
Netwerkcongestie in de Kempen

Samenwerken om goed vestigingsklimaat te behouden
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De Kempen hebben grootse plannen… 
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…de elektrificatie zit in een versnelling …

Energiewet 19983



Ontwikkelingen energiemarkt & eindgebruiker

Van:
Aan het net 

Naar:
Aan het net + 
stimuleren opwekken duurzame energie  

Naar:
Aan het net + duurzame energie  
salderen voor de slimme meter

Naar:
Aan het net + duurzame energie  
salderen na de slimme meter

Naar:
Zelf voorzien in duurzame energie + 
net als bijstand
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Maar soms is iets te mooi om ………

De Kempen is gewoon “knal rood”, sinds 2020!
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Wat ging vooraf?

• Al sinds 2019 is netcongestie in de Kempen een issue; vooral 
aspect terug leveren (> 200 panelen).

• Bij casus Footprint (KBP) ook energie (+26MW) verkrijgen een 
probleem! 

• Gesprekken met netwerkbeheerders sinds 2019; paralyse bij 
analyse.

• Vestigingsklimaat komt onder druk te staan.

• Bedrijven kunnen daken niet vol leggen met photo voltage.

• SDE subsidie niet te innen of verloopt.

• Energie transitie in algemene zin komt onder druk te staan.



Even navelstaren dan maar?

• Wachten tot het vanzelf over gaat?

• Denken dat een ander het oplost?

• Of denken in kansen …. zien dat we een logistiek 
cluster langs de A67 hebben, een groot modern KBP 
met inventieve ondernemers, en samenwerken in 
ons DNA zit?

• Met toekomstgericht denken, want na de 
netwerkverzwaring over ca. 10 jaar zit het netwerk 
naar verwachting wéér heel snel vol!

• Vijf Kempen gemeenten hebben Tebodin aan het 
werk gezet om tot oplossingsrichtingen te komen  
(en betalen dat).
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Helpt u even mee?

Sorry, ik heb even een andere prioriteit!

Ik kom met een probleem ….. helpt u even mee?

Ik ben bezig met business casus, heeft u interesse?

Daarin hebben we zeker interesse in, … we zien kansen!
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Wie zijn onze bondgenoten?

Samen
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Potentiële oplossingsrichting?

• Breng duurzame energiebronnen in beeld

• Breng energievragers in beeld

• Breng netwerkopgave (laag, hoog en midden spanning) in 
beeld, inclusief buffering (batterij) & conversie (H2)

• Techniek => directe lijn oplossingen; oplossingen op niveau 
bedrijfsterreinen liggen voor de hand (gesloten 
distributiesysteem), en oplossingen voor geïsoleerde locaties 

• Proces => In samenwerking zorgen dat randvoorwaarden 
juridisch, wetgeving en financiën op orde zijn



Rol van de overheid

VrijblijvendVerplicht

Ontwikkelen

Voorschrijven
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Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

• Samen werken aan gezamenlijk doel.

• Presenteren werk Tebodin (ontwerp, 
business casus, alliantie vorming)

• Waken voor “wij van wc eend ….”

• Volgende fase: op zoek naar doeners die 
met onze hulp aan de slag kunnen om 
drempels te overwinnen. 

• Sluitende business casus?



Oplossingsrichting bedrijventerreinen

• Energiecorporatie met en door de lokale 
bedrijven, gesteund door gemeente en provincie

• Het lokaal invangen van duurzame energie en 
deze direct gebruiken door:

• Directe lijn met zon-wind projecten
• Zon – wind combinatie
• Opslag (accu)
• Conversie (waterstof, warmte)
• Mobiliteit
• ..

• Afspraken met netbeheerder over het lokaal 
optimaal inzetten van de netcapaciteit

• Gebruik maken van lokale kennis en initiatieven
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Waar staan we nu?

• Zicht op technische mogelijkheden ☺

• Vormen van informele organisatie relevante partijen ☺

• Informatie uitwisselingsconvenant =>☺

• Opvragen informatie bedrijven energie =>☺

• Aanvullende financiering tbv programmamanagement 

• Zicht op businesscasus => moet worden zicht op “bestek 
implementatie” 
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Blik op Techniek 
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Er ligt veel klaar aan techniek op de plank, 
maar er moet nog (best veel) vooraf gebeuren voordat het financieel / juridisch werk.



Complexe ontwikkelingen, plateau benadering
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Van bottom up => vanuit 
overzicht weer opnieuw 
definiëren met opgedane ervaring.

Proces met toevoegen steeds meer 
complexiteit.

Eind beeld laat zich aftekenen met 
noodzakelijke tussenstappen.

Tussenstappen definiëren a.d.h.v. 
succesfactoren met beoogde partners 
in de keten.

Creëer een bestek voor de 
implementatie.  

Plateau; eerste mijlpaal

Bestek voor realisatie!



Waar willen we naar toe?

Programma management Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Zorg dat KBP als gehele locatie een 
aansluiting wordt waarachter 
geëxperimenteerd kan worden tot oplossing 
met overstijgend effect.

ATO: aansluit- en 
transport
overeenkomst. 
Vastklikken 
bandbreedte som 
bedrijven aan KBP.

Technisch verbinden van vraag en aanbod 
alsmede bepalen waar buffering en 
conversie komt. Benadering ontschot maakt 
het financieel mogelijk (technisch al 
realiseerbaar)

Lokaal netwerk, combinatie 
tussen directe lijnen tussen 
bedrijven en buffering over 
dag/nachtritme en 
seizoenfluctuatie. 

Leveren van hoofdbestands
delen ten behoeve van lokaal grid met 
aansluiting landelijk netwerk

Toeleveren deel 
oplossingen installaties 
(conversie naar H2 en 
opslag in batterijen)

Verbinden vraag en aanbod financieel aan 
elkaar, maar vooral van of naar het KBP als 
collectief.

Handels
platform

Ontzorgen van administratieve lasten van dit 
type energie voorziening op KBP, stuurgroep 
voor implementatie.

Oprichten KBP 
energiecoöpera
tie o.i.d.

page 
17

R
esu

ltaat

to
taal

B
estek

im
p

lem
en

tatie



Eindresultaat “onrendabele top”
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