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Inleiding

 Duurzame ontwikkelingen binnen de gemeente;

 Aanpassen en uitbreiden energienet;

 Van TVW naar WUP;

 Welke scenario’s zijn doorgerekend;

 Wat laat Buurtinzicht zien;

 Wijken in gemeente;

 Vervolgacties;

 Aandachtspunten;

 Vragen.



Duurzame ontwikkelingen binnen de gemeente

Warmte (TVW en WUP)

• In 2050 moeten 7 miljoen 
woningen en 1 miljoen 
gebouwen van het aardgas af.

• In 2030 de eerste 1,5 miljoen 
bestaande woningen 
verduurzaamd zijn. Dat gaat 
wijk voor wijk. 

• Gemeenten leggen uiterlijk in 
2021 de volgorde en het 
tijdpad vast waarin wijken 
worden aangepakt. Dit wordt 
opgeschreven in de 
Transitievisie Warmte. 

Mobiliteit (NAL en RAL)

• In 2030 moeten alle nieuwe 
auto’s emissieloos moeten 
zijn. 

• Dat betekent dat er 1,9 
miljoen elektrische 
personenvoertuigen komen. 
Om die te kunnen laden, zijn 
naar schatting 1,7 miljoen 
laadpunten nodig. 

• Gemeenten hebben de 
verantwoordelijke taak om 
afspraken uit de NAL uit te 
voeren. 

Opwek (RES)

• Naast de opgave van 35 TWh 
hernieuwbaar zon en wind op 
land in 2030, is uitgegaan van 
een autonome groei van 7 
TWh kleinschalige zon-op-
dak. 

• Indien meer opwek via 
kleinschalige zon gerealiseerd 
wordt, mag dit meegerekend 
worden als extra ambitie 
bovenop de 35 TWh.

• De besluitvorming over de 
RES’en vindt plaats via het 
Omgevingsbeleid van Rijk, 
provincies en gemeenten.
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Aanpassen en uitbreiden elektriciteitsnet

 Ontwikkelingen TVW, NAL en RES hebben effect op E-net;

 Planzekerheid noodzakelijk voor investeringen;

 Van analyses via scenario’s naar keuzes (WUP);

 Hoe groot is het effect van bijv. de warmtetransitie: (volgende slide) 



Aanpassing infrastructuur door nieuwe warmteoplossing



Van TVW naar WUP



Welke scenario’s zijn doorgerekend?

Op basis van het nationale drijfveer (ND) scenario dat ook gebruikt is voor 
onze Investeringsplannen (IP)

• MW kleinschalig zon per buurt

Op basis van het nationale drijfveer (ND) scenario dat ook gebruikt is voor 
onze Investeringsplannen (IP)

• 32% van de huishoudens in Enexis-gebied heeft een elektrische auto

Verschillende scenario’s voor all-electric en hybride warmtepompen

• Adoptiegraad van 50% in Enexis-gebied

• Adoptiegraad van 100% in Enexis-gebied
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Wat laat Enexis Buurtinzicht zien?

 De output is een ‘score’ per buurt (op basis van CBS 2018 buurten): 

 hoeveel kabellengte moet er verzwaard worden en 

 hoeveel nieuwe stations zijn er nodig?

 Hiermee geeft Enexis Buurtinzicht dus voornamelijk inzicht in de ruimtelijke impact van 

verschillende scenario’s. Op basis van bovengenoemde output kunnen er ook, met behulp 

van ‘Netbeheer Nederland - Basisinformatie over energie-infrastructuur’ conclusies 

getrokken worden over de doorlooptijd en de kosten behorende bij de benodigde nieuwe 

infrastructuur.*

 Enexis Buurtinzicht laat zien in welke buurten er meer of minder werk aan de winkel is, om 

het elektriciteitsnet klaar te maken voor het realiseren van verschillende scenario’s. Deze 

inzichten kunnen gemeenten helpen bij het maken van keuzes rond het prioriteren en 

faseren van wijken.

* Let op: er zullen ook bestaande stations verzwaard moeten worden hier zijn ook kosten aan verbonden. 

Basisinformatie over energie-infrastructuur,https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Basisdocument_over_energie-infrastructuur_143.pdf
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Wat laat Enexis Buurtinzicht zien (voorbeeld)?
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Aandachtspunten

 Buurtinzicht geeft een indicatie op basis van de aangegeven datasets. Een 

aantal specifieke buurt eigenschappen/koppelkansen is hierin nog niet 

meegenomen. Dit is dus niet een definitieve doorrekening van de 

systeemkeuze;

 Afhankelijk van het definitieve plan volgt een concreet plan voor deze 

buurt/straat/kern. Op dat moment kan een indicatie worden gegeven met de 

voorbereidingstijd en uitvoeringsplanning.

 Vanwege het grote aantal aanvragen moet er rekening worden gehouden 

met de lange doorlooptijden van aanpassingen in het net;



Steenbergen/totaal (autonome groei EV/WP/PV) 07/21



Steenbergen/totaal (hybride 50% WP) 07/21



Steenbergen/totaal (all electric 100% WP) 07/21



Steenbergen/kern  (hybride 50% WP) 07/21



Steenbergen/kern  (hybride 100% WP) 07/21



Steenbergen/kern (all electric 100% WP) 07/21



Vragen?





Voor wie op zoek is naar meer details



Overzicht isolatiegraad en energievoorziening



Alternatieve warmteoplossingen


