
TenneT verwacht afnameschaarste in het 110 kV-netwerk in een deel van de provincie Drenthe en 

Overijssel tot uiterlijk 2026 

Met dit bericht doet TenneT conform artikel 9.9 van de nieuwe Netcode Elektriciteit een 

vooraankondiging van verwachte structurele congestie voor afname van elektriciteit in delen van de 

provincies Drenthe en Overijssel. Het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit voor 

afname heeft betrekking op het hoogspanningsnetwerk van TenneT en het onderliggende netwerk van 

de regionale netbeheerder Enexis.  

Periode en oorzaak 

De verwachte congestie komt door uitloop van een project op het station Zeijerveen220 en 

Zeijerveen110 in combinatie met snelle ontwikkeling in een groeiende vraag naar elektriciteit in de 

provincie Drenthe, bijvoorbeeld door warmtepomen, elektrisch vervoer en groei van grootverbruikers. 

Er komen meer bedrijven bij en bedrijven zetten stappen om hun energievoorziening te elektrificeren 

door het plaatsen van e-boilers. De hieruit voortvloeiende transportbehoefte kan niet volledig 

gefaciliteerd worden door de aanwezige transportcapaciteit van het huidige hoogspanningsnet. De 

verwachte structurele congestie duurt minimaal tot en met 2024,  en uiterlijk tot en met 2026.  

Beschikbare transportcapaciteit en geplande netverzwaringen.  

De aanwezige transportcapaciteit, rekening houdende met geldende wettelijke criteria voor 

netontwerp, in netdeel Drenthe is circa 200 MW. Dit is een benadering omdat het een netdeel betreft 

binnen een vermaasd net.  De gevraagde transportcapaciteit is circa 240 MW.  

Hiermee moet geconcludeerd worden dat de capaciteit ontoereikend is voor de voorziene vraag. De 

structurele oplossing bestaat uit het uitbreiden van de capaciteit. Met de hieronder genoemde 

projecten, wordt het hoogspanningsnet de komende jaren gefaseerd uitgebreid. De aanwezige 

transportcapaciteit zal daarmee ook geleidelijk vergroot worden.  

De geplande netverzwaringen zijn onder andere: 

Provincie Project Geplande datum inbedrijfname 

Drenthe 002.763 - Zeyerveen 220 kV vervangen 
transformator TR202 

2024-2026 

Geplande datum inbedrijfname op basis van de meest recent bekende projectplanning. 

Congestieonderzoek 

TenneT zal, in afstemming met Enexis en conform de nieuwe Netcode, onderzoek doen naar de 

mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement. Op grond van het onderzoek zal TenneT 

vaststellen of er mogelijkheden zijn om de gevraagde transportcapaciteit te faciliteren door toepassing 

van congestiemanagement. De netbeheerders kunnen tijdens de onderzoeksfase geen 

onvoorwaardelijk aanbod doen voor transportcapaciteit omdat het nog niet duidelijk is of de 

gevraagde transportcapaciteit daadwerkelijk beschikbaar is. Enexis en Tennet zullen tijdens de 

onderzoeksfase en in overleg met de klant beoordelen welke stappen gezet kunnen worden in het 

aansluitproces zodat er zo min mogelijk vertraging zal optreden in diens projecten.  



Dit betekent in de praktijk dat het verzoek van de klant om transportcapaciteit pas kan worden 

afgerond wanneer het congestieonderzoek is afgerond. In de tussentijd kunnen alle stappen in het 

aansluitproces wel worden doorlopen, behalve het formaliseren van de afspraken ten aanzien van de 

transportcapaciteit. Mocht er met congestiemanagement additionele transportcapaciteit beschikbaar 

gesteld kunnen worden, zullen partijen op volgorde van aanvraag behandeld worden. Particulieren en 

woningbouw worden niet geraakt door het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit. 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht in overleg willen treden met TenneT over uw mogelijkheden 

om bij te dragen aan het oplossen van het verwachte structurele tekort aan beschikbare 

transportcapaciteit dan kunt u contact op nemen met de afdeling Customer en Markets van TenneT 

via TenneTCCC@tennet.eu.  
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