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Voorwoord 



Er liggen ambitieuze klimaatplannen op tafel. In het 

Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om op diverse  

fronten te gaan verduurzamen. Met alle sectoren zijn 

plannen gemaakt en die worden steeds concreter, 

maar ze zijn nog in beweging. Zo moet iedere regio in  

Nederland bijdragen met extra duurzame opwek als 

alternatief voor conventionele centrales, die uit het 

landschap zullen verdwijnen. In totaal is afgesproken 

dat in 2030 35 terawattuur aan elektriciteit wordt 

geproduceerd met behulp van wind of zon op land. 

Met de industrie zijn verder afspraken gemaakt om 

de uitstoot van CO2 fors te verminderen, bijvoorbeeld 

door over te stappen op elektriciteit in hun productie-

processen.

Naast de nationale ambities zijn afgelopen zomer ook 

de Europese ambities concreet geworden, die zijn 

gepresenteerd in de Green Deal. Europa wil in 2030 

de CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengen ten 

opzichte van 1990 en in 2050 het eerste klimaat-

neutrale continent zijn. In die transitie wordt elektriciteit  

gezien als de spil in de CO2-reductie. De Green Deal 

voorziet in een verdere versnelling om tot een schone 

energievoorziening te komen op weg naar 2050, met 

onder meer een grote rol voor offshore wind.

Duurzame opwek en elektri�catie vragen  

extra netcapaciteit

Al deze ontwikkelingen hebben impact op het 

elektriciteitsnet, dat oorspronkelijk niet is ontworpen 

voor de nieuwe werkelijkheid. Aan de productiezijde 

vraagt het aansluiten van duurzame energiebronnen 

om forse uitbreiding en aanpassing van de netten. 

Op zee met het aansluiten van nieuwe windparken 

via nieuwe offshore verbindingen, op land met het 

aansluiten van zonneparken en windparken in  

regio’s waar ruimte is. Aan de vraagzijde moet  

een toenemende elektrificatie op gang komen als 

alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Denk aan de verduurzaming van de industrie en aan 

de komst van miljoenen laadpalen en warmtepompen.  

Ook de digitalisering van de maatschappij, de econo- 

mische groei en de ontwikkeling van de woningbouw 

zorgen voor een toename van de vraag naar elektriciteit  

en de daarbij behorende behoefte aan netcapaciteit. 

Samen met de regionale netbeheerders en Gasunie zijn  

verschillende scenario’s doorgerekend en afgestemd,  

zowel op basis van de nationale plannen als de 

internationale ambities. Deze scenario’s vormen  

het uitgangspunt voor het investeringsportfolio voor 

het landelijke hoogspanningsnet voor de komende 

tien jaar. 

Concreet verwacht TenneT een toename van de 

investeringen in het elektriciteitsnet, maar de exacte 

omvang wordt pas in de volgende IP-cyclus concreet.  

In iedere provincie zullen het komende decennium 

aanzienlijke investeringen worden gedaan om aan  

de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen. 

De verwachting is dat de investeringen gaan oplopen,  

maar dat het maken van keuzes een dempend effect 

kan hebben. De exacte omvang voor de komende 

10 jaar is afhankelijk van de keuzes die TenneT gaat 

maken en de werkelijke ontwikkeling van de door-

gerekende scenario’s. Een verdere prioritering is 

noodzakelijk om de maakbaarheid van het IP reëel  

te houden en ruimte te houden in een volgende  

IP-cyclus om ontwikkelingen uit processen zoals  

het PIDI, MIEK, CES en RES in te kunnen passen. 

Grote onderhoudsopgave 

Naast uitbreiding en versterking van de netten om 

aan de groeiende capaciteitsvraag te voldoen, ligt  

er ook een grote onderhoudsopgave voor TenneT. 

Een aanzienlijk deel van het hoogspanningsnet bereikt  

het einde van de technische levensduur en dient te 

worden vervangen en gemoderniseerd. De komende 

jaren verwacht TenneT dat ongeveer 30 procent van 

We bevinden ons in een uitdagend tijdperk waarin de klimaatambities groot zijn  
en blijven groeien. Dit heeft grote gevolgen voor het elektriciteitsnet en de impact  
op het investeringsportfolio van TenneT is duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd ligt er  
een significante onderhoudsopgave om het bestaande net nu en in de toekomst 
betrouwbaar te houden. In dit nieuwe Investeringsplan Net op land beschrijven we 
de behoefte aan investeringen in de netten voor de komende tien jaar. Een uitdaging 
die vraagt om slimme oplossingen en brede samenwerking om de overgang naar  
een duurzaam energiesysteem tijdig en tegen de laagste maatschappelijke kosten  
te realiseren. Het maken van keuzes is hierbij onontkoombaar. Ook voor TenneT. 
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het werk aan het net op land gericht zal zijn op het 

onderhoud aan de netten. Dit zijn werkzaamheden die 

cruciaal zijn om de hoge leveringszekerheid (99,99% 

en hoger) te blijven realiseren, zeker in een toekomst 

waarin de maatschappij steeds afhankelijker wordt 

van elektriciteit.

Uitdagingen

Het groeiende portfolio van TenneT brengt de nodige 

uitdagingen met zich mee. In de gehele sector is er 

een groeiend tekort aan technici om al het werk uit  

te voeren. Waar techniekstudies krimpen, komen er in 

de sector tussen de 23.000 tot 28.000 extra banen 

beschikbaar. Daarnaast worden materialen die nodig 

zijn voor de projecten en het onderhoud steeds 

schaarser. Ook ruimtelijke inpassing van nieuwe 

infrastructuur blijft een uitdaging, zowel onshore  

als offshore. Tenslotte moet het licht blijven branden 

tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Van-

wege het toenemende transport wordt het steeds 

moeilijker om momenten te vinden waarop werkzaam- 

heden aan de netten veilig kunnen plaatsvinden. Dit 

vergt zowel nationaal als internationaal zorgvuldige 

afstemming met stakeholders. 

Vergroten van uitvoeringscapaciteit

Al deze ontwikkelingen hebben afgelopen jaren 

duidelijk gemaakt dat een tijdige aansluiting op  

het net niet langer vanzelfsprekend is. Dit vraagt  

om oplossingen, waar we volop aan werken.  

Op de eerste plaats wil TenneT komende jaren de 

uitvoeringscapaciteit verdubbelen. De organisatie 

maakt al een spectaculaire ontwikkeling door en zal 

de komende jaren in omvang groeien naar 10.000 

werknemers. In de uitvoering wordt tevens ingezet op  

efficiency om meer werk te kunnen verzetten. Hierbij 

wordt ook de samenwerking met gespecialiseerde 

aannemers geïntensiveerd. Met langjarige contracten 

worden zij ingezet om werkzaamheden aan de netten  

uit te voeren.

Projecten die niet direct een bijdrage leveren aan  

het reduceren van CO2 of het in stand houden van 

leveringszekerheid worden mogelijk geparkeerd om 

ruimte in de uitvoerende organisatie te creëren. Vanuit  

de risicogedreven IP-modellering moeten de komende  

periode duidelijke keuzes gemaakt worden over 

projecten die een beperkte risicoreductie opleveren. 

Beide zaken zijn noodzakelijk om ons aandeel in  

het klimaat en onze verantwoordelijkheid daarvoor 

waar te maken.

Innovaties 

Op de tweede plaats zet TenneT in op innovaties om 

het bestaande net waar mogelijk slimmer te benutten,  

zodat extra investeringen of werk aan de netten wordt  

voorkomen. Zo nemen we dit jaar voor het eerst de 

vluchtstrook (reservecapaciteit) van het elektriciteitsnet  

in gebruik, waarvan bijvoorbeeld zonneparken gebruik  

kunnen maken. Daarnaast kijken we met de markt 

naar verschillende manieren om vraag en aanbod 

beter op elkaar af te stemmen. Verder gaan we inzetten  

op mobiele installaties die tijdelijk de functie van het 

net overnemen, zodat we veilig aan het net kunnen 

werken met behoud van de leveringszekerheid.

Brede samenwerking

Tenslotte is brede samenwerking cruciaal. De overgang  

naar een duurzame energievoorziening is een van de 

grootste naoorlogse vraagstukken, die iedereen raakt.  

Van het inpassen van een nieuw hoogspanningsstation  

tot het maken van keuzes welke aanpassingen de 

hoogste prioriteit hebben. Dit vraagt om intensieve 

samenwerking en een resultaatgerichte houding van 

overheden, netbeheerders, industrie, belangen-

organisaties en de omgeving. Uit de reacties op  

de consultatie kwam daarbij van diverse stakeholders 

de vraag om meer duidelijkheid te geven over de door- 

looptijden van projecten. TenneT gaat in de eerste helft  

van 2022 de planningen van de opgenomen projecten  

aanscherpen om zo betere inzichten te geven.

Maarten Abbenhuis 

COO TenneT
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1
Inleiding



TenneT is bij wet aangewezen als netbeheerder van het landelijk hoog-  
spanningsnet in Nederland en in die hoedanigheid verantwoordelijk  
voor de aanleg en het beheer van dit net. Het is de taak van TenneT 
om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar net dat de verbinding 
vormt tussen elektriciteitsproducenten en verbruikers. 

TenneT wil de leveringszekerheid van elektriciteit waarborgen en meewerken aan de 

ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest-Europa. 

Waarborging van de leveringszekerheid is voor TenneT niet alleen een wettelijke plicht, maar  

ook het leidende principe in haar taakuitvoering. Daarnaast is het de taak van TenneT om 

elektriciteitsproducenten en verbruikers toegang tot het net te verlenen en te voorzien in  

de behoefte aan transportcapaciteit. Om aan deze opdrachten te kunnen voldoen, investeert  

TenneT in projecten die geïdentificeerde knelpunten in het landelijk hoogspanningsnet 

oplossen. Circa 60% daarvan is nodig voor uitbreiding van het net, het resterend deel voor 

vervangingsinvesteringen en voor overige investeringen. In dit investeringsplan (IP) beschrijft  

en onderbouwt TenneT - met de kennis van nu - de voorziene investeringen voor de zicht-

periode van 2022 tot en met 2031. 

1.1 Wettelijk kader 

De grondslag voor het IP is artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 (E-wet). Dit artikel schrijft  

voor dat TenneT tweejaarlijks een IP dient op te stellen waarin alle noodzakelijke uitbreidings-  

en vervangingsinvesteringen worden beschreven en onderbouwd. 

Uit de E-wet volgt de toepasselijkheid van de AMvB1 en MR2 waarin de wettelijke eisen 

worden gedetailleerd. Deze regelgeving wordt toegepast op dit IP. 

