150 kV
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WAT BETEKENT DE

ENERGIETRANSITIE

Traditioneel Toekomstig

Fossiel Duurzaam

Volume

Tijd

Aardgas

Elektriciteit

Decentraal

Vraag

gestuurd

Aanbod

gestuurd

Centraal
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VERANDERINGEN IN ELEKTRICITEITSGEBRUIK  

SEIZOENSEFFECT
• Seizoenseffect

Verdeling opbrengst zonnepanelen per maand

Elektra

Lengte elektriciteitskabels 55.191 km

Aansluitingen 2.279.394

Getransporteerde hoeveelheid 21.893 GWh

Gas

Lengte gasleidingen 28.137 km

Aansluitingen 2.119.249

Getransporteerde hoeveelheid  47.528 GWh



Terugblik – hoe zat het ook alweer

Het RES bod van 0,5TWh is haalbaar te maken, 
mits alle netvlakken benut worden. 

Hoe hoger het netvlak hoe meer clustering 
noodzakelijk.

Zon: 2-10 ha (<10MW)
Wind: tot 2 x 5 MW

Zon: 10-100 ha (<100MW)
Wind: tot 20 x 5 MW

Zon: >100 ha
Wind: > 20 x 5 MW

MS-ring Zon op dak: 500-5.000 panelen

LS-net Zon op dak: <500 panelen

Wind: < 1,75MW

MS station

TS station

HS station

RES

Let op: 
• Het aantal aansluitmogelijkheden in een station is beperkt
• Met 100MW netcapaciteit wordt met wind ca. 3 keer zoveel opgewekt (TWh) als met zon
• Zonnevelden <1,75MW beperken de mogelijkheden voor zon op dak, omdat beiden in MS 

ringen worden aangesloten.

TS/MS station
1,75-10MVA

HS/TS station
>10MVA

Zon

Wind

3km

5km
Zon

Wind

5km

10km

Richtlijn voor aansluitafstand tot stations
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ELEKTRICITEITSNET AANLEGGEN

KOST TIJD, GELD EN RUIMTE

Tijd

Kort Gemiddeld Lang

K
o

s
te

n

Laag

Gemiddeld

HoogHoogspanning

> 5 jaar

Middenspanning

> 2,5 jaar

Laagspanning

> 0,5 jaar

opbouw elektriciteitsnet

HS

MS

LS



EFFICIËNT GROOTSCHALIGE OPWEK

INPASSEN IN DE NETINFRASTRUCTUUR
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Vergelijking opbrengst en ruimte

WIND / ZON OP DAK / ZON OP VELD
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REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

NETIMPACT ANALYSE

1. Regionale gegevens en systeemkeuzes 

worden aangeleverd door de regio

2. Stedin analyseert de netimpact met locale 

specialisten en het impact assessment model

3. De knelpunten worden geïdentificeerd en 

oplossingen worden bedacht, die vervolgens 

worden uitgedrukt in tijd, ruimte en geld

4. Stedin geeft de regio feedback over de 

haal- (planning), maak- (fte’s) en 

betaalbaarheid (€) van de plannen

Aan de hand van de plannen van de regio's worden netimpact analyses gemaakt. In dit proces wordt 
een vertaling gemaakt van de plannen naar gevolgen voor Stedin in tijd, ruimte en geld.



Stedin afwegingskader RES – preview

Het Stedin afwegingskader helpt Stedin en gemeenten om samen te 
zorgen voor zekerheid bij netinvesteringen en tijdigheid van 
netcapaciteit
• Wanneer kan Stedin een plan van een gemeente of regio opnemen in het 

investeringsportfolio?
• Afwegingskader is nog in concept

Zekerheid dat het door gaat
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Keuze 
stationslocaties & 

tracé’s

Besluitvorming 
investeringsplanning

Opname in 
investeringsforecast

Opname in 
investerings

scenario

Visie Plan Vergunning
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Vragen?




