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Digitale spelregels

® Microfoon uit tijdens presentatie

® Vragen of opmerkingen via de chat

® De moderator inventariseert de vragen

® Hij stelt deze aan de presentator

® U krijgt (indien nodig) de beurt om uw vraag 
mondeling toe te lichten



Agenda

1. Enexis groep en de energietransitie

2. Energietransitie en het energienet in Maastricht 
(vraag, aanbod en het net)

3. Hoe komen we samen verder? 



1. Enexis groep en de energietransitie



Enexis en de Media
28 maart 2018



Impact klimaatakkoord op de netwerken

Grootschalige productie en 
export/import Landelijke transportnet Regionale distributienetten



Enexis groep

FUDURA B.V.
de partner in effectief
energiemanagement voor
de zakelijke markt.

ENEXIS NETBEHEER B.V.
de publieke netbeheerder
die zorgt voor excellente
dienstverlening en netwerken.

ENPULS B.V.
de versneller die de 
innovatieve activiteiten
bundelt op het gebied van 
de energietransitie.

VERSNELLEN TEGEN DE LAAGST MOGELIJK

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN MET DRAAGVLAK



2. Energietransitie en het energienet 
(Maastricht)



Ontwikkelingen vraagzijde

Bedrijven & Instellingen Maastricht:

® Elektra: 2.168 TJ (0,6 TWh)

® Gas: 6.962 TJ (1,9 TWh)

Industrie Maastricht:

® Energiegebruik: 3.051 TJ (0,85 TWh)

Verkeer en vervoer Maastricht:

® Energiegebruik: 1.586 TJ (0,44 TWh) 

Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energiegebruik/ , indicatieve cijfers

Ontwikkelingen:
§ Energiebesparing
§ Elektrificatie
§ Warmte 2.0 Snelheid? Bv. d

uurza
me opwek

Op weg naar half miljoen aansluitingen 
met  warmtepompen en elektrische 

auto’s in 2025? Industrie? 



Rol Enexis warmtetransitie

® Enexis Groep: meedenken, -plannen en 
uitvoeren van toekomstig energiesysteem

® Drie opties gebouwde omgeving: warmtenet, 
hybride, elektrisch

® Hybride: groen gas of waterstof. Waterstof 
mogelijk volwaardige optie voor woningen en 
lokale industrie vanaf 2030*

® Enexis Netbeheer: focus gas, hybride, 
elektrisch (wettelijke taak: G + E)*

® Enpuls: focus warmtenetten als nieuwe 
nutsvoorziening (W)*

® Gemeente: ‘regisseurs warmtetransitie voor 
de gebouwde omgeving’. Via Transitie Visie 
Warmte (TVW) en Wijkuitvoeringsplan (WUP)
Gereed: eind 2021

*Interessante links:

Groen gas: www.2bcmalliantie.nl, waterstof: www.youtube.com/watch?v=_FItbkL9sAc&feature=youtu.nl, Enpuls Warmte: www.enpuls.nl/enpuls-warmte-infra

Warmtenet Hybride (met duurzaam gas) Elektrisch

Opties voor warmtevoorziening vanaf 2030
(Netbeheer Nederland, 2020)

http://www.2bcmalliantie.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=_FItbkL9sAc&feature=youtu.nl
http://www.enpuls.nl/enpuls-warmte-infra


Mobiliteitstransitie? 



Rol Enexis mobiliteitstransitie

Ontwikkelingen / prognoses:

® Verwacht wordt dat het aanbod betaalbare elektrische bestelauto’s vanaf 2021 fors toeneemt.

® Verwacht wordt dat tussen 2024 en 2027 grote stappen gemaakt zullen worden in de elektrificatie 
van trucks.

® Principebesluit invoering ZE zone Maastricht voor stadslogistiek in Q1 2021 verwacht.

Rol Enexis Netbeheer:

® Aan tafel bij overheden en sectorpartijen i.h.k.v. 
Nationale Aanpak Laadinfrastructuur (NAL)

“Zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel 
vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer”

® Innovatie en onderzoek netbeheerders via ElaadNL (zie 
ook: www.elaad.nl/webtalks/)

® Alle vormen van elektrisch vervoer, dus ook over water

Voorbeeld van innovatie. Een 
gedeelde (snel)laadhub op een 

bedrijventerrein goed idee?

http://www.elaad.nl/webtalks/


Ontwikkelingen aanbodzijde

§ Huidige opwek hernieuwbare energie (> 15 kWp) 
Maastricht: 31 MW dak- en veldprojecten

• Toekomstige opwek hernieuwbare energie (> 15 
kWp) cf. concept-RES Limburg Zuid, Maastricht, 
2 scenario’s:

• Scn 1: Benutten alle potentiële mogelijkheden 
op daken, parkeerterreinen, braakliggende 
terreinen en langs infra, totaal potentie: 143 MW

• Scn 2: Benutten aanvullende potentiële 
mogelijkheden op landbouwpercelen en wind, 
totaal potentie: 226 MW (incl. Scn. 1)

Bron: concept-RES Zuid-Limburg

Zoekgebied daken 
> 285m2 / > 15 kWp

En bedrijventerreinen Maastricht? Bovengemiddeld 
veel mogelijkheden om hernieuwbare energie op te 

wekken? Industrieel karakter, weinig weerstand, 
afgebakend gebied, veel energievraag, ….?



Rol Enexis duurzame opwek

Werk aan de winkel!
Door snelle groei grootschalige duurzame 

opwek ontstaan ‘files op het netwerk’ bij Enexis
en Tennet. Komende decennia wordt veel 

capaciteit bijgebouwd.

Bron: www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-
met-schaarste

Boschpoort ‘beperkt 
transportcapaciteit 
beschikbaar’ 
(d.d. 9-11-2020)

§ Energienet in Maastricht wordt uitgebreid cf. 
Investeringsplan 2020 t/m 2030 www.enexis.nl/over-
ons/wie-zijn-we/over-ons/nieuws/enexis-investeert-
in-het-energienet-2020-2030

• Oproep om systeem efficiënt te investeren:
1. Plannen waar nog ruimte is
2. Minimaal transport: optimaal balanceren opwek 

& verbruik per station
3. Evenwichtige verdeling wind en zon
4. Clustering van projecten op één aansluiting
5. Overige oplossingen:

a) Inzetten van de reservecapaciteit (Enexis)
b) ‘Druk op de knop’ aftoppen van pieken 

(curtailment vanuit de netbeheerder)
c) Cable pooling (het delen van een kabel 

voor zon en wind)

http://www.enexis.nl/over-ons/wie-zijn-we/over-ons/nieuws/enexis-investeert-in-het-energienet-2020-2030


3. Hoe komen we samen verder?



Hoe komen we samen verder?

® Samen nadenken en in gesprek blijven over slimme oplossingen

® Groep(en) bedrijven die een nieuw concept / techniek wil delen of samen verkennen?

® Vragen – Opmerkingen – Ideeën t.a.v energiebesparing, elektrificatie, warmte 2.0?

® Voorwaarden: betaalbaar, CO2 besparing, logische momenten, schaalbaar, .. 



“We leven niet in een tijdperk van 
verandering, maar in een 
verandering van tijdperk”

Prof. Jan Rotmans
Hoogleraar duurzaamheid en transities 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Bedankt voor uw aandacht!

Slides worden gepubliceerd 
op MEA website.




