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Grens teruglevering in Utrecht bereikt

■ 12 oktober 2021: TenneT doet 
vooraankondiging van 
congestie voor de provincie 
Utrecht (na vergelijkbare 
vooraankondiging voor 
Flevoland en Gelderland op 
2 september 2021).

■ Nieuwe aanvragen voor 
aansluiting op het 150kV-net 
voor invoeding van elektriciteit 
kunnen voorlopig niet meteen 
worden gehonoreerd. 

■ Voor bestaande klanten en 
gecontracteerde klanten zijn er 
geen gevolgen.

■ Er zijn vooralsnog geen 
beperkingen voor afname van 
elektriciteit. 
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Hadden we dit zien aankomen?

■ De RES-netimpactanalyse van Stedin en TenneT in maart/april 2021 bevestigde dat de voorziene 
netuitbreidingen in het FGU-gebied noodzakelijk waren voor het realiseren van de RES-ambities. Ook 
bleek dat netschaarste zou kunnen optreden in de periode waarin de voorziene netuitbreidingen nog niet 
zouden zijn gerealiseerd. Jaartallen konden daarbij nog niet worden genoemd.

■ In Q2 van 2021 heeft TenneT nieuwe doorrekeningen gedaan in het kader van het voorbereiden van een 
nieuwe release van het tweejaarlijkse investeringsplan (IP). De analyses voor het IP zijn integraler en 
diepgaander dan de netimpactanalyses (het opstellen van een IP duurt ca. een jaar). Uit deze integrale
analyse met recentere data bleek dat duurzame opwek in de FGU-regio zodanig snel groeide, dat 
TenneT, i.s.m. met Stedin en Liander, maatregelen moest nemen om tijdig te kunnen ingrijpen om 
overbelastingen te voorkomen. Er werd een soort ‘thermometer’ ingesteld. Een daadwerkelijke 
congestieaankondiging was echter op dat moment nog niet aan de orde. 

■ De beschikbare ruimte werd door nieuwe aanvragen – van m.n. zonne-energie - echter zo snel 
volgeboekt, dat in het najaar toch al vooraankondigingen van congestie moesten worden gedaan, in 
Flevoland en Gelderland en korte tijd later ook in Utrecht. 

■ Voor de RES’en is de snelle ontwikkeling van duurzame opwek in het FGU-gebied in beginsel goed 
nieuws, maar de consequenties van de daardoor ontstane netcongestie zijn niet voor alle RES’en gelijk. 
In de ene regio is de ontwikkeling van duurzame opwek al veel eerder op gang gekomen dan in de 
andere. De beschikbare netcapaciteit wordt toegekend volgens het principe first come, first served. 
Daardoor hebben sommige regio’s al verreweg het grootste deel van hun ambitie gerealiseerd of in de 
pijplijn. In Utrecht is dat helaas niet het geval. 
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Op weg naar de structurele oplossing

■ Onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement. 

■ Regels ten aanzien van congestiemanagement zijn in ontwikkeling (worden waarschijnlijk binnenkort 
door de ACM verruimd). Dit kan positief uitpakken voor de situatie in Utrecht, maar kan ook 
betekenen dat het congestieonderzoek wat langer duurt. 
Huidige indicatie voor uitkomst onderzoek: begin 2022. 

■ Structurele oplossing: 

▫ Vergroten transformatorcapaciteit op vier 380 kV-stations:

▫ Breukelen – Kortrijk

▫ Dodewaard

▫ Langerak (Doetinchem)

▫ Lelystad

▫ Vervolgens opknippen van het 150 kV deelnet Flevoland – Gelderland – Utrecht.

