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Begin 2022 hebben we onze grootzakelijke klanten gevraagd naar de groeiprognose voor de komende 10 jaar. Daarbij 

maakten we onderscheid tussen klanten met hele grote aansluitingen, die wettelijk verplicht zijn een prognose aan te 

leveren (vermogens vanaf 1 MW) en overige grootzakelijke klanten, die dit jaar voor het eerst bevraagd zijn. 

Onze 33.000 grootzakelijke klantaansluitingen bestaan uit twee categorieën:

• 2.000 verplichte grootste klanten

• 31.000 niet-verplichte grote klanten

Omdat de laatste groep geen verplichting heeft, nog geen ervaring met de 10-jaarsprognose heeft en bovendien al veel 

enquêtes te verwerken krijgt (van andere partijen), heeft Liander lokale organisaties - zoals gemeenten, VNO-NCW en 

samenwerkingsverbanden - gevraagd om het belang van onze uitvraag bij ondernemers te onderstrepen. Uitingen 

hierover zagen wij terug in diverse nieuwsbladen, mailingen en social posts. Dat hebben wij enorm gewaardeerd en wij 

danken deze partijen voor hun medewerking.

De ontvangen data hebben we geanalyseerd en gevalideerd. Hieronder de 5 belangrijkste bevindingen.

33.000 klanten aangeschreven

Groeiprognose voor de komende 10 jaar
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5 highlights uit de 10-jaarsprognose

1. Vraag naar energie (afname / LDN)

2. Teruglevering van energie (ODN)

3. Industrie groeit het sterkst qua afname

4. Gangbare technieken stijgen snel, innovatieve  

technieken stijgen nóg sneller

5. Respons beperkt



Klanten met de grootste aansluitingen (verplichte categorie): véél meer groei verwacht

Gaven de respondenten van onze grootste klanten vorig jaar aan een vermogensgroei te verwachten van 800 MVA op 

afname van energie, dit jaar is dat gegroeid naar 1.200 MVA. Dat is een ‘bijgestelde groeiverwachting’ van +50% ten 

opzichte de uitvraag in 2021. Een enorm groei dus. Maar ook logisch, want de energietransitie leidt onherroepelijk tot 

verdere elektrificatie. Daarnaast hebben we ook met economische groei te maken. Wat ook opvalt, is dat bedrijven met 

name verwachten te gaan groeien in de eerste 3 tot 4 jaren. Daarna vlakt het af. Een mogelijke verklaring is de beperkte 

horizon van ondernemers: meer dan drie jaar vooruitkijken wordt al snel als lastig ervaren.

Grote klanten (niet-verplichte categorie): groeit 27%

Ongeveer 50% van de grote klanten denkt te gaan groeien qua vermogensvraag (afname / LDN). Als reden wordt 

genoemd: groei productie, omschakeling van gas naar elektriciteit en elektrisch laden van voertuigen (in grote lijnen 

vergelijkbaar met onze grootste klanten). Circa 10% van deze groep geeft aan te willen groeien tot een hoger vermogen 

dan de huidige aansluitcategorie toelaat. Zouden we dit doortrekken naar de hele populatie, dan betekent dit de 

komende jaren voor Liander ruim 3.000 opdrachten voor het verzwaren van aansluitingen.

Veel groei verwacht

1. Vraag naar energie (afname / LDN)
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Grootste klanten: groei lijkt te stabiliseren ten opzichte van 2021

De verwachte vermogensgroei voor teruglevering is nog steeds aanwezig, maar blijft gelijk aan de verwachting ten 

opzichte van 2021. Opvallend is de krimp in sommige regio’s. Dit klopt, maar wekt mogelijk wel de verkeerde indruk dat 

het terugleveren van energie afneemt. Niets is minder waar: er is overal groei in opwek. Echter, een aantal bestaande 

aansluitingen wordt opgeheven door toekomstige nieuwe grotere aansluitingen. Die zijn nu nog niet in bedrijf en dus 

nog niet zichtbaar in de data. De totale groei komt uit op 0,25 GW. Dat is ongeveer 10% groei ten opzichte van het huidig 

gemeten terugleververmogen. De groei concentreert zich in de komende 2 tot 3 jaar. 