Uit de E-wet volgt eveneens de toepasselijkheid van de Netcode elektriciteit ten aanzien 

van de netontwerpcriteria. Omdat er ten aanzien van de netontwerpcriteria sprake is van 

discrepantie tussen de E-wet en de Netcode elektriciteit, heeft het Ministerie van EZK een 

aantal vrijstellingen op de E-wet doorgevoerd middels een uitbreiding op de AMvB. In deze 

AMvB zijn uitzonderingen opgenomen op de wettelijke norm van de enkelvoudige storings-

reserve als bedoeld in artikel 31, twaalfde lid, van de E-wet (zie de uitleg in hoofdstuk 3.3). 

Op bepaalde projecten van nationaal belang is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van 

toepassing. Uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau  

van 220 kV en hoger vallen in principe automatisch onder de RCR. De RCR is bedoeld  

om het bestuursrechtelijke besluitproces te versnellen, zonder dat dit ten koste gaat van  

de zorgvuldigheid van de besluitvorming en met behoud van de mogelijkheid van inspraak 

door belanghebbenden. 

In de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is geregeld dat netten vanaf 110 kV eigendom van  

TenneT moeten zijn met uitzondering van netten waar een zogenaamde cross-borderlease 

(CBL) constructie op rust. Deze uitzondering is van toepassing op het 150 kV-net in  

het Randmerengebied. Dit net is in eigendom van Liander. Aangezien TenneT de asset 

managementtaken voor dit net heeft, stelt TenneT een apart IP voor dit net op, dat Liander, 

als eindverantwoordelijk netbeheerder, bij de ACM indient. 

1)  Besluit van 16 oktober 

2018, houdende regels over 

investeringsplannen voor 

elektriciteitsnetten en 

gastransportnetten en 

enkele andere onderwerpen 

(Besluit investeringsplan en 

kwaliteit elektriciteit en gas).
2)  Regeling van de Minister  

van Economische Zaken  

en Klimaat van 7 november 

2018, nr. WJZ/18038636, 

houdende nadere regels 

over het investeringsplan  

en het kwaliteitsborgings-

systeem van beheerders 

van elektriciteitsnetten en 

gastransportnetten en 

enkele andere onderwerpen 

(Regeling 

investeringsplan en  

kwaliteit elektriciteit en gas).
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1.2 Afstemming met andere netbeheerders 

Voor dit IP hebben GTS en TenneT samen met de regionale netbeheerders een set aan 

scenario’s ontwikkeld. Hierdoor is geprobeerd om in de IP’s van alle netbeheerders een 

consistent vertrekpunt te hanteren voor wat betreft de verwachte ontwikkelingen in de 

Nederlandse energiemarkt. Ook werkt TenneT samen met buitenlandse netbeheerders  

in onder andere ENTSO-E verband. De resultaten van deze samenwerking worden in  

dit IP gebruikt (zie uitleg in hoofdstuk 4). 

Daarnaast is TenneT voortdurend in gesprek met de regionale netbeheerders bij het vast-

stellen en het oplossen van knelpunten in de aansluiting van de regionale elektriciteitsnetten 

op het landelijk hoogspanningsnet. In de scenarioanalyse gebruiken alle netbeheerders  

de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Klimaatakkoord. Tussen dit IP van TenneT  

en dat van de regionale netbeheerders zijn echter verschillen waar te nemen. De reden 

hiervoor is met name gerelateerd aan de doorlooptijden die TenneT en de regionale net-

beheerders nodig hebben om te komen tot een investeringsplan. De sterk vermaasde 

netstructuur van TenneT maakt dat de analyses en berekeningen die TenneT moet maken 

complex zijn en veel tijd in beslag nemen. Dit heeft onder meer als consequentie dat  

de regionale netbeheerders recentere data in hun berekeningen kunnen meenemen dan 

TenneT. Ten opzichte van het IP2020 is het verschil tussen het moment van vaststellen  

van de data door TenneT, respectievelijk door de regionale netbeheerders al wel terug 

gebracht. Desondanks kunnen uit de investeringsplannen van de regionale netbeheerders 

investeringen voor TenneT volgen - zoals nieuwe stations of stationsuitbreidingen - die  

nog niet in dit IP zijn opgenomen. Veelal zullen dit investeringen zijn die door de regionale 

netbeheerders nog als studieprojecten worden aangemerkt. Naast het gebruik van recentere  

data door de regionale netbeheerders kan een aanleiding voor verschillen zijn dat regionale 

netbeheerders vanwege de beperktere vermazing van hun netten knelpunten berekenen op  

basis van piektransporten. Na de publicatie van de IP’s zullen de netbeheerders in dergelijke  

gevallen gezamenlijk een oplossingsrichting bepalen op basis van de Samenwerkingscode. 

Bij de analyse van de capaciteitsknelpunten voor het landelijk hoogspanningsnet is  

tevens de behoefte aan transport voor de ontsluiting van het net op zee meegenomen.  

De investeringen in het net op zee zelf beschrijft TenneT - in haar rol als netbeheerder  

van het net op zee - in het Investeringsplan 2022-2031 Net op zee. 

1.3 Zichtperiode investeringsplan 

Conform artikel 2.1 van de AMvB is de zichtperiode van elk IP tien jaar. De eerste vijf jaar 

van de zichtperiode (2022 tot en met 2026) hebben een grotere mate van zekerheid dan 

de latere jaren. In dit IP geraamde kosten en planningen in de tweede helft van de zichtperiode  

(2027 tot en met 2031) zijn daarom nog ‘in potlood geschreven’. De doorlooptijd voor  

de aanleg van (nieuwe) verbindingen is in de praktijk echter vaak zelfs meer dan tien jaar. 

Het is daarom belangrijk om reeds in een vroeg stadium inzicht te hebben in mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen. Hiertoe stelt TenneT apart langetermijnvisies op. 
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1.4 Aggregatieniveau 

In dit IP worden investeringen op geaggregeerd niveau gekwantificeerd. Als aggregatieniveau  

voor uitbreidingsinvesteringen in capaciteit is gekozen voor een onderverdeling in twee delen:  

het 380 kV- en 220 kV-net enerzijds en de 150 kV- en 110 kV-netten anderzijds. Deze onder- 

verdeling verschaft inzicht in de investeringen in netten met een hoofdzakelijk nationale en 

internationale transportfunctie (380 kV- en 220 kV-net) en de investeringen in de netten  

die een regionale en provinciale functie hebben (150 kV- en 110 kV-netten). 

Voor de vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen in functionaliteit is als 

aggregatieniveau gekozen voor een samenvoeging van het 380 kV- en 220 kV-net en  

de 150 kV- en 110 kV-netten. Daarvoor is gekozen omdat de focus bij deze investeringen 

ligt op componenten die op alle netvlakken kunnen voorkomen. Verschillende vervangings-

programma’s bevatten daarom onderdelen die zowel gericht zijn op het 380/220 kV-netvlak  

als op de 150/110 kV-netvlakken. 

Projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) worden op projectniveau 

behandeld, vanwege hun grote financiële of strategische belang. 

1.5 Investeren in tijden van grote dynamiek 

De energietransitie genereert grote uitdagingen voor TenneT. Zeker is dat de transitie 

substantiële uitbreiding van het hoogspanningsnet zal vragen, maar net als bij het opstellen 

van het vorige IP (IP2020 Net op land) is er nog grote onzekerheid waar, wanneer en in welke  

mate aanvullende behoefte aan aansluit- en transportcapaciteit zal ontstaan. Er wordt door 

verschillende partijen in toenemende mate gewerkt aan de planmatige invulling van maat-

regelen voor de verduurzaming van het energiesysteem, bijvoorbeeld bij het opstellen  

van de Regionale Energiestrategieën (RES’en), de Cluster Energie Strategieën (CES’en)  

en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Echter, niet al deze 

maatregelen zijn op tijd beschikbaar om te kunnen worden meegenomen in dit IP en/of  

zijn nog onvoldoende concreet om investeringen op te baseren. Ook over de ontwikkelingen  

in de omringende landen en de invloed daarvan op het hoogspanningsnet in Nederland 

bestaat nog veel onzekerheid. 

De dynamiek rondom de behoefte aan capaciteit van het hoogspanningsnet speelt niet alleen  

op het gebied van de energietransitie. De digitalisering van de maatschappij, de economische  

groei en de ontwikkeling van de woningbouw zorgen voor een toename van de vraag naar 

elektriciteit en de daarbij behorende behoefte aan netcapaciteit. Dit maakt de situatie waarin  

de investeringsportfolio voor met name capaciteitsuitbreidingen worden opgesteld uiterst 

complex en dynamisch. Door te werken met drie scenario’s wordt die complexiteit en 

dynamiek zoveel mogelijk geadresseerd. Ook wordt geprobeerd om de netberekeningen  

te baseren op zo actueel mogelijke informatie. Het IP is een ijkpunt in een cyclisch proces 

met een ritme van tweejaarlijkse actualisering. Daarom is informatie, die na maart 2021 

beschikbaar is gekomen niet meer verwerkt in dit IP. 
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1.6 Investeren in tijden van schaarste

TenneT heeft de laatste 3-4 jaar te maken met een sterk toegenomen vraag naar aansluit- 

en transportcapaciteit in Nederland. In drie jaar tijd is de vraag naar aansluitingen verdrie-

voudigd. Dit vraagt om forse uitbreidingen van het net. Die uitbreidingen kosten veel tijd, 

met name door ruimtelijke ordeningsprocedures. Daardoor kon een tijdelijke mismatch 

tussen de uitbreiding van het net en de vraag naar capaciteit niet worden voorkomen.

Deze mismatch wordt versterkt door een chronisch tekort aan technici en door de interne 

capaciteit en doorlooptijd, die het opleiden en trainen van nieuwe medewerkers vraagt. 

Daarnaast is netuitbreiding niet de enige uitdaging voor TenneT. Een aanzienlijk deel van 

TenneT’s 110kV- en 150 kV-stations heeft de end-of-life-cycle bereikt. In de komende jaren 

moeten ruim honderd hoogspanningsstations worden vervangen. Dit is een serieuze 

uitdaging en vraagt veel inzet van geld en middelen, opdat TenneT ook in de toekomst  

de leveringszekerheid kan garanderen. 

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zet TenneT ook volop in op innovaties 

om het bestaande net intensiever te benutten en uitbreidingen te voorkomen, zoals het 

inzetten van de vluchtstrook van het hoogspanningsnet. Ook participeert TenneT actief  

in nieuwe ontwikkelingen zoals opslag en de inzet van waterstof, die nog aan het begin  

van de ontwikkeling staan.

Bovendien zal TenneT de organisatie komende jaren verder versterken. De komende jaren  

zal TenneT groeien naar 10.000 werknemers. Naast het aannemen en opleiden van meer, 

vooral technische, medewerkers probeert TenneT de productiviteit verder te verhogen  

door innovatie, standaardisatie, innovatieve afspraken met leveranciers en verbetering  

van de interne processen. 

