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Er speelt momenteel veel in de 
energiemarkt. Ook rondom het 
thema netcapaciteit zijn de nodige 
ontwikkelingen. Iedere maand brengt 
TenneT daarom een nieuwsbrief uit 
met daarin de laatste ontwikkelingen. 

Ook ontvangen? Schrijf je in op 
tennet.eu/nieuwsbriefnetcapaciteit  

Vragen of suggesties? Mail naar 
communicatie@tennet.eu   

Inhoudsopgave

40 keer het vermogen van 
Amsterdam 

Onderzoeken naar duurzame 
productie in afrondende fase 

Oplossing in beeld: de flexibele 
contracten 

TenneT gaat hoogspanningsnet 
‘opknippen’ 

Agenda komende periode 

Netcapaciteit 
in Nederland

http://tennet.eu/nieuwsbriefnetcapaciteit
mailto:communicatie%40tennet.eu?subject=


Nieuwsbrief netcapaciteit Oktober 2022

2

40 keer het vermogen van Amsterdam
Door de snelle ontwikkelingen op de energiemarkt als gevolg van de hoge gasprijzen, de oorlog in 
Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energie onzekerheid zijn nieuwe congesties op het elektriciteitsnet 
onvermijdelijk. Brede samenwerking en creatieve oplossingen zijn nodig om volle netten nu en in de 
toekomst aan te pakken.   

De melding in juni over het tekort aan netcapaciteit 
in Noord-Brabant en Limburg, had grote maatschap-
pelijke impact. Voor MKB-ondernemingen en de 
grote industrie die een nieuwe of zwaardere 
aansluiting wilden op het net waren het opeens 
onzekere tijden. Ondernemingen die hun productie-
processen wilden elektrificeren, zagen hun duur-
zaamheidsplannen op de lange baan terecht 
komen. Voor nieuwe duurzame initiatieven als 
zonneparken was geen ruimte meer. 

Het aantal partijen dat een aansluiting wil op het 
elektriciteitsnet groeide snel. Deze mismatch leidde 
tot een tijdelijke pauze op het in behandeling 
nemen van nieuwe aansluitingen. Ruim vier 
maanden verder ziet de wereld in de zuidelijke 
provincies er anders uit. Er is ruimte gevonden op 
het elektriciteitsnet door gebruik te gaan maken 
van een tijdelijk systeem van spitsmijden, waarbij 
sommige gebruikers op drukke momenten het 
netwerk ontzien. Het aansluitproces is weer hervat. 

Belangrijke katalysator 
Zijn hiermee volle netten verleden tijd? Helaas niet. 
De ontwikkelingen in Nederland gaan in een 
onverminderd hoog tempo door. De geopolitieke 
ontwikkelingen vormen daarbij een belangrijke 
katalysator voor de groeiende vraag naar 
elektrificatie. Waar bedrijven eerder aangaven in 
2030 van het gas af te willen gaan, zetten ze nu 
het liefst morgen al die stap. En aan de aanbod-
zijde groeit het aantal zonne- en windparken 
onverminderd hard door. Alleen al bij de landelijke 
netbeheer TenneT ligt op dit moment in totaal voor 
30 gigawatt aan nieuwe aanvragen voor een aan- 
sluiting op het net. Dat is vergelijkbaar met 40 keer 
het vermogen van de stad Amsterdam. Ook bij de 
regionale netbeheerders is deze ontwikkeling 
zichtbaar. 
Dat is voor de energietransitie een goede ontwik-
keling, maar de aansluitwens ligt dichterbij in de 
tijd dan dat de netten kunnen worden versterkt of 
uitgebreid. Het is dus niet de vraag óf er nog 

nieuwe gebieden bijkomen waar het net vol is, 
maar waar en wanneer en met welk volume. Van 
het havengebied in Rotterdam tot de Achterhoek 
en van Friesland tot Maastricht. Op veel plekken 
zien we dat het druk is op de netten. In de transitie 
naar een duurzaam energiesysteem zullen we 
rekening moeten houden met deze groeipijnen en 
hierbij zijn nieuwe wachtrijen voor ondernemers 
onvermijdelijk.

