
 

12 december 2019 

 

Resultaten onderzoek congestiemanagement Provincie Gelderland 12 december 2019 

Op dinsdag 24 september 2019 heeft Liander vooraankondigingen van congestie gedaan rond knelpunten in Gelderland. In deze melding staan de 
congestiegebieden beschreven waar, conform de Netcode elektriciteit artikel 9.5 lid 5, een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden voor het toepassen 
van congestiemanagement.  

Toetsing vindt plaats op basis van onderstaande criteria volgend uit artikel 9.5 lid 5: 

 congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk; 

 congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk; 

 de periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar; 

 in het gebied zijn genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement. 

Daarnaast is ook rekening gehouden met de gestelde voorwaarden in artikel 9.4, waaronder: 

 de verwachte fysieke congestie in deze netten heeft geen relatie met het overschrijden van het toegestane kortsluitvermogen in deze netten en; 
 de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, waaronder wordt verstaan de continu beschikbare 

mogelijkheid om de relevante netdelen en -componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 
 de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de 

doorlooptijd van de uit te voeren netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

In dit document staan de resultaten van het onderzoek beschreven. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Gelderland Achterhoek  Capaciteitsproblemen in 
Dinxperlo voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
vereiste doorlooptijd om 
congestiemanagement in te richten ligt te 
dicht op het moment wanneer Liander 
verwacht dit knelpunt al structureel 
verholpen te hebben door middel van de 
geplande netverzwaring. 

Gelderland Achterhoek  Capaciteitsproblemen in Borculo 
voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
spanningskwaliteit van een elektriciteitsnet 
is erg lokaal van aard en als gevolg van dit 
fysiek gegeven heeft niet elke aangeslotene 
in een gebied hier evenveel invloed op. Het 
aantal potentiele deelnemers voor de 
effectieve toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Gelderland Achterhoek  Capaciteitsproblemen in 
Doetinchem voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een markt 
gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan 
wordt van voldoende marktwerking om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te 
houden. Het aantal potentiele deelnemers 
voor de toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
Daarnaast is dit congestiegebied 
geconfronteerd met spanningsproblematiek. 
De spanningskwaliteit van een 
elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en niet 
elke aangeslotene in een gebied heeft hier 
evenveel invloed op. Het aantal potentiele 
deelnemers voor de effectieve toepassing 
van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Gelderland Achterhoek  Capaciteitsproblemen in 
Lievelde voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
spanningskwaliteit van een elektriciteitsnet 
is erg lokaal van aard en als gevolg van dit 
fysiek gegeven heeft niet elke aangeslotene 
in een gebied hier evenveel invloed op. Het 
aantal potentiele deelnemers voor de 
effectieve toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Gelderland Achterhoek  Capaciteitsproblemen in Ulft 
voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een markt 
gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan 
wordt van voldoende marktwerking om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te 
houden. Het aantal potentiele deelnemers 
voor de toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
Daarnaast is dit congestiegebied 
geconfronteerd met spanningsproblematiek. 
De spanningskwaliteit van een 
elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en niet 
elke aangeslotene in een gebied heeft hier 
evenveel invloed op. Het aantal potentiele 
deelnemers voor de effectieve toepassing 
van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Gelderland Achterhoek  Capaciteitsproblemen in 
Winterswijk voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
spanningskwaliteit van een elektriciteitsnet 
is erg lokaal van aard en als gevolg van dit 
fysiek gegeven heeft niet elke aangeslotene 
in een gebied hier evenveel invloed op. Het 
aantal potentiele deelnemers voor de 
effectieve toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 

Gelderland Noord-Veluwe Capaciteitsproblemen in ’t 
Harde voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
vereiste doorlooptijd om 
congestiemanagement in te richten ligt te 
dicht op het moment wanneer Liander 
verwacht dit knelpunt al structureel 
verholpen te hebben door middel van de 
geplande netverzwaring. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Gelderland Rivierenland Capaciteitsproblemen in 
Velddriel voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een markt 
gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan 
wordt van voldoende marktwerking om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te 
houden. Het aantal potentiele deelnemers 
voor de toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
Daarnaast is dit congestiegebied 
geconfronteerd met spanningsproblematiek. 
De spanningskwaliteit van een 
elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en niet 
elke aangeslotene in een gebied heeft hier 
evenveel invloed op. Het aantal potentiele 
deelnemers voor de effectieve toepassing 
van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 

Gelderland Stedendriehoek Capaciteitsproblemen 
Bedrijventerrein De Mars 
(Zutphen) voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
vereiste doorlooptijd om 
congestiemanagement in te richten ligt te 
dicht op het moment wanneer Liander 
verwacht dit knelpunt al structureel 
verholpen te hebben door middel van de 
geplande netverzwaring. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Gelderland Stedendriehoek Capaciteitsproblemen Zutphen 
voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
vereiste doorlooptijd om 
congestiemanagement in te richten ligt te 
dicht op het moment wanneer Liander 
verwacht dit knelpunt al structureel 
verholpen te hebben door middel van de 
geplande netverzwaring. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Toevoegingen 12 december 2019 

Gelderland Achterhoek Spanningsproblemen in het 
gebied rondom Hengelo voor 
teruglevering 

Teruglevering Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
spanningskwaliteit van een elektriciteitsnet 
is erg lokaal van aard en als gevolg van dit 
fysiek gegeven heeft niet elke aangeslotene 
in een gebied hier evenveel invloed op. Het 
aantal potentiele deelnemers voor de 
effectieve toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 

Gelderland Arnhem 
Nijmegen 

Capaciteit- en 
spanningsproblemen Zevenaar 
en omgeving voor verbruik en 
teruglevering  

Verbruik en 
teruglevering 

Industrieterrein (verbruik en teruglevering) 
Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
vereiste doorlooptijd om 
congestiemanagement in te richten ligt te 
dicht op het moment wanneer Liander 
verwacht dit knelpunt al structureel 
verholpen te hebben door middel van de 
geplande netverzwaring. 
 
Buitengebied (verbruik en teruglevering) 
Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. De 
spanningskwaliteit van een elektriciteitsnet 
is erg lokaal van aard en als gevolg van dit 
fysiek gegeven heeft niet elke aangeslotene 
in een gebied hier evenveel invloed op. Het 
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aantal potentiele deelnemers voor de 
effectieve toepassing van 
congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperkt. 
 

 


