
Netcongestie

Werkplaats Twente

28 oktober 2021

Rachel Marty & Robbert Cornelissen



Inhoud

 KORTE TERMIJN

Huidige situatie congestie

 MIDDENLANGE TERMIJN

Uitbreidingen & werkzaamheden

Netwerkcapaciteit efficiënt benutten

 LANGE TERMIJN

Programmeren van de opgave



De ontwikkeling van duurzame opwekking elektriciteit op land gaat hardKT



Er wordt constant aan de e-infra gewerkt om extra capaciteit te realiserenKT



De ontwikkelingen in duurzame energie-opwekking gaan sneller dan de 
uitbreiding van de capaciteitKT



Uit de netimpactanalyse van RES 1.0 blijkt ook dat we in Twente op veel 
plekken de E-infra moeten uitbreiden MLT

*berekend a.d.h.v. de invulformulieren uit December 2020, is niet gelijk aan huidige ambities en marktontwikkelingen



In het investeringsplan van TenneT zijn al meerdere uitbreidingen voor het 
HS-net in Twente meegenomenMLT



Ook op de HS/MS stations in Twente wordt al hard gewerkt aan uitbreidingen 
van capaciteit en aansluitpuntenMLT

*Deze werkzaamheden lossen niet direct alle knelpunten op. Aanvullende werkzaamheden door Enexis/Coteq en/of TenneT zijn op 

sommige stations nodig.



Door slim om te gaan met de beschikbare capaciteit, kunnen we ervoor 
zorgen dat er meer initiatieven kunnen worden aangeslotenMLT

*Zie handreiking “Transportcapaciteit efficient gebruiken: oplossingsrichtingen” van Enexis Netbeheer



Ook wanneer er geen transportcapaciteit meer beschikbaar is, kunnen 
slimme oplossingen ingezet worden om meer opwek te realiserenMLT

*Zie handreiking “Transportcapaciteit efficient gebruiken: oplossingsrichtingen” van Enexis Netbeheer







De uitdaging is om de uitbreidingen die nodig zijn in de infrastructuur af te 
stemmen met de wenselijke ontwikkelingen van duurzame energieopwekkingLT

Hoe voorkomen we dat de 
infrastructuur wordt

uitgebreid waar dan nog
geen behoefte is aan

capaciteit?

Hoe voorkomen we dat er 
een behoefte is aan

capaciteit daar waar nog
niet is uitgebreid?



Door te programmeren is het mogelijk om tot een gezamenlijke, realistische 
en wenselijke volgorde te komen voor uit te voeren infra-uitbreidingenLT

Afstemming tussen ontwikkelingen regionale
energie-infrastructuur en duurzame

opweklocaties

Integrale blik, inclusief vraag
(mobiliteit, gebouwde omgeving, 

nieuwbouw, industrie, etc)

Gezamenlijke keuzes
maken in prioritering

en fasering



Om te kunnen komen tot afstemming over regionale ontwikkelingen m.b.t. 
opwekking en uitbreidingen, is een cluster-aanpak effectief  LT

Netwerktechnisch herkennen we 

drie clusters van stations in 

Twente:
1. Almelo, Twenterand, Tubbergen, 

Wierden, Dinkelland

2. Enschede, Oldenzaal, Losser, 

Dinkelland

3. Hengelo, Borne, Hof van Twente, 

Haaksbergen (+Berkelland)

• (stations Nijverdal & Rijssen: 

grensoverschrijdende cluster(s) 

met West-Overijssel)



Vragen?