Desondanks overschrijdt de omvang van de portfolio momenteel de maximale absorptie-

capaciteit van de organisatie. Niet alles kan tegelijk. Er moeten - voor zover netbeheerders 

daar wettelijk de ruimte voor hebben - prioriteiten worden gesteld. Omdat bij een dergelijke 

prioritering al snel sprake is van keuzes tussen maatschappelijke belangen, zijn het rijk  

en de regionale overheden met de netbeheerders in overleg om op landelijk en regionaal 

niveau een structuur voor programmering en prioritering te ontwikkelen. Dat overleg biedt 

veel perspectief, maar de urgentie voor prioritering is al actueel. Daarom is TenneT in het 

najaar van 2021 gestart met een herprioritering van de portfolio op basis van het IP2020.  

In overleg met de regionale netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat onderzoekt TenneT welke prioriteiten - binnen de bestaande kaders - de grootste 

maatschappelijke meerwaarde creëren. 

Dit proces is nog niet afgerond en de resultaten ervan konden dan ook nog niet worden 

opgenomen in dit IP2022. De inbedrijfname data (IBN-data), die in dit IP worden vermeld, 

zijn opgesteld op een vergelijkbare manier als in het IP2020, waarbij het portfolio op 1 

september 2021 bevroren is. Het is niet uit te sluiten dat de herprioritering in het volgende 

IP zal leiden tot wijzigingen van de gepresenteerde IBN-data. 

In hoofdstuk 3 (Methodiek) van dit IP staat beschreven hoe de IBN-data van de projecten 

zijn bepaald.
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Voor de goede orde: in sommige gevallen treedt een knelpunt eerder op dan de IBN van het  

project dat het knelpunt moet mitigeren. Dat hoeft niet meteen tot een probleem te leiden. 

De kans bestaat alleen dat TenneT op de momenten waarop het knelpunt daadwerkelijk 

actueel wordt andere mitigerende maatregelen zal moeten treffen die niet per se investerings- 

gerelateerd zijn (bijv. redispatch). 

1.7 Reacties op zienswijzen

TenneT heeft 34 zienswijzen binnengekregen op het Ontwerpinvesteringsplan Net op land. 

Deze komen van provincies, gemeenten, industrie en belangenverenigingen. Een groot aantal  

reacties gaat in op de voorgenomen planningen van de projecten en de data waarop nieuwe  

assets in gebruik worden genomen. Er wordt onder meer teleurstelling uitgesproken over 

de haalbaarheid van eigen doelstellingen. 

TenneT begrijpt de teleurstelling die stakeholders afgeven. In het investeringsplan houdt 

TenneT bij de opgenomen projecten een conservatieve datum voor de oplevering aan. 

TenneT hanteert namelijk een zogenaamde verwachtingswaarde. Deze waarde houdt 

rekening met historisch opgedane (portfolio) ervaringen met aspecten die projecten  

kunnen vertragen, van projectrisico’s tot vergunningverlening. 

Uiteraard spant TenneT tijdens de uitvoering van de projecten zich maximaal in om eerder 

dan de aangeven planning klaar te zijn. Tegelijkertijd vragen de reacties die TenneT heeft 

binnengekregen op het ontwerpinvesteringsplan ook om een aantal aanpassingen. TenneT 

gaat daarom in de eerste helft van 2022 per specifiek project kijken of de opleveringsdata 

scherper kunnen worden aangegeven. Deze detaillering wordt gedaan voor de projecten 

met een zichtperiode van vijf jaar. Voor de projecten die in de zichtperiode tussen de zes  

en tien jaar liggen, is dit op dit moment nog lastig in te schatten. Hiervoor zal TenneT met 

een bandbreedte gaan aangeven wanneer een project wordt opgeleverd. 

De nieuwe inzichten zullen, indien het een significante wijziging betreft, in een aangepast IP 

worden gepubliceerd dat medio 2022 verschijnt.

1.8 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft met een totaaloverzicht van de voorgenomen investeringen van TenneT 

en de bijbehorende risicopositie van de knelpunten. Hoofdstuk 3 beschrijft de methodiek 

waarmee dit investeringsplan tot stand is gekomen. Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkelingen  

en scenario’s gedurende de zichtperiode van het IP. Hoofdstuk 5 geeft de capaciteits-

knelpunten en uitbreidingsinvesteringen weer. In hoofdstuk 6 worden de RCR-investeringen 

verder in detail beschreven. Hoofdstuk 7 beschrijft de kwaliteitsknelpunten en de vervangings- 

investeringen, hoofdstuk 8 de functionaliteitsuitbreidingen en tot slot geeft hoofdstuk 9  

een overzicht van de klantaansluitingen en reconstructies. 
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2
Totaaloverzicht



Figuur 2.1: Totaaloverzicht investeringsvolume (2022 - 2031) 
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Figuur 2.2 
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2.1 Totaaloverzicht investeringen

Dit IP beschrijft de door TenneT voorgenomen investeringen in het landelijk hoogspanningsnet  

voor de periode 2022-2031. TenneT investeert in deze periode naar verwachting tussen 

EUR 10 en 13,6 miljard. Grotendeels worden deze investeringen gedaan ter mitigatie van  

de gerapporteerde knelpunten. Daarnaast bevat het portfolio klantgedreven investeringen.  

Figuur 2.1 toont de maximale verwachting van het totale investeringsvolume uitgesplitst naar  

jaarlagen. In de figuur is zowel het verwachte investeringsvolume uit het vorige IP (2020-2029)  

als de nieuwe verwachting (2022-2031) weergegeven. Telkens is de verwachting in de tweede  

vijf jaar van de zichtperiode van een IP in een andere kleur weergegeven (outlook), omdat 

de onzekerheid over deze laatste periode nog vrij groot is. Daarnaast is voor 2020 de realisatie  

in beeld gebracht en voor 2021 een update van de verwachting (d.d. september). Figuur 2.2  

splitst het maximum investeringsvolume voor 10 jaar op in categorieën die worden behandeld  

in hoofdstukken 5, 7, 8 en 9. Voor IP2020 is dat de periode 2020-2029 en voor IP2022 de 

periode 2022-2031. De RCR-projecten, die in hoofdstuk 6 in meer detail worden beschreven,  

maken onderdeel uit van de uitbreidingsinvesteringen (hoofdstuk 5).

Figuur 2.1: Totaaloverzicht investeringsvolume van het landelijk hoogspanningsnet

Figuur 2.2: Totale investeringsvolume per categorie
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2.2 Totaaloverzicht asset-risicopositie

Door capaciteits- en kwaliteitstekorten en externe invloeden ontstaan knelpunten in het net.  

De ernst van een knelpunt wordt door TenneT weergegeven in een risicoscore: een combinatie  

van de kans dát het knelpunt optreedt en de gevolgen áls het knelpunt optreedt. De optel-

som van de risicoscores van alle knelpunten in het net geeft de totale asset-risicopositie 

(aantal risicopunten) van TenneT weer. 

In figuur 2.3 is de asset-risicopositie van TenneT gedurende de zichtperiode van dit IP 

weergegeven. De totale hoogte (het blauwe en groene gedeelte bij elkaar opgeteld) van  

de kolommen geeft het aantal risicopunten van alle knelpunten weer. De steekjaren 2022, 

2025 en 2030 geven een herijking van het aantal risicopunten aan, vanwege de doorrekening  

van de scenario’s naar (capaciteits)knelpunten.

Een risico wordt gemitigeerd door een maatregel. Dat kan een tijdelijke maatregel zijn  

- een operationele maatregel - of een definitieve maatregel - een investering in het net. 

Wanneer de investering is voltooid, is daarmee het knelpunt en dus het risico gemitigeerd, 

wat de risicopositie van TenneT verlaagt. Dit komt tot uitdrukking in de jaren tussen de steek- 

jaren, waarin het aantal openstaande risicopunten (blauwe deel van de kolom) kleiner wordt.

De stijging van de risicopunten in 2025 en 2030 is de uitkomst van de netberekeningen met  

de in hoofdstuk 4 beschreven scenario’s. Vooral in 2030 is de impact van het nationale 

drijfveer scenario goed te zien. Knelpunten die alleen binnen het nationale drijfveer scenario 

optreden, vertegenwoordigen 40% van de risicopunten in 2030. Zoals hierboven aangegeven  

kent ieder knelpunt een kans van optreden. Naarmate een steekjaar verder in de toekomst 

ligt, kent de inschatting van deze kans een grotere onzekerheid. Daarom is het van belang 

deze knelpunten te blijven herijken, zodat alleen geïnvesteerd wordt als het knelpunt zich 

daadwerkelijk dreigt voor te doen. 

Figuur 2.3: Totale risicopositie van het landelijk hoogspanningsnet
Figuur 2.3
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Zoals reeds in het voorwoord en hoofdstuk 1 vermeld, zijn de MIEK-projecten en de uit-

komsten van de CESsen nog niet in dit IP verwerkt. De risicopunten die daaruit volgen 

leiden naar verwachting tot een toename van het totaal aantal risicopunten. 

De hoeveelheid gemitigeerde risicopunten is sterk afhankelijk van de datum van inbedrijf-

name (IBN) van investeringen. De keuzes die TenneT moet maken in de prioritering van  

het investeringsportfolio leiden naar verwachting tot een afname van de gemitigeerde 

risicopunten en daarmee tot een verdere toename van de openstaande risicopunten. 

De klantgedreven investeringen die momenteel in het portfolio van TenneT staan, zie 

hoofdstuk 5, zijn niet risicogedreven en leveren daarmee geen directe bijdrage aan de asset  

risicopositie van TenneT. Deze projecten en ook het realiseren van klantaansluitingen vragen  

echter wel capaciteit van de uitvoeringsorganisatie van TenneT die dan niet besteed kan 

worden aan activiteiten die de risicopositie wel verlagen. Een indirecte bijdrage aan de asset  

risicopositie is dan ook een hoger aantal openstaande risicopunten. Een andere invloed 

van de klantaanvragen op de risicopositie is dat de vraag naar en aanbod van elektriciteit 

die met de nieuwe aansluitingen gerealiseerd wordt, leidt tot nieuwe capaciteitsknelpunten 

en een verergering van bestaande capaciteitsknelpunten. Ook dit leidt tot een toename van 

de openstaande risicopunten. 

In figuur 2.4 is voor 2030 de bijdrage van de verschillende type knelpunten aan het totaal 

aantal risicopunten weergegeven. De capaciteitsknelpunten in de 150/110 kV-netten leveren  

de grootste bijdrage aan de asset risicopositie. 