Brede samenwerking
We hebben veel geleerd van de ontwikkelingen in 
Noord-Brabant en Limburg. En direct toepasbaar. 
Er is in korte tijd een brede samenwerking op gang 
gekomen om te werken aan meer oplossingen om 
het net open te houden. Eind van het jaar ligt er 
ook een landelijk actieprogramma, waarin concrete 
oplossingen worden afgesproken en belemme-
ringen worden weggehaald. Minister Jetten heeft 
de noodzaak daarvan recent nog onderstreept.  
Het begint daarbij natuurlijk met het uitbreiden en 
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versterken van de netten. Netuitbreidingen en 
nieuwe aansluitingen moeten meer hand-in-hand 
gaan. Als netbeheerder moeten we daarbij ook niet 
wachten totdat een uitbreiding nodig is, maar verder 
vooruitkijken en meer ondernemerschap tonen. 
Daarbij ligt er een belangrijke opgave om de door-
looptijden van procedures te verkorten. Tien tot 
vijftien jaar om een nieuwe hoogspanningsverbin-
ding te realiseren is helaas geen uitzondering. 
Zolang kan en wil geen enkele ondernemer 
wachten. 

Flexibel gebruik
Daarnaast ligt een belangrijke sleutel in samen-
werking om slimmer met het bestaande net om te 
gaan. Door het netwerk op drukke momenten te 
ontlasten en er meer gespreid gebruik van te 
maken van het net, ontstaat er nieuwe ruimte. Hier 
liggen ook kansen voor het bedrijfsleven om door 
flexibel gebruik van het net geld te besparen en 
zelfs te verdienen. Deze ontwikkeling staat nog in 
de kinderschoenen, maar samen met verschillende 
brancheverenigingen wordt dit komende periode 
verder ontwikkeld om zo de gevraagde transport-
capaciteit beter te laten aansluiten op momenten 
dat het netwerk voldoende ruimte heeft. 
We zien daarbij ook dat de markt voor flexibiliteit 
zich begint te ontwikkelen in Nederland. Zo liggen 
er ligt inmiddels voor 16 gigawatt aan aanvragen 
om batterijen in het net te installeren, die bij 

overschot aan elektriciteit opladen en bij afname-
schaarste ontladen. Dit helpt om beter aan te 
sluiten op het energiesysteem waarbij steeds meer 
pieken ontstaan als de zon hard schijnt of het flink 
waait.
De transitie naar een duurzaam energiesysteem is 
een weg met de nodige hobbels. En de noodzaak 
om te versnellen worden dagelijks weer duidelijk 

met de actuele ontwikkelingen in Europa. Door 
samenwerking tussen overheid, netbeheerders en 
het bedrijfsleven kunnen we de juiste stappen 
zetten op weg naar een klimaatneutrale energie- 
voorziening. 

Manon van Beek (CEO TenneT) en  
Maarten Abbenhuis (COO TenneT)
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Onderzoeken naar duurzame productie  
in afrondende fase

In de provincies Friesland, de Flevopolder, Utrecht en Gelderland is TenneT bezig met onderzoeken om te 
kijken of er extra ruimte kan worden gevonden op het hoogspanningsnet voor duurzame productie. Deze 
onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase.

In 2021 kondigde TenneT in deze provincies aan 
dat de grenzen voor teruglevering van elektriciteit 
in zicht kwamen. De opritten naar het landelijke 
hoogspanningsnet kunnen niet meer elektriciteit 
transporteren vanuit de regio’s en er kwam een 

tijdelijke stop op onder meer nieuwe zonneparken 
en windmolens in die gebieden. 

Congestiemanagement
TenneT is in 2021 een onderzoek begonnen om te 
kijken of er een systeem van spitsmijden kan 
worden ingevoerd. Dit heet congestiemanagement. 
Door aan gebruikers tegen een vergoeding te 
vragen het elektriciteitsnet op drukke momenten te 
ontlasten, kunnen er meer partijen worden 
aangesloten.  Het onderzoek in deze regio’s 
bevindt zich in de afrondende fase en wordt in 
november gepubliceerd. Er is meer tijd genomen 
om het onderzoek af te ronden, omdat er nieuwe 
regelgeving is gekomen op het gebied van 
congestiemanagement. Hiermee zijn er meer 
mogelijkheden om dit systeem toe te passen.  
Tegelijkertijd wordt er volop gewerkt aan de 
uitbreiding van de netten in de verschillende 

regio’s. De komende jaren zullen er fasegewijs 
investeringen worden opgeleverd, waardoor de 
capaciteit structureel wordt vergroot (zie ook 
artikel: TenneT gaat hoogspanningsnet 
‘opknippen’). 
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Oplossing in beeld: flexibele contracten
De snelle ontwikkelingen op de energiemarkt zorgen ervoor dat het hoogspanningsnetwerk niet overal 
op tijd is versterkt of aangepast. Uitbreiding van het elektriciteitsnet kost veel tijd, onder meer door lange 
procedures, beschikbare materialen en mensen. Daarom zijn slimme en creatieve oplossingen nodig om 
toch versneld extra ruimte te creëren. Iedere maand lichten we een oplossing eruit. Deze maand: flexibele 
contracten.

