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Beste meneer, mevrouw, 

 

Het hoogspanningsnet van TenneT in uw regio bereikt de capaciteitsgrenzen. Het elektriciteitsnet van Stedin is 

hiermee verbonden en hier afhankelijk van. Voor uw bedrijfsvoering heeft u op aansluitadres << Aansluiting-

Straat>> << Aansluiting-Huisnummer>><<Aansluiting-Huisnummer toevoeging>>, << Aansluiting-Postcode>> in 

<< Aansluiting-Plaats>> een aansluiting op het elektriciteitsnet van Stedin in gebruik. In deze brief vertellen we 

wat het bereiken van de capaciteitsgrenzen van het net van TenneT voor u betekent. 

 

Transportschaarste op afname in Utrecht 

De schaarste in transportcapaciteit komt door een sterk groeiend aantal (verzwarings)aanvragen en door onder 

andere elektrificatie van bedijfsprocessen en het aansluiten van WKK's (warmte-krachtkoppeling) en accu's. 

TenneT en Stedin gaan onderzoeken of het elektriciteitsnet in deze regio efficiënter benut kan worden met 

congestiemanagement voor afname van elektriciteit. Dit heeft TenneT op 17 november 2022 bekendgemaakt in 

een aankondiging congestie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Stedin heeft zelf ook een melding bij 

ACM gedaan. Dit betekent dat wij klanten met nieuwe aanvragen voor (extra) transportvermogen voor het 

afnemen van elektriciteit op aansluitingen >3*80 ampère (grootverbruik) op een wachtlijst plaatsen. Ondertussen 

onderzoekt TenneT of er flexibele oplossingen mogelijk zijn in de markt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er flexibel 

vermogen beschikbaar is, kunnen we op volgorde van de wachtlijst vermogen toekennen. 

 

Gevolgen overschrijden gecontracteerd transportvermogen 

Het is noodzakelijk dat u binnen uw gecontracteerde transportvermogen blijft. Overschrijding hiervan kan grote 

schade aan het elektriciteitsnet van TenneT en Stedin veroorzaken en impact hebben op andere klanten die op 

deze netten zijn aangesloten. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zie er daarom op toe dat u het 

gecontracteerde transportvermogen nooit overschrijdt. Vanwege de gevolgen voor het elektriciteitsnet handhaven 

wij strikt als er toch een overschrijding is. Het gecontracteerd transportvermogen voor afname van elektriciteit 

wordt bij een overschrijding daarvan niet aangepast. 

 

Transportvermogen toekennen zodra beschikbaar en op volgorde van wachtlijst 

Als u wilt groeien binnen uw aansluitcapaciteit kunt u contact met ons opnemen via accountdesk@stedin.net. Wilt 

u groeien boven uw aansluitcapaciteit, vraag dan een offerte voor een verzwaring van uw aansluiting aan via 

www.mijnaansluiting.nl. Voor beide situaties geldt: na uw verzoek/aanvraag laten wij u weten wat er nodig is om 

op de wachtlijst te komen. Zodra er extra capaciteit beschikbaar komt, kennen wij transportvermogen toe op 

volgorde van deze wachtlijst.  
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Geen gevolgen voor lopende aanvragen waar al een offerte voor is ontvangen 

Heeft u al een aanvraag gedaan voor (extra) transportvermogen voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring 

van een bestaande aansluiting? En heeft u hier van ons een offerte van ontvangen? Dan krijgt u de 

transportcapaciteit toegekend die u bij uw aanvraag heeft opgegeven.  

 

Netverzwaring en mogelijk congestiemanagement 

Netbeheerders TenneT en Stedin gaan de komende jaren ruim 740 miljoen euro investeren om de capaciteit van 

het netwerk in de provincie Utrecht structureel te vergroten. De realisatie van de uitbreiding van capaciteit duurt 

naar verwachting tot minimaal 2029. Naast noodzakelijke netuitbreidingen is flexibiliteit een essentiële schakel in 

de energietransitie en kan flexibiliteit versneld extra (tijdelijke) ruimte opleveren. Daarom zal er met partijen 

gekeken worden hoe het elektriciteitsnet in het gebied optimaler benut kan worden, onder andere door flexibeler 

om te gaan de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. Flexoplossingen kunnen al eerder mogelijkheden bieden 

om (nieuwe) grootverbruikklanten nieuw vermogen te geven. TenneT start daarvoor nu een congestieonderzoek 

en zal aanvullend hierop ook starten met een nationale marktconsultatie op zoek naar flexibel vermogen.  

 

Neem voor vragen gerust contact met ons op 

Heeft u vragen over deze brief? En/of denkt u zelf flexibiliteit te kunnen inzetten om bij te dragen aan het oplossen 

van congestie? Neem dan contact met ons op via e-mail: accountdesk@stedin.net. Actuele informatie over de 

situatie en ontwikkelingen in dit gebied vindt u op www.stedin.net/utrecht-afname.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rikus van den Kieboom 

Manager Klant 
 
 
 

NB Het hoogspanningsnet van TenneT in de regio Utrecht heeft sinds eind 2021 ook de maximale capaciteit 

bereikt voor teruglevering van opgewekte energie. Meer informatie over deze congestie en de resultaten van het 

onderzoek congestiemanagement dat TenneT hier heeft uitgevoerd, vindt u op www.stedin.net/utrecht-

teruglevering 

 


