
 
 

Meest gestelde vragen naar aanleiding van webinar over uitkomsten 

congestieonderzoeken TenneT naar teruglevering Friesland, Flevopolder, Gelderland & 

Utrecht  

 

De resultaten van het congestieonderzoek zijn binnen, wat zijn nu de vervolgstappen?  

TenneT gebruikt de komende twee maanden om partijen die aangegeven hebben te willen bijdragen 

aan flexibiliteit daadwerkelijk te contracteren en de systematiek voor congestiemanagementsysteem te 

implementeren. Daarnaast maken de netbeheerders de komende periode inzichtelijk wat dit betekent 

voor de capaciteit die op specifieke locaties beschikbaar komt.  

Zodra duidelijk is op welke locaties ruimte beschikbaar komt, nemen TenneT, Liander en Stedin – op 

volgorde van binnenkomst – contact op met de klanten die in de wachtrij staan om na te gaan of de 

betreffende klant nog interesse heeft in een aansluiting. Als dat het geval is, ontvangt de klant een 

offerte voor een netaansluiting inclusief transportcapaciteit op het netwerk. We werken onverminderd 

hard door aan het realiseren van aansluitingen.  

Ik ben niet door TenneT benaderd of ik mee wil doen met Congestiemanagement, terwijl ik wel 

een groot windpark / zonnepark heb. Waarom niet? En hoe kan ik alsnog aangeven dat ik mee 

wil doen? 

Dat kan. Stuur een mail naar congestiemanagement@tennet.eu of kijk op tennet.eu/marktconsultatie. 

Eind november gaat er een continue consultatie lopen voor bedrijven die flex willen bieden.  

Wie is er contactpersoon bij Tennet voor vragen over het vervolg? 
TenneT heeft een klantencontactcentrum, dat te benaderen is via tennetccc@tennet.eu  

Kunnen alle partijen op de wachtrij worden aangesloten?  

Er komt extra ruimte, maar vooralsnog niet genoeg om alle wachtrijen van transportvermogen te 

voorzien. Komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Zodra Tennet de afspraken over  het extra 

vermogen formeel heeft vastgelegd kunnen de regionale netbeheerders met klanten definitieve 

afspraken te maken. Daarnaast gaat TenneT op zoek naar extra flexibiliteit in de regio’s, omdat er nog 

meer potentie is. TenneT schat in dat pas 10 procent van het potentieel is gevonden.  

Is er nog ruimte voor meer nieuwe klanten? 

De komende periode niet. Eerst wordt onderzoek naar extra flexibel vermogen gedaan en wordt er 

uiteraard gewerkt aan structurele uitbreiding van het elektriciteitsnet. Er ook een landelijk 

actieprogramma netcongestie in de maak onder regie van de minister van Economische Zaken, 

waarin wordt gekeken hoe zaken kunnen worden verbeterd en versneld.  

Hoe treft congestie de huishoudens?  

Niet. Dit betreft alleen grotere producenten. Particulieren die bijvoorbeeld zonnepanelen willen leggen, 

kunnen dat vooralsnog gewoon blijven doen.  

Wat kunnen bijvoorbeeld provincies en gemeenten doen? 
TenneT ziet nu al in het onderzoek dat er grote potentie is om congestiemanagement (spitsmijden) in 
te zetten. Ook na publicatie van het onderzoek kunnen we additionele capaciteit vrijgeven als meer 
partijen flexibiliteit kunnen gaan leveren. Daarbij is hulp vanuit provincie en gemeenten essentieel. De 
vraag aan de provincie is 3-ledig: 
 

1. Samen programmeren en prioriteren  
2. Stimuleren van flexibiliteitsoplossingen vanuit bedrijven en wat zij zelf kunnen doen om minder 

afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet  
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3. Zorg dat er openbare ruimte beschikbaar is voor netverzwaringen (stations en tracés) en 
versnel het afgeven van vergunningen 

 


