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Alles wat je moet weten over transportschaarste



Actuele status

Actuele status elektriciteitsnet

Bekijk hier de actuele situatie voor:
• Terugleveren
• Afname

Inzicht in beschikbare capaciteit

Maak een afspraak met uw partner energietransitie  
of relatiemanager bij Enexis om per station inzicht  
te krijgen in de beschikbare capaciteit

Recent nieuws

Lees het meest recente nieuws over transport
schaarste op enexis.nl

Transportschaarste

Wat is transportschaarste?

• Bekijk de uitleganimatie

Transportschaarste voor afname

• Kijk het webinar terug
• Bekijk de uitleganimiatie

Veel gestelde vragen

Onze aanpak

Geplande uitbreidingen

• Bekijk het Jaarplan 2022
• Bekijk het Investeringsplan 20222031
•  Bekijk de Uitbreidingsinvesteringen elektriciteits

netten per provincie

Oplossingsrichtingen

• Lees meer over congestiemanagement
•  In onze handreiking leest u alles over het efficiënt 

benutten van de beschikbare transportcapaciteit 

Contact

•  Grootzakelijk: neem contact op met uw relatie
manager of onze klantenservice

•  Overheden: neem contact op met de strategische 
adviseur in uw regio
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https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/elektriciteit-terugleveren/beperkte-capaciteit-op-het-elektriciteitsnet
https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/beperkte-capaciteit-afname
https://www.enexisgroep.nl/nieuws/enexis-stationsinzicht-kennisdelen-door-slim-combineren-van-data/
https://www.enexis.nl/over-ons/nieuws?categories=Zakelijk
https://www.youtube.com/watch?v=u5xcpFV-x-U
https://www.youtube.com/watch?v=JtYtzhLsg1I
https://www.youtube.com/watch?v=UldeEkbT8zw
https://www.enexisgroep.nl/media/3259/18210210-ene-jaarplan-2022.pdf
https://www.enexis.nl/over-ons/ons-investeringsplan
https://www.enexisgroep.nl/media/3405/uitbreidingsinvesteringen-elektriciteitsnetten-per-provincie-2022-2032.pdf
https://www.enexisgroep.nl/media/3405/uitbreidingsinvesteringen-elektriciteitsnetten-per-provincie-2022-2032.pdf
https://www.enexis.nl/zakelijk/transportschaarste-elektriciteit/congestiemanagement
https://www.enexisgroep.nl/media/3205/handreiking-transportcapaciteit-efficient-gebruiken-afname-en-teruglevering.pdf
https://www.enexis.nl/zakelijk/service-en-contact
https://www.enexisgroep.nl/actuele-themas/energietransitie/#contact
https://www.enexisgroep.nl/actuele-themas/energietransitie/#contact


Wat is transportschaarste? 
Via het elektriciteitsnet wordt elektriciteit van plek A naar B getransporteerd. Het net kan daarbij  
een zekere hoeveelheid elektriciteit tegelijkertijd vervoeren. Er is sprake van transportschaarste als  
de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan beschikbare capaciteit van het net. De maximale 
hoeveelheid elektriciteit die per kwartier getransporteerd kan worden is dan bereikt. Gaan we het  
net toch meer belasten, dan ontstaan storingen en kunnen installaties en apparaten kapot gaan.

Wat is het verschil tussen transportschaarste voor afname 
en transportschaarste voor teruglevering? 
We maken onderscheid tussen transportschaarste voor afname en teruglevering. Bij transportschaarste 
voor afname, is de vraag naar elektriciteit op zekere momenten (piekmomenten) groter dan de 
beschikbare netcapaciteit kan faciliteren. Bedrijven met een grote elektriciteitsvraag – denk aan 
hotels, fabrieken of winkels – kunnen dan voorlopig geen nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet 
krijgen. Ook voor bedrijven die de bestaande aansluiting willen vergroten, omdat zij meer elektriciteit 
willen verbruiken, is dan geen plek. 

Bij transportschaarste voor teruglevering, is het aanbod van (duurzaam) opgewekte energie op 
piekmomenten groter dan het elektriciteitsnet aan kan. Er is dan geen ruimte meer voor nieuwe 
zonne en windmolenparken die elektriciteit willen terugleveren aan het net. 