In het huidige energiesysteem wordt gebruik 
gemaakt van contracten waarbij partijen een 
zonder voorwaarden recht op transport hebben. 
Als een partij een aanvraag doet voor een bepaalde 
hoeveelheid capaciteit, dan wordt deze capaciteit 
volledig meegenomen in de netberekeningen. 

Non-firm ATO
Sommige partijen belasten het net nagenoeg niet 
of alleen in de daluren, zoals batterijen. Daarom 
willen we aanbieders van flexibel vermogen zoals 
batterijen met een flexibel contract (een zoge-
naamde non-firm ATO) gaan aansluiten. In Noord-
Brabant en Limburg levert dit bijvoorbeeld bijna 
600 megawatt aan capaciteit op.  
Dit is vergelijkbaar met het vermogen van een 
grote stad. De toepassing hiervan wordt momen-
teel voorbereid samen met de toezichthouder en 
de markt. 
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TenneT gaat hoogspanningsnet ‘opknippen’

Zandvliet (België)

Van Eyck (België)

Oberzier (Duitsland)
Siersdorf (Duitsland)

NorNed (Noorwegen)

Niederrhein (Duitsland)

Gronau (Duitsland)

Diele (Duitsland)

COBRAcable (Denemarken)

BritNed (Groot-Brittannië)

Ten noorden van de Waddeneilanden

IJmuiden Ver

Hollandse Kust (zuid) Beta
Hollandse Kust (zuid) Alpha

Hollandse Kust (west)
Hollandse Kust (noord)

Borssele Beta

Borssele Alpha

Zwolle

Westerlee

Vijfhuizen

Maasvlakte

Maasbracht

Hengelo

Geertruidenberg

Dodewaard

Diemen

Borssele

Bleiswijk

Beverwijk

Meeden

Ens

Eemshaven

Arnhem

Onshore 380 kV-verbinding

Onshore 380 kV-interconnector

Onshore 380 kV in planning/in aanbouw

Onshore 220 kV-verbinding

Onshore 220 kV-interconnector

Onshore 150 kV-verbinding

Onshore 110 kV-verbinding

Offshore-verbinding

Offshore-verbinding in planning/in aanbouw

Offshore DC-kabel

Onshore DC-verbinding

Onshore/offshore (converter)station

Onshore/offshore (converter)station 
in planning/in aanbouw

Onshore (converter)station op steel

Onshore schakelstation

TenneT kantoor

Aan deze kaart kunnen geen 
rechten worden ontleend.

1 december 2021

TenneT is volop bezig met investeringen 
om het hoogspanningsnet verder uit te 
breiden en te versterken.

Een oplossing die flink gaat bijdragen is het 
opknippen van het huidige hoogspanningsnet in 
40 kleinere deelgebieden. Hoe zit dat precies? 
Het hoogspanningsnet in Nederland bestaat uit 
elektriciteitssnelwegen (220 en 380 kilovolt) en 
provinciale wegen (110 en 150 kilovolt). De 
provinciale wegen zijn in grotere gebieden sterk 
onderling met elkaar verbonden en hebben maar 
een beperkt aantal aansluitingen met de landelijke 
snelweg. Op deze op- en afritten knelt de capaci-
teit. Bijvoorbeeld als op zonnige dagen veel 
elektriciteit moet worden afgevoerd. Of anders als 
in de winter juist veel elektriciteit moet worden 
aangevoerd. 
TenneT is daarom bezig om de structuur van het net 
aan te passen. Er komen 40 kleinere deelgebieden 
met ieder een eigen aansluiting op de elektriciteits-
snelweg. De komende jaren worden deze zoge-
naamde pockets fasegewijs opgeleverd. In 2030 
moeten de meeste klaar zijn. Dit levert op veel 
plekken een verdriedubbeling van de capaciteit op.     

Bekijk het filmpje 

https://youtu.be/Va7Ageduvm0
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Agenda
Rondom het thema netcongestie staan de 
volgende zaken op de agenda:

Medio november  
Publicatie congestieonderzoeken 
teruglevering in Friesland, Gelderland, de 
Flevopolder en Utrecht

3 november  
Dag van het Klimaatakkoord in Utrecht: 
sessie over netcapaciteit

25 november  
Klantendag TenneT met aandacht voor 
flexibiliteit  

15 december  
Lezing in het Westland over de kansen van 
flexibiliteit voor de glastuinbouw
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