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Status van het net

1



2



3

HET ELEKTRICITEITSNET HOUDT DE GROEI NIET BIJ
OPLOSSINGEN ZIJN NODIG 

Transportschaartste kaarten:
Regionale netbeheerders: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
TenneT: www.tennet.eu/capaciteitskaart

Legenda:
Transparant: (nog) geen 
transportschaarste

Geel: transportschaarste
dreigt, aangepast 
offerteregime

Oranje: vooraankondiging 
structurele congestie bij 
ACM

Rood: structureel congestie, 
nieuwe aanvragen voor 
transport worden niet 
gehonoreerd

AfnameInvoeding
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AL DOEN WE AL HEEL VEEL
INVESTEREN JAARLIJKS ~710 MILJOEN EURO

Vervangingsinvesteringen elektriciteit
• 300 km kabel (MS & LS)
• 110 middenspanningsruimten
• 19.000 aansluitingen

Uitbreidingsinvesteringen elektriciteit
• 680 km kabel (MS & LS)
• 155 middenspanningsruimten
• 32.000 aansluitingen

Majeure investeringen in Bodegraven-Reeuwijk:
• Uitbreiding transformatorstation 

Broekvelden in Bodegraven-Reeuwijk
• MS station Reeuwijk ivm uitbreiding 

bedrijventerrein Zoutman
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MAAR ER IS MEER NODIG
OPLOSSINGSRICHTINGEN

- Enorme opschaling 
investeringsportfolio

- Sneller verkrijgen 
grondposities nieuwe 
stations

- Modulair & sneller bouwen
- Vergunningstrajecten 

versnellen
- Opleiden extra personeel

Versneld realiseren nieuwe infrastructuur

- Lokaal benutten van 
elektriciteit

- Inzet flexibiliteit en 
congestiemanagement 
(GOPACS platform)

- Storingsreserve 
loslaten

- Cable pooling
- Pieken aftoppen

Beter benutten huidige infrastructuur

- Tijdig plannen doorgeven aan netbeheerder
- Pro-actief flexibiliteit in net ontwikkelen

Inzicht in ontwikkeling van energie vraag & aanbod



ELEKTRICITEITSNETTEN OP UW BEDRIJVENTERREIN

HET STEDIN STATION...

DE “RING”... 

UW AANSLUITING
• Levert en ontvangt 

elektriciteit via ringen
• Heeft een bepaalde 

maximale capaciteit
• Uitbreiden als de 

verwachting is dat de 
maximale capaciteit 
bereikt gaat worden

• Koppelpunt van uw bedrijf 
met het net

• Heeft een bepaalde 
maximale capaciteit 

• Bepaalt hoeveel 
elektriciteit u kan afnemen 
of terugleveren

• Heeft mogelijk 
onvoldoende capaciteit 
voor uw plannen.

• Stedin zal uw aansluiting 
verzwaren, zodat de 
capaciteit van uw 
aansluiting is uitgebreid

BEDRIJVENTERREIN

• Is een kabel vanuit het station door wijken, 
bedrijventerreinen en/of buitengebieden

• Levert aan én ontvangt elektriciteit van uw 
bedrijf via uw aansluiting

• Heeft een bepaalde maximale capaciteit
• Uitbreiden als de verwachting is dat de 

maximale capaciteit bereikt gaat worden



• Stand van vandaag is 
dat voor zowel afname 
als invoeding er ruimte 
is op het net in 
Bodegraven-Reeuwijk

• Dit is een 
momentopname en 
biedt geen garanties. 
Morgen kan dit anders 
zijn!
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INZOOMEN OP BODEGRAVEN-REEUWIJK
OP DIT MOMENT GEEN SCHAARSTE

AfnameInvoeding



• Op bedrijventerreinen 
Broekvelden en Groote 
Wetering kan minimaal de helft 
van de potentie van zon 
binnen de beschikbare 
capaciteit gerealiseerd worden.

