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Beste raadsleden,

De economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. De toename

van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het

elektriciteitsnet overvol raakt. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, is Liander

bezig met de opwaardering van het bestaande net. Ze doet dit voor Friesland samen met de

Noordoostpolder in het Programma Netuitbreiding Lelie (NuLelie). Binnen dit programma

worden in de perio de 2022 - 2025 meerdere middenspannings-verbindingen gerealiseerd en

waar nodig compacte stations vervangen of nieuw geplaatst. Dit investeringsprogramma van

circa € 250 miljoen gaat er voor zorgen dat de problemen die we kennen op het Friese

elektriciteitsnetwerk worden opgelost. Daarmee zou het netwerk tot ca. 2035 toereikend

moeten zijn.

ln deze brief informeren wij u over ontwikkelingen rondom het investeringsprogramma.

Prioritering
Op dit moment werkt Liander met het wettelÍjke kader: "wie het eerst komt, wie het eerst

maalt", bij zowel levering aan als bijteruglevering. De huidige netwerkproblematiek vraagt

om een meer maatschappelijke afgewogen aanpak. ln IPO verband wordt een advies

voorbereid over een regierol van provincies in de programmering en prioritering van de

uitbreidingen van de regionale energie-infrastructuur. ln het najaar is in het Bestuurlijk

Overleg Regionale Energiestrategie (BO RES) het idee ontstaan om het programma Nulelie

als pilot te gebruiken. Hierbij was de vraag van Liander aan de RES regio Fryslàn om te

adviseren bij de prioritering van een deel van de projecten die onderdeel zijn van het

programma NuLelie.

ln Friesland gaat het om in totaal 62 projecten. Van de 62 projecten ziin22 nog te
prioriteren. De overige 40 projecten liggen wegens technische afhankelijkheid vast qua

planning.

Advies afwegingskader
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ln het Bestuurlijk Overleg RES Fryslàn van 2 maart jl. is afgesproken de adviesbrief te
versturen naar Liander waarbij de gemeente SÍdwest-Fryslàn heeft aangetekend zich niet in
de brief te kunnen vinden. ln de brief aan Liander is dit ook aangegeven. De betreffende
brief hebben wij bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.

De kern van het advies van de provincie is om bij het bepalen van de volgorde van uitvoering
van de 22 projecten het volgende afwegingskader te hanteren:

L. Levering van stroom gaat boven teruglevering van stroom.
2. Maatschappelijke impact van projecten, af te meten aan: betrokken woningen,

betrokken bed rijven, betrokken i nste I I ingen, economische gevolgen,

werkgelegenheid, oplossen acute transportbeperking(en) en betrokken
terugleveringsprojecten (zon en wi nd), waa rbij :

. voor woningbouwprojecten geldt:
o datum van daadwerkelíjke oplevering
o zicht op een onherroepelijk bestemmingsplan

. voor bedrijventerreinen geldt:
. omgevingsvergunning voor bouw afgegeven
o grond uitgegeven

3. Geografische samenhang van projecten
Liander zal het advies gebruiken om de 22 projecten te prioriteren. Liander heeft laten

weten dat het advies helpt om te prioriteren. Liander zal op een later moment de

communicatie over de uitvoering van het programma NuLelie verzorgen.

Situatie Harlingen
Het netwerk binnen Harlingen is aangesloten op het onderstation van Herbaijum. Harlingen

zelf kent daarnaast nog een tweetal schakelstations. Een station boven (Midlum) en een

station onder (Harlingen) het van Harinxmakanaal. Op het station Midlum is voor de korte
termijn nog ruimte om zowel aan het net terug te leveren als van het net te ontvangen. Het

station Harlingen zit aardig vol en geeft met name weinig ruimte meer om van het net te
ontvangen (levering van stroom). Middels het project NULelie wordt het
middenspanningsnetwerk Herbaijum Greidhoeke Harlingen uitgebreid en voorzien van

compacte stations. Hoogstwaarschijnlijk komt deze route op de prioriteitenlijst te staan,

waardoor deze naar schatting in het derde kwartaal van2024 weer volop geleverd en terug-
geleverd kan worden.

Wij gaan er vanuit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

ln de bijlage treft u nog een persbericht aan zoals dat door RES Fryslan is uitgegaan

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de reta ris, de

C.M. Sjerps

Bijlagen:
o Brief aan Liander van RES Fryslàn prioritering NuLelie
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a Persbericht RES Fryslàn prioritering NuLelie