Figuur 2.4 Verdeling risicopunten in 2030 over de type knelpuntenFiguur 2.4
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In figuur 2.5 is verder ingezoomd op het soort capaciteitsknelpunten dat ontstaat in 2030 

in de 150/110 kV-netten. Per deelnet geeft de grootte van de cirkel het aandeel van 

risicopunten weer. Daarnaast is per capaciteitsknelpunt in 2030 nagegaan wat de primaire 

oorzaak ervan is - productie of belasting (elektriciteitsvraag). Doordat elektriciteitsproductie 

en -vraag geografisch of in de tijd niet goed op elkaar passen, is transportcapaciteit naar 

andere gebieden nodig. Hiervoor moeten de 150/110 kV-netten verzwaard worden. 

Figuur 2.5: Risicoprofiel van capaciteitsknelpunten op de 150/110 kV-netten in 2030,  

onderverdeeld naar productie en belasting als primaire oorzaak
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3
Methodiek



3.1 Overzicht

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die TenneT heeft gehanteerd om te komen tot de 

resultaten die in hoofdstuk 4 tot en met 9 van dit IP worden beschreven. TenneT investeert 

risico-gedreven. Dit houdt in dat risicoanalyses op de capaciteit en de kwaliteit van het net 

bepalen waar investeringen vereist zijn. Figuur 3.1 toont het proces dat TenneT toepast  

om deze risico’s te identificeren en daarvoor investeringsprojecten te definiëren. 

 

Stap 1 en 2 zijn verschillend voor risico’s met betrekking tot respectievelijk capaciteit en 

kwaliteit van het net, stap 3 en 4 zijn voor alle risico’s gelijk. Paragraaf 3.2 en 3.3 beschrijven  

stap 1 en 2 voor risico’s met betrekking tot capaciteit van het net die uiteindelijk resulteren in  

de portfolio voor uitbreidingsinvesteringen. Eenzelfde risico-gedreven methodiek resulteert  

in de uitbreidingsinvesteringen in functionaliteit. Paragraaf 3.4 beschrijft deze stappen voor 

risico’s met betrekking tot kwaliteit die resulteren in de portfolio vervangingsinvesteringen. 

Paragraaf 3.5 beschrijft stap 3 en paragraaf 3.6 beschrijft stap 4 voor beide processen.  

De investeringen in klantaansluitingen en reconstructies worden uitgevoerd op initiatie  

van derden en zijn daardoor niet risico-gedreven.

3.2 Stap 1/capaciteit: In kaart brengen ontwikkelingen en scenario’s

Om een betrouwbare raming van de capaciteitsbehoefte voor het landelijk hoogspanningsnet  

op te stellen, is het van belang een goed inzicht te hebben in de toekomstige inzet van 

productievermogen en de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag en het belastingpatroon, 

zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Op basis hiervan kunnen de 

toekomstige elektriciteitsstromen over het net worden gesimuleerd, waarmee mogelijke 

knelpunten in het net worden vastgesteld. De toekomstige inzet van productievermogen 

wordt berekend met behulp van marktsimulaties, die op basis van een gegeven scenario 

de meest kosteneffectieve inzet van productievermogen berekenen. De scenario’s bevatten 

een set data die een beeld vormen van de elektriciteitsmarkt in een toekomstig jaar.  

Figuur 3.2 laat de stappen zien die nodig zijn om te komen tot deze scenario’s. Deze stappen  

worden hieronder verder gedetailleerd. 

Figuur 3.1
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Figuur 3.1: Hoofdstappen in proces voor bepaling investeringsportofolio

Figuur 3.2: Methodiek voor in kaart brengen ontwikkelingen en scenario’sFiguur 3.2
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Stap 1.1: In kaart brengen van ontwikkelingen

De ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse energievoorziening spelen een belangrijke  

rol bij de vaststelling van de toekomstige capaciteitsbehoefte voor de elektriciteitsvoorziening.  

Tevens is het van belang om goed te kijken naar de ontwikkelingen in andere Europese 

landen, omdat de Nederlandse elektriciteitsmarkt niet los van ontwikkelingen in Europese 

(buur)landen kan worden beschouwd. Bij het in kaart brengen van deze ontwikkelingen 

maakt TenneT gebruik van zowel interne als externe bronnen van informatie. De Integrale 

Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) is gebruikt om de scenario’s consistent te laten  

aansluiten bij de lange-termijndoelen voor het jaar 2050 ten aanzien van verduurzaming. 

Tabel 4.2 (aan het eind van hoofdstuk 4) beschrijft de bronnen die voor dit IP zijn gehanteerd.

Het resultaat van deze stap 1.1 is een overzicht van de mogelijke ontwikkelingen die van 

belang zijn voor de ontwikkeling van het net, uitgesplitst in verschillende categorieën 

elektriciteitsvraag en categorieën productie, import en export van elektriciteit, elektriciteits-

opslag, brandstof- en CO2 prijzen. Waar van mogelijk belang voor de ontwikkeling van  

het net van TenneT, worden verschillende toekomstige ontwikkelingen onderscheiden.  

Het resultaat van deze stap wordt in stap 1.2 gebruikt bij het vaststellen van de scenario’s.

Stap 1.2: Vaststellen scenario’s

TenneT hanteert voor het IP drie toekomstscenario’s, waaronder het Klimaatakkoord,  

die in samenwerking met Gasunie en de regionale netbeheerders tot stand gekomen zijn. 

De scenario’s dienen om de onzekerheid te vangen die inherent is aan toekomstige 

ontwikkelingen en zijn op basis van de in stap 1.1 in kaart gebrachte ontwikkelingen 

gedefinieerd. Elk scenario is representatief voor een mogelijke, toekomstige trend ten 

aanzien van de ontwikkelingen in de energiemarkt en overige ontwikkelingen. Tezamen 

omsluiten de scenario’s de ontwikkelingen die TenneT van mogelijke invloed acht op  

de inrichting van het landelijk hoogspanningsnet. 

Het resultaat van deze stap is een kwalitatieve beschrijving van de vastgestelde scenario’s, 

die in hoofdstuk 4 worden beschreven.

Stap 1.3: Kwanti�ceren scenario’s

Voor drie steekjaren worden de scenario’s gekwantificeerd op basis van verschillende 

publieke bronnen en op basis van gegevens die direct zijn verstrekt door aangeslotenen  

op basis van de verplichting in de Netcode. TenneT toetst deze cijfers met behulp  

van historische data. Voor het buitenland worden scenarioparameters gebruikt die  

in ENTSO-E-verband zijn gedefinieerd. 

Gebruik van steekjaren

Om het aantal berekeningen in de modellen beheersbaar te houden worden de scenario’s  

voor drie steekjaren gekwantificeerd en doorgerekend. Hiermee wordt een goed 

inzicht verkregen in de mogelijke ontwikkelpaden die zich binnen de zichtperiode van 

dit IP kunnen afspelen in de elektriciteitsmarkt. De gehanteerde steekjaren voor dit IP 

zijn 2022, 2025 en 2030. Deze steekjaren sluiten aan bij de door het kabinet gestelde 

langetermijndoelen (2030) en de door ENTSO-E in het TYNDP gehanteerde steekjaren  

(2025, 2030), wat de kwantificatie van scenario’s op punten vereenvoudigt en bijdraagt  

aan de vergelijkbaarheid van studies. De resultaten van de berekeningen in de drie 

steekjaren leveren knelpunten op en daarbij behorende investeringen. De zichtperiode  

van dit IP is tot en met 2031. De (financiële) informatie na 2031 valt daarom buiten 

de scope van dit IP. 
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Het resultaat van deze stap 1.3 zijn kwantitatieve overzichten per scenario en steekjaar van:

• Elektriciteitsvraag per uur in MW;

• Opgesteld productievermogen per (brandstof)categorie in GW;

• Interconnectiecapaciteit per grens in MW;

• Opslagcapaciteit en -vermogen in GWh en MW;

• Brandstof- en CO2-prijzen. 

Stap 1.4: Uitvoeren marktsimulaties

TenneT gebruikt marktsimulaties om de inzet van elektriciteitscentrales voor elk uur in  

een scenario en per steekjaar te bepalen. In de gehanteerde modellen vormt Nederland 

een deel van de onderling verbonden Europese elektriciteitsmarkt. Hierdoor is de inzet  

van Nederlandse centrales mede afhankelijk van de karakteristieken van de rest van  

het systeem. 

Elektriciteitsvraag

De elektriciteitsvraag per land vormt input voor het model, waarbij voor elk land met behulp 

van een belastingprofiel3 de elektriciteitsvraag per jaar wordt omgezet in de elektriciteitsvraag  

per uur. Het belastingprofiel voor Nederland is gebaseerd op eigen analyses van TenneT. 

De belastingprofielen voor de rest van Europa zijn afkomstig van ENTSO-E.

Productie wind op land, wind op zee en zon PV

De productie voor elk uur uit weersafhankelijke bronnen (wind en zon PV) wordt bepaald 

door een vooraf opgesteld profiel dat de beschikbaarheid van deze bronnen op basis van 

historische meteorologische data op uurbasis weergeeft. Voor elk land en elke bron wordt 

een afzonderlijk profiel gebruikt dat afkomstig is van ENTSO-E. 

Productie van conventionele centrales

De productiecapaciteit wordt per categorie van conventionele centrales gemodelleerd  

op basis van een onderverdeling in brandstof, technologie en rendement. Afhankelijk van 

de elektriciteitsvraag en de productie uit weersafhankelijke bronnen wordt met behulp van 

simulatie de meest kosteneffectieve inzet van de conventionele centrales vastgesteld op 

basis van techno-economische eigenschappen van centrales. Deze optimalisatie wordt 

uitgevoerd met een tijdstap van één uur, waarbij ook rekening wordt gehouden met 

technische limieten en kosten die gepaard gaan met het op- en afregelen van centrales  

in verschillende uren. 

3)  Een belastingprofiel geeft 

voor elk uur van het jaar aan 

welk deel van de jaarlijkse 

elektriciteitsvraag in dat uur 

plaatsvindt.

Gebruik van weerjaren

Een weerjaar bestaat uit vooraf opgestelde profielen die op basis van historische 

meteorologische gegevens zijn gemaakt en die per uur de beschikbaarheid van  

wind- en zonne-energie bevatten. De beschikbaarheid van wind- en zonne-energie 

verschilt per jaar, net als de elektriciteitsvraag als gevolg van onder andere 

temperatuurverschillen. Dit kan invloed hebben op de gevonden capaciteits-

knelpunten en de ernst daarvan. Voor zowel elektriciteitsvraag als -productie is  

de weersafhankelijkheid meegenomen. TenneT voert de simulaties uit voor het 

weerjaar 2011, omdat dit weerjaar een goede gemiddelde inschatting geeft voor  

de capaciteitsknelpunten. 
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Geografische afbakening

Het geografische gebied van het gemodelleerde systeem bestaat uit de Europese Unie, 

Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland en de Balkanlanden. Ieder land wordt in  

de marktsimulaties gemodelleerd als ‘koperen plaat’. Dat wil zeggen dat het model  

binnen een land geen rekening houdt met interne transportbeperkingen.