• Afhankelijk van gebied is 10-
40% van de grote daken al 
benut!
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ZON OP DAK
POTENTIE BENUTTEN



• Kan als gevolg van de toegenomen 
elektriciteitsvraag en –opwek de maximale 
capaciteit bereiken

• Uitbreiding noodzakelijk. Vaak grote 
investeringen met lange doorlooptijden

VERDUURZAMING OP UW BEDRIJVENTERREIN
WAAR REKENING MEE HOUDEN?

HET STEDIN STATION...

DE “RING”... 

DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN

UW AANSLUITING
• Kan als gevolg van de 

toegenomen elektriciteits
vraag en –opwek de 
maximale capaciteit 
bereiken

• Heeft dan een zogeheten 
knelpunt

• Uitbreiding noodzakelijk
• Vaak grote investeringen 

met lange doorlooptijden

• Moet mogelijk verzwaard 
worden om uw nieuwe 
energiebehoefte te 
vervullen

• Hiervoor moet u een 
zwaardere aansluiting 
aanvragen

• Meer informatie kunt u 
vinden op 
https://www.stedin.net/zake
lijk/aansluiting/aansluiting-
aanpassen



• Geef uw verduurzamingsplannen door aan Stedin, ook als deze nog niet concreet zijn. 
Gebruik hiervoor de 10-jaarsprognose via https://web.stedin.net/mijn-stedin. Stimuleer andere 
bedrijven op uw bedrijventerrein om ook hun plannen door te geven aan Stedin

• Een hoge organisatiegraad op een bedrijventerrein heeft een positief effect op het laten 
slagen van verduurzamingsplannen. Stedin kan ook meer met u meedenken als u zich 
verenigt en collectieve plannen heeft.

• Houd rekening met lange doorlooptijden als u een aanvraag van >1.75 MVA wilt, of als 
er investeringen nodig zijn om de capaciteit van het station of de ring uit te breiden.

• Richt uw energiehuishouding slim in, zodat u een kleinere aansluiting nodig heeft. U 
kunt bijvoorbeeld uw wagenpark opladen op het moment dat uw zonnepanelen veel 
elektriciteit produceren. Lees meer op https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-
energiesysteem.

• Vanuit de RES Midden-Holland is het Energieloket beschikbaar om u te helpen met uw 
verduurzamingsplannen
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WAAR KUNT U REKENING MEE HOUDEN?



helper
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HET VOORDEEL VAN TIJDIG UW PLANNEN DOORGEVEN
EEN GROTERE KANS OP VOLDOENDE NETCAPACITEIT

Idee Oriëntatie Planvorming Aanvraag zwaardere 
aansluiting

Uitvoering Realisatie

Voorbereiding Uitvoering Netcapaciteit uitgebreidOnvoldoende netcapaciteit

Voldoende 
netcapaciteit

Stedin heeft tijdig inzicht in 
uw toekomstige energievraag

Stedin heeft mogelijk te laat inzicht in 
uw toekomstige energievraag

STEDIN

UW BEDRIJFEerder doorgeven vergroot de 
kans op voldoende netcapaciteit
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OPLOSSINGEN LIGGEN IN HET SLIMMER OMGAAN

Capaciteit elektriciteitsnet

Aftoppen/afschakelen
Opslaan en later 

terugleveren

Vraag & aanbod
Matchen

Vraag & aanbod
Matchen

MET HET ELEKTRICITEITSNET
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CONGESTIEMANGEMENT
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN NIEUWE CODE

Scope uitbreiding

• Extra transportcapaciteit beschikbaar maken, overbrugging tot verzwaring gereed is

• Mogelijkheid om meer klanten aan te sluiten, ook bij duurzame opwekcongestiegebieden kan 
congestiemanagement worden toegepast. 

Meer deelnemers

• Voor klanten met kleinere aansluitingen wordt het mogelijk zich te groeperen via congestion
management service provider (CSP)

Meer toepassingsmogelijkheden

• Langetermijncontracten voor zowel biedingen als capaciteitsbeperkingen wordt mogelijk

• Introductie van niet-marktgebaseerd congestiemanagement in opwekcongestiegebieden

• Ter voorkoming van economische en imagoschade door gebrek aan transportcapaciteit


