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Resultaten onderzoek congestiemanagement Provincie Noord Holland 

Recentelijk heeft Liander vooraankondigingen van congestie gedaan rond knelpunten in Noord Holland. In deze vooraankondigingen 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 de onderzoeken beschreven. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Alkmaar 
(veld 149) 

Capaciteitsproblemen in 
Alkmaar voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een 
marktgebaseerde 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. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Alkmaar 
(veld 134) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in Oterleek 
voor teruglevering 

Terug- 
leveren 

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 

Noord-
Holland 

Den Helder 
(veld 165) 

Spanningsproblemen in Den 
Helder de Schoten 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. 

Noord-
Holland 

Den Helder 
(veld 168) 

Spanningsproblemen in Den 
Helder de Schoten 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 

Noord-
Holland 

Driehoek 
Purmerend, 
Beemster, Edam 
(veld 137) 
(veld 161) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in Edam en 
Purmerend 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. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Anna Paulowna 
(veld 143) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in Anna 
Paulowna 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. 

Noord-
Holland 

Anna Paulowna 
(veld 192) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in Anna 
Paulowna 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 
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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 

Noord-
Holland 

Ulkesluis 
(veld 154) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in Ulkesluis 
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. 

Noord-
Holland 

Ulkesluis 
(veld 159) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in Ulkesluis 
voor verbruik en teruglevering 

Verbruik/ 
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 

Noord-
Holland 

Wieringerwerf 
(veld 118) 

Capaciteits- en spanningsproblemen in 
Wieringerwerf voor verbruik en 
teruglevering 

Verbruik en 
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. 

Noord-
Holland 

Wieringerwerf 
(veld 117) 

Spanningsproblemen in Wieringerwerf 
voor teruglevering 

Teruglevering Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een 
marktgebaseerde oplossing waarbij 
uitgegaan wordt van voldoende 
marktwerking om de maatschappelijke 
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kosten zo laag mogelijk te houden. Het 
aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement 
binnen dit congestiegebied is hiervoor te 
beperkt. 

Noord-
Holland 

Medemblik 
(veld 156) 
 

Spanningsproblemen in Medemblik 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 

Noord-
Holland 

Medemblik 
(veld 157) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Medemblik 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. 

Noord-
Holland 

Medemblik 
(veld 158) 

Spanningsproblemen in 
Medemblik 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. 

 

  



 

12 december 2019 

 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Medemblik 
(veld 168) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Medemblik 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 

Noord-
Holland 

Medemblik 
(elektriciteit 
verdeelstation) 

Capaciteitsproblemen in 
Medemblik voor teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Aangeslotenen met elektriciteitsproductie-
eenheden die uitsluitend gebruik maken van 
één of meer niet-regelbare energiebronnen 
zijn uitgesloten van verplichte deelname aan 
congestiemanagement. De beperkte 
transportcapaciteit in dit congestiegebied is 
te sterk gerelateerd aan deze aangeslotenen. 
Er zijn zodoende onvoldoende garanties 
aanwezig dat er ten alle tijden voldoende 
vermogen in het congestiegebied 
aangeboden blijft worden om in alle 
transportverzoeken te kunnen voldoen. 
Liander gaat in gesprek met de ACM over de 
mogelijkheid tot een ontheffingsaanvraag en 
onderzoekt in de tussentijd of er 
alternatieven mogelijk zijn in het 
congestiegebied zoals een vrijwillige 
flexmarkt inrichten. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Medemblik 
(veld 151) 

Spanningsproblemen in 
Wervershoof 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. 

Noord-
Holland 

Medemblik 
(veld 152) 

Spanningsproblemen in 
Wervershoof 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 

Noord-
Holland 

Schagen 
(veld 139) 

Spanningsproblemen in Schagen 
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. 

Noord-
Holland 

Schagen 
(veld 142) 

Spanningsproblemen in Schagen 
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 

Noord-
Holland 

Schagen 
(veld 144) 

Capaciteitsproblemen in 
Schagen voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een 
marktgebaseerde 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. 

Noord-
Holland 

Schagen 
(veld 176) 

Capaciteitsproblemen in 
Schagen voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een 
marktgebaseerde 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. 
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Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Texel 
(veld 147) 

Capaciteitsproblemen op Texel 
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. 

Noord-
Holland 

Uitgeest 
(veld 158) 

Capaciteitsproblemen in 
Uitgeest voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in 
de Netcode elektriciteit is een 
marktgebaseerde 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. 

