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Kennisnemen van 
Bijgevoegd bericht van landelijk netbeheerder TenneT aan de provincie Utrecht en de RES-organisaties d.d. 1 december 
2021. In dit bericht geeft TenneT een update over de situatie rond de netcongestie. Dit betekent dat er tijdelijk geen 
aansluitruimte is op het elektriciteitsnet voor nieuwe projecten voor het opwekken van elektriciteit in de provincie Utrecht. 
TenneT geeft in het bericht meer achtergrond over de mogelijke oplossingen uit het congestiemanagementonderzoek en 
hoe er op de langere termijn gewerkt wordt aan maatregelen om het hoogspanningsnet te versterken.  
 
   
 
Inleiding 
Op 12 oktober 2021 heeft de landelijke netbeheerder TenneT congestie afgekondigd voor het terugleveren van energie 
op het nationale en regionale energienetwerk in de provincie Utrecht. Dit betekent dat nieuwe grootschalige zon- en 
windinitiatieven in de provincie Utrecht (met een grootverbruik aansluiting) niet meer vanzelfsprekend aangesloten 
kunnen worden op het elektriciteitsnet. De raad is hierover op 14 oktober via een memo geïnformeerd (D/21/038283). 
Bijgevoegd bericht van TenneT is een actualisatie van eerdere berichtgeving. 
 
   
 
Kernboodschap 

Het bericht van TenneT is een bevestiging van de eerder verstrekte informatie (memo D/21/038283). 
 
Wat betekent dit bericht voor de regionale energiestrategie U16 (RES U16)?  
Tussen 2026 en 2029 worden door TenneT de maatregelen om het elektriciteitsnet uit te breiden en versterken 
gerealiseerd. Hiermee blijft de ambitie van de RES U16 in beeld. Hoe en waar het elektriciteitsnet precies versterkt wordt 
door TenneT, hangt onder andere samen met hoe concreet zoekgebieden voor duurzame opwek elektriciteit zijn 
uitgewerkt tot projecten. Dat vraagt van alle deelnemende overheden dat de RES 1.0 verder wordt uitgewerkt.  
 
Vooruitlopend op versterking van het netwerk start TenneT een onderzoek naar de mogelijkheden om met 
congestiemanagement extra aansluitruimte te creëren. Met congestiemanagement wordt bedoeld dat de afname van 
elektriciteit wordt afgestemd op de beschikbare opwek van elektriciteit gedurende de dag. Begin 2022 zijn de resultaten 
van het hiervan bekend. 
 
Daarnaast kunt u lezen dat TenneT en Stedin meewerken aan veranderingen voor het programmeren en prioriteren van 



nieuw aan te sluiten projecten. De huidige wettelijke kaders en criteria van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), 
zorgen ervoor dat wanneer er weer aansluitruimte ontstaat op het elektriciteitsnet, de netbeheerders volgens een 
gelijkheidsprincipe van ‘first come, first serve’ oftewel ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, nieuwe projecten moeten 
aansluiten. De eerste op de wachtlijst krijgt ongeacht het type bron, netefficiëntie of maatschappelijke acceptatie, de eerst 
beschikbare plek op het net. De gezamenlijke netbeheerders werken daarom samen met het Interprovinciaal Overleg 
(IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), het Nationaal Programma 
Regionale Energie Strategieën (NPRES) en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een systematiek, waarmee de ontwikkeling van het energiesysteem en de 
bijbehorende energie-infrastructuur integraal kunnen worden geprogrammeerd en geprioriteerd op basis van 
maatschappelijke afwegingskaders. Uit die afwegingskaders moet volgen welke projecten – vanuit industrie, duurzame 
opwek, mobiliteit, woningbouw enzovoort - de hoogste maatschappelijke waarde hebben, en daarom met voorrang 
moeten worden gerealiseerd. Het vaststellen van de afwegingskaders is uiteraard een politieke aangelegenheid. De 
netbeheerders hebben in het proces vooral een adviserende rol ten aanzien van systeemefficiëntie en haalbaarheid. 
 
