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Conferentie Aan de slag met energieopslag, slimme netten en netcongestie“

Workshop Zon, wind en opslag: hoe kun je deze optimaal combineren? 



Wat is Ventolines?

Dienstverlening van grote duurzame energieprojecten (windparken, zonneparken, 

energieopslag) voor alle fases van een project.

1. Idee

2. Aansluiten bij ruimtelijke visie / beleid 

3. Ontwerp ruimtelijke / landschappelijke inpassing

4. Samenwerking tussen initiatiefnemers

5. Participatie via coöperaties

6. Omgevingsmanagement

7. Vergunningsprocedure

8. Netaansluiting

9. Aanvragen SDE

10. Contractering

11. Afsluiten stroomcontract (PPA)

12. Financiering

13. Bouwmanagement

14. Exploitatie en beheer



Wat doet Ventolines?

• Lopende windprojecten die Ventolines o.a. ondersteunt :

• Sailwind - 11MW

• Westermeerwind - 144MW

• Fryslân - 400MW

• Drentse Monde Oostermoer - 175MW

• Windplan Groen - 540 MW

• Delfzijl Zuid Uitbreiding - 77MW

• De Veenwieken - 23MW

• Hattemerbroek - 15MW

• Westerse Polder - 20MW 

• Kroningswind - 80MW

• EWTW II - 29MW

• Zonzeel - 27MW

• Nij Hiddum-Houw - 42MW

• Momenteel betrokken bij

1,4GW windenergie - 100MW zonne-energie - 22 MW energieopslag 



Probleem: Netaansluiting 

bottleneck in behalen duurzame 

ambities. Voorlopig geen 

netaansluiting voor duurzame 

opwekkers in veel gebieden van 

Nederland



Energieportfolio van zon, wind en opslag

• Wind en zon zijn goede partners, vullen elkaar aan en bijten elkaar niet

• Energieopslag maakt ruimte voor groei wind en zon

• Versterkt betrouwbaarheid duurzame energie en netwerk 

• Minder kosten aan netverzwaring, netverlies en onderhoud

Maar dit lost het netaansluitingsprobleem van nieuwe initiatieven nog niet op



Wind, zon en opslag op een netaansluiting

Kansen:

• Optimaal gebruik van netaansluiting en kabels. 

• Capaciteit netaansluiting kleiner dan piekvermogen.

• Peakshaving. Opslag van groene stroom tijdens pieken en curtailment.

• Zelfvoorzienend. Laden uit wind/zon en stroomverbruik uit batterij.

• Zonneparken aansluiting bij bestaande windparken.

Obstakels:

• Bestaande windparken en zonneparken initiatieven liggen niet perse naast elkaar

• Meerdere assets/entiteiten achter een aansluiting. Lastig door wet en 

regelgeving en financiering. Maar het is zeker mogelijk!

• Business case voor energieopslag. Nog geen SDE voor opslag.



Stellingen

1. Een zonnepark met energieopslag achter de meter krijgt een netaansluiting.

2. Zonneparken en opslagsystemen moeten aanhaken bij installaties met een 

bestaande netaansluiting.

3. Bestaande windparken moeten hun netaansluiting open stellen voor 

zonneparken en opslagsystemen in ontwikkeling.

4. Initiatieven met een combinatie van wind, zon of opslag moeten voorrang krijgen 

op een netaansluiting.