Grote klanten: groeit 60%

Respondenten van kleinere aansluitingen gaven aan te groeien op teruglevering, waarbij 25% aangaf zonnepanelen toe 

te (gaan) passen. Dat is veel meer dan bij de grootste klanten. Verklaarbaar, want veel opwek zien we bij de grootste 

klanten terug bij bestaande zonneweides of windparken en die breiden niet vaak uit, terwijl bij de kleinere groep nog 

wél veel daken met zonnepanelen vol te leggen zijn.

Stabilisatie én groei

2. Teruglevering van energie (ODN)
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dLDN is het verschil in vermogensbehoefte (in kW) tussen levering in prognosejaar 2031 en prognosejaar 2022. 

dODN is het verschil tussen prognose vermogensbehoefte teruglevering prognosejaar 2031 en prognosejaar 2022.

Dit betreft alleen de groei van de bestaande grootverbruik-aansluitingen, die respons gegeven hebben (ca. 90%).

Het beeld binnen het verzorgingsgebied van Liander

Vraag naar en teruglevering van energie (LDN & ODN)
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Bij onze grootste klanten zien we eigenlijk in alle segmenten groei qua energievraag (afname / LDN). 

Maar de grootste ‘groeiers’ binnen deze groep zijn: 

• industrie (1/3 van het totaal)

• datacenters

• zakelijk vastgoed

• glastuinbouw

*De huidige, buitengewone omstandigheden, zoals de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen zorgen voor 

onzekerheid, bijvoorbeeld voor de glastuinbouw. 

Innovatieve technieken stijgen nóg sneller

3. Industrie groeit het sterkst qua afname
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Innovatieve technieken

Bij onze grootste klanten nemen nieuwe technologieën een vlucht. 

Veel meer respondenten geven aan dat ze aan de slag gaan met: 

• industriële batterijen (nu 10% = 5x zo vaak ten opzichte van 2021)

• e-boilers (nu 7% = 3x zo vaak). 

Deze technologieën werden een jaar geleden nauwelijks genoemd. 

Gangbare technieken

Ook meer gangbare technologieën zetten hun opmars voort: 

• sterke toename van oplaadpunten voor elektrisch vervoer (nu 27% = 3x zo vaak)

• warmtepompen (nu 14% = 2x zo vaak)

• zonnepanelen (nu 50% = 2x zo vaak)

Maar innovatieve technieken stijgen nóg sneller

4. Gangbare technieken stijgen snel
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Verplicht en niet-verplicht

Dit is de eerste keer dat we naast de verplichte categorie klanten ook de niet-verplichte categorie klanten naar hun 

prognose gevraagd hebben. 

Lage respons voor niet-verplichte categorie

7% van die niet-verplichte categorie heeft op onze uitvraag gereageerd. Dat is een lage respons, waar we toch blij mee 

zijn. Zeker omdat het een eerste keer betreft. Het heeft ons diverse belangrijke inzichten gegeven. 

Respons verhogen voor meer betrouwbaarheid

In verband met de statistische betrouwbaarheid van de cijfers, streven we er wel naar om de toekomstige respons te 

verhogen. We beraden ons op manieren om de uitvraag naar de 10-jaarsprognose beter onder de aandacht kunnen 

krijgen en welke (andere) kanalen we hiervoor kunnen inzetten. Want alleen door groeiplannen met elkaar te delen, 

kunnen we samenwerken aan het energiesysteem van de toekomst.

Verplichte en niet-verplicht categorieën bevraagd

5. Respons beperkt
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Hoe nu verder?



In gesprek

De ontvangen data die we naar aanleiding van de uitvraag ontvangen hebben, kunnen aanleiding zijn voor een gesprek 

tussen klant en de Relatiemanager Grootzakelijke Markt. In de gesprekken bespreken we de impact van de 

vermogensveranderingen in tijd en geld en mogelijke alternatieven met minder impact op het net. 

Belastingprognoses

De analyse en validatie van de ontvangen data vinden nu hun plek in de belastingprognoses van Liander. 

Plannen maken

Die belastingprognoses zijn aanleiding voor plannen om netten te verzwaren of uit te breiden. 

Van gesprek, naar prognose en planning

Hoe nu verder?
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