
Het Enexis perspectief

De Omgevingswet



‘De energie-infrastructuur ondergaat een verbouwing die qua omvang 
vergelijkbaar is met 3x de Deltawerken.’

Het energiesysteem van de toekomst
Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke 
leefomgeving. Het gaat om complexe opgaven, zoals verstedelijking, verduurzaming en 
klimaatadaptatie, die ook nog eens nauw met elkaar verweven zijn. Al deze 
ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de energievoorziening. Verbetering en 
verzwaring van de energie-infrastructuur heeft, net als andere opgaven, ruimte boven 
en onder de grond nodig. 

We weten nog niet precies hoe het energiesysteem van de toekomst eruit ziet. Enexis 
is dit aan het ontdekken door voortdurend, gericht en systematisch stappen te zetten, 
met het vizier op de (verre) toekomst. Alleen door actief samen te werken met 
provincies en gemeenten kunnen we de uitdagingen ten gevolge van de energietransitie 
aan. Met onze kennis en expertise helpen wij u graag bij de ruimtelijke inpassing van de 
energie-infrastructuur in uw beleid en plannen. 

Benodigde ruimte voor 
nieuw distributiestation in 
een wijk (in centimeters).



De Omgevingswet en de energietransitie 
Nieuwe windmolenparken, zonnevelden, gasloze woonwijken en elektrisch vervoer 
zorgen voor een toenemende vraag én toenemend aanbod van energie. In veel gevallen 
is het bestaande netwerk hier niet op berekend. De energie-infrastructuur moet dus 
flink worden uitgebreid. Dat betekent dat het ruimtebeslag hiermee de komende jaren 
fors toenemen. Zo kan het aantal stations in sommige wijken misschien wel 
verdrievoudigen. En ook onder de grond is meer ruimte nodig voor dikkere kabels en 
leidingen. Door de energie-infrastructuur een integraal onderdeel te maken van het 
ruimtelijke beleid van provincies en gemeenten kan de juiste balans worden gevonden 
tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. 

‘Als gevolg van de energietransitie neemt het ruimtebeslag van de energie-
infrastructuur de komende jaren fors toe.’



De rol van Enexis 
Als netbeheerder breiden wij het elektriciteitsnet de komende jaren in een hoog tempo 
fors uit. Tegelijkertijd hebben we de wettelijke plicht om op elk moment voor een 
betrouwbaar en betaalbaar elektriciteits- en gasnet te zorgen. De kunst is om het net 
betrouwbaar en veilig te houden, terwijl er allerlei veranderingen en aanpassingen nodig 
zijn. Dit terwijl we ook te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerde technici, 
een tekort aan openbare ruimte en schaarste aan materialen. 
Niet alles kan dus in één keer. We kijken wel altijd ver voorruit. Investeringen in 
energie-infrastructuur zijn heel kostbaar en voor een duur van tientallen jaren. Voor 
netbeheerders is het vandaag dus al 2030 en overmorgen 2050. Er is op lokaal niveau 
inzicht nodig in van de benodigde capaciteit. Het helpt als we samen met gemeenten 
ruimtelijke ontwikkelingen en de samenhang met de nieuwe energie-infrastructuur 
helder in kaart kunnen brengen. Hoe eerder we over een initiatief met elkaar in gesprek 
zijn, hoe sneller we het beleid en de plannen kunnen realiseren.

Als we tijdig in gezamenlijkheid keuzes maken over het energiesysteem van  
de toekomst, inclusief ruimtebeslag, kunnen we doorlooptijden verkorten en 
houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar. 



Enexis als maatschappelijk kennispartner
Enexis beschikt over waardevolle kennis, data en informatie over het energiesysteem.  
Door deze samen te voegen met uw ruimtelijke plannen kunnen we onderzoeken 
welke aanpassingen aan het energienet nodig zijn en welke we als eerste kunnen 
realiseren. Door inzichtelijk te maken wat er aan energie-infrastructuur, helpen we 
betrokken partijen om hun rol beter in te vullen. We hebben elkaar hard nodig om de 
beleidsmatige keuzes en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn te vertalen naar 
ruimtelijk beleid. Dat gaat over het realiseren van nieuwe energie-infrastructuur en om 
het faseren van ontwikkelingen in uw gemeente waar energie voor nodig is. Zo kunnen 
we ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en ontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn 
en kunnen we zo efficiënt en effectief mogelijk het energiesysteem uitbreiden op die 
plekken waar dat het meest gewenst is. 

‘Met onze kennis en expertise denk wij graag mee over de ruimtelijke inpassing 
van de energie-infrastructuur, zowel boven- als ondergronds.’ 



Omgevingsvisie, Programma’s en Omgevingsplan
Bij het opstellen van de Omgevingsvisie, Programma’s en het Omgevingsplan denken wij 
graag tijdig mee. Voor andere onderwerpen zoals de Regionale Energiestrategie en 
Transitievisie warmte werken we al nauw samen met gemeenten. Er is al veel onder-
zocht over wat de beste oplossingen zijn voor de verduurzaming van de energie-
voorziening. En wat dit vraagt aan uitbreidingen van het energienet. Die ervaring nemen 
we graag mee in het gesprek over ruimtelijk beleid. 

Ook stellen we onze brede technische expertise en de informatie over alle stations, 
kabels en voorzieningen ter beschikking. Die informatie is nodig om vast te stellen 
waar nieuwe stations nodig zijn, welke tracés mogelijk zijn en of er genoeg capaciteit  
is om bijvoorbeeld een laadinfrastructuur of een nieuwe woonwijk aan te leggen. Zo 
zorgen we ervoor dat de voorwaarden voor het realiseren van de energie-infrastructuur 
zijn opgenomen in het omgevingsbeleid, waardoor de energietransitie niet onnodig 
wordt verhinderd.

‘Wij zijn graag vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van de 
Omgevingsvisie, Programma’s en het Omgevingsplan. Dat stelt ons in staat 
om efficiënt het energiesysteem uit te breiden waar de nood het hoogst is. 
Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en 
ontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn.’



Meer weten? 
Neem contact met ons op
Bent u aan de slag met de ontwikkeling van  
de Omgevingsvisie of het Omgevingsplan?  
Dan helpen wij u graag met onze kennis en 
ervaring bij de ruimtelijke inpassing van de 
energie-infrastructuur.  

Ontdek op www.enexisgroep/Omgevingswet 
wie strategisch adviseur in uw regio is! 