Betekenis voor Woerden  
De netcongestie heeft vooralsnog geen effecten voor het aansluiten van projecten op aansluitingen tot 3 keer 80 Ampère 
aansluitingen (tot ongeveer 200 zonnepanelen). De kern Woerden en de polder Barwoutswaarder vallen vooralsnog 
buiten het netcongestie gebied. Deze delen van gemeente Woerden zijn aangesloten op het TenneT station bij Gouda. 
De netcongestie is wel van toepassing op de dorpskernen Harmelen, Zegveld en Kamerik met hun buitengebied en de 
polder Reijerscop. 
 
In juli 2021 heeft de raad het Afwegingskader grootschalige duurzame energie vastgesteld (D/21/022924). Daarbij heeft 
de raad meerdere aanvullingen op het Afwegingskader gemaakt, waaronder het garantiefonds voor zonnevelden en de 
gebiedsvergelijking voor windenergie. De komende jaren moeten er dan ook nog veel stappen gezet worden om de 
verschillende zoekgebieden zover uit te werken dat initiatieven een vergunning kunnen aanvragen. Voor windturbines 
komt eerst de gebiedsvergelijking, daarna het gebiedsproces, het uitschrijven van de maatschappelijke tender en het 
vergunningsverleningstraject. Op basis van gegevens van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) bedraagt de 
verwachte doorlooptijd hiervoor 2 tot 7 jaar. Nadat de vergunning is verleend kan een initiatief SDE++ subsidie bij het Rijk 
aangevraagd worden. Pas na toekenning van de landelijke subsidie vraagt een initiatiefnemer een netwerkaansluiting en 
transportcapaciteit aan. Hierna kan de initiatiefnemer starten aan de realisatie van het windpark wat volgens RVO 2 jaar 
in beslag neemt. 
 
De verwachte planning voor het uitwerken van de verschillende onderdelen van het raadsbesluit staat onder vervolg. 
Nadere informatie hierover volgt in het eerste kwartaal van 2022, dan zal de raad ook geïnformeerd worden over het 
effect op de benodigde capaciteit en werkbudget. 

 
 
   
 
Financiën 
Geen. 
 
   
 
Vervolg 

De voorlopige planning voor de vervolgstappen is als volgt (indicatief, nadere informatie voor de raad volgt in het eerste 
kwartaal van 2022) 
 
2022:   

  Eerste kwartaal uitkomsten congestiemanagementonderzoek TenneT; 
  Informeren raad over stimuleringsplan zon op dak; 
  Informeren raad over deelprogramma grootschalige duurzame energie; 
  Resultaten ontwerpend onderzoek zonnevelden Lopikerwaard; 
  Gebiedsvergelijking wind (A12 west Barwoutswaarder en A12 oost Reijerscop);  
  Pilot Veenboeren in beweging; 
  Verkennend onderzoek A12 / OER doorlopen (motie Zonnelint met geluidswal A12).  

2023:    

  Gebiedsproces zon + wind in het voorkeursgebied na de gebiedsvergelijking 2022;  



  Gebiedsproces zon in de andere polder na de gebiedsvergelijking 2022;  
  Opzet garantiefonds t.b.v. opruimingsplicht wind- en zonne-energie. 

2024:  Maatschappelijke tenders opstellen, openstellen, selectie initiatieven; 
2025- 2026:  Vergunningverleningstraject met geselecteerde initiatieven voor zonne-energie 
2025-2027 Vergunningverleningstraject met geselecteerde initiatieven voor windturbines;  
2026 - 2029 TenneT realiseert de maatregelen om het elektriciteitsnet uit te breiden en versterken en geeft het netwerk in 
fases vrijgegeven voor nieuwe zon- en windprojecten;  
2026 - 2030: Realisatie zonnevelden en windturbines. 
 
   
 
Bijlagen 
TenneT update congestie elektriciteitsnet provincie Utrecht (D/21/044423) 



                                             

 

MEMO 

Update rond netcongestie TenneT in de provincie Utrecht 
Informatie voor lokale en regionale overheden, 1 december 2021 

Op 12 oktober 2021 kondigde TenneT congestie af voor het terugleveren van elektriciteit op het nationale en 

regionale elektriciteitsnetwerk in de provincie Utrecht. Dit betekent dat nieuwe grootschalige zon- en 

windinitiatieven in de provincie Utrecht met een grootverbruik aansluiting voorlopig niet meer vanzelfsprekend 

aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Na deze aankondiging is TenneT in samenwerking met 

Stedin een onderzoek gestart naar tijdelijke maatregelen om met marktpartijen extra aansluitruimte te creëren 

op het elektriciteitsnet.  

