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 Mededeling 
 

      *3038511* 
Onderwerp 

Mededeling netcongestie Tennet  
 
Kern mededeling: 

Donderdag 17 november 2022 heeft Tennet een drietal berichten naar buiten ge-
bracht waarin zij melding maakt van actuele ontwikkelingen met betrekking tot 
hun netinfrastructuur.  

- Een bericht heeft betrekking op extra capaciteit voor opgewekte elektri-
citeit in en viertal provincies waaronder Flevoland. 

- Een ander bericht heeft betrekking op het starten van een landelijke 
marktconsultatie naar flexibel vermogen op het bestaande hoogspan-
ningsnet, dit om op piekmomenten het hoogspanningsnet minder te be-
lasten. 

- Een volgend bericht heeft betrekking op de vooraankondiging van ver-
wachte afname-schaarste in het 150KV-net voor de provincies Flevoland, 
Gelderland en Utrecht. 

Deze berichten zijn te lezen via TenneT start landelijk onderzoek naar flexibel 
vermogen (onderaan pagina) 
In deze mededeling richten wij ons met name op de vooraankondiging met be-
trekking tot afname van elektriciteit oftewel de levering hiervan aan derden. 
 
Mededeling: 

Netbeheerder TenneT heeft een vooraankondiging van structurele netcongestie 
gedaan bij de ACM. Door de snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit loopt 
het TenneT-net tegen haar grenzen aan. 
De melding betreft de oostelijk en Zuidelijk Flevoland en niet de Noordoostpol-
der. 
Aanvragen voor een aansluiting worden nog wel in behandeling genomen, maar 
de verwachting is dat ze in de wachtrij komen.  
 
Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. De congestie-melding maakt duidelijk dat 
het net verstopt raakt waardoor tal van economische en maatschappelijke ont-
wikkelingen vertraging oplopen of geen doorgang kunnen vinden, bedrijven kun-
nen niet uitbreiden en verduurzamen. Welke effecten deze mededeling van Ten-
net concreet inhoudt voor Flevoland dient nog verder inzichtelijk te worden ge-
maakt. Zodra meer duidelijk is welke effecten deze congestiemelding op Flevo-
land heeft zullen wij u informeren. 
 
De wachtrij wordt nu nog behandeld op basis van het principe ‘first come, first 
serve’ (wie het eerst komt, het eerst maalt). Dit kan betekenen dat men door le-
veringscongestie enige tijd op deze wachtlijst komt te staan voordat een aanslui-
ting gerealiseerd kan worden. Niet uitgesloten wordt dat door dit bericht van 
TenneT bedrijven en organisaties zich nu alvast melden en als zodanig op de 
(huidige) wachtlijst worden bijgeschreven. 
Wel is duidelijk dat netcongestie de komende jaren onderdeel uitmaakt van de 
elektriciteitsinfrastructuur in Flevoland. 
 
De betrokken provincies hebben via het IPO de oproep gedaan om de (regionale) 
overheden meer mogelijkheden en zelfs bevoegdheden te verstrekken, dit om 
een instrumentarium te ontwikkelen op regionaal gebied om via het P-MIEK 
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(Provinciaal Meerjarig Investeringsplanning Energie en Klimaat) betere afwegingen en keuzes te 
kunnen maken in de aangevraagde aansluitingen. 
Een soortgelijke situatie, zoals die zich nu ontwikkelt, heeft zich al eerder voorgedaan in Limburg 
en Noord-Brabant. De ervaringen uit deze situatie worden meegenomen in de huidige problema-
tiek.  
 
Om op korte termijn deze problemen het hoofd te bieden hebben we samen met EEF en de be-
drijfskringen van VNO-NCW een taskforce opgezet waar specialisten praktische ondersteuning ge-
ven aan het vinden van maatwerkoplossingen op korte en middellange termijn. Hierbij wordt ge-
dacht aan het delen van aansluitingen, het gebruik van batterijen of het verlagen van bestaande 
aansluitingen om zodoende ruimte te creëren op het net. 
Daarnaast zullen wij een regulier bestuurlijk overleg organiseren met de netbeheerders Tennet en 
Liander om continue op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en mogelijkheden om deze te verta-
len naar een regionaal belang. 
 
Voor de middellange termijn zullen wij samen met de gemeenten en de netbeheerders een instru-
mentarium ontwikkelen om op regionaal niveau betere afwegingen en keuzes te kunnen maken in 
de verdeling van de beschikbare netcapaciteit. 
 
Via eerdere mededelingen bent u geïnformeerd over de voorbereidingen voor het realiseren van 
een tweetal nieuwe 380KV hoogspanningslijnen te weten die van Vierverlaten (Groningen) naar Ens 
en één van Ens via Lelystad naar Diemen. U dient deze uitbreidingen te beschouwen als lange-ter-
mijn-oplossingen binnen de elektriciteitsinfrastructuur. 
 
De netbeheerders presenteren iedere twee jaar geüpdatete investeringsplannen (IP’s). De ver-
wachting is dat in deze IP’s meer nadruk komt te liggen op oplossingen voor de congestieproble-
matiek zoals deze zich nu ontwikkelt. Als provincie zullen wij via het proces van de P-MIEK en een 
eventuele zienswijze hier input voor aanleveren. 
 
Onze Minister van Energie en Klimaat heeft 17 november een kamerbrief verzonden met betrekking 
tot de leveringscongestie van TenneT. U kunt deze kamerbrief lezen via Transportschaarste op het 
elektriciteitsnet | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
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