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Aanpak netcongestie bij duurzame energieopwekking
Voorkomen van problemen van later en  
Oplossingen en praktijkvoorbeelden van nu



• CES
• RAL
• TVW

Allemaal via energie-infrastructuur!

Drenthe: hoge ambities duurzame energie…



Het Drentse net 
staat op rood!

Drenthe

…maar zeer beperkte teruglevercapaciteit

Bron: Netbeheer NL



Is de huidige aanpak toereikend?



1. Voorkomen van problemen van de toekomst

1. - Plannen & prioriteren van hernieuwbare energie

1. (energievraag én aanbod)

2. - Borging in ruimtelijk domein

2. Optimaliseren gebruik beschikbare netcapaciteit

• - Matchen vraag en aanbod

• - Energieopslag

• - Slimme vraagsturing

Hoe netgebruik optimaliseren?



Principe: integrale afweging verdeling netcapaciteit.

Plannen waar de energievraag, het energieaanbod en de benodigde 
netinfrastructuur komt

Doel: meer transparantie en efficiëntie, lagere doorlooptijd, lagere 
kosten.

Regionale Energie Infra Structuur (REIS)

1. Regionaal plannen en prioriteren



Integraal programmeren

Verkrijgen van 
inzicht

Opstellen 
energievisie

Ontwikkel-
paden

Afwegen en 
keuze variant

Borgen en 
uitvoeren

1 2 3 4 5

In vijf stappen wordt door overheden, netbeheerders en andere 
stakeholders een afweging- en keuzeproces doorlopen



Samenhang processen omtrent integraal programmeren



Routekaart RES Drenthe – 1e stap

• Kader voor netbeheerders → afgeven TI en ATO
• Kader voor overheden → afgeven vergunningen
• Kader voor ontwikkelaars  → projectontwikkeling

1. Vraagarticulatie: ophalen HE plannen

2. Opstellen van afwegingskader (prioriteren)

3. Implicaties op netinfra bepalen: Routekaart 2030 (onafhankelijk optimaliseren)

4. Advies & implementatie (resultaat): programmering en uitvoering



2. Optimaliseren benutting netcapaciteit



Tien mogelijke oplossingen

1) Terug naar een kleingebruikersaansluiting

2) De geproduceerde elektriciteit direct zelf gebruiken

3) Banking van onderproductie bij SDE projecten

4) Cable pooling tussen zon- en windprojecten

5) Elektriciteit uitwisselen achter de meter (bij grootzakelijke aansluiting)

6) Toepassing Oost-West oriëntatie (bij zonprojecten)

7) Beperken van pieken van elektriciteitsproductie (peak shaving, curtailment)

8) Converteren naar een andere energiedrager

9) Energieopslag achter de meter

10) Benutten tijdelijke extra capaciteit vluchtstrook hoogspanningsnet



Voetbalvereniging Nieuw Buinen

• Onmogelijk!

• Jaren problemen

• TK-leden kind aan huis

• Wiebes chagerijnig

• Niet opgeven



DOs & DON’T

• DOs:

• Zoek naar wat WEL kan, niet wat NIET kan!

• Gebiedsgericht: kansen in omgeving, matchen vraag- en aanbod

• Open houding: constructief en creatief meerwaarde creëren

• Zoek alternatieven vanuit elkaars belangen, niet vanuit standpunten

• DON’T:

• Vasthouden aan bestaande kaders, juridisch getouwtrek.



Rol van de provincie

1. Verbinden: samenwerking initiatiefnemer, netbeheerder, gemeente, IPO, RVO etc.

2. Aanjagen: oplossingbieders, nabije ontwikkelingen/initiatieven.

3. Faciliteren:

• Kennisdeling: handreiking tien praktijkoplossingen, ‘spread-the-word’

• Subsidieregelingen

• Organiseren matchmaking en bijeenkomsten



Dank voor uw aandacht!