■ Volledige realisatie van deze maatregelen verwacht in 2029. TenneT onderzoekt momenteel nog in 
welke stappen en in welke mate er in de loop van de jaren naar 2029 al netcapaciteit beschikbaar 
komt. 
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Breukelen – Utrecht

Uitbreiding 150 kV-

transportcapaciteit
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Schets van verwachte ontwikkeling netcapaciteit FGU-net

Zeer voorzichtige schets van het verloop van de toename van de beschikbare netcapaciteit in Utrecht in de komende jaren 
door

1. Congestiemanagement. 
Congestieonderzoek moet uitwijzen òf en, zo ja, hoeveel dit oplevert voor het hele FGU-gebied en voor Utrecht in 
het bijzonder. Uitkomst onderzoek verwacht in begin 2022.  

2. Gereed komen van de eerste investeringen. 
Iedere keer bij het gereed komen van één van de vier 380 kV-stations zal er netcapaciteit vrijkomen voor het FGU-
net. Onze interne planning voor de volgorde waarín en het tijdstip waaróp de stations gereed zullen komen, zullen 
wij begin 2022 gereed hebben. Het blijft van belang dat die planning uiteindelijk erg afhankelijk zal zijn van de 
doorlooptijd van de diverse ruimtelijke procedures. TenneT zal daarover nauw contact houden met Stedin, zodat 
ontwikkelaars en overheden daarmee rekening kunnen houden bij hun voorbereidingen.  

3. Gereed komen van alle beoogde investeringen. 

De verdeling van nieuw vrijgekomen netcapaciteit zal in beginsel plaatsvinden op basis van de wachtrij van aanvragen 
voor aansluiting in de diverse regio’s.  

1

Toename

netcapaciteit

2 3

N.B. Het hiernaast geschetste groeipad naar 

de uiteindelijke oplossing van de 

netcongestie staat nog geenszins vast. 
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Handelingsperspectief RES

1. Benutten van de mogelijkheden die het congestie-
onderzoek voor de provincie Utrecht oplevert. 

2. Voorbereiden van duurzame opwek. 
Met name voor zonne-energie zal daarbij de planning 
van TenneT/Stedin - die in de loop van de tijd steeds 
concreter zal worden – randvoorwaardelijk zijn. 
De ontwikkeling van nieuwe windparken kent zelf lange doorlooptijden en zal daarom minder 
afhankelijk zijn van de planning van de netbeheerders. 

3. De congestie onderstreept het pleidooi van de netbeheerders om te streven naar netefficiëntie. 
Ergo: probeer productie en vraag te combineren, probeer wind en zon te combineren, onderzoek 
terdege de kansen voor windenergie.   

4. Wij vragen de volle medewerking van de gemeenten en provincies in de drie betrokken provincies 
om de netbeheerders te helpen bij het realiseren van de benodigde infrastructuur. 
Voor het beperken van de doorlooptijden van de aanpassingen zijn vlotte ruimtelijke procedures 
cruciaal. Overleg tussen de drie provincies kan dit wellicht bevorderen.

5. Specifiek vragen wij aan de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht om medewerking te 
verlenen aan de uitbreiding van station Breukelen–Kortrijk en de bijbehorende vergroting van de 
transportcapaciteit tussen Breukelen en Utrecht. Aan de gemeenten Utrecht en Amersfoort vragen 
wij medewerking voor het stichten van een nieuw 150 kV-station in elk van deze gemeenten. 
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System 

Operator, TSO). Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare 

elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren 

we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare 

energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, 

onderhouden en exploiteren we 23.900 kilometer aan 

hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en 

faciliteren we de Europese energiemarkt via de 16 interconnectoren met onze 

buurlanden. Met een omzet van 4,5 miljard euro en een totale activawaarde van 

27 miljard euro zijn we een van de grootste investeerders in nationale en 

internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore. Elke dag stellen 

onze 5.700 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de 

behoeften van de samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en 

verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer dan 42 miljoen eindgebruikers op 

een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen. 

Lighting the way ahead together. 
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Disclaimer

Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). 

De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op 

grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets 

worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden 

worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT 

zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft 

ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, 

voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten 

die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze 

powerpoint.
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