 

Tussen landen bestaat echter wel een grens aan de hoeveelheid voor de markt beschikbare  

transportcapaciteit, waardoor de door de markt gewenste uitwisseling van elektriciteit 

beperkt wordt (de interconnectiecapaciteit). In de marktsimulaties wordt hiermee rekening 

gehouden door de uitwisseling te beperken tot de zogenaamde ‘lange termijn netto 

transportcapaciteiten’4, vastgesteld op basis van bepalingen uit het Clean Energy Package 

(zie ook paragraaf 4.2.3).

Resultaat stap 1: Belasting en productie per uur 

Het resultaat van de marktsimulaties zijn tijdseries voor productie, vraag en handel.  

Voor ieder scenario en steekjaar bestaan deze uit een set van uurwaarden van:

• De elektriciteitsvraag in Nederland en het buitenland;

• De productie in Nederland en het buitenland, uitgesplitst in (brandstof)categorieën  

(zie hoofdstuk 4);

• Import en export per grens;

Dit resultaat vormt de belangrijkste input voor de analyse voor de capaciteitsknelpunten 

(stap 2).

3.3 Stap 2/capaciteit: Analyse voor de capaciteitsknelpunten 

Stap 2 heeft als doel de capaciteitsknelpunten te bepalen. Figuur 3.3 toont de verschillende 

stappen die hieronder worden uitgelegd. 

Stap 2.1: Opstellen netmodel

In het netmodel berekent TenneT de vermogensstromen en kortsluitstromen in het net 

afhankelijk van de topologie, de inzet van elektriciteitsproductie-eenheden en de verdeling 

van elektriciteitsvraag over de hoogspanningsstations. Voor dit IP hanteert TenneT hiervoor 

de onderstaande uitgangspunten. 

Het netmodel dat voor dit IP wordt gehanteerd, is gebaseerd op de netsituatie per  

1 januari 2021. Voor de verschillende steekjaren wordt het netmodel aangevuld met  

de tussentijds gerealiseerde uitbreidingen, mits die projecten zich in januari 2021 in  

de realisatiefase bevonden. De overige projecten in het portfolio hebben immers nog  

geen Final Investment Decision (gate 2). 

Het netmodel representeert naast het Nederlandse net ook relevante delen van netten in 

andere landen. Hierdoor wordt rekening gehouden met de invloed van grensoverschrijdende  

vermogensstromen op de vermogensstromen in Nederland. 

4)  Lange termijn netto 

transportcapaciteiten, in  

het Engels long-term NTCs 

geheten, representeren de 

in de toekomst verwachte 

(voor de markt beschikbare) 

capaciteit tussen landen.

Figuur 3.3
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Figuur 3.3: Stappen voor de analyse voor de capaciteitsknelpunten
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Het startpunt voor de analyses met het netmodel is dat alle netschakels beschikbaar zijn 

voor bedrijfsvoering, de n-0 situatie (geen uitval). In stap 2.2 worden uitvalsituaties beschouwd  

door stapsgewijs netschakels te deactiveren (n-1, n-2). 

De set van uurwaarden van de geraamde productie per categorie (zie hoofdstuk 4) wordt 

gebruikt voor de inzet van de elektriciteitsproductie-eenheden in het model. Deze uurwaarden  

worden gealloceerd aan de productie-eenheden van een specifieke soort (zon, wind, gas, 

kolen, etc…) op basis van hun marginale productiekosten. 

Het opgestelde productievermogen per station en de aangesloten belasting is gebaseerd 

op de opgaves van regionale netbeheerders en direct aangesloten klanten. De uurwaarden 

van de aangesloten opwek en belasting volgen de marktsimulaties van TenneT. De maximale  

uurwaarde van de belasting komt overeen met het maximale stationsverbuik zoals opgegeven  

door de RNB bij de berekening van de capaciteitsknelpunten in de 150 kV- en 110 kV-netten.  

Voor het landelijke net wordt het opgegeven verbruik omlaag bijgesteld om de op landelijk 

niveau geformuleerde scenario’s te waarborgen.

Om de gevoeligheid van de vermogensstroomberekeningen voor maximale inzet van 

productie-eenheden in bepaalde regio’s te onderzoeken, worden de netberekeningen  

voor het 380 kV- en 220 kV-net met twee excursies uitgevoerd waarbij productie-eenheden 

per specifieke soort eerst in een regio (noord Nederland of west Nederland) maximaal 

ingezet worden (tot de merit order) en dan pas aangevuld worden met eenheden in  

de rest van Nederland.

De weersomstandigheden zijn niet in het hele land tegelijkertijd hetzelfde. Daarom wordt voor  

de inzet van zowel zon PV als van onshore wind een apart profiel per provincie gebruikt. 

Zowel bij onshore wind als zon PV is er tussen de provincies een kleine ongelijktijdigheid. 

Voor zon PV is aan klanten en regionale netbeheerders het paneel- of piekvermogen (MWp) 

gevraagd, zoals ook in de RES gebruikt wordt. Omdat zon PV slechts een beperkt deel van  

de tijd het volledige piekvermogen produceert, wordt de aansluiting van zonneparken kleiner  

gedimensioneerd. Productie boven het aansluitvermogen wordt afgetopt in de berekeningen.  

In het IP2022 is de maximale inzet op 70% gezet, conform het convenant tussen de zonne- 

sector en de netbeheerders. 

Stap 2.2: Toetsen van het net /Berekening van vermogensstromen  

en kortsluitstromen

Met behulp van het netmodel worden de vermogensstromen door alle verbindingen bepaald  

voor elk uur van elk steekjaar en voor elk scenario (inclusief excursies). In het netmodel  

zijn alle netschakels gespecificeerd met een maximale belastbaarheid, zowel in de zomer 

(april t/m oktober) als in de winter (november t/m maart). Indien de berekende belasting  

op een circuit of een transformator groter is dan de maximale belastbaarheid, dan wordt  

dit aangemerkt als een capaciteitsknelpunt. De vermogensstromen worden bepaald voor 

de volgende situaties: 

• n-1 criterium: Enkelvoudige storing aan circuits, transformatoren en productie-eenheden 

bij normaal bedrijf 

• n-2 criterium: Onderhoud aan één willekeurig circuit, transformator of productie-eenheid 

in combinatie met een (ongeplande) storing aan één willekeurig circuit, transformator of 

productie-eenheid. Bij de beoordeling van een eventueel gesignaleerd capaciteitsknelpunt  

wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om onderhoud te plannen ten tijde van 

gunstige productie- en belastingsituaties. Dat wil zeggen dat er slechts sprake is van  
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een capaciteitsknelpunt als onderhoud niet meer gepland kan worden zonder dat  

de enkelvoudige storingsreserve kan worden gegarandeerd. Hiervoor is een onderhouds-

venster van 8 aaneengesloten weken nodig. 

• 100 MW/6h knelpunt: Een uitzondering voor n-2 knelpunten wordt gehanteerd voor  

de momenten dat de zuivere belasting (verbruik) lager is dan 100 MW. In dat geval is  

een uitval van maximaal 6 uur toegestaan. Wanneer niet aan dit criterium kan worden 

voldaan, wordt dit geduid als een 100 MW/6h-knelpunt. 

• n-1 criterium voor railsystemen: Enkelvoudige storing aan 380/220/150/110 kV-railsystemen  

bij normaal bedrijf. Bij 380/220 kV-railsystemen is een onderbreking van verbruik niet 

toegestaan. Bij 150/110 kV-railsystemen mag de onderbreking van verbruik maximaal 

500 MW zijn gedurende 1 uur en daarna maximaal 100 MW gedurende 5 uur. De uitval 

van productie mag niet groter zijn dan 1500 MW.

• n-2 criterium voor railsystemen: Railsystemen worden voor onderhoudssituaties getoetst 

op enkelvoudige storingsreserve indien een enkelvoudige storing kan leiden tot:  

- Een dusdanige verstoring van grote (inter)nationale energietransporten dat elektriciteits- 

  vraag of -productie op andere stations met hetzelfde spanningsniveau onderbroken  

  raakt (alleen van toepassing op het 380 kV- en 220 kV-net);  

- Een onderbreking van meer dan 1.500 MW productievermogen;  

- Onderbreking van de elektriciteitsvraag in het onderliggende net die qua omvang en  

  hersteltijd groter is dan de gedefinieerde maximale vermogens-tijdcurve (zie figuur 3.4).

• PQ-knelpunten volgen niet uit de netberekeningen, gezien deze laatste DC worden door-

gerekend. De PQ-knelpunten worden situationeel (onafhankelijk van de IP-cyclus) in kaart 

gebracht. TenneT voert interne studies uit naar de verwachte spanningshuishouding en 

de benodigde hoeveelheid compensatiemiddelen. Het voornemen is dat TenneT met 

eigen middelen de spanningsondersteuning kan faciliteren.  

PQ-knelpunten hebben verschillende oorzaken:  

- Door plaatsing van extra transformatoren of nieuwe kabels in het net van TenneT en  

  de regionale netbeheerders wordt het net capacitiever. Dit veroorzaakt extra blind- 

  vermogen. Dan wordt spoelvermogen ter compensatie bijgeplaatst.  

- Het voorziene wegvallen van blindstroom door verminderde inzet van conventionele  

  centrales.  

Figuur 3.4
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Figuur 3.4: Maximale vermogens-tijdcurve die de toegestane onderbreking van de elektriciteitsvraag  

als gevolg van een railstoring bij onderhoud aangeeft
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De kortsluitvastheid wordt getoetst om de netveiligheid en persoonlijke veiligheid in de 

nabijheid van installaties vast te stellen. Met behulp van kortsluitstroomberekeningen wordt 

getoetst of de maximaal optredende stromen tijdens een kortsluiting de kortsluitvastheid 

van de installaties niet overstijgt. 

Bij de kortsluitstroomberekeningen wordt uitgegaan van een volledig beschikbaar net  

vanaf 110 kV. Alle productie-eenheden met een aansluitovereenkomst op dit net zijn daarbij 

‘in bedrijf’ verondersteld, ook de productie-eenheden die geconserveerd zijn. Zowel de 

éénfase- als de driefasenkortsluitstroom wordt berekend. Een kortsluitknelpunt wordt als 

zodanig geïdentificeerd als de berekende éénfase en/of de driefasenkortsluit-stroom groter 

is dan de kortsluitvastheid van de betreffende installatie. Dit type knelpunt ontstaat met 

name als gevolg van nieuwe netuitbreidingen. Voor deze analyse worden in het netmodel  

in het laatste steekjaar daarom ook projecten opgenomen waarvan de realisatie nog niet 

definitief zeker is, maar die al wel de alternatieven fase zijn gepasseerd en dus een Gate 1 

hebben. Daarnaast is, vanwege zijn impact, het RCR-project NW380-fase 2 meegenomen. 