De netcongestie is eerder opgetreden dan verwacht 

De maatregelen om de netcapaciteit in de regio structureel te vergroten staan in het investeringsplan, dat 

TenneT in 2020 heeft uitgebracht. In het voorjaar van 2021, bij de netimpactanalyse van de RES-ambities door 

TenneT en Stedin, bleek dat deze maatregelen inderdaad noodzakelijk zijn om de RES-ambities te kunnen 

realiseren. Ook bleek, dat in de aanloop naar de realisatie van die maatregelen, netcongestie zou kunnen 

optreden. Uit nieuwe analyses in de loop van het jaar bleek, dat de toename van duurzame opwek in de regio 

sneller ging dan verwacht. Zelfs zo snel, dat TenneT in het begin van de herfst al congestie moest afkondigen. 

Het gaat om congestie in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Het hoogspanningsnet in deze 

provincies vormt één geheel. De snelle ontwikkeling van duurzame opwek speelt in alle drie de provincies in 

meer of mindere mate.     

Hoe nu verder 

In de eerdere communicatie over de netcongestie werd aangegeven dat de knelpunten gefaseerd op te lossen 

zijn in de periode 2026-2029. Hoeveel handelingsperspectief dat biedt wordt nog onderzocht. Het is de 

bedoeling dat door de extra investeringen en versterkingen van het elektriciteitsnet, de congestieregio kan 

worden opgedeeld in deelnetten. Na realisatie zorgt dit ervoor, dat duurzame productie in de ene deelregio het 

net in de andere regio niet kan belasten en langs zo kort mogelijke weg naar het 380 kV-net kan worden 

afgevoerd naar verder weg gelegen gebieden. Vooruitlopend daarop start TenneT een onderzoek naar de 

mogelijkheden om door middel van congestiemanagement extra aansluitruimte te creëren. Bij 

congestiemanagement  kunnen producenten in de congestieregio bij de netbeheerder - in dit geval bij TenneT - 

een bod doen om tegen vergoeding minder te produceren. Als hierdoor in de congestieregio minder productie 

van energie plaatsvindt, moet dit worden gecompenseerd door productie elders in het land. Daarnaast kunnen 

energieverbruikers in de congestieregio worden gevraagd of er een mogelijkheid is om tijdelijk meer energie te 

verbruiken dan gewoonlijk. Ook dát kan de mogelijkheden voor teruglevering in de congestieregio verruimen. 

Als er mogelijkheden zijn voor congestiemanagement in Flevoland, Gelderland en Utrecht, komt er 

netcapaciteit beschikbaar voor andere, nieuwe projecten. Het congestiemanagementonderzoek wordt begin 

2022 afgerond. 

Prioriteren en programmeren om energietransitie te ondersteunen 

Op grond van de huidige wettelijke kaders sluiten netbeheerders nieuwe projecten aan op basis van het 

principe ‘first come first served’ (die het eerst komt, die het eerst maalt). Door de schaarste die nu is ontstaan 

en de verwachting dat er stapsgewijs netcapaciteit beschikbaar zal komen, ontstaat de maatschappelijke 

behoefte om op een andere manier dan enkel met ‘first come, first served’ te kunnen programmeren en 

prioriteren. De gezamenlijke netbeheerders werken daarom samen met IPO, VNG, Unie van Waterschappen, 

NPRES en de ministeries van EZK en BZK aan een systematiek, waarmee de ontwikkeling van het 

energiesysteem en de bijbehorende energie-infrastructuur integraal kunnen worden geprogrammeerd en 

geprioriteerd op basis van maatschappelijke afwegingskaders. Uit die afwegingskaders moet volgen welke 

projecten – vanuit industrie, duurzame opwek, mobiliteit, woningbouw enzovoort - de hoogste 

maatschappelijke waarde hebben, en daarom met voorrang moeten worden gerealiseerd. Het vaststellen van 

de afwegingskaders  is uiteraard een politieke aangelegenheid. De netbeheerders hebben in het proces vooral 

een adviserende rol ten aanzien van systeemefficiëntie en haalbaarheid.   
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