
Vragen m.b.t Memo tussenbericht netcongestie nav U16 gesprek met TenneT

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

VVD 1 Vragen:

Nav het memo netcongestie: Er is sprake in energieland 
van een systeem waarin de grootverbruikers van energie 
(voorbeeld is de datacenters) niet meer de volle 100% van 
energie toegekend krijgen waar ze aanspraak op maken in 
hun aanvraag, maar een meer op de realiteit van hun 
verbruik passende toekenning van elektriciteit. Speelt dit in
Utrecht ook  bij sommige grootverbruikers (1) en wordt 
hiervoor een oplossing gezocht in onze provincie (2)?

TenneT heeft in oktober 2021 congestie afgekondigd op het 
elektriciteitsnet in Utrecht. Daarbij moest TenneT uitgaan van de 
aangevraagde benodigde hoeveelheid energie door de 
(groot)verbruikers. 
In de praktijk gebruiken niet alle (groot)verbruikers de aangevraagde 
hoeveelheid elektriciteit gedurende de hele dag. Door te sturen op het 
daadwerkelijke elektriciteitsverbruik en bedrijven te stimuleren om op 
gunstige tijden elektriciteit te gebruiken (niet allemaal tegelijkertijd), kan 
de beschikbare netwerkcapaciteit beter worden ingezet. Dit wordt 
capaciteitsmanagement genoemd. 
TenneT wil capaciteitsmanagement toepassen in Utrecht en heeft 
daarvoor toestemming gevraagd aan de ACM. De ACM is 
verantwoordelijk voor de spelregels rondom congestiemanagement. Na 
de zomer verwacht TenneT hier meer helderheid over te krijgen.  

2 Te lezen is: “De provincie zet een taskforce op voor de 
versnelling van ruimtelijke procedures voor uitbreiding van 
netinfrastructuur “

De vraag hierbij is of de locaties waar de ruimtelijke 
procedures worden versneld dan al bekend zijn en zo ja, 
waarop deze locaties gebaseerd zijn. De achterliggende 
vraag is of hiermee al voorgesorteerd wordt op mogelijke 
RESlocaties die nu nog niet door gemeentes geaccordeerd
zijn. 

(Mocht dit een politieke vraag zijn dan stel ik die alsnog in 
de commissie. En geldt dit als een opwaardering, maar als 
het technisch goed beantwoord kan worden, dan is dat 
prima).

Op dit moment wordt geïnventariseerd voor welke projecten van TenneT
en Stedin behoefte is aan versnelling. Per project gaan we daarbij na in 
welke fase het project zich bevindt en of er bijvoorbeeld nog een exacte 
locatiekeuze gemaakt moet worden. Op dit moment is nog niet bekend 
bij welke projecten een locatiekeuze speelt.

3 In hoeverre zorgen de netbeheerders ervoor / en zorgt de 
provincie ervoor dat (grote) energievragers in hun eigen 
nabijheid energieopwekkers plaatsen, waarmee de 
noodzaak voor meer Tennet/Stedin niet aanwezig is. Als je

Dit is een onderwerp dat betrokken wordt bij de provinciale aanpak voor 
de programmering van de regionale energie-infrastructuur (P-MIEK, 
voorheen REIS) die nog in ontwikkeling is. In het najaar wordt u hier via 
een statenbrief nader over geïnformeerd. Op dit moment kan hier nog 
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dichtbij kunt opwekken heb je Tennet niet nodig immers. niet op gestuurd worden.

GroenLinks 4 De  taskforce  die  wordt  opgericht;  gebeurt  dat  vanuit
bestaande  capaciteit,  of  zijn  daar  aanvullende
mensen/middelen voor nodig?

Op dit moment inventariseren wij bij welke projecten van TenneT en 
Stedin behoefte is aan versnelling. Ook gaan we na in welke fase het 
project zich bevindt en welke knelpunten in ruimtelijke procedures 
worden ervaren. 
Nadat deze inventarisatie gereed is, kan beoordeeld worden of er extra 
mensen en middelen nodig zijn voor de versnelling of dat de versnelling 
voornamelijk gevonden moet worden door efficiënter samen te werken. 

5 Wat is de verwachte tijdswinst in ruimtelijke procedures 
door het inzetten van de taskforce?

Zie bovenstaand.
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