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Het Elektriciteitsnet - Transportschaarste



Waar gaan we het over hebben?

➢ Actualiteit 

➢ Hoe werkt het elektriciteitsnet?

➢ Hoe ontstaat transportschaarste?  

➢ Wat zijn de gevolgen?

➢ Hoe samen verder?

Transportschaarste



De werking van het elektriciteitsnet

Transportschaarste
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De werking van het elektriciteitsnet

VERBINDER IN DE ENERGIEKETEN

Grootschalige 

productie en 

buitenland 

Landelijke 

transportketen 
Regionale 

distributienetten 

Lokale duurzame 

opwekking, 

teruglevering en 

energiebesparing 



Toename opwek elektriciteit (teruglevering)

● In het Enexis verzorgingsgebied neemt het aangesloten duurzaam productievermogen snel toe, 
gedreven door de SDE subsidie. In de afgelopen jaren is ruim 5 GWp aangesloten.

● De verwachting is dat de energietransitie zorgt voor een forse groei (+ 50% tot 75% in 2030).

Transportschaarste



Transportschaarste

Hoe ontstaat transportschaarste?
Toename elektriciteitsvraag (afname)

Het elektriciteitsverbruik groeit sterk door de elektrificatie van de industrie, de groei van elektrisch 
vervoer en de opkomst van warmtepompen in de gebouwde omgeving.

Bedrijven

Industrie

Offshore windparken

Import / export

Woningen

Energiecentrales

Mobiliteit

Duurzame opwek



Toename elektriciteitsvraag (afname) 
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● De afgelopen 10 jaar is er sprake van een dalende trend in de afnamepiek.
● De verwachting is dat de energietransitie zorgt voor een forse groei (+ 50% tot 75% in 2030).

Totale afnamepiek Enexis in MW 
(historische ontwikkeling en prognose op basis van het overheidsbeleid)

Groei komt door:

• Elektrificatie van de 

industrie

• Elektrisch vervoer

• Warmtepompen

Transportschaarste



Transportschaarste

Wanneer ontstaat transportschaarste?

Transportschaarste ontstaat als de afname- of invoedingspiek van elektriciteit groter is dan de 
beschikbare netcapaciteit.

Terugleverlimiet

Transportschaarste voor teruglevering

Afnamelimiet

Transportschaarste voor afnameJaarprofiel HS/MS-station (fictief voorbeeld)

Te
ru
gl
ev
er
p
ie
ke
n

A
fn
am

ep
ie
ke
n

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec



Huidige situatie

Regionale netbeheerders TenneT

Teruglevercapaciteit Afnamecapaciteit

Transportschaarste



In de afgelopen maanden is 
méér dan 800 MW 
transportcapaciteit 
aangevraagd. Dat is 4 keer 
het verbruik van de stad 
Den Bosch. Daardoor 
ontstaan problemen op de 
koppeltransformatoren







Transportschaarste

● Netuitbreidingen kennen forse doorlooptijden. We doen er alles aan om deze te versnellen.
● Planologische processen, vergunningen e.d. hebben grote invloed op doorlooptijden.

Hoogspanningsnet
HS/MS-station & 

middenspanningsnet
MS/LS-station & 

laagspanningsnet

10 jaar jaren maanden

Aansluiting

maanden

Aansluiting
& meter

weken

Kleinverbruikers

Grootverbruikers

Hoe snel realiseren we netuitbreiding? 



● We doen alles wat mogelijk is om transportschaarste op te lossen.
● Transportschaarste is altijd een tijdelijke situatie. TenneT en Enexis blijven investeren.

Nauwkeurig bepalen

toekomstige 

afnamepiek

• Huidige afnamepiek

• Getekende offertes

• Uitgebrachte offertes

• Prognoses autonome groei 

Kleinverbruikers

• Prognoses autonome groei 

Grootverbruikers

• Congestieonderzoek door 

TenneT

• Omschakelen netten

• Verkennen alternatieve 

contractafspraken met klanten

Maximaal uitnutten

netcapaciteit

Fors uitbreiden

netcapaciteit

• Bouwen en uitbreiden netstations

• Realiseren extra 

transportverbindingen

Hoe samen verder?
Netuitbreidingen

Transportschaarste



Transportschaarste

Hoe samen verder?

Efficiënt net- en ruimtegebruik

• Als vraag en aanbod in balans zijn, hoeft 

minder energie te worden getransporteerd.

• Efficiënter aansluiten van duurzame opwek 

(cable-pooling).

Flexibiliteit in vraag en aanbod 

• Congestiemanagement: samen met 

marktpartijen en grootverbruikers proberen 

congestie in het elektriciteitsnet te 

verminderen (GOPACS).

• Dit wordt toegepast totdat de netuitbreiding 

gerealiseerd is.

Dit kunt u als ondernemer doen



Transportschaarste

Hoe samen verder?

Betere samenwerking in het ruimtelijke domein

• Verkorten procedures en processen ten aanzien van het verlenen 

van vergunningen.

• Betrek ons zo vroeg mogelijk bij besluitvorming op het gebied van 

aankoop van grond voor onze uitbreidingen, zodat we hierin 

kunnen meedenken.

• Ondersteun ons en jaag actief de lobby naar Den Haag aan over 

gewenste aanpassingen in wet- en regelgeving.

Dit kunt u als provincie of gemeente doen



AFSLUITING #1

Vragen? 


