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DE REGIONALE NETBEHEERDER IN TRANSITIE 

Nederland zet de komende jaren vol in op duurzame energie. De doelen uit het Energieakkoord leiden 
tot een toename van wind- en zonne-energie en ook het aantal elektrische auto’s, nul-op-de-meter 
woningen en warmtepompen stijgt. Deze veranderingen in vraag en aanbod leiden uiteindelijk tot 
grotere energiepieken en mogelijk een lokaal gebrek aan netcapaciteit. Flexibiliteit1 is voor alle spelers 
in de energieketen belangrijk: 
 

 Producenten: verlaging van het vermogen om aan de piekvraag te voldoen 
 Marktpartijen: verkoop van flexibiliteitsdiensten 
 Consumenten en bedrijven: verkoop van flexibiliteitsvermogen 
 Netbeheerders: verlagen van maatschappelijke kosten. 

NETVERSLIMMING WAAR MOGELIJK, NETVERZWARING WAAR NODIG 

Het verzwaren van de energienetten is een traditionele oplossing om netproblemen te voorkomen. 
Inzet van tarief-sturende, technische of marktoplossingen zijn mogelijk om netverzwaringen waar 
mogelijk te voorkomen. De netbeheerder zal altijd een goede afweging maken tussen de inzet van 
flexibiliteit en van netverzwaring voor (lokaal) congestiemanagement om tot de meest betrouwbare en 
betaalbare oplossing te komen. Wet- en regelgeving dient de netbeheerder in staat te stellen om 
keuzes te maken die goed zijn voor de hele samenleving: Enexis pleit voor experimenteerruimte 
om te onderzoeken hoe we flexibiliteit in de netten kunnen ontwikkelen.  
 
Enexis ziet verschillende mogelijkheden om flexibiliteit in de energieketen te ontsluiten; 

 Via diensten derden 
 Via tarieven 
 Door techniek 

FLEXIBILITEIT VIA DIENSTEN VAN DERDEN:  

De netbeheerder zou nieuwe flexibiliteitsdiensten moeten kunnen inzetten om netproblemen op te 
lossen, zeker daar waar tariefsturende of technische netwerkoplossingen duurder zijn dan de inhuur 
van diensten van derden. Deze flexibiliteit wordt niet doorverkocht, dus de regionale netbeheerder zal 
geen rol van handelaar oppakken. 

FLEXIBILITEIT VIA TARIEVEN:  

Variabele leveringstarieven van energie kunnen helpen om vraag en aanbod in de energieketen goed 
te kunnen verdelen. Daarnaast ziet Enexis regelbare capaciteit (dynamische aansluitcapaciteit) als 
een veelbelovende optie om flexibiliteit in het netwerk te vergroten, zonder grote impact op de 
bestaande praktijk. De basisgedachte hierachter is dat op vaste (vooraf bekend bij de klant en de 
netbeheerder) momenten het maximum af te nemen vermogen hoger of lager is. Enexis ziet actieve 
sturing in dynamische netwerktarieven bij kleinverbruikers momenteel niet als een goede oplossing 
voor flexibiliteit, gezien het de complexiteit van de tariefstructuur vergroot zonder duidelijke 
opbrengsten. Enexis ziet dynamische netwerktarieven daarentegen wel als een mogelijkheid bij 
grootverbruikers, zoals tuinders of specifieke ‘veroorzakers’ van piekmomenten (klanten met 
laadpalen voor elektrische auto’s). 

 POSITION PAPER: 

 PRIORITEIT AAN FLEXIBILITEIT 



FLEXIBILITEIT DOOR TECHNIEK:  

de netbeheerder probeert netproblemen te voorkomen tegen minimale kosten. Een technische 
oplossing zoals een distributiebatterij kan daaraan bijdragen. De netbeheerder gebruikt de 
distributiebatterij als netwerkasset ter verkleining van de energiepieken, voorkoming congestie en 
instabiliteit, dus enkel voor haar eigen bedrijfsvoering. 

CONCLUSIE 

De energietransitie stelt de netbeheerder voor nieuwe uitdagingen. Slimme oplossingen zijn 
voorhanden om dure netverzwaringen waar mogelijk te voorkomen. De toekomstige markt voor 
flexibiliteit is niet te voorspellen en zal naar verwachting niet alleen door de huidige marktspelers 
worden ontwikkeld. Met het oog op verwachte disruptieve ontwikkelingen in het energiesysteem hecht 
Enexis grote waarde aan onderzoek en experiment rondom flexibiliteit. De netbeheerder zal daarbij 
alle maatschappelijk gewenste flexibiliteitsoplossingen moeten kunnen inzetten en inregelen om het 
net betrouwbaar en betaalbaar te houden. 
 
 
 
1Flexibiliteit is een breed begrip, en betreft hier zaken zoals balanshandhaving op landelijk niveau, handel in 
flexibiliteit maar ook een spanningskwaliteit op lokaal niveau of congestie. 