De toetsing aan het railcriterium, het n-2 criterium voor railsystemen en de kortsluitvastheid 

is alleen voor het scenario ‘Klimaatakkoord’ uitgevoerd, aangezien dit het enige scenario is 

waarvan in alle steekjaren volledige informatie beschikbaar is. Dit is in lijn met IP2020. 

Stap 2.3: Bepalen van de ernst van het capaciteitsknelpunt

Om de ernst van de capaciteitsknelpunten in het net inzichtelijk te maken, wordt een 

jaarrond-rekenmethode gebruikt. Hierbij wordt voor elk uur van het jaar het effect op  

het elektriciteitsnet getoetst van de combinatie van productie en elektriciteitsvraag uit  

de marktanalyses. 

Het risico op overbelasting van een netschakel in het net is een resultante van de hoogte van  

de mediaan van de overbelasting en het aantal uren dat deze optreedt. Deze berekening 

wordt zowel voor de ongestoorde toestand (n-0) als voor de gestoorde toestanden (n-1  

en n-2) afzonderlijk uitgevoerd, waarna de ernst wordt bepaald op basis van een weging 

van deze resultaten. Een overbelasting tijdens normaal bedrijf wordt daarbij ernstiger 

beoordeeld dan een overbelasting bij een enkelvoudige storing, die weer ernstiger wordt 

Wettelijk kader van de in dit IP gehanteerde criteria.

De criteria voor enkelvoudige storingsreserve zijn vastgelegd in artikel 31 van  

de Elektriciteitswet. De Elektriciteitswet laat op de enkelvoudige storingsreserve 

beperkte uitzonderingen toe, indien een vrijstelling is verleend middels een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB), zoals benoemd in artikel 16. Naar aanleiding van  

het onderzoek “Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse 

hoogspanningsnet” (Ministerie van Economische Zaken, augustus 2013) is een 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd voor uitvalsituaties  

in het hoogspanningsnet. Dit heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2021 een aantal 

vrijstellingen in werking zijn getreden middels het Besluit Uitvalsituaties (1 december 

2020). Deze AMvB voegt een tweetal paragrafen toe aan het Besluit Investeringsplan 

en kwaliteit elektriciteit en gas waarin de vrijstellingen op de enkelvoudige storings-

reserve in normaalbedrijf en tijdens onderhoud benoemd zijn voor circuits, trans-

formatoren en railsystemen. In het toetsingskader van dit IP is de Elektriciteitswet 

inclusief de vrijstellingen uit het Besluit Uitvalsituaties gebruikt.
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beoordeeld dan een overbelasting gedurende een enkelvoudige storing ten tijde van onder-

houd. Omdat er onzekerheid in de scenario’s zit, wordt een overschrijding in de steekjaren 

2025 en 2030 pas vanaf 110% als een knelpunt beschouwd.

Het resultaat van deze analyses levert het overzicht met capaciteitsknelpunten op.  

De ernst van capaciteitsknelpunten wordt voor alle netvlakken op dezelfde wijze bepaald.

Met het besluit Uitvalssituaties van 1 december 2020 is het toegestaan om delen van een 

net met een spanning lager dan 220 kV niet n-1 veilig te bedrijven voor (duurzame) productie.  

Om de netveiligheid te garanderen moet bij uitval van een netschakel geautomatiseerd 

voldoende productievermogen afgeschakeld kunnen worden. Hiervoor is een investering 

noodzakelijk. Productie-gerelateerde n-1 knelpunten worden daarom wel vermeld in IP2022.

3.4 Stap 2/kwaliteit: Bepalen kwaliteitsknelpunten

Om een goed functionerend elektriciteitsnet te waarborgen, dient de functionaliteit van  

de componenten in stand te worden gehouden. Dit gebeurt enerzijds door onderhoud  

te plegen en anderzijds door componenten te reviseren of te vervangen. De status van  

de componenten wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van inspecties, zoals 

omschreven in de TOR (TenneT Onderhoudsrichtlijn). Onder andere die inspecties  

kunnen leiden tot de definitie van een kwaliteitsknelpunt en uiteindelijk tot een investering 

om componenten of populaties van componenten te vervangen. Het onderhoud aan het 

landelijk hoogspanningsnet maakt op grond van artikel 21 van de E-wet geen onderdeel uit 

van het investeringsplan. In het investeringsplan staan alleen de vervangingsinvesteringen 

vermeld.

TenneT heeft de Health Index ontwikkeld om de conditie van haar componenten, die zijn 

vastgelegd in het bedrijfsmiddelenregister, te bewaken. De health index is een waarde-

oordeel over de conditie van een component op basis van de verwachte rest-levensduur, 

gebaseerd op faalstatistieken van een populatie, het bouwjaar en de door inspecties vast-

gestelde staat van componenten. Er wordt gekeken naar verschillende typen componenten 

en binnen de typen naar de individuele componenten. Componenten krijgen op grond van 

conditie-indicatoren een gewogen score, uitgedrukt in een kleur (Health-index). 

De Health Index-methodiek geeft een inschatting van de mate waarin de componenten 

binnen de inspectieperioden voldoen aan de technische uitgangspunten. Hiertoe zijn vier 

niveaus gedefinieerd, die zijn samengevat in figuur 3.5:
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Goed (groen): de verwachte technische conditie blijft binnen zes jaar voldoen aan  

de technische uitgangspunten; 

Voldoende (oranje): de verwachte technische conditie voldoet binnen zes jaar niet  

aan de technische uitgangspunten, maar kan met aanvullend onderhoud weer Goed 

(groen) worden;

Matig (rood): de verwachte technische conditie voldoet binnen zes jaar niet meer aan 

de technische uitgangspunten. Afhankelijk van de risico’s worden acties vastgesteld 

om de component weer terug te brengen naar een groene indicatie in de Health Index;

Onvoldoende (paars): de verwachte technische conditie voldoet binnen drie jaar niet 

meer aan de technische uitgangspunten. Door uitvoering van revisies of vervangingen, 

opgenomen in de portfolio, worden deze risico’s gemitigeerd. 

De Health Index maakt inzichtelijk of identieke componenten elders in het net eenzelfde 

score laten zien en daarmee of het een populatieprobleem betreft of slechts een probleem 

met een enkele component. Voor componenten met een rode en paarse health index 

wordt een risicobeoordeling gemaakt om te komen tot een score per bedrijfswaarde  

(zie paragraaf 3.5). Op basis daarvan wordt vastgesteld welke van de componenten  

met welke prioriteit vervangen moeten worden. 

De health index geeft een weergave van de toestand van de assets maar geeft geen  

inzicht in het faalgedrag. De conditie van een component is tevens niet de enige reden  

voor een storing. Met de risicoscore per bedrijfswaarde wordt beter inzicht verkregen in  

de betrouwbaarheid, veiligheid of gelijkwaardige bedrijfswaarden van de netonderdelen 

en kan gericht gestuurd worden.

De risico’s op falen van de componenten worden gecombineerd op stationsniveau, waarbij 

stations met gesommeerd een hoog risico een hogere prioritering krijgen in de vervangings-

programma’s, te weten: programma Primair, programma Secundair en programma  

Stationsvervanging. Er wordt een onderverdeling gemaakt gebaseerd op de configuratie 

van het station, lopende projecten, geplande uitbreidingen en scope van de problematiek. 

De Health Index vormt een eerste inschatting van de risico’s die aanwezig zijn op het station  

en vormt de aanleiding om te starten met vervangingen. Na een verdere inspectie van het 

station (‘schouw’) wordt de definitieve scope van de problematiek vastgesteld. Het grootste  

deel van de vervangingsinvesteringen maakt onderdeel uit van één van de programma’s. 

Figuur 3.5
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Figuur 3.5: Scores Health Index
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3.5 Stap 3/capaciteit en kwaliteit: Vaststellen risicoscore van knelpunten

Het risicoprofiel wordt bepaald door de risicoscore van alle actuele knelpunten in het net. 

Knelpunten komen enerzijds voort uit netberekeningen en anderzijds uit de Health Index  

en andere indicatoren die informatie verstrekken over de conditie van componenten. Ieder 

knelpunt heeft een actueeldatum, de datum vanaf wanneer het risico kan optreden, en  

ieder gerelateerd project heeft een inbedrijfname (IBN) datum, de datum waarop TenneT  

voorziet dat het knelpunt is opgelost. Ligt de IBN datum van een gerelateerd project voorbij  

de actueeldatum van een knelpunt dan is een knelpunt gedurende deze periode actueel en 

telt de risicoscore van het knelpunt mee in het risicoprofiel. Het risicoprofiel wordt gedefinieerd  

als de som van de risicoscores van alle actuele knelpunten in het risicoregister.

Het verloop van het risicoprofiel over de jaren heen geeft daarmee een indicatie van de 

ontwikkeling van de prestaties en de kwaliteit van het net. Een lager risicoprofiel betekent 

een voorziene betere prestatie en kwaliteit van het net.

De risicoscore voor een knelpunt wordt bepaald door een beoordeling op zes resultaat-

gebieden. Dit leidt na weging van de resultaatgebieden tot een kwantitatieve risicoscore 

per knelpunt, uitgedrukt in een logaritmische schaal en verdeeld in zes risicocategorieën: 

0-0,01; 0,01-0,1; 0,1-1; 1-10; 10-100; >100. Een overzicht van de resultaatgebieden en  

de weging is weergegeven in tabel 3.1. De wegingswaarden staan voor de strategie en het 

beleid van TenneT. Veiligheid en Kwaliteit van levering zijn de belangrijkste bedrijfswaarden. 

Financieel, Compliance, Milieu en Belanghebbenden hebben een lagere weging dan 

Veiligheid en Kwaliteit van levering. 

Voor de risicoscore per resultaatgebied worden de impact en frequentie gecombineerd.  

