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Afnameschaarste

Wat is het, hoe voorkomen we het en hoe lossen 
we het op?

Han Slootweg, 8 februari 2022
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Toename elektriciteitsverbruik 

Afnameschaarste

● 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
Windparken

Zonneparken Woningen

Energiecentrales
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Wat is afnameschaarste?

Afnameschaarste

● Afnameschaarste ontstaat als de afnamepiek van elektriciteit groter is dan de beschikbare 
netcapaciteit.

Terugleverlimiet

Terugleverschaarste

Afnamelimiet

AfnameschaarsteJaarprofiel HS/MS-station (fictief voorbeeld)
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Hoe ontwikkelt de afnamepiek zich?

● 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

Afnameschaarste
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Afnameschaarste voorkomen

● We doen alles wat mogelijk is om afnameschaarste te voorkomen.
● Afnameschaarste is in principe altijd een tijdelijke situatie. We blijven de netten uitbreiden.

Nauwkeurig bepalen

toekomstige 

afnamepiek

• Huidige afnamepiek

• Getekende offertes

• Uitgebrachte offertes

• Prognoses autonome groei 

Kleinverbruikers

• Prognoses autonome groei 

Grootverbruikers

• Verschuiven netcapaciteit tussen 

stations

• Omschakelen netten

• Tijdelijk benutten van 

reservecapaciteit

• Verkennen alternatieve 

contractafspraken met klanten

Maximaal uitnutten

netcapaciteit

Fors uitbreiden

netcapaciteit

• Bouwen en uitbreiden netstations

• Realiseren extra 

transportverbindingen
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De fasering van afnameschaarste

● Als er afnameschaarste ontstaat, dan treft dit in principe alleen grootverbruikers.
● Het proces voor afnameschaarste is gelijk aan het proces voor terugleverschaarste.

Kleinverbruikers

Fase 0

Fase 1

Fase 1A

Fase 2

Grootverbruikers

✓

Wij houden zoveel 

mogelijk rekening met 

de autonome groei van 

kleinverbruikers zodat 

wij hen kunnen blijven 

aansluiten

> 1750 kVA mits voldoende capaciteit

Géén schaarste

Dreigende schaarste

Voorlopige schaarste; start 

congestiemanagementonderzoek

Daadwerkelijke schaarste

✓

✓

Aanvraag toevoegen aan wachtlijst

Aanvraag toevoegen aan wachtlijst

Fase 1B Benutten extra capaciteit die 

congestiemanagement biedt



> 1750 kVA mits voldoende capaciteit
✓
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Wat gebeurt er als er afnameschaarste dreigt te ontstaan?

● Zowel TenneT als Enexis kunnen afnameschaarste afkondigen.
● Voorafgaand hieraan brengen we betreffende gemeenten op de hoogte.

Doorrekenen 

elektriciteits-

netten

Realiseren 

mitigerende 

maatregelen

Informeren 

betrokken 

gemeenten

Afkondigen 

afname-

schaarste

Toch 

afnameschaarste?
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Hoe snel realiseren we netuitbreidingen?

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

Hoogspanningsnet
HS/MS-station & 

middenspanningsnet
MS/LS-station & 

laagspanningsnet

10 jaar jaren maanden

Aansluiting

maanden

Aansluiting
& meter

weken

Kleinverbruikers

Grootverbruikers
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AFSLUITING

Bedankt voor uw aandacht

Enexis Netbeheer