Noord-
Holland 

Warmenhuizen 
(veld 138) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Warmenhuizen 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 

Noord-
Holland 

Warmenhuizen 
(velden 131 en 
137) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Warmenhuizen 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. 

Noord-
Holland 

Zaanstad 
(veld 37) 

Capaciteitsproblemen in 
Zaandam West voor 
teruglevering en verbruik 

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. 

Noord-
Holland 

Zaanstad 
(veld 6) 

Capaciteitsproblemen in 
Zaandam Noord 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 

Noord-
Holland 

Zaanstad 
(veld 159) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Zaandijk voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit is een marktgebaseerde 
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. 
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Toevoegingen 21-11-2019 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem 
zoals gebruikt in de 
melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Koggeland 
(HHW veld 156) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Heerhugowaard voor 
verbruik en teruglevering 

Verbruik en 
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. 

Noord-
Holland 

Schagen  
(veld 134) 

Spanningsproblemen in 
Schagen 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. 



 

12 december 2019 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem 
zoals gebruikt in de 
melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Schagen 
(veld 178) 

Spanningsproblemen in 
Schagen 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. 

Noord-
Holland 

Wieringerwerf 
(Station) 

Capaciteitsproblemen in 
Wieringerwerf voor 
teruglevering 

Terug-
levering 

Congestiemanagement biedt helaas geen 
oplossing voor dit congestiegebied. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit is een marktgebaseerde 
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.  

Noord-
Holland 

Anna Paulowna 
(veld 138) 

Spanningsproblemen in 
Anna Paulowna 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. 



 

12 december 2019 

 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem 
zoals gebruikt in de 
melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Anna Paulowna 
(veld 139) 

Capaciteit- en 
spanningsproblemen in 
Anna Paulowna 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. 
 

 

 

  



 

12 december 2019 

 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem 
zoals gebruikt in de 
melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Wieringerwerf 
(veld 116) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Wieringerwerf 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. 
 

Noord-
Holland 

Westwoud 
(veld 144) 

Spanningsproblemen in 
Westwoud 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. 
 

 



 

12 december 2019 

Toevoegingen 12-12-2019 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem 
zoals gebruikt in de 
melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Anna 
Paulowna 
(veld 192) 

Update: Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Anna Paulowna voor 
teruglevering en verbruik 
 
(capaciteits- en 
spanningsproblemen 
eerder geconstateerd in 
Anna Paulowna voor 
teruglevering) 

Teruglevering 
en 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. 
 

 

  



 

12 december 2019 

 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Westwoud 
(veld 147) 

Capaciteits- en 
spanningsproblemen in 
Westwoud voor verbruik 
en teruglevering 

Verbruik en 
teruglevering 

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. 
 

Noord-
Holland 

Anna 
Paulowna 
(veld 138) 
 

Update: 
Spanningsproblemen in 
Anna Paulowna voor 
teruglevering en verbruik  
 
(Spanningsproblemen 
eerder geconstateerd in 
Anna Paulowna voor 
teruglevering) 
 

Teruglevering 
en verbruik 

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. 
 



 

12 december 2019 

Provincie Gebied Naam van Transport 
capaciteitsprobleem zoals 
gebruikt in de melding 

TYPE Uitkomst congestie onderzoek 

Noord-
Holland 

Warmenhuizen 
(veld 139) 

Spanningsproblemen in 
Warmenhuizen voor 
verbruik 

Verbruik 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. 
 

Noord-
Holland 

Schagen 
(veld 156) 

Spanningsproblemen in 
Schagen voor verbruik en 
teruglevering 

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 aantal potentiele 
deelnemers voor de effectieve toepassing van 
congestiemanagement binnen dit congestiegebied is 
hierdoor te beperkt. 
 

Noord-
Holland 

Station 
Rozenburg 

Capaciteitsproblemen 
Rozenburg (Schiphol-Rijk) 
voor verbruik 

Verbruik Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing 
voor dit congestiegebied. Congestiemanagement zoals 
beschreven in de Netcode elektriciteit is een 
marktgebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt 
van voldoende marktwerking om de maatschappelijke 
kosten zo laag mogelijk te houden. De verwachte 
overschrijding is dermate constant van aard dat dit zou 
resulteren in een te hoge noodzaak voor op- of 
afregelacties. 

 