Hoe ontstaat transportschaarste? 
Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door. Zonneparken schieten uit de grond 
en de vraag naar elektriciteit groeit doordat industrie verduurzaamt, we elektrisch rijden en we onze 
wijken aardgasloos gaan verwarmen. De elektrificatie van onze samenleving wordt versneld door de 
fors gestegen gasprijs, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De ontwikkelingen gaan hiermee 
veel sneller dan het tempo waarop we de benodigde netuitbreidingen kunnen realiseren. Dit zijn 
namelijk zonder meer meerjarige trajecten. En bovendien komen ze vaak op plekken die we een paar 
jaar geleden niet konden voorspellen. 

We kunnen helaas niet precies voorspellen waar en wanneer er schaarste ontstaat. Het is namelijk 
afhankelijk van de aantal nieuwe of verzwaarde aanvragen voor grootzakelijke aansluitingen. In 
gebieden waar vandaag nog meer dan genoeg capaciteit is voor grootzakelijke klanten, kan morgen 
een grote aanvraag binnenkomen. Hierdoor is de beschikbare capaciteit in één keer vergeven. We zien 
nu bijvoorbeeld klanten die net zoveel vermogen aanvragen als een middelgrote stad.
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Wat is het verschil tussen schaarste in de netten 
van TenneT en de netten van Enexis? 
Er is sprake van transportschaarste bij TenneT als het knelpunt zich bevindt in de netten van TenneT. 
En bij Enexis als het knelpunt zich bevindt in onze netten. De gevolgen voor onze klanten zijn in 
principe hetzelfde. Is er geen capaciteit meer vrij op het hoogspanningsnet, dan heeft dat namelijk 
direct gevolgen voor de capaciteit op het middenspanningsnet. Het belangrijkste verschil is dat 
als schaarste optreedt in het hoogspanningsnet, dat TenneT dan primair verantwoordelijk is voor 
de communicatie hierover en voor het aanpakken van het knelpunt. Denk hierbij voornamelijk aan 
netuitbreidingen. Daarnaast start TenneT dan het congestieonderzoek; waarbij wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van congestiemanagement. Gebruikers wordt dan gevraagd om tegen een vergoeding 
op drukke momenten het net te ontlasten. Hier vind je meer informatie over de investeringsplannen 
van TenneT en de congestieonderzoeken van TenneT.

Als er in een gebied sprake is van transportschaarste, wat 
zijn dan de gevolgen?
Zodra we het elektriciteitsnet vol zien lopen, kondigen we transportschaarste af. Hierbij doorlopen 
we verschillende fases. Allereerst kondigen we ‘dreigende’ transportschaarste af (code geel). Dit wil 
zeggen dat de capaciteit bijna vergeven is, maar we klanten nog wel kunnen aansluiten. Hierbij geldt 
een aangepaste offerteprocedure: voor aansluitingen groter dan 1750 kVA is de geldigheid van offerte 
een maand in plaats van drie maanden. Wanneer ook die laatste capaciteit vergeven is (code oranje), 
dan starten we een onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement (doorlooptijd: plus 
minus vijf maanden). Voor congestiemanagement zijn we naast grootverbruikers die energie afnemen, 
ook op zoek naar producenten die grootschalig duurzame energie opwekken. Binnen de betreffende 
regio. Afhankelijk van waar het knelpunt (netdeel en locatie) zich precies bevindt, geven we voorlopig 
geen offertes met transportcapaciteit meer uit. Dit geldt alleen voor aanvragen voor zogenoemde 

grootzakelijke aansluitingen (groter dan 3x80 Ampère).Voor kleinverbruikers/particulieren (aansluiting 
gelijk aan of kleiner dan 3x80 Ampère) geldt dit niet. We reserveren bij de berekeningen rondom 
netcapaciteit namelijk altijd capaciteit voor de verwachte groei van het verbruik van particulieren en 
andere kleinverbruikers (bijvoorbeeld omdat ze een warmtepomp nemen of elektrisch gaan rijden).  
Ook met eventuele nieuwbouwwijken en nieuwe appartementencomplexen is rekening gehouden, 
waardoor schaarste hiervoor in beginsel geen consequenties heeft. Als congestiemanagement geen 
uitkomst biedt, dan zit het net echt vol en kunnen we alleen klanten aansluiten als er extra capaciteit  
 in de vorm van netuitbreiding – vrijkomt. 

