
Beantwoording toezegging aan de heer Kouwen uit de oordeelvormende 

vergadering van 10 maart, over de RES 

 

Memo netcapaciteit en transportschaarste 
 

 

Op 17 februari jongstleden ontvingen wij een bericht van Enexis waarin werd aangegeven dat er 

voor de stations in Dinteloord en in Roosendaal transportschaarste fase 1 is afgeroepen. Al 

eerder, in januari 2021, was deze fase van transportschaarste afgekondigd voor het station in 

Bergen op Zoom.  

 

De afgekondigde fase 1 betekent dat er op de betreffende hoogspanningsstations nog maar 

beperkte transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit beschikbaar is. Offertes van 

Enexis zijn dan slechts één maand geldig. Normaal gesproken is dit drie maanden.  

 

Voor alle stations in de regio geldt dat er transportschaarste is afgekondigd (zie figuur 1). Op 

verscheidene stations in de regio is al sprake van transportschaarste fase 1a (oranje). In deze fase 

worden offertes voor grootschalige opwek voorlopig afgewezen en toegevoegd aan een 

wachtlijst. Enexis start in de gebieden waar fase 1a wordt afgekondigd een onderzoek naar de 

haalbaarheid van congestiemanagement1 voor de betreffende stations. 

 

De afgelopen periode hebben wij vragen gesteld aan en overleg gevoerd met Enexis. Het is ons 

echter nog steeds onvoldoende duidelijk welke gevolgen de afgekondigde transportschaarste 

heeft voor specifieke projecten in onze gemeente. Enexis heeft aangegeven dat de beschikbare 

netcapaciteit altijd een momentopname is. Een indicatie van de beschikbare ruimte op de diverse 

stations die nu zou worden afgegeven, geeft geen zekerheid of beeld voor de (nabije) toekomst. 

Om deze reden kan expliciete informatie over de hoeveelheid ruimte die er nog is op de diverse 

stations (Bergen op Zoom, Roosendaal en Dinteloord) in verhouding tot de bijdrage van de 

gemeente Steenbergen aan de RES niet worden gegeven volgens Enexis. Wel is duidelijk dat 

kleine initiatieven van particulieren (aansluiting tot 3 x 80 ampère, dit zijn ongeveer 200 

zonnepanelen) niet worden geraakt door de afgekondigde transportschaarste.  

 

Tot en met 2030 worden in de provincie Noord-Brabant een aantal nieuwe HS/MS stations 

gebouwd en worden vrijwel alle bestaande stations uitgebreid. Hiermee zullen projecten alsnog 

kunnen worden aangesloten. De vraag is echter wanneer de nieuwe stations en/of uitbreidingen 

gerealiseerd zijn. Enexis en Tennet streven er naar om de ambitie van de RES te behalen. 

 

 

 

 

 
1 Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen 

een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd. Klanten kunnen in zo’n systeem zelf 

aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten 

buiten het congestiegebied kunnen vervolgens bieden om die productie over te nemen. Op deze 

manier zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte 

op het netwerk.  



Figuur 1: Transportcapaciteit Zuid-Nederland (Bron: Enexis) 

 

 