De risicomatrix in figuur 3.6 geeft schematisch de totstandkoming van de risicoscore per 

resultaatgebied weer. De frequentie van de gebeurtenis varieert in zes gradaties van vaak 

(meer dan 1 keer per jaar) tot bijna onmogelijk (minder dan eens per 10.000 jaar) voor ieder 

resultaatgebied. De impact op de zes resultaatgebieden wordt voor ieder resultaatgebied  

in zes categorieën geclassificeerd. De impact op veiligheid wordt bepaald aan de hand van 

het aantal en de zwaarte van ongevallen waarbij TenneT personeel, voor TenneT werkende 

aannemers of derden betrokken zijn. De impact op kwaliteit van levering wordt uitgedrukt in  

de niet-beschikbaarheid van het net: de totale tijd van storingen en stroomonderbrekingen,  

in combinatie met de hoeveelheid vermogen dat mogelijk uitvalt of de hoeveelheid groot-

schalige redispatch om deze uitval te voorkomen. Financiële impact wordt gemeten in 

kosten die kunnen voortvloeien uit het bestaan van het betreffende knelpunt, zoals de 

kosten die volgen uit het herstellen van de energietoevoer, de wettelijke compensatiekosten 

bij overschrijding van een bepaalde uitvalsduur en de kosten als gevolg van noodzakelijke 

redispatch. Het resultaatgebied compliance is een maat voor de impact die voortkomt uit 

Tabel 3.1: Overzicht en weging van de resultaatgebieden ter bepaling van de risicoscore

Overzicht resultaatgebieden en weging

Resultaatgebied Omschrijving Weging

Veiligheid Aantal en zwaarte van ongevallen 26%

Kwaliteit van levering Beschikbaarheid van het net en spaningskwaliteit 26%

Financieel Verwachte (maatschappelijke) kosten 12%

Compliance Straffen en boetes bij niet voldoen aan eisen 12%

Milieu Herstelbaarheid aangebrachte schade 12%

Belanghebbenden Beschadigde relaties met belanghebbenden 12%
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het mogelijk niet voldoen aan wet- en regelgeving. De impact op milieu wordt gemeten in 

mate van herstelbaarheid van de potentiële schade aan het milieu, bijvoorbeeld door lekkage  

van SF6-gas en olielekkage. Het resultaatgebied belanghebbenden omvat de impact op  

de betrekkingen met belanghebbenden.

De risicoscore voor bepaalde knelpunten kan verschillen in de tijd. Zo houdt TenneT bij 

knelpunten die opgelost worden door grootschalige vervangingsprogramma’s rekening met 

een aflopende risicoscore bij voortschrijdende realisatie. Dit betekent dat de risicoscore van 

een knelpunt, gerelateerd aan een vervangingsprogramma, evenredig zal dalen met het aantal  

vervangingen dat is uitgevoerd of gepland binnen dat programma. De risicoscore van 

bepaalde knelpunten ontwikkelen zich in de tijd, bijvoorbeeld wanneer n-2 knelpunten met 

de tijd toenemen tot n-1 knelpunten of wanneer knelpunten pas ontstaan in latere steekjaren.

In het geval dat een capaciteitsknelpunt wordt geconstateerd dat niet optreedt in alle 

scenario’s, wordt de waarschijnlijkheid van het knelpunt lager ingeschat dan 1 en wordt 

deze waarschijnlijkheid verwerkt in de risicobeoordeling. 

Dit investeringsplan bevat de knelpunten met bijbehorende investeringen die met de kennis 

van nu geïdentificeerd zijn. Dit leidt tot een risicoprofiel dat afneemt met het mitigeren van 

de huidige knelpunten. In de toekomst zullen nieuwe knelpunten geïdentificeerd worden, 

zowel voor capaciteit als kwaliteit. Deze komen in toekomstige investeringsplannen in beeld  

en zullen dan ook leiden tot een hogere risicopositie.

 

Figuur 3.6
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Figuur 3.6: Risicomatrix
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3.6 Stap 4/capaciteit en kwaliteit: Investeringsportfolio

Portfolio governance proces

Wanneer de risicobeoordeling een waarde van 0,1 of hoger scoort5, wordt er een project 

aangemaakt in de investeringsportfolio door middel van een Study Initiation Form (SIF), 

eventueel met Gate 0 document (Initial Alternatives) waarin een eerste verkenning van  

de oplossingsalternatieven wordt vastgelegd om de scope van de te onderzoeken alter-

natieven te bepalen. Dit betekent dat het overgrote deel van de geïdentificeerde knelpunten 

met een score van 0,1 of hoger in dit IP zijn opgenomen. Enkele knelpunten worden voor-

alsnog operationeel opgelost of vanwege de grote onzekerheid in het volgende IP opnieuw 

beoordeeld. De afronding van de studiefase resulteert in een Gate 1 document (Decision on  

Alternatives), waarin diverse alternatieven om het betreffende knelpunt te mitigeren worden 

uiteengezet en een voorkeursalternatief wordt aangedragen. Het is een vereiste dat de 

oplossingsrichting het knelpunt volledig oplost. Na het Gate 1 besluit wordt het geselecteerde  

alternatief uitgewerkt tot een basisontwerp, waarna een Gate 2 document (Final Investment 

Decision) wordt ingediend. In deze aanvraag zijn scope, budget en planning in detail bepaald.  

Tijdens de looptijd van het project kan de op dat moment beschikbare informatie aanleiding  

zijn om een Project Exception Report (ER document) in te dienen om het projectmandaat te  

wijzigen. Een ER kan betrekking hebben op een technische scopewijziging, een overschrijding  

van het budgetmandaat of een vertraging (meer dan twee kwartalen) in de realisatie van 

het betreffende project. Daarnaast is een ER nodig om een project op te schorten (On hold).  

In figuur 3.7 is het investeringsproces schematisch weergegeven. 

De governance-structuur borgt dat het oplossen van knelpunten in een vroegtijdig  

stadium wordt opgepakt, er formele goedkeuring plaatsvindt van de oplossingsrichting  

en de voortgang van het oplossen van het knelpunt wordt gemonitord. 

Hierdoor is steeds de officiële documentatie beschikbaar die ten grondslag ligt  

aan de gegevens in de investeringsportfolio. De governance-structuur is geborgd  

in het investeringsproces en vastgelegd in de Corporate Investment Manual. 

Figuur 3.7: Schematische weergave investeringsproces
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Figuur 3.7
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Omzetting van portfolio naar verwachting

De governance portfolio bevat de planning per individueel project en reflecteert dus 

verwachtingen van individuele projecten. De totale portfolio van alle projecten heeft echter  

een andere verwachting, omdat bij de planning van individuele projecten niet altijd direct  

de haalbaarheid van de parallelle uitvoering van andere projecten wordt overwogen.

De interne governance is op portfolioniveau daarom te optimistisch en houdt onvoldoende 

rekening met potentiële vertragingen en budgetaanpassingen als gevolg van de verscheidenheid 

aan projecten en overige activiteiten die moeten plaatsvinden. Om een realistische verwachting 

van het geheel aan investeringsprojecten te geven wordt daarom een zogenoemde portfolio-

correctie toegepast op de governance portfolio. De uitkomst van deze correctie noemen we  

de verwachtingswaarde.

Deze portfoliocorrectie wordt niet toegepast op de projecten waarvoor de Rijkscoördinatieregeling  

(RCR) van toepassing is, omdat zij hun eigen dynamiek hebben en in het algemeen relatief 

onafhankelijk van de overige projecten worden gerealiseerd. Voor deze projecten is een verwachting  

(latest estimate) opgenomen die is gebaseerd op een 50% probabilistische planning in tijd en  

geld. Voor de berekening van de verwachtingswaarde en het bepalen van de latest estimate  

is het governance portfolio bevroren op 1 september 2021.

De portfoliocorrectie (voor niet-RCR-projecten) is gebaseerd op een historische analyse van 

inmiddels gerealiseerde projecten. Hierbij zijn de aspecten doorlooptijd en budget van het project  

over de gehele levensduur van het project in de portfolio (projectfase: Studie, Basisontwerp, 

Realisatie) beschouwd. Verder is de kans van doorgang van een project van invloed op  

de totale portfolio. Zodoende worden in de portfoliocorrectie drie stappen onderscheiden: 

correctie voor waarschijnlijkheid, budget en planning.

Projecttypen in investeringsportfolio

De investeringsportfolio omvat verschillende typen projecten:

-  Uitbreidingsprojecten omvatten alle investeringen die zorgen voor een uitbreiding van  

de capaciteit van het net en komen voort uit de analyse voor capaciteitsknelpunten. 

Daarnaast is er een aantal projecten, bouw van nieuwe stations, om voorziene 

klantaanaansluitingen, gerelateerd aan de energietransitie, tijdig te kunnen faciliteren. 

-  Vervangingsprojecten omvatten investeringen die uitgevoerd worden wegens 

afnemende functionaliteit, betrouwbaarheid of veroudering van de componenten,  

en komen veelal voort uit de Health Index-score van componenten. Daarnaast  

kunnen aangescherpte regelingen vervangingen noodzakelijk maken.

-  Functionaliteitsprojecten omvatten investeringen die een functionaliteit aan het net 

toevoegen maar de capaciteit van het net niet uitbreiden, zoals additionele fysieke 

beveiliging van stations of verbeteringen in de telecommunicatie.

-  Klantaansluitingen en reconstructieprojecten worden geïnitieerd als klanten aangesloten  

willen worden op het net of als andere infrastructurele werkzaamheden een wijziging  

van het net noodzakelijk maken. Deze projecten liggen vaak buiten de beslissings-

bevoegdheid van TenneT. Aan deze projecten zijn geen knelpunten en risicoscore 

verbonden, hoewel het al dan niet doorgaan van bepaalde aansluitingen kan leiden  

tot nieuwe knelpunten in het net (diepere net-investeringen) of het wegvallen van  

eerder geïdentificeerde knelpunten. 
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Een waarschijnlijkheidsfactor geeft per project aan wat de kans op doorgang van dat project is.  

Deze factor is per project vastgesteld op basis van expert judgement. Het verwachte investerings- 

volume wordt bepaald door per project het budget te vermenigvuldigen met de waarschijnlijkheids- 

factor en deze uitkomst te sommeren over alle projecten. Hoewel deze gecorrigeerde cijfers  

op projectniveau geen weerspiegeling zijn van de werkelijkheid, kunnen ze bepaalde portfolio-

effecten ondervangen.

De budgetcorrectie vergelijkt uiteindelijk gerealiseerde kosten per project met de ramingen in  

de portfolio. Tabel 3.2 geeft de factoren voor de budgetcorrectie voor iedere projectcategorie  

en per projectfase weer. De correctiefactoren geven aan met welke factor de schatting van  

het totale budget in een bepaalde fase vermenigvuldigd moet worden om te komen tot  

de uiteindelijk gerealiseerde kosten. Een factor kleiner dan 1 betekent een overschatting  

van het budget ten opzichte van de uiteindelijk gerealiseerde kosten. 

De budgetcorrectie wordt in het algemeen kleiner (factoren komen dichter bij 1) naarmate  

het project vordert, doordat dat de scope van een project duidelijker wordt. 

Met betrekking tot de planningcorrectie zijn historisch geschatte IBN-datums vergeleken met 

daadwerkelijk gerealiseerde IBN-datums. De planningcorrecties zijn voor iedere projectcategorie 

en per projectfase weergegeven in tabel 3.3. De planningcorrecties geven aan hoeveel kwartalen 

aan de schatting van de IBN-datum in een bepaalde fase toegevoegd dienen te worden om  

te komen tot de uiteindelijk gerealiseerde IBN-datum. Een positieve correctie betekent een  

te optimistische planning ten opzichte van de uiteindelijke gerealiseerde IBN-datum.

In het algemeen is er dus een vertraging van de projecten, wat verklaard kan worden doordat in 

de planning van individuele projecten niet altijd direct de haalbaarheid van de parallelle uitvoering 

van andere projecten wordt overwogen. De planningcorrecties worden kleiner naarmate het project  

vordert, doordat de planning zekerder wordt. Bij zowel klantaansluitingen als reconstructies heeft 

TenneT het tempo van de projectuitvoering doorgaans niet in eigen hand. 

Tabel 3.2: Factoren voor budgetcorrectie

Projectcategorie Projectfase

Studie Basisontwerp Realisatie

Uitbreidingsprojecten 0,94 1,07 0,99

Vervangingsprojecten 0,83 1,29 0,94

Klantaansluitingen 0,76 0,87 0,92

Reconstructies 1,58 0,92 1,04

Tabel 3.3: Factoren voor correctie planning

Projectcategorie Projectfase

Studie Basisontwerp Realisatie

Uitbreidingsprojecten +9Q +7Q +2Q

Vervangingsprojecten +8Q +6Q +2Q

Klantaansluitingen +4Q +4Q +1Q

Reconstructies +6Q +4Q +1Q
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3.7 Prioritering van projecten en verwachte inbedrijfname

Zoals in het Voorwoord en in hoofdstuk 1 reeds is beschreven, genereert de energietransitie  

grote uitdagingen voor TenneT. Deze paragraaf beschrijft (nogmaals) de gevolgen hiervan 

voor het investeringsportfolio van TenneT en de wijze waarop TenneT op dit moment haar 

werkzaamheden prioriteert. Met name de situatie waarin het investeringsportfolio voor 

capaciteitsuitbreidingen moet worden opgesteld is uiterst complex en dynamisch. Door te 

werken met drie scenario’s wordt die complexiteit en dynamiek zoveel mogelijk in de breedte  

geadresseerd. De doorrekeningen van de scenario’s geven ieder een substantieel aantal 

verwachte knelpunten aan in het net, zeker in steekjaar 2030. Mede vanwege de vermazing  

van het net hebben veel van die knelpunten een relatie met elkaar. Als één knelpunt wordt 

opgelost, kan dit een ander knelpunt verlichten of juist versterken.

Hoewel TenneT bezig is om de eigen organisatie te versterken om de realisatiekracht te 

vergroten, weten we dat niet alle knelpunten tegelijk zullen kunnen worden weggenomen. 

De volgorde der dingen is daarom van groot belang. Het proces om te bepalen welke knel-

punten het eerst zullen worden gemitigeerd, welke later en welke door niet-infrastructurele 

maatregelen, is nog niet afgerond. Dat betekent dat in dit document nog niet van alle 

projecten een realistische inbedrijfname-datum (IBN-datum) kan worden genoemd. 

Bij projecten, waarvoor de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is, wordt de zogenoemde  

‘latest estimate’ datum genoemd. Dit is de IBN-datum die binnen dat project actueel als 

zodanig wordt gehanteerd en gecommuniceerd. Bij de overige projecten is de gepresenteerde  

IBN-datum de zogenoemde verwachtingswaarde, zoals berekend volgens de methodiek van  

paragraaf 3.6. Deze verwachtingswaarde is te beschouwen als het jaar waarin het betreffende  

project op zijn vroegst kan zijn gerealiseerd. Een effect van de nu lopende verdere uitwerking 

van de portfolioplanning kan zijn, dat de IBN-datum van een aantal projecten nog naar achter  

schuift.

De betrouwbaarheid van de genoemde IBN-datums in dit IP is afhankelijk van twee aspecten.  

Ten eerste geeft de fase waarin een project zich bevindt aan hoe zeker een project is. In de 

studiefase is alleen de noodzaak van een mitigerende maatregel bepaald. In de basisontwerp- 

fase is ook de oplossingsrichting bekend, waardoor de zekerheid over kosten en planning 

toenemen. In de realisatiefase is het investeringsbesluit (de final investment decision of FID) 

genomen, waardoor het project in de uitvoering komt en onderdeel wordt van de prioritering  

op basis van beschikbare kritieke resources, zoals hierna wordt toegelicht. Bij iedere gate 

(zie paragraaf 3.6) wordt de planning, en daarmee de IBN-datum, herzien en waar nodig 

bijgesteld. Ten tweede blijkt planning op de langere termijn - verder dan vijf jaar vooruit - erg  

complex vanwege de toegenomen onzekerheid in zowel benodigde als beschikbare resources  

en voorziene niet-beschikbaarheid (VNB), ofwel het spanningsvrij kunnen schakelen van 

assets. Bovenstaande aspecten leiden ertoe dat alle in dit IP weergegeven projecten in 

studiefase én projecten met een IBN in 2027 en later ‘nog in potlood zijn geschreven’.
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Voor de goede orde: daar waar een knelpunt eerder optreedt dan de IBN van het project dat  

het knelpunt moet mitigeren, leidt dat niet meteen tot een probleem. De kans bestaat alleen,  

dat TenneT op de momenten waarop het knelpunt daadwerkelijk actueel wordt andere 

mitigerende maatregelen zal moeten treffen, die niet per se investeringsgerelateerd zijn  

(bijv. redispatch). 

In korte tijd is de omvang van het portfolio aanzienlijk gestegen. Aangezien niet alle 

investeringsprojecten tegelijkertijd in uitvoering kunnen worden genomen, werkt TenneT met  

een prioritering. Voor de prioritering in het portfolio heeft TenneT de methodiek aangevuld 

ten opzichte van het vorige investeringsplan (2020-2029).

Integrated activity plan en integrated activity outlook

Om de haalbaarheid van het portfolio te toetsen, wordt de beschikbaarheid van kritieke 

resources in de uitvoeringsfase met een driemaandelijkse cyclus inzichtelijk gemaakt op 

twee tijdshorzionnen: voor de komende anderhalf jaar een gedetailleerd plan (integrated 

activity plan - IAP) en voor de komende vijf jaar een outlook (integrated activity outlook - IAO).

Met het IAP wordt het werkpakket anderhalf jaar vooruit getoetst en geoptimaliseerd op 

basis van de maximale inzetbaarheid van zes kritieke, technische rollen (zoals opzichters, 

beveiligingsspecialisten, technici en testcoördinatoren) en de beschikbaarheid van VNB. 

De IAO omvat alle werkzaamheden die gebruikmaken van een of meer kritieke rollen in  

de uitvoering, met uitzondering van projecten die zich nog in de studiefase bevinden en 

projecten met een IBN na de vijfjaarshorizon. Ook zijn mogelijke knelpunten elders in de 

keten, die op deze tijdshorizon kunnen optreden, nog niet meegenomen in de analyse.  

Het IAO biedt daarmee vooralsnog een grove indicatie van haalbaarheid voor de vijfjaars-

termijn. TenneT streeft ernaar de haalbaarheidstoets voor de vijfjaarsperiode door te 

ontwikkelen tot een integraal en volledig overzicht. 

In het IAP en IAO worden mogelijk beperkte resources in de uitvoeringsfase verdeeld over 

de projecten. Indien de toegewezen resources of de beschikbaarheid van VNB significante 

impact hebben op de planning van een project, leidt dit conform het reguliere proces tot 

een Exception Report (zie paragraaf 3.6). Hiermee wordt de IBN-datum in het portfolio 

aangepast en dientengevolge ook de IBN-datum in het (eerstvolgende) investeringsplan.  

In het portfolio dat ten grondslag ligt aan het onderhavige IP is op deze manier informatie 

verwerkt tot en met de update van het tweede kwartaal van 2021. 

Allocatie van resources: Safeguard the grid

De basis voor toewijzing van mensen en middelen aan werkzaamheden in het IAO en IAP 

is het zogeheten ‘Safeguard the grid’-scenario. Binnen het Safeguard the grid-scenario 

worden de resources over drie verschillende categorieën aan werkzaamheden verdeeld.  

Dit betreft ook onderhoudsactiviteiten (zoals inspecties) die geen onderdeel zijn van het IP. 

Het onderscheid tussen de categorieën zorgt er op voorhand voor dat de kwaliteit van  

het net voldoende in stand blijft. Immers, in een risico-gebaseerde strategie zou preventief 

onderhoud het op korte termijn altijd afleggen tegen capaciteitsprojecten, maar dit leidt  

op langere termijn tot ongewenste situaties in termen van leveringszekerheid. 
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De resources worden op de volgende wijze over drie categorieën verdeeld:

1. Onderhoud: aan de hand van historische gegevens wordt een reservering gemaakt voor 

het benodigde correctieve en preventieve onderhoud. Hierbij wordt als startpunt 50% 

van de kritieke resources gereserveerd voor deze activiteiten. Indien deze reservering  

tot onoverkomelijke problemen leidt in de overige categorieën worden eventueel uren 

verschoven. 

2. Klantaansluitingen en reconstructies: voor deze werkzaamheden, inclusief de benodigde 

diepere netinvesteringen, wordt een inschatting gemaakt van wat er door externe partijen 

gevraagd wordt en gaat worden.

3. Vervangingen, uitbreidingen en functionaliteitsprojecten: de resterende resources worden 

voor 2/3 toebedeeld aan vervangingsinvesteringen en voor 1/3 aan capaciteitsuitbreidingen  

en functionaliteitsuitbreidingen.

Voor het bepalen van de (volgorde der) werkzaamheden binnen elke categorie worden, 

afhankelijk van de eigenschappen van de categorie, verschillende methoden gehanteerd. 

Correctief onderhoud wordt uitgevoerd zodra zich een storing voordoet. Preventief onderhoud  

is veelal uitgevoerd met een vaste frequentie en wordt geprioriteerd op basis van een model  

waarin zowel de kwaliteit als urgentie van de asset worden meegenomen. Klantaansluitingen  

en reconstructies worden op basis van het ‘first come – first serve’ principe geprioriteerd, in  

lijn met het non-discriminatoir handelen als netbeheerder. Voor de vervangingen, uitbreidingen  

en functionaliteitsprojecten wordt een waardegedreven prioritering gehanteerd. Waarde is 

hierbij uitgedrukt in de verschillende aspecten van de bedrijfswaarden van TenneT, zoals 

leveringszekerheid en veiligheid.

Aangezien TenneT verwacht dat de risicopositie in de toekomst verder toeneemt ten gevolge  

van de stijging van zowel capaciteits- als kwaliteitsknelpunten, werkt TenneT tevens aan 

nieuwe manieren om de ‘maakcapaciteit’ te vergroten en meer ruimte voor VNB te creëren.
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