Wat doen jullie eraan om transportschaarste aan te pakken? 
We zetten in op drie sporen. Allereerst doen we er alles aan om het net sneller en effectief uit 
te breiden. En we investeren recordbedragen in netuitbreiding. Daarbij kijken we goed naar waar 
we verwachten dat de vraag naar netcapaciteit het snelste toeneemt. Ten tweede proberen we 
de vraag naar netcapaciteit te beïnvloeden, door bijvoorbeeld te sturen op goede keuzes in de 
Regionale Energie Strategie (RES) en door vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen in de vorm 
van een energiehub. In het derde spoor zetten we in op efficiënter netgebruik. Het net is alleen op 
bepaalde momenten vol. Buiten die piekmomenten is volop ruimte. Wanneer de vraag en het aanbod 
van elektriciteit flexibeler zijn, kunnen we de vraag naar transportcapaciteit beter verdelen. Denk 
bijvoorbeeld aan de toepassing van congestiemanagement en cable pooling. 

Het aanpakken van transportschaarste is niet iets wat de netbeheerders alleen kunnen doen. Om 
dit proces te versnellen, moeten we samen aan de slag: netbeheerders, de (lokale) overheid en het 
bedrijfsleven. Onze rol hierbij is voornamelijk het bieden van inzicht in de impact van ontwikkelingen 
op het elektriciteitsnet en sturen op netefficiënte keuzes. Daarnaast bieden en ontwikkelen we 
producten die efficiënter gebruik van het net in de hand werken.     
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https://www.tennet.eu/nl/over-tennet/publicaties/investeringsplannen
https://www.tennet.eu/nl/over-tennet/publicaties/investeringsplannen
https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/congestiemanagement/onderzoeken-naar-congestiemanagement
https://www.enexis.nl/zakelijk/transportschaarste-elektriciteit/congestiemanagement


Kan er bij transportschaarste voorrang gegeven worden 
aan belangrijke projecten?
Op dit moment opereren de netbeheerders op basis van het ‘first come, first served’principe.  
Dit wil zeggen dat de aanvragen die bovenaan de wachtlijst staan als eerste aan bod komen zodra er 
netcapaciteit beschikbaar komt. Ook als dit betekent dat eerst een datacenter wordt aangesloten op 
het elektriciteitsnet, in plaats van een ziekenhuis. Om de uitbreiding van het net te versnellen, hebben 
de netbeheerders aandacht gevraagd bij het kabinet voor een nieuw prioriteringskader. Het plannen 
en prioriteren van werkzaamheden is nodig om de komende jaren harde keuzes te maken over wat de 
netbeheerders als eerste moeten doen en wat nog even kan wachten.

Wat kunnen bedrijven doen? 
Het bieden van flexibiliteit in de vraag naar transportcapaciteit vormt de sleutel. Bedrijven kunnen 
bijvoorbeeld hun productieprocessen aanpassen. Denk aan het alleen ‘s nachts op vol vermogen 
laden van elektrische voertuigen. Of bijvoorbeeld het ‘dimmen’ van een zonnepark, waarbij je 
(tijdelijk) minder teruglevert aan het net dan daadwerkelijk wordt opgewekt. Of het starten van 
een samenwerking met nabij gelegen bedrijven om vraag en aanbod van elektriciteit dichter 
bij elkaar te brengen. Immers: voor opgewekte elektriciteit die direct wordt verbruikt, is lokaal 
geen transportcapaciteit nodig. Deel daarnaast tijdig plannen met de netbeheerder, zodat hier in 
investeringen rekening mee kan worden gehouden. 

Wat kunnen gemeenten/provincies doen?
Gemeenten en provincies kunnen hun bijdrage leveren door bijvoorbeeld zonneparken in de buurt 
van windmolens te plannen. Vaak waait het niet als de zon schijnt, en andersom. Door wind en 
zonneopwek te combineren op dezelfde aansluiting en kabels, wordt het elektriciteitsnet veel 
constanter (en dus efficiënter) gebruikt. Ook helpt het als zonne of windmolenparken geplaatst 
worden bij industriegebieden, waar deze groene stroom direct verbruikt wordt. Gemeenten kunnen 
hier in de vergunningsprocedures rekening mee houden. Daarnaast gaan we graag met lokale en 
regionale overheden in gesprek om vergunningprocedures te versnellen, door de ontwikkeling van 
energieinfrastructuur onder meer te verankeren in omgevingsbeleid.

Wanneer verwachten we dat transportschaarste geen 
uitdaging meer vormt? 
We werken toe naar een energiesysteem waarbij transportschaarste beheersbaar is. Dat wil zeggen: 
dat we er beter op kunnen anticiperen. Het energiesysteem gaat een fundamentele verandering door. 
De tijd dat een onbeperkte toegang tot het elektriciteitsnet vanzelfsprekend was, is helaas voorbij. 
We richten ons op de ontwikkeling van een energiesysteem dat betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam 
blijft. 
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