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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Afgekondigde transportschaarste elektriciteitsnet

Steenbergen; 21 juni 2022

Aan de Raad,

Op woensdag 8 juni jongstleden heeft landelijk netbeheerder TenneT voor heel Noord-Brabant 
en Limburg transportschaarste (fase 1 a) afgekondigd.1 Deze transportschaarste betreft zowel 
afname als teruglevering van elektriciteit.

Op de hoogspanningsstations Dinteloord en Roosendaal was reeds transportschaarste fase 1 
afgekondigd voor de teruglevering van elektriciteit. Nu is dus fase 1 a afgekondigd voor deze 
stations. Op het station in Bergen op Zoom ging en gaat het reeds om transportschaarste fase 2. 
De afgekondigde transportschaarste fase 1 a voor afname is echter nieuw. Zie afbeelding 1 voor 
een overzicht van de transportschaarste voor teruglevering en afname in Nederland.

Wat is transportschaarste?
In gebieden waar sprake is van transportschaarste is er onvoldoende transportcapaciteit 
beschikbaar voor het afnemen en t of het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet.

Het elektriciteitsnet is aangelegd om stroom te leveren aan woningen en bedrijven. Diverse 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat het bestaande elektriciteitsnet onder druk komt te staan. Het 
opwekken van duurzame elektriciteit via wind en zon gebeurt vaak op plekken aan het einde van 
het elektriciteitsnetwerk, waar de capaciteit van het netwerk niet voldoende is om de grote 
(piek)hoeveelheden opgewekte elektriciteit te kunnen transporteren. Ook is duurzame 
elektriciteit uit wind en zon afhankelijk van het weer, waardoor de aanvoer van elektriciteit op het 
elektriciteitsnet niet gelijkmatig is.

Naast dat het aanbod van elektriciteit lastiger te beheersen is, stijgt de vraag naar elektriciteit. 
Vanwege de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven zijn bijvoorbeeld 
elektrische auto's, inductiekookplaten, elektrische verwarming en warmtepompen steeds 
gewoner aan het worden.

1 Er bestaan drie verschillende fasen van transportschaarste: fase 1, fase 1 a en fase 2. Bij de afkondiging van 
fase 1 (geel) is er beperkt transportcapaciteit beschikbaar. De totale behoefte aan transportcapaciteit in 
offerteaanvragen is groter dan de beschikbare capaciteit. In gebieden waar transportschaarste fase 1 a 
(oranje) is afgekondigd is (bijna) geen transportcapaciteit beschikbaar. Hiervan is melding gedaan bij de 
Autoriteit Consument en Markt. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheid is van congestiemanagement. 
Wanneer transportschaarste fase 2 (rood) wordt afgekondigd is er geen transportcapaciteit meer 
beschikbaar. Ook niet met de inzet van congestiemanagement. Alle aanvragen via een bestaande of nieuwe 
aansluiting worden definitief afgewezen en opgenomen op een wachtlijst.
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Afbeelding 1: Overzicht transportschaarste voor teruglevering (a) en afname (b) in Nederland. 
Fase 1 (geel), fase 1 a (oranje) en fase 2 (rood). Bron: Netbeheer Nederland, versie 9 juni 2022.
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Transportschaarste fase 1a: onderzoek congestiemanagement
Wanneer in een gebied transportschaarste fase 1a wordt afgekondigd, doen de netbeheerders 
melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en wordt onderzocht of 
congestiemanagement mogelijk is. Bij congestiemanagement wordt de vraag en aanbod van 
elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar afgestemd. Op deze manier wordt er in 
gebieden met beperkte capaciteit op het netwerk ruimte vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven. De 
uitkomsten van reeds uitgevoerde onderzoeken naar de mogelijkheid tot congestiemanagement 
zijn echter tot nu toe allemaal negatief.

Netbeheerders TenneT en Enexis hebben aangegeven dat het een halfjaar kost om het 
onderzoek naar congestiemanagement in de provincies Noord-Brabant en Limburg af te ronden. 
Beide provincies en de betreffende RES-regio's, waaronder de regio Regionale Energiestrategie 
West-Brabant2, hebben in een brief aan de minister van Energie en Klimaat het Rijk (zie bijlage) 
gevraagd om maatregelen te nemen om dit proces aanzienlijk te versnellen. Dit gezien de ernst 
van de situatie.

Gevolgen transportschaarste
De afgekondigde transportschaarste heeft als gevolg dat nieuwe grootverbruikaansluitingen3 op 
het elektriciteitsnet en uitbreiding van bestaande grootverbruikaansluitingen (voorlopig) niet 
meer mogelijk zijn. Vanaf dit moment wordt er door de netbeheerders gewerkt met een 
interesselijst en kunnen belanghebbenden aangeven dat ze een (uitbreiding van) een 
grootverbruikaansluiting wensen. Mocht blijken dat congestiemanagement haalbaar is en er 
ontstaat hierdoor ruimte op het elektriciteitsnet, zal door de netbeheerder worden bezien of 
belanghebbenden, zoals bekend op de interesselijst, kunnen worden aangesloten. Het 
voorgaande geldt ook voor het op grote schaal terug leveren van elektriciteit.

2 Wij zijn als gemeente Steenbergen onderdeel van de regio RES West-Brabant.
3 Grootverbruikaansluitingen hebben een omvang van meer dan 3 x 80 Ampère.
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De economische ontwikkeling en ook de energietransitie in de provincies Noord-Brabant en 
Limburg, en dus ook in onze gemeente, komen hiermee waarschijnlijk meerdere járen vrijwel 
volledig stil te liggen. In onze gemeente zijn diverse initiatieven voor zon op veld vergund, met 
een totale omvang van zo'n 60 hectare netto. Indien initiatiefnemers in bezit zijn van een 
ondertekende offerte van Enexis kan het zonneveld worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 
De gevolgen voor bijvoorbeeld het regionale bedrijventerrein zijn nog niet duidelijk.

Ook de gevolgen voor de woningbouwopgave zijn op dit moment nog onduidelijk. 
Kleinverbruikaansluitingen4 worden volgens de netbeheerders niet geraakt door de 
afgekondigde transportschaarste. De netbeheerders geven aan dat het uitgangspunt is en blijft 
dat er voor woningbouw ruimte wordt vrijgehouden, zodat woningbouw in het beginsel gewoon 
kan worden blijven aangesloten. Benodigde grootverbruikaansluitingen voor bijvoorbeeld 
hoogbouw met een WKO worden daarbij meegenomen. Voor andere voorzieningen in een 
woongebied die een grootverbruikaansluiting nodig hebben, bijvoorbeeld een bioscoop of een 
school, is geen transportcapaciteit beschikbaar.

Hoe nu verder?
Het duurt naar alle waarschijnlijkheid nog járen voordat de transportschaarste is opgelost. Het 
uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet door zowel landelijk netbeheerder TenneT als 
regionaal netbeheerder Enexis heeft zelfs in het meest gunstige scenario een doorlooptijd van 
meerdere járen. Daarom hebben de beide provincies en de RES-regio's het Rijk reeds gevraagd 
om op zo kort mogelijk termijn een aantal beperkingen en de vrijblijvendheid in maatregelen die 
door de huidige wet- en regelgeving worden veroorzaakt, weg te nemen. Met als doel de 
schaarse capaciteit waarmee we de komende járen zullen moeten leven, zo in te zetten dat de 
meest cruciale ontwikkelingen doorgang kunnen vinden.

Wat doen wij als gemeente?
Wij onderhouden als gemeente nauw contact met netbeheerder Enexis en bekijken welke 
gevolgen de afgekondigde transportschaarste heeft voor projecten in onze gemeente. Daarnaast 
staat dit onderwerp binnen diverse (regionale) samenwerkingsverbanden, waaronder de RES 
West-Brabant en de stedelijke regio West-Brabant-West, hoog op de agenda. Op woensdag 6 juli 
vindt het eerstvolgende overleg van de stuurgroep RES West-Brabant plaats. Naast Enexis zal ook 
TenneT worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg. Wij houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, ~ de burgemeester,

J.P. de

Bijlage
Brief provincies Noord-Brabant en Limburg en RES-regio's aan minister Jetten (2220963).

4 Kleinverbruikaansluitingen hebben een omvang van maximaal 3 x 80 Ampère.

3


