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Overzicht 
bedrijventerreinen 
(kaart)

Bron: Bedrijventerreinen in Lelystad | Gemeente Lelystad (voor individuele kaart  
doorklikken naam industrieterrein – aanbod)

Ooster-
vaart

LAB

Zuiderpark

Noordersluis

Flevopoort 
Zuiderpark

https://www.lelystad.nl/kwaliteitskaarten
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Welkom bij Liander
Netsituatie Lelystad en toekomstblik

Rolf ter Bekke   l   Klant & Ontwerp   l   14 maart 2022
Bedrijvenkring Lelystad



3. Netsituatie Flevoland
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Levering Teruglevering



4. Investeringen Flevoland

OS Lelystad

Uitbreiden bestaande station voor 
extra capaciteit en installaties

Indicatieve planning: 2023

OS Dronten

Uitbreiden bestaande 
station voor extra 
capaciteit en installaties

Indicatieve planning: 
2023

OS Flevopolder Midden

Nieuw station ivm capaciteits-problemen en 
geen uitbreidings-mogelijkheid van OS Zuiderveld

Indicatieve planning: 2026

OS Zuiderveld

Geen mogelijkheden voor 
uitbreiding van het station

OS Almere

Uitbreiden bestaande station 
voor extra capaciteit en 
installaties

Indicatieve planning: 2023

OS Zeewolde

Uitbreiden bestaande station voor 
extra capaciteit en installaties

Indicatieve planning: 2022

Distributienetten

In 5 deelprojecten
wordt het gehele
distributienet van 
Noordelijk Flevoland
verzwaard en 
uitgebreid.

OS Lemmer

Uitbreiden 
bestaande station 
voor extra 
capaciteit en 
installaties

Indicatieve 
planning: 2023

OS Luttelgeest

Uitbreiden
bestaande station 
voor extra 
capaciteit en 
installaties. 

Planning: 2021

OS Emmeloord

Uitbreiden bestaande 
station voor extra 
capaciteit en installaties

Indicatieve planning: 2022

RS Urk-Zuid en RS Tollebeek

Nieuwe stations voor de voeding van Urk. 
Deze gebruiken capciteit van OS Emmeloord

Indicatieve planning Urk Zuid: 2022
Indicatieve planning Tollebeek: 2023

In heel Flevoland vinden op verschillende niveaus 
in het net investeringen plaats de komende jaren. 

Deze investeringen zorgen er vooral voor dat op 
onderstations weer voldoende capaciteit 
beschikbaar is. 

Dit zijn de plannen die nu bekend zijn, maar 
daarnaast doet Liander in samenwerking met 
TenneT en de gemeentes onderzoek naar mogelijk 
aanvullende investeringen. 



OS Zuiderveld:
• OS Zuiderveld fysiek niet uit te breiden
• Studie wordt gedaan of RS Zuigerplasdreef ook aan OS 

Lelystad gekoppeld kan worden. Hierdoor extra vermogen vrij 
tbv bv woningbouw

• Studie wordt gedaan over de uitbreiding van RS Noordersluis 
en koppeling achter OS Flevopolder Midden

OS Flevopolder Midden:
• Bouwen OS Flevopolder Midden
• Bouwen RS Meerkoetenweg à Als extra ondersteuning voor 

LAB gebied

6. Investeringen Lelystad
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OS Lelystad:
• Uitbreiding station met extra trafo´s

OS Zuiderveld

Geen mogelijkheden voor 
uitbreiding van het station

OS Lelystad

Uitbreiden bestaande station 
voor extra capaciteit en 
installaties

Indicatieve planning: 2023

OS Flevopolder Midden

Nieuw station ivm capaciteits-
problemen en geen uitbreidings-
mogelijkheid van OS Zuiderveld

Indicatieve planning: 2026

RS Meerkoetenweg

Nieuw te bouwen regelstation

Indicatieve planning: 2025
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Energie inkoop

Bedrijfskring Lelystad



____  Over ons

o Energy Services

Het onafhankelijke adviesbureau voor de grootzakelijke markt. Wij 

adviseren op het gebied van energiebesparing, energie-inkoop en 

wijzen onze klanten de weg naar verduurzaming

o Waar staan wij voor?

Energy Services staat voor vakkennis en expertise. 

De klant mag ons hier op aanspreken! Wij gaan voor een langdurige 

klantrelatie waar wij altijd opereren vanuit klantbehoefte.

o Onze ambitie

Zakelijk Nederland CO2-neutraal in 2030!

o Onderdeel van Censo



Energie markten



____  Inkoopstrategie

o Verschillende marktmogelijkheden

o Forward (lange termijn)

o Ruim voor levering
o Piek en dal tarieven
o Gespreide inkoop strategie mogelijk
o Prijs voor levering bekend

o Spot (dagmarkt)

o Iedere dag een ander tarief
o Piek en dal tarieven
o Geen gespreide inkoop mogelijk
o Prijs na levering bekend

o Vaste prijs

o Via leverancier
o 1 tarief voor hele looptijd
o Geen gespreide inkoop mogelijk
o Prijs voor levering bekend



Economie

o Hoog- laagconjunctuur
o Verwachtingen
o Politieke invloeden

o Capaciteit opwek
o Onderhoud centrales
o Onvoorziene uitval

o Grondstof elektriciteit

Coal

o Grondstof elektriciteit

Gas

o Wind
o Zon
o Temperatuur

Weer

o Compensatie uitstoot

CO2

____  Drivers

Centrales



Kolen
o Gas-to-coal switch
o Invloed China en India

CO2
o Speculatie
o Geforceerde krapte 
o Verscherpte doelstelling

Brent
o Oekraïne
o Post corona opleving en 

(nog) geen capaciteit

____  Indicatoren
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Structureel
o NL is netto importeur
o Geen lange termijn 

contracten meer

Incidenteel
o Oekraïne
o Lage voorraad
o NordStream 2
o Mondiale concurrentie 

LNG Europa vs Azië

____  Gas
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o Gas is duur
o Kolen zijn duur
o CO2 is duur
o Volatiliteit Wind en Zon

____  Elektriciteit
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Collectief of maatwerk 
inkoop



____  Collectief of maatwerk

Maatwerk Collectief

Gespreid prijzen fixeren

Tender voor 
leverancierskeuze

Eigen voorwaarden contract

Uitvoeren inkoopstrategie door ES

Invloed op fixatie strategie

Lagere kosten
Hogere kosten

Geen deskundigheid 
vereist

Invloed op leverancierskeuze

Invloed op 
productkeuze

Profiteren van schaalvoordelen

Standaard voorwaarden